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BILAGE 1 Betrokken soortenexperts en natuurorganisaties 

DESKUNDIGEN INBRENG 

Onderstaande deskundigen hebben een belangrike bidrage 
geleverd bi de tot standkoming van de selectie van soorten 

BRONVERMELDING 

Bi gebruik van gegevens dient te worden verwezen naar 
onderstaande bronnen 

Vogels 
Wannes Castelins 
Henk Castelins 
Floor Arts 
Alex Wieland 
Peter Meininger 

Vogels 
Stichting Het Zeeuwse Landschap 
Werkgroep Roofvogels Zeeland 
Delta Project Management (DPM) 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) 
Rikswaterstaat (RWS) 

Zoogdieren, Vissen 
Lucien Calle 
Pepin Calle 
Marcel Schillemans 

Zoogdieren, Vissen 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
Stichting Het Zeeuwse Landschap 
Zoogdiervereniging 

 Fauna Zeelandica IX, Vissen in Zeeland 

Amfbieen en reptielen 
Ronald Zollinger 
Kees Musters 

Amfbieen en reptielen 
Reptielen Amfbieen Vissenonderzoek Nederland (RAVON) 
Reptielen Amfbieen Vissenonderzoek Nederland 

Libellen, Dagvlinders, Nachtvlinders, Bien, Sprinkhanen en 
Krekels 
Jan Goedbloed 
Peter Geene 
Rienk Geene 
Anton Baaiens 
Lucien Calle 

 Libellen, Vlinders, Bien 
Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland 
Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland 
Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland 
Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
Fauna Zeelandica VIII, Nachtvlinders in Zeeland 

Weekdieren 
Harry Raad 
Arno Boesveld 
Sylvia van Leeuwen 

Weekdieren 
Nederlandse Malacologische Vereniging 
EIS-Kenniscentrum Insecten 
Stichting Anemoon 
Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied, St 
Anemoon 

Overige mariene ongewervelden, wieren 
Luna van Loos 

Overige mariene ongewervelden/wieren 
Stichting Anemoon 
Het duiken gebruiken 4, St Anemoon 

Vaatplanten 
Peter Meininger 

Vaatplanten 
Flora Zeelandica 

Mossen 
Lucien Calle 

Mossen 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland 

Korstmossen 
Laurens Sparrius 

Korstmossen 
Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON)/ BLWG 

Paddenstoelen 
Henk Remin 
Chiel Jacobusse 

Paddenstoelen 
Nederlandse Mycologische Vereniging 
Stichting Het Zeeuwse Landschap 
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BILAGE 2: 
Overzicht Zeeuwse soorten: beschermde, RL, zwaartepunt-, kenmerkende en typische soorten 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
vogels landelijk periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie doelsoort NNZ N2000 KRW ANB 

431 soorten 

aalscholver 
alk 
alpengierzwaluw 

Phalacrocorax carbo 
Alca torda 
Tachymarptis melba 

broedvogel 
x 

niet-broedvogel 
x 
x 
zzd 

europees 
x 
x 
x 

landelijk 
x 
x 
x 

broedvogel niet broedvogel 1990-2017 2007-2017 
Rode lijst 
2016 

IUCN 2015 
( OSPAR 
2008) 

* 

broedvogel (b) of niet-
broedvogel (nb) 

zwaartepunt nb 

Living Planet Index 
(LPI) zeeuwse soort beheertype SNL 

N.04.04A 
doelstelling of typische soort 
VM OS KV VD GR MZ 

doelsoort doelsoort 

amerikaanse bosruiter Tringa solitatria x x 
amerikaanse goudplevier Pluvialis dominica zzd x x 
amerikaanse grote stern Sterna acuflavida x x 
amerikaanse oeverloper Actitis macularius zzd x x 
amerikaanse smient Mareca americana zzd x x zwaartepunt nb 
amerikaanse wintertaling Anas carolinensis zzd x x 
appelvink Coccothraustes coccothraustes x x 
arendbuizerd Buteo rufinus zzd x x 
audouins meeuw Ichthyaetus audouinii zzd x x * 
aziatische goudplevier Pluvialis fulva zzd x x 
aziatische roodborsttapuit 
baardman 
balkanbaardgrasmus 

Saxicola maurus 
Panurus biarmicus 
Sylvia cantillans 

x 
zzd 
x 
zzd 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

! N05.01 N05.02 x x 

balkankwikstaart Motacilla flava feldegg zzd x x 
baltimoretroepiaal Icterus galbula zzd x x 
baltische mantelmeeuw Larus fuscus fuscus zzd x x OSPAR 
bastaardarend Clanga clanga zzd x x 
beflijster Turdus torquatus x x x 
bergeend Tadorna tadorna x x x x B zwaartepunt nb N01.02 N08.02 N09.01 WST OS ZM KV VD GR MZ 1330A 
bergfluiter Phylloscopus bonelli zzd x x 
bijeneter 
bladkoning 
blauwborst 
blauwe kiekendief 
blauwe reiger 
blauwe rotslijster 

Merops apiaster 
Phylloscopus inornatus 
Luscinia svecica 
Circus cyaneus 
Ardea cinerea 
Monticola solitarius 

x 

x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 
zzd 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

* 
7 
6 

WST 7210 x 
x 

blauwstaart Tarsiger cyanurus zzd x x 
blauwvleugeltaling Spatula discors zzd x x 
blonde ruiter 
boerenzwaluw 
bokje 
bonapartes strandloper 
bontbekplevier 
bonte kraai 
bonte strandloper 
bonte tapuit 

Calidris subruficollis 
Hirundo rustica 
Lymnocryptes minimus 
Calidris fuscicollis 
Charadrius hiaticula 
Corvus cornix 
Calidris alpina 
Oenanthe pleschanka 

x 

x 

zzd 
x 
x 
zzd 
x 
x 
x 
zzd 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

* 

B 

* 

zwaartepunt nb 

zwaartepunt nb 

x 

N08.01 WST OS KV VD GR MZ 

WST OS VD GR MZ 

x 

x 

bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca x x x x 
boomklever Sitta europaea x x x 4 9160A 
boomkruiper Certhia brachydactyla x x x x 
boomleeuwerik 
boompieper 
boomvalk 
bosgors 
bosrietzanger 
bosruiter 
bosuil 
braamsluiper 
brandgans 

Lullula arborea 
Anthus trivialis 
Falco subbuteo 
Emberiza rustica 
Acrocephalus palustris 
Tringa glareola 
Strix aluco 
Sylvia curruca 
Branta leucopsis 

x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
zzd 
x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x B 

6 

N12.06 

N08.02 
N13.02 

6430 A 6430 B 

WST VM OS KV GR MZ 
x 

breedbekstrandloper 
brilduiker 
brilstern 

Calidris falcinellus 
Bucephala clangula 
Onychoprion anaethetus 

zd 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

* x VM OS KV VD GR 

brilzee-eend Melanitta perspicillata zzd x x zwaartepunt nb 
bronskopeend Mareca falcata zzd x x 
bruine boszanger 
bruine kiekendief 
bruinkopgors 
buidelmees 
buizerd 

Phylloscopus fuscatus 
Circus aeruginosus 
Emberiza bruniceps 
Remiz pendulinus 
Buteo buteo 

x 

x 

zd 
x 
zzd 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

! 

* 

zwaartepunt nb x N05.01 N05.02 WST OS KV GR x 

bulwers stormvogel 
casarca 
cetti's zanger 
cirlgors 

Bulweria bulwerii 
Tadorna ferruginea 
Cettia cetti 
Emberiza cirlus 

x 

zzd 
x 
x 
zzd 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

citroenkwikstaart Motacilla citreola zzd x x 
dodaars Tachybaptus ruficollis x x x x zwaartepunt nb N01.02 N04.04B N08.02 VM OS GR MZ 2190AD 
dougalls stern 
draaihals 
drieteenmeeuw 
drieteenstrandloper 
duinpieper 
dwergarend 
dwerggans 
dwerggors 
dwergmeeuw 
dwergstern 
eider 
engelse kwikstaart 
ekster 

Sterna dougallii 
Jynx torquilla 
Rissa tridactyla 
Calidris alba 
Anthus campestris 
Hieraaetus pennatus syn. Aquila pennata 
Anser erythropus 
Emberiza pusilla 
Hydrocoloeus minutus 
Sternula albifrons 
Somateria mollissima 
Motacilla flava flavissima 
Pica pica 

x 
x 
x 
x 

zd 
x 
x 
x 
x 
zzd 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

* 

B 

! 
* 

OSPAR 

zwaartepunt b 

x 

N13.02 

N04.04A 
N01.02 N08.01 
N01.02 N08.02 

WST OS VD 

VD 
WST OS KV GR 
VD 2120 

europese kanarie Serinus serinus x x x 
fazant 
fitis 
flamingo 
fluiter 
forsters stern 
frater 
franklins meeuw 

Phasianus colchicus 
Phylloscopus trochilus 
Phoenicopterus roseus 
Phylloscopus sibilatrix 
Sterna forsteri 
Linaria flavirostris 
Leucophaeus pipixcan syn. Larus pipixcan 

x 
x 

x 

x 
x 
x 

zzd 
x 
zzd 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

zwaartepunt nb 

zwaartepunt nb 

fuut Podiceps cristatus x x x x WST VM OS ZM KV VD GR MZ 
gaai Garrulus glandarius x x x x 
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aalscholver Phalacrocorax carbo x x x x N.04.04A VM OS KV VD GR MZ
alk Alca torda x x x * zwaartepunt nb
alpengierzwaluw Tachymarptis melba zzd x x
amerikaanse bosruiter Tringa solitatria x x
amerikaanse goudplevier Pluvialis dominica zzd x x
amerikaanse grote stern Sterna acuflavida x x
amerikaanse oeverloper Actitis macularius zzd x x
amerikaanse smient Mareca americana zzd x x zwaartepunt nb
amerikaanse wintertaling Anas carolinensis zzd x x
appelvink Coccothraustes coccothraustes x x
arendbuizerd Buteo rufinus zzd x x
audouins meeuw Ichthyaetus audouinii zzd x x *
aziatische goudplevier Pluvialis fulva zzd x x
aziatische roodborsttapuit Saxicola maurus zzd x x
baardman Panurus biarmicus x x x x ! N05.01 N05.02 x x
balkanbaardgrasmus Sylvia cantillans zzd x x
balkankwikstaart Motacilla flava feldegg zzd x x
baltimoretroepiaal Icterus galbula zzd x x
baltische mantelmeeuw Larus fuscus fuscus zzd x x OSPAR
bastaardarend Clanga clanga zzd x x
beflijster Turdus torquatus x x x
bergeend Tadorna tadorna x x x x B zwaartepunt nb N01.02 N08.02 N09.01 WST OS ZM KV VD GR MZ 1330A
bergfluiter Phylloscopus bonelli zzd x x
bijeneter Merops apiaster x x x x
bladkoning Phylloscopus inornatus x x x
blauwborst Luscinia svecica x x x x 7 WST 7210 x
blauwe kiekendief Circus cyaneus x x x * 6 x
blauwe reiger Ardea cinerea x x x x
blauwe rotslijster Monticola solitarius zzd x x
blauwstaart Tarsiger cyanurus zzd x x
blauwvleugeltaling Spatula discors zzd x x
blonde ruiter Calidris subruficollis zzd x x *
boerenzwaluw Hirundo rustica x x x x * x x
bokje Lymnocryptes minimus x x x
bonapartes strandloper Calidris fuscicollis zzd x x
bontbekplevier Charadrius hiaticula x x x x zwaartepunt nb N08.01 WST OS KV VD GR MZ x
bonte kraai Corvus cornix x x x
bonte strandloper Calidris alpina x x x B zwaartepunt nb WST OS VD GR MZ
bonte tapuit Oenanthe pleschanka zzd x x
bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca x x x x
boomklever Sitta europaea x x x 4 9160A
boomkruiper Certhia brachydactyla x x x x
boomleeuwerik Lullula arborea x x x x 6
boompieper Anthus trivialis x x x x
boomvalk Falco subbuteo x x x x
bosgors Emberiza rustica zzd x x
bosrietzanger Acrocephalus palustris x x x x N12.06 6430 A 6430 B
bosruiter Tringa glareola x x x
bosuil Strix aluco x x x
braamsluiper Sylvia curruca x x x x N08.02 x
brandgans Branta leucopsis x x x x B N13.02 WST VM OS KV GR MZ
breedbekstrandloper Calidris falcinellus zd x x
brilduiker Bucephala clangula x x x * x VM OS KV VD GR
brilstern Onychoprion anaethetus x x
brilzee-eend Melanitta perspicillata zzd x x zwaartepunt nb
bronskopeend Mareca falcata zzd x x
bruine boszanger Phylloscopus fuscatus zd x x
bruine kiekendief Circus aeruginosus x x x x ! zwaartepunt nb x N05.01 N05.02 WST OS KV GR x
bruinkopgors Emberiza bruniceps zzd x x
buidelmees Remiz pendulinus x x x *
buizerd Buteo buteo x x x x
bulwers stormvogel Bulweria bulwerii zzd x x
casarca Tadorna ferruginea x x x
cetti's zanger Cettia cetti x x x x
cirlgors Emberiza cirlus zzd x x
citroenkwikstaart Motacilla citreola zzd x x
dodaars Tachybaptus ruficollis x x x x zwaartepunt nb N01.02 N04.04B N08.02 VM OS GR MZ 2190AD
dougalls stern Sterna dougallii zd x x OSPAR
draaihals Jynx torquilla x x x
drieteenmeeuw Rissa tridactyla x x x *
drieteenstrandloper Calidris alba x x x x WST OS VD
duinpieper Anthus campestris x x x
dwergarend Hieraaetus pennatus syn. Aquila pennata zzd x x
dwerggans Anser erythropus x x x B N13.02
dwerggors Emberiza pusilla x x
dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus x x x N04.04A VD
dwergstern Sternula albifrons x x x x zwaartepunt b N01.02 N08.01 WST OS KV GR
eider Somateria mollissima x x x x ! N01.02 N08.02 VD 2120
engelse kwikstaart Motacilla flava flavissima x x x x *
ekster Pica pica x x x x
europese kanarie Serinus serinus x x x
fazant Phasianus colchicus x x x x zwaartepunt nb
fitis Phylloscopus trochilus x x x x
flamingo Phoenicopterus roseus x x x zwaartepunt nb
fluiter Phylloscopus sibilatrix x x x
forsters stern Sterna forsteri zzd x x
frater Linaria flavirostris x x x
franklins meeuw Leucophaeus pipixcan syn. Larus pipixcan zzd x x
fuut Podiceps cristatus x x x x WST VM OS ZM KV VD GR MZ
gaai Garrulus glandarius x x x x
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
vogels landelijk periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie doelsoort NNZ N2000 KRW ANB 

431 soorten 
broedvogel niet-broedvogel europees landelijk broedvogel niet broedvogel 1990-2017 2007-2017 

Rode lijst 
2016 

IUCN 2015 
( OSPAR 
2008) 

broedvogel (b) of niet-
broedvogel (nb) 

Living Planet Index 
(LPI) zeeuwse soort beheertype SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

geelgors Emberiza citrinella x x x 6 6210 x 
geelpootmeeuw Larus michahellis / cachinnans x x x x 
geelsnavelduiker Gavia adamsii zzd x x 
gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus x x x x ! N17.01 
gele kwikstaart Motacilla flava x x x x * x 5 x 
geoorde fuut Podiceps nigricollis x x x x zwaartepunt nb N04.04B OS GR MZ 
gestreepte strandloper Calidris melanotos zd x x 
giervalk Falco rusticolus zd x x 
gierzwaluw Apus apus x x x x 
goudlijster Zoothera aurea zzd x x 
goudplevier Pluvialis apricaria x x x WST VM OS KV GR x 
goudhaan Regulus regulus x x x x 
goudvink Pyrrhula pyrrhula x x x x 
grasmus 
graspieper 
graszanger 
grauwe franjepoot 

Sylvia communis 
Anthus pratensis 
Cisticola juncidis 
Phalaropus lobatus 

x x 
x x 
x x 

x 

x x 
x x 
x x 
x x 

* 
* zwaartepunt b+nb 

zwaartepunt nb 

x 
x 

N12.06 
7 6130 x 

grauwe fitis Phylloscopus trochiloides zzd x x 
grauwe gans Anser anser x x x x B N13.02 WST VM OS ZM KV VD GR MZ 
grauwe gors 
grauwe kiekendief 
grauwe klauwier 
grauwe pijlstormvogel 
grauwe vliegenvanger 
griel 

Emberiza calandra 
Circus pygargus 
Lanius collurio 
Ardenna grisea 
Muscicapa striata 
Burhinus oedicnemus 

x x 
x 

x x 
x 

x x 
x 

x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 

* 
* 

zwaartepunt nb N12.05 A01.02 
N12.05 A01.02 
N12.06 

x 

x 

grijze strandloper Calidris pusilla zzd x x 
grijze wouw Elanus caeruleus zzd x x 
groene specht Picus viridis x x x x x 6 x 
groenlandse kolgans Anser albifrons flavirostris zzd x x 
groenling Chloris chloris x x x x N17.02 
groenlandse kanoet Calidris canutus islandica x x x 
groenlandse tapuit Oenanthe oenanthe leucorhoa x x x 
groenpootruiter Tringa nebularia x x x zwaartepunt nb WST OS 
grote aalscholver Phalacrocorax carbo carbo x x x x 
grote barmsijs Acanthis flammea x x x 
grote bonte specht Dendrocopos major x x x x N01.02 N15.01 N16.02 2180ABC 
grote burgemeester Larus hyperboreus x x x 
grote canadese gans Branta canadensis canadensis x x x x 
grote franjepoot Phalaropus tricolor zzd x x 
grote geelpootruiter Tringa melanoleuca zzd x x 
grote gele kwikstaart Motacilla cinerea x x x 
grote grijze snip Limnodromus scolopaceus zzd x x 
grote jager Stercorarius skua x x x 
grote karekiet Acrocephalus arundinaceus x x x 
grote kruisbek Loxia pytyopsittacus zzd x x 
grote lijster Turdus viscivorus x x x x x x 
grote mantelmeeuw Larus marinus x x x x * zwaartepunt b 
grote pieper Anthus richardi x x x 
grote pijlstormvogel Ardenna gravis zzd x x 
grote stern Thalasseus sandvicensis x x x x B zwaartepunt nb N01.02 N08.01 WST OS VD GR 
grote trap Otis tarda zzd x x 
grote zaagbek Mergus merganser x x x 
grote zee-eend Melanitta fusca x x x 
grote zilverreiger Ardea alba x x x x N05.01 N05.02 
grutto Limosa limosa x x x x * 7 WST OS KV 
halsbandparkiet Psittacula krameri x x x x 
havik Accipiter gentilis x x x x 
havikarend Aquila fasciata zzd x x 
heggenmus Prunella modularis x x x x 
holenduif 
hop 
houtduif 
houtsnip 

Columba oenas 
Upupa epops 
Columba palumbus 
Scolopax rusticola 

x x 
zd 

x x 
x x 

x x 
x x 
x x 
x x 

? 

huismus Passer domesticus x x x x * 
huiszwaluw Delichon urbicum x x x x * x 
humes bladkoning Phylloscopus humei zzd x x 
iberische tjiftjaf Phylloscopus ibericus zzd x x 
ijsduiker Gavia immer x x x 
ijseend Clangula hyemalis x x x 
ijsgors Calcarius lapponicus x x x 
ijslandse grutto Limosa limosa islandica zzd x x zwaartepunt nb 
ijslandse tureluur Tringa totanus robusta x x x zwaartepunt nb 
ijsvogel Alcedo atthis x x x x 
izabeltapuit 
jan-van-gent 
kanoet 
kauw 
keep 

Oenanthe isabellina 
Morus bassanus 
Calidris canutus 
Coloeus monedula 
Fringilla montifringilla 

zzd 
x 
x 

x x 
x 

x x 
x x 
x x 
x x 
x x * 

WST OS VD MZ 

kemphaan Calidris pugnax x x x zwaartepunt nb 6 
kerkuil Tyto alba x x x x x x 
kievit Vanellus vanellus x x x x ! WST VM OS KV GR x 
klapekster Lanius excubitor x x x 
klein waterhoen Zapornia parva zzd x x 
kleine alk Alle alle x x x 
kleine barmsijs Acanthis cabaret x x x x ! 
kleine bonte specht Dryobates minor x x x x 
kleine burgemeester Larus glaucoides x x x 
kleine geelpootruiter Tringa flavipes zzd x x 
kleine jager Stercorarius parasiticus x x x 
kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus x x x x 
kleine klapekster Lanius minor zzd x x 
kleine kokmeeuw Chroicocephalus philadelphia zzd x x 
kleine mantelmeeuw Larus fuscus x x x x x VM KV 
kleine plevier Charadrius dubius x x x x N01.02 N12.04 
kleine rietgans Anser brachyrhynchus x x x B N13.02 
kleine spotvogel Hippolais caligata zzd x x 
kleine strandloper Calidris minuta x x x zwaartepunt nb 
kleine topper Aythya affinis zzd x x 
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aalscholver Phalacrocorax carbo x x x x N.04.04A VM OS KV VD GR MZ
alk Alca torda x x x * zwaartepunt nb
alpengierzwaluw Tachymarptis melba zzd x x
amerikaanse bosruiter Tringa solitatria x x
amerikaanse goudplevier Pluvialis dominica zzd x x
amerikaanse grote stern Sterna acuflavida x x
amerikaanse oeverloper Actitis macularius zzd x x
amerikaanse smient Mareca americana zzd x x zwaartepunt nb
amerikaanse wintertaling Anas carolinensis zzd x x
appelvink Coccothraustes coccothraustes x x
arendbuizerd Buteo rufinus zzd x x
audouins meeuw Ichthyaetus audouinii zzd x x *
aziatische goudplevier Pluvialis fulva zzd x x
aziatische roodborsttapuit Saxicola maurus zzd x x
baardman Panurus biarmicus x x x x ! N05.01 N05.02 x x
balkanbaardgrasmus Sylvia cantillans zzd x x
balkankwikstaart Motacilla flava feldegg zzd x x
baltimoretroepiaal Icterus galbula zzd x x
baltische mantelmeeuw Larus fuscus fuscus zzd x x OSPAR
bastaardarend Clanga clanga zzd x x
beflijster Turdus torquatus x x x
bergeend Tadorna tadorna x x x x B zwaartepunt nb N01.02 N08.02 N09.01 WST OS ZM KV VD GR MZ 1330A
bergfluiter Phylloscopus bonelli zzd x x
bijeneter Merops apiaster x x x x
bladkoning Phylloscopus inornatus x x x
blauwborst Luscinia svecica x x x x 7 WST 7210 x
blauwe kiekendief Circus cyaneus x x x * 6 x
blauwe reiger Ardea cinerea x x x x
blauwe rotslijster Monticola solitarius zzd x x
blauwstaart Tarsiger cyanurus zzd x x
blauwvleugeltaling Spatula discors zzd x x
blonde ruiter Calidris subruficollis zzd x x *
boerenzwaluw Hirundo rustica x x x x * x x
bokje Lymnocryptes minimus x x x
bonapartes strandloper Calidris fuscicollis zzd x x
bontbekplevier Charadrius hiaticula x x x x zwaartepunt nb N08.01 WST OS KV VD GR MZ x
bonte kraai Corvus cornix x x x
bonte strandloper Calidris alpina x x x B zwaartepunt nb WST OS VD GR MZ
bonte tapuit Oenanthe pleschanka zzd x x
bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca x x x x
boomklever Sitta europaea x x x 4 9160A
boomkruiper Certhia brachydactyla x x x x
boomleeuwerik Lullula arborea x x x x 6
boompieper Anthus trivialis x x x x
boomvalk Falco subbuteo x x x x
bosgors Emberiza rustica zzd x x
bosrietzanger Acrocephalus palustris x x x x N12.06 6430 A 6430 B
bosruiter Tringa glareola x x x
bosuil Strix aluco x x x
braamsluiper Sylvia curruca x x x x N08.02 x
brandgans Branta leucopsis x x x x B N13.02 WST VM OS KV GR MZ
breedbekstrandloper Calidris falcinellus zd x x
brilduiker Bucephala clangula x x x * x VM OS KV VD GR
brilstern Onychoprion anaethetus x x
brilzee-eend Melanitta perspicillata zzd x x zwaartepunt nb
bronskopeend Mareca falcata zzd x x
bruine boszanger Phylloscopus fuscatus zd x x
bruine kiekendief Circus aeruginosus x x x x ! zwaartepunt nb x N05.01 N05.02 WST OS KV GR x
bruinkopgors Emberiza bruniceps zzd x x
buidelmees Remiz pendulinus x x x *
buizerd Buteo buteo x x x x
bulwers stormvogel Bulweria bulwerii zzd x x
casarca Tadorna ferruginea x x x
cetti's zanger Cettia cetti x x x x
cirlgors Emberiza cirlus zzd x x
citroenkwikstaart Motacilla citreola zzd x x
dodaars Tachybaptus ruficollis x x x x zwaartepunt nb N01.02 N04.04B N08.02 VM OS GR MZ 2190AD
dougalls stern Sterna dougallii zd x x OSPAR
draaihals Jynx torquilla x x x
drieteenmeeuw Rissa tridactyla x x x *
drieteenstrandloper Calidris alba x x x x WST OS VD
duinpieper Anthus campestris x x x
dwergarend Hieraaetus pennatus syn. Aquila pennata zzd x x
dwerggans Anser erythropus x x x B N13.02
dwerggors Emberiza pusilla x x
dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus x x x N04.04A VD
dwergstern Sternula albifrons x x x x zwaartepunt b N01.02 N08.01 WST OS KV GR
eider Somateria mollissima x x x x ! N01.02 N08.02 VD 2120
engelse kwikstaart Motacilla flava flavissima x x x x *
ekster Pica pica x x x x
europese kanarie Serinus serinus x x x
fazant Phasianus colchicus x x x x zwaartepunt nb
fitis Phylloscopus trochilus x x x x
flamingo Phoenicopterus roseus x x x zwaartepunt nb
fluiter Phylloscopus sibilatrix x x x
forsters stern Sterna forsteri zzd x x
frater Linaria flavirostris x x x
franklins meeuw Leucophaeus pipixcan syn. Larus pipixcan zzd x x
fuut Podiceps cristatus x x x x WST VM OS ZM KV VD GR MZ
gaai Garrulus glandarius x x x x
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
vogels landelijk periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie doelsoort NNZ N2000 KRW ANB 

431 soorten 
broedvogel niet-broedvogel europees landelijk broedvogel niet broedvogel 1990-2017 2007-2017 

Rode lijst 
2016 

IUCN 2015 
( OSPAR 
2008) 

broedvogel (b) of niet-
broedvogel (nb) 

Living Planet Index 
(LPI) zeeuwse soort beheertype SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

kleine trap 
kleine vliegenvanger 
kleine zilverreiger 
kleine zwaan 
kleinst waterhoen 
kleinste jager 
kluut 

Tetrax tetrax 
Ficedula parva 
Egretta garzetta 
Cygnus columbianus 
Zapornia pusilla 
Stercorarius longicaudus 
Recurvirostra avosetta 

zd 
zd 

x x 
x 
zzd 
x 

x x 

x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 

* 
! B 
* 

! 

* 

zwaartepunt b+nb 

zwaartepunt b+nb 

N13.02 

4 

WST VM OS GR ZW 
WST VM OS ZM KV GR MZ 

WST VM OS ZM KV VD GR MZ 1330A 

x 

x 
kneu Linaria cannabina x x x x * 3 x 
knobbelzwaan Cygnus olor x x x x KV GR 
koekoek Cuculus canorus x x x x x x 
koereiger Bubulcus ibis x x x x 
kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus x x x x ! 
kolgans Anser albifrons x x x x B N13.02 WST VM OS ZM GR KY 
koningseider Somateria spectabilis zzd x x 
koolmees Parus major x x x x 
koperwiek Turdus iliacus x x x 
kortbekzeekoet Uria lomvia zzd x x 
kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla zzd x x 
kraanvogel Grus grus x x x * 
krakeend Mareca strepera x x x x B N13.01 A01.01 WST VM OS ZM KV VD GR MZ 
kramsvogel Turdus pilaris x x x * 
kroeskoppelikaan Pelecanus crispus zzd x x 
krombekstrandloper Calidris ferruginea x x x 
krooneend Netta rufina x x x x 
kruisbek Loxia curvirostra x x x x 
kuhls pijlstormvogel Calonectris borealis zzd x x 
kuifaalscholver Phalacrocorax aristotelis x x x x zwaartepunt b+nb 
kuifduiker Podiceps auritus x x x zwaartepunt nb N04.04A N04.04B OS KV VD GR 
kuifeend Aythya fuligula x x x x N13.01 A01.01 VM ZM KV VD 
kuifkoekoek Clamator glandarius zzd x x 
kuifleeuwerik Galerida cristata zzd x x 
kuifmees Lophophanes cristatus x x x x ! 
kwak Nycticorax nycticorax x x x x N05.01 N05.02 
kwartel Coturnix coturnix x x x x 6510A 
kwartelkoning Crex crex x x x * 7 
lachstern Gelochelidon nilotica x x x B 
lammergier Gypaetus barbatus aureus zzd x x 
lepelaar Platalea leucorodia x x x x B zwaartepunt nb 4 WST VM OS KV VD GR MZ 
maskergors Emberiza spodocephala spodocephala zzd x x 
matkop Poecile montanus x x x x * 
meerkoet Fulica atra x x x x B VM OS ZM KV GR MZ 
merel Turdus merula x x x x 
middelste bonte specht Dendrocoptes medius x x x x 4 
middelste jager Stercorarius pomarinus x x x zwaartepunt nb 
middelste zaagbek Mergus serrator x x x x * zwaartepunt b+nb N04.04B WST VM OS KV VD GR 
mongoolse pieper Anthus godlewskii zzd x x 
morinelplevier Charadrius morinellus x x x 
nachtegaal Luscinia megarhynchos x x x x 6 2160 
nachtzwaluw Caprimulgus europaeus x x x x 
nonnetje Mergellus albellus x x x N04.04A 
noordse boszanger Phylloscopus borealis zzd x x 
noordse fitis Phylloscopus trochilus acredula zzd x x 
noordse goudvink Pyrrhula pyrrhula pyrrhula x x x 
noordse kauw Coloeus monedula monedula zd x x 
noordse kwikstaart Motacilla flava thunbergi x x x 
noordse pijlstormvogel Puffinus puffinus x x x 
noordse stern Sterna paradisaea x x x x N01.02 N08.01 OS 
noordse stormvogel Fulmarus glacialis x x x 
notenkraker Nucifraga caryocatactes x x x 
oehoe Bubo bubo zzd x x * 
oeverloper Actitis hypoleucos x x x * 
oeverpieper Anthus petrosus x x x zwaartepunt nb 
oeverzwaluw Riparia riparia x x x x x 
ooievaar Ciconia ciconia x x x x 
oostelijke blonde tapuit Oenanthe melanoleuca zzd x x 
orpheusspotvogel Hippolais polyglotta x zd x x 
ortolaan Emberiza hortulana x x x N12.05 A01.02 
paarse strandloper Calidris maritima x x x zwaartepunt nb 
paapje Saxicola rubetra x x x 6 2190BC 
pallas' boszanger Phylloscopus proregulus zd x x 
papegaaiduiker Fratercula arctica grabae x x x 
parelduiker Gavia arctica x x x zwaartepunt nb 
patrijs Perdix perdix x x x x 4 x 
pestvogel Bombycilla garrulus x x x 
pijlstaart Anas acuta x x x x B zwaartepunt nb x WST VM OS ZM KV VD GR ZM 
pimpelmees Cyanistes caeruleus x x x x 
poelruiter Tringa stagnatilis x x x 
poelsnip Gallinago media zzd x x * 
pontische meeuw Larus cachinnans x x x 
porseleinhoen Porzana porzana x x x x N05.01 N05.02 
provencaalse grasmus Sylvia undata zzd x x 
purperreiger Ardea purpurea x x x N05.01 N05.02 
putter Carduelis carduelis x x x x N12.06 N17.02 
raaf Corvus corax x x x x * 
raddes boszanger Phylloscopus schwarzi zzd x x 
ralreiger Ardeola ralloides x x x 
ransuil Asio otus x x x x x 
regenwulp Numenius phaeopus x x x 
reuzenstern Hydroprogne caspia x x x 
rietgors Emberiza schoeniclus x x x x 
rietzanger Acrocephalus schoenobaenus x x x x N05.01 N05.02 
ringmus Passer montanus x x x x * x x 
ringsnaveleend Aythya collaris zzd x x 
ringsnavelmeeuw 
rode wouw 
roek 
roerdomp 
roodborst 

Larus delawarensis 
Milvus milvus 
Corvus frugilegus 
Botaurus stellaris 
Erithacus rubecula 

zzd 
x 

x x 
x x 
x x 

x x 
x x 
x x 
x x 
x x 

! 
4 



36 37 BIJLAGE 2:
OVERZICHT ZEEUWSE SOORTEN: BESCHERMDE, RL, ZWAARTEPUNT-, KENMERKENDE EN TYPISCHE SOORTEN

aalscholver Phalacrocorax carbo x x x x N.04.04A VM OS KV VD GR MZ
alk Alca torda x x x * zwaartepunt nb
alpengierzwaluw Tachymarptis melba zzd x x
amerikaanse bosruiter Tringa solitatria x x
amerikaanse goudplevier Pluvialis dominica zzd x x
amerikaanse grote stern Sterna acuflavida x x
amerikaanse oeverloper Actitis macularius zzd x x
amerikaanse smient Mareca americana zzd x x zwaartepunt nb
amerikaanse wintertaling Anas carolinensis zzd x x
appelvink Coccothraustes coccothraustes x x
arendbuizerd Buteo rufinus zzd x x
audouins meeuw Ichthyaetus audouinii zzd x x *
aziatische goudplevier Pluvialis fulva zzd x x
aziatische roodborsttapuit Saxicola maurus zzd x x
baardman Panurus biarmicus x x x x ! N05.01 N05.02 x x
balkanbaardgrasmus Sylvia cantillans zzd x x
balkankwikstaart Motacilla flava feldegg zzd x x
baltimoretroepiaal Icterus galbula zzd x x
baltische mantelmeeuw Larus fuscus fuscus zzd x x OSPAR
bastaardarend Clanga clanga zzd x x
beflijster Turdus torquatus x x x
bergeend Tadorna tadorna x x x x B zwaartepunt nb N01.02 N08.02 N09.01 WST OS ZM KV VD GR MZ 1330A
bergfluiter Phylloscopus bonelli zzd x x
bijeneter Merops apiaster x x x x
bladkoning Phylloscopus inornatus x x x
blauwborst Luscinia svecica x x x x 7 WST 7210 x
blauwe kiekendief Circus cyaneus x x x * 6 x
blauwe reiger Ardea cinerea x x x x
blauwe rotslijster Monticola solitarius zzd x x
blauwstaart Tarsiger cyanurus zzd x x
blauwvleugeltaling Spatula discors zzd x x
blonde ruiter Calidris subruficollis zzd x x *
boerenzwaluw Hirundo rustica x x x x * x x
bokje Lymnocryptes minimus x x x
bonapartes strandloper Calidris fuscicollis zzd x x
bontbekplevier Charadrius hiaticula x x x x zwaartepunt nb N08.01 WST OS KV VD GR MZ x
bonte kraai Corvus cornix x x x
bonte strandloper Calidris alpina x x x B zwaartepunt nb WST OS VD GR MZ
bonte tapuit Oenanthe pleschanka zzd x x
bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca x x x x
boomklever Sitta europaea x x x 4 9160A
boomkruiper Certhia brachydactyla x x x x
boomleeuwerik Lullula arborea x x x x 6
boompieper Anthus trivialis x x x x
boomvalk Falco subbuteo x x x x
bosgors Emberiza rustica zzd x x
bosrietzanger Acrocephalus palustris x x x x N12.06 6430 A 6430 B
bosruiter Tringa glareola x x x
bosuil Strix aluco x x x
braamsluiper Sylvia curruca x x x x N08.02 x
brandgans Branta leucopsis x x x x B N13.02 WST VM OS KV GR MZ
breedbekstrandloper Calidris falcinellus zd x x
brilduiker Bucephala clangula x x x * x VM OS KV VD GR
brilstern Onychoprion anaethetus x x
brilzee-eend Melanitta perspicillata zzd x x zwaartepunt nb
bronskopeend Mareca falcata zzd x x
bruine boszanger Phylloscopus fuscatus zd x x
bruine kiekendief Circus aeruginosus x x x x ! zwaartepunt nb x N05.01 N05.02 WST OS KV GR x
bruinkopgors Emberiza bruniceps zzd x x
buidelmees Remiz pendulinus x x x *
buizerd Buteo buteo x x x x
bulwers stormvogel Bulweria bulwerii zzd x x
casarca Tadorna ferruginea x x x
cetti's zanger Cettia cetti x x x x
cirlgors Emberiza cirlus zzd x x
citroenkwikstaart Motacilla citreola zzd x x
dodaars Tachybaptus ruficollis x x x x zwaartepunt nb N01.02 N04.04B N08.02 VM OS GR MZ 2190AD
dougalls stern Sterna dougallii zd x x OSPAR
draaihals Jynx torquilla x x x
drieteenmeeuw Rissa tridactyla x x x *
drieteenstrandloper Calidris alba x x x x WST OS VD
duinpieper Anthus campestris x x x
dwergarend Hieraaetus pennatus syn. Aquila pennata zzd x x
dwerggans Anser erythropus x x x B N13.02
dwerggors Emberiza pusilla x x
dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus x x x N04.04A VD
dwergstern Sternula albifrons x x x x zwaartepunt b N01.02 N08.01 WST OS KV GR
eider Somateria mollissima x x x x ! N01.02 N08.02 VD 2120
engelse kwikstaart Motacilla flava flavissima x x x x *
ekster Pica pica x x x x
europese kanarie Serinus serinus x x x
fazant Phasianus colchicus x x x x zwaartepunt nb
fitis Phylloscopus trochilus x x x x
flamingo Phoenicopterus roseus x x x zwaartepunt nb
fluiter Phylloscopus sibilatrix x x x
forsters stern Sterna forsteri zzd x x
frater Linaria flavirostris x x x
franklins meeuw Leucophaeus pipixcan syn. Larus pipixcan zzd x x
fuut Podiceps cristatus x x x x WST VM OS ZM KV VD GR MZ
gaai Garrulus glandarius x x x x
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
vogels landelijk periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie doelsoort NNZ N2000 KRW ANB 

431 soorten 
broedvogel niet-broedvogel europees landelijk broedvogel niet broedvogel 1990-2017 2007-2017 

Rode lijst 
2016 

IUCN 2015 
( OSPAR 
2008) 

broedvogel (b) of niet-
broedvogel (nb) 

Living Planet Index 
(LPI) zeeuwse soort beheertype SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

roodborsttapuit Saxicola rubicola x x x x x 4 
roodhalsfuut Podiceps grisegena x x x * 
roodhalsgans Branta ruficollis x x x 
roodkeelduiker Gavia stellata x x x x VD 
roodkeelpieper Anthus cervinus x x x 
roodkopklauwier Lanius senator zd x x 
roodmus Carpodacus erythrinus x x x x * 
roodoogvireo Vireo olivaceus olivaceus zzd x x 
roodpootvalk Falco vespertinus x x x 
roodsterblauwborst Luscinia svecica svecica zzd x x 
roodstuitzwaluw Cecropis daurica x x x 
ross' gans Anser rossii zzd x x 
ross' meeuw Rhodostethia rosea zzd x x 
rosse gors Emberiza rutila zzd x x 
rosse grutto Limosa lapponica x x x B WST OS VD GR 
rosse franjepoot Phalaropus fulicarius x x x 
rotgans (zwartbuik) Branta bernicla bernicla x x x B zwaartepunt nb N13.02 VM OS ZM KV GR x 
rouwkwikstaart Motacilla alba yarrellii x x x x 
roze pelikaan Pelecanus onocrotalus zzd x x 
roze spreeuw Sturnus roseus zd x x 
ruigpootbuizerd Buteo lagopus x x x 
russische kauw Coloeus monedula soemmerringii zd x x 
scandinavische tjiftjaf Phylloscopus collybita abietinus x x x 
scharrelaar Coracias garrulus garrulus zzd x x 
scholekster Haematopus ostralegus x x x x ! zwaartepunt nb N01.02 N09.01 WST OS VD GR x 
schreeuwarend Aquila pomarina pomarina zzd x x 
siberische boompieper Anthus hodgsoni yunnanensis zd x x 
siberische strandloper Calidris acuminata zzd x x 
siberische taling Anas formosa zzd x x 
siberische tjiftjaf Phylloscopus collybita tristis zd x x 
sijs Spinus spinus x x x x 
slangenarend Circaetus gallicus gallicus zzd x x 
slechtvalk Falco peregrinus x x x x WST OS KV GR 
slobeend Spatula clypeata x x x x B 3 WST VM OS ZM KV VD GR MZ x 
smelleken Falco columbarius x x x 
smient Mareca penelope x x x * B N13.02 WST VM OS ZM KV VD GR MZ KY 
sneeuwgans Anser caerulescens x x x x 
sneeuwgors Plectrophenax nivalis x x x 
sneeuwuil Nyctea scandiaca zzd x x 
snor Locustella luscinioides x x x N05.01 N05.02 
soepeend/parkeend Anas platyrhynchos forma domestica x x x x 
soepgans/parkgans Anser anser forma domestica x x x x 
sperwer Accipiter nisus x x x x ! 
sperwergrasmus Sylvia nisoria nisoria zd x x 
spotvogel Hippolais icterina x x x x * N12.06 N17.01 x 
spreeuw Sturnus vulgaris x x x x ! 
sprinkhaanzanger Locustella naevia x x x x 5 2190BCD 
staartmees Aegithalos caudatus x x x x 
steenarend Aquila chrysaetos chrysaetos zzd x x 
steenloper Arenaria interpres x x x zwaartepunt nb WST OS VD GR 
steenuil Athene noctua x x x x x x 
stellers eider Polysticta stelleri zzd x x OSPAR 
steltkluut Himantopus himantopus x x x x * zwaartepunt b+nb 
stekelstaartgierzwaluw Hirundapus caudacutus caudacutus zzd x x 
steppearend Aquila nipalensis zzd x x 
steppehoen Syrrhaptes paradoxus zzd x x 
steppekiekendief Circus macrourus zd x x * 
steppekievit Vanellus gregarius zzd x x 
steppeklapekster Lanius excubitor pallidirostris zzd x x 
steppevorkstaartplevier Glareola nordmanni zzd x x 
stormmeeuw Larus canus x x x x ! 
stormvogeltje Hydrobates pelagicus x x x 
strandleeuwerik Eremophila alpestris x x x 
strandplevier Charadrius alexandrinus x x x x B zwaartepunt b+nb N01.02 N08.01 WST OS ZM KV GR MZ 2110 
struikrietzanger Acrocephalus dumetorum zzd x x 
tafeleend Aythya ferina x x x x KV VD 
taigaboomkruiper Certhia familiaris familiaris zd x x 
taigarietgans Anser fabalis zd x x N13.02 
tapuit Oenanthe oenanthe x x x x N01.02 N08.01 2130AB 
temmincks strandloper Calidris temminckii x x x 
terekruiter Tringa cinerea zd x x 
tjiftjaf Phylloscopus collybita x x x x 
toendrarietgans Anser serrirostris x x x B N13.02 WST OS 
torenvalk Falco tinnunculus x x x x x x 
topper Aythya marila x x x B N04.04A VD 
turkse tortel Streptopelia decaocto x x x x 
tuinfluiter Sylvia borin x x x x 
tureluur Tringa totanus x x x x * zwaartepunt nb 9 WST OS KV VD GR 1330A 1330B x 
vaal stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa x x x 
vale gier Gyps fulvus fulvus zd x x 
vale lijster Turdus obscurus  zzd x x 
vale pijlstormvogel Puffinus mauretanicus zd x x 
veldleeuwerik Alauda arvensis x x x x * 7 x 
velduil Asio flammeus x x x x 3 2130B 
vink Fringilla coelebs x x x x 
visarend Pandion haliaetus x x x KV 
visdief Sterna hirundo x x x x * zwaartepunt b 3 WST OS ZM KV VD GR 
vorkstaartmeeuw Xema sabini x x x 
vorkstaartplevier Glareola pratincola zd x x 
vuurgoudhaan Regulus ignicapilla x x x x 
waterhoen Gallinula chloropus x x x x ! x x 
waterpieper Anthus spinoletta x x x 
waterral Rallus aquaticus x x x x N05.01 N05.02 
waterrietzanger 
watersnip 
waterspreeuw (roodbuik) 
wespendief 
wielewaal 

Acrocephalus paludicola 
Gallinago gallinago 
Cinclus cinclus 
Pernis apivorus 
Oriolus oriolus 

x 
x x 

? 
x x 
x x 

x x 
x x 
x x 
x x 
x x 

zwaartepunt nb 
6 

N15.01 N15.02 
7 

6410 7140B x 



38 39 BIJLAGE 2:
OVERZICHT ZEEUWSE SOORTEN: BESCHERMDE, RL, ZWAARTEPUNT-, KENMERKENDE EN TYPISCHE SOORTEN6 3 

Soortgroep  Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
vogels landelijk periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie doelsoort NNZ N2000 KRW ANB 

IUCN 2015      
431 soorten  Rode lijst  ( OSPAR  broedvogel (b) of niet- Living Planet Index 

broedvogel niet-broedvogel  europees landelijk broedvogel niet broedvogel 1990-2017 2007-2017 2016 2008) broedvogel (nb) (LPI) zeeuwse soort beheertype SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
aalscholverwilde eend Phalacrocorax carboAnas platyrhynchos xx xx xx xx N.04.04A VM OS KV VD GR MZWST VM OS KV GR x 
wilde zwaan  Cygnus cygnus x x x * N13.02 
wilgengors Emberiza aureola aureola zzd x x * 
wilsons stormvogeltje Oceanites oceanicus zzd x x 
winterkoning Troglodytes troglodytes x x x x 
wintertaling Anas crecca x x x x x 4  WST OS ZM KV VD GR ZM 
witbandkruisbek  Loxia leucoptera bifasciata zzd x x 
witbuikrotgans Branta bernicla hrota x x x zwaartepunt nb 
witgat Tringa ochropus x x x 
withalsvliegenvanger Ficedula semitorquata zzd x x 
witkopeend Oxyura leucocephala zzd x x 
witkopgors Emberiza leucocephalos leucocephalos zzd x x 
witoogeend Aythya nyroca zd x x * 
witkopstaartmees  Aegithalos caudatus caudatus zd x x 
witstuitbarmsijs  Carduelis hornemanni exilipes zzd x x 
witte kerkuil Tyto alba alba zzd x x 
witte kwikstaart Motacilla alba x x x x x 
witvleugelstern Chlidonias leucopterus x x x 
witwangstern Chlidonias hybrida x x x 
woestijntapuit Oenanthe deserti zzd x x 
woudaap Ixobrychus minutus x x x x N05.01 N05.02 
wulp Numenius arquata x x x x B zwaartepunt nb 6 WST OS VD GR 2190C 
zanglijster Turdus philomelos x x x x N17.01 
zeearend  Haliaeetus albicilla x x x x * * WST 
zeekoet (atlantische) Uria aalge x x x 
zilvermeeuw Larus argentatus x x x x x WST KV 
zilverplevier Pluvialis squatarola x x x B zwaartepunt nb WST OS VD GR MZ 
zomertaling Spatula querquedula x x x x 4 
zomertortel Streptopelia turtur x x x x zwaartepunt b x 
zuidelijke bonte strandloper Calidris alpina schinzii x x x x x 
zwartbuikwaterspreeuw  Cinclus cinclus cinclus zd x x 
zwarte ibis Plegadis falcinellus x x x 
zwarte kraai Corvus corone x x x x 
zwarte mees Periparus ater x x x x * 
zwarte ooievaar Ciconia nigra x x x zwaartepunt nb 
zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros x x x x 
zwarte rotgans Branta bernicla nigricans x x x zwaartepunt nb 
zwarte ruiter Tringa erythropus x x x zwaartepunt nb WST OS MZ 
zwarte specht Dryocopus martius x x x x 6 
zwarte stern Chlidonias niger x x x 
zwarte wouw Milvus migrans x x x 
zwartkop Sylvia atricapilla x x x x 
zwartkopgors Emberiza melanocephala zzd x x 
zwartkopmeeuw Ichthyaetus melanocephalus x x x x zwaartepunt nb WST ZM KV 
zwarte zee-eend Melanitta nigra x x x VD 
zwarte zeekoet  Cepphus grylle x x x 
zwartkeellijster  Turdus atrogularis zzd x x 

toelichting  zd: zeldzame dwaalgast  ! : opgenomen op de oranje lijst 
 zzd zeer zeldzame dwaalgast   B : opgenomen op de blauwe lijst 

alk Alca torda x x x * zwaartepunt nb
alpengierzwaluw Tachymarptis melba zzd x x
amerikaanse bosruiter Tringa solitatria x x
amerikaanse goudplevier Pluvialis dominica zzd x x
amerikaanse grote stern Sterna acuflavida x x
amerikaanse oeverloper Actitis macularius zzd x x
amerikaanse smient Mareca americana zzd x x zwaartepunt nb
amerikaanse wintertaling Anas carolinensis zzd x x
appelvink Coccothraustes coccothraustes x x
arendbuizerd Buteo rufinus zzd x x
audouins meeuw Ichthyaetus audouinii zzd x x *
aziatische goudplevier Pluvialis fulva zzd x x
aziatische roodborsttapuit Saxicola maurus zzd x x
baardman Panurus biarmicus x x x x ! N05.01 N05.02 x x
balkanbaardgrasmus Sylvia cantillans zzd x x
balkankwikstaart Motacilla flava feldegg zzd x x
baltimoretroepiaal Icterus galbula zzd x x
baltische mantelmeeuw Larus fuscus fuscus zzd x x OSPAR
bastaardarend Clanga clanga zzd x x
beflijster Turdus torquatus x x x
bergeend Tadorna tadorna x x x x B zwaartepunt nb N01.02 N08.02 N09.01 WST OS ZM KV VD GR MZ 1330A
bergfluiter Phylloscopus bonelli zzd x x
bijeneter Merops apiaster x x x x
bladkoning Phylloscopus inornatus x x x
blauwborst Luscinia svecica x x x x 7 WST 7210 x
blauwe kiekendief Circus cyaneus x x x * 6 x
blauwe reiger Ardea cinerea x x x x
blauwe rotslijster Monticola solitarius zzd x x
blauwstaart Tarsiger cyanurus zzd x x
blauwvleugeltaling Spatula discors zzd x x
blonde ruiter Calidris subruficollis zzd x x *
boerenzwaluw Hirundo rustica x x x x * x x
bokje Lymnocryptes minimus x x x
bonapartes strandloper Calidris fuscicollis zzd x x
bontbekplevier Charadrius hiaticula x x x x zwaartepunt nb N08.01 WST OS KV VD GR MZ x
bonte kraai Corvus cornix x x x
bonte strandloper Calidris alpina x x x B zwaartepunt nb WST OS VD GR MZ
bonte tapuit Oenanthe pleschanka zzd x x
bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca x x x x
boomklever Sitta europaea x x x 4 9160A
boomkruiper Certhia brachydactyla x x x x
boomleeuwerik Lullula arborea x x x x 6
boompieper Anthus trivialis x x x x
boomvalk Falco subbuteo x x x x
bosgors Emberiza rustica zzd x x
bosrietzanger Acrocephalus palustris x x x x N12.06 6430 A 6430 B
bosruiter Tringa glareola x x x
bosuil Strix aluco x x x
braamsluiper Sylvia curruca x x x x N08.02 x
brandgans Branta leucopsis x x x x B N13.02 WST VM OS KV GR MZ
breedbekstrandloper Calidris falcinellus zd x x
brilduiker Bucephala clangula x x x * x VM OS KV VD GR
brilstern Onychoprion anaethetus x x
brilzee-eend Melanitta perspicillata zzd x x zwaartepunt nb
bronskopeend Mareca falcata zzd x x
bruine boszanger Phylloscopus fuscatus zd x x
bruine kiekendief Circus aeruginosus x x x x ! zwaartepunt nb x N05.01 N05.02 WST OS KV GR x
bruinkopgors Emberiza bruniceps zzd x x
buidelmees Remiz pendulinus x x x *
buizerd Buteo buteo x x x x
bulwers stormvogel Bulweria bulwerii zzd x x
casarca Tadorna ferruginea x x x
cetti's zanger Cettia cetti x x x x
cirlgors Emberiza cirlus zzd x x
citroenkwikstaart Motacilla citreola zzd x x
dodaars Tachybaptus ruficollis x x x x zwaartepunt nb N01.02 N04.04B N08.02 VM OS GR MZ 2190AD
dougalls stern Sterna dougallii zd x x OSPAR
draaihals Jynx torquilla x x x
drieteenmeeuw Rissa tridactyla x x x *
drieteenstrandloper Calidris alba x x x x WST OS VD
duinpieper Anthus campestris x x x
dwergarend Hieraaetus pennatus syn. Aquila pennata zzd x x
dwerggans Anser erythropus x x x B N13.02
dwerggors Emberiza pusilla x x
dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus x x x N04.04A VD
dwergstern Sternula albifrons x x x x zwaartepunt b N01.02 N08.01 WST OS KV GR
eider Somateria mollissima x x x x ! N01.02 N08.02 VD 2120
engelse kwikstaart Motacilla flava flavissima x x x x *
ekster Pica pica x x x x
europese kanarie Serinus serinus x x x
fazant Phasianus colchicus x x x x zwaartepunt nb
fitis Phylloscopus trochilus x x x x
flamingo Phoenicopterus roseus x x x zwaartepunt nb
fluiter Phylloscopus sibilatrix x x x
forsters stern Sterna forsteri zzd x x
frater Linaria flavirostris x x x
franklins meeuw Leucophaeus pipixcan syn. Larus pipixcan zzd x x
fuut Podiceps cristatus x x x x WST VM OS ZM KV VD GR MZ
gaai Garrulus glandarius x x x x

 

 
  

 

  
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
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71 soorten 

aardmuis 
baardvleermuis 
bever 
boommarter 
bosmuis 
bosvleermuis 
bruinvis 
bultrug 
bunzing 
butskop 
damhert 

Microtus agrestis 
Myotis mystacinus 
Castor fiber 
Martes martes 
Apodemus sylvaticus 
Nyctalus leisleri 
Phocoena phocoena 
Megaptera novaeangliae 
Mustela putorius 
Hyperoodon ampullatus
Dama dama 

regio land
ZL m.u.v SD 
ZL 
O-ZVL TH 
O-ZVL ZB TH 
ZL 
O-ZVL 

ZL 

SD WA ZB NB ZVL 

 regio water 

WS OS GR KV VD VR 
WS OS 

 OS WS 

europees 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

landelijk
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

landelijk 1950-2020 
 Rode Lijst 
2020 

* 

IUCN 

* 

* 

* 

zwaartepunt Zeeland 
dwaalgast 

dwaalgast 

Living Planet Index 
(LPI)  zeeuwse soort doelsoort SNL 

N01.01 

doelstelling of typische soort 

VR VD OS WS 

doelsoort 

x 

doelsoort 

x 

das 
dwergmuis 
dwergspitsmuis 
dwergvinvis 
eekhoorn 
egel 
eikelmuis 
franjestaart 
gestreepte dolfijn 
gewone bosspitsmuis 
gewone dolfijn 
gewone dwergvleermuis 
gewone grootoorvleermuis 
gewone spits(snuit)dolfijn 
gewone vinvis 
gewone zeehond 
griend 
grijze grootoorvleermuis 
grijze zeehond 
haas 

Meles meles 
Micromys minutus 
Sorex minutus 
Balaenoptera acutorostrata 
Sciurus vulgaris 
Erinaceus europaeus 
Eliomys quercinus 
Myotis nattereri 
Stenella coeruleoalba 
Sorex araneus 
Delphinus delphis 
Pipistrellus pipistrellus 
Plecotus auritus 
Mesoplodon bidens 
Balaenoptera physalus 
Phoca vitulina 
Globicephala melas 
Plecotus austriacus 
Halichoerus grypus 
Lepus europaeus 

O-ZVL PH 
ZL 
ZL 

ZVL 
ZL 
W-ZVL WA 
SD WA O-ZVL 

ZL 

ZL 
ZL 

W-ZVL <1990 O-ZVL 

ZL 

WS VD 

WS VD 

WS VD 

OS WS 
OS <1990 WS 
OS WS GR KV VD VR 
WS VD 

OS WS GR KV VD VR 

x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x x 

dwaalgast 

dwaalgast 

dwaalgast 

dwaalgast 
dwaalgast 
zwaartepunt Zeeland 
dwaalgast 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

N01.01 

6430B 

VR VD GR OS WS 

VR VD GR OS WS 
1330A 1330B 

x 

* 

* 

* 
* 

* 

hermelijn Mustela erminea ZL x x 
huisspitsmuis Crocidura russula ZL x x 
ingekorven vleermuis 
klapmuts 
kleine dwergvleermuis 
kleine/zwarte zwaardwalvis 
konijn 
laatvlieger 
meervleermuis 
mopsvleermuis 

Myotis emarginatus 
Cystophora cristata 
Pipistrellus pygmaeus 
Pseudorca crassidens 
Oryctolagus cuniculus 
Eptesicus serotinus 
Myotis dasycneme 
Barbastella barbastellus 

O-ZVL 

O-ZVL 

ZL 
ZL 
ZL 
ZVL 

OS <1990 WS 

VD <1990 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 

* 

* 

dwaalgast 

dwaalgast 

zwaartepunt Zeeland x 

2130A 2130B 2130C 
x 
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wilde eend Anas platyrhynchos x x x x WST VM OS KV GR x
wilde zwaan Cygnus cygnus x x x * N13.02
wilgengors Emberiza aureola aureola zzd x x *
wilsons stormvogeltje Oceanites oceanicus zzd x x
winterkoning Troglodytes troglodytes x x x x
wintertaling Anas crecca x x x x x 4 WST OS ZM KV VD GR ZM
witbandkruisbek Loxia leucoptera bifasciata zzd x x
witbuikrotgans Branta bernicla hrota x x x zwaartepunt nb
witgat Tringa ochropus x x x
withalsvliegenvanger Ficedula semitorquata zzd x x
witkopeend Oxyura leucocephala zzd x x
witkopgors Emberiza leucocephalos leucocephalos zzd x x
witoogeend Aythya nyroca zd x x *
witkopstaartmees Aegithalos caudatus caudatus zd x x
witstuitbarmsijs Carduelis hornemanni exilipes zzd x x
witte kerkuil Tyto alba alba zzd x x
witte kwikstaart Motacilla alba x x x x x
witvleugelstern Chlidonias leucopterus x x x
witwangstern Chlidonias hybrida x x x
woestijntapuit Oenanthe deserti zzd x x
woudaap Ixobrychus minutus x x x x N05.01 N05.02
wulp Numenius arquata x x x x B zwaartepunt nb 6 WST OS VD GR 2190C
zanglijster Turdus philomelos x x x x N17.01
zeearend Haliaeetus albicilla x x x x * * WST
zeekoet (atlantische) Uria aalge x x x
zilvermeeuw Larus argentatus x x x x x WST KV
zilverplevier Pluvialis squatarola x x x B zwaartepunt nb WST OS VD GR MZ
zomertaling Spatula querquedula x x x x 4
zomertortel Streptopelia turtur x x x x zwaartepunt b x
zuidelijke bonte strandloper Calidris alpina schinzii x x x x x
zwartbuikwaterspreeuw Cinclus cinclus cinclus zd x x
zwarte ibis Plegadis falcinellus x x x
zwarte kraai Corvus corone x x x x
zwarte mees Periparus ater x x x x *
zwarte ooievaar Ciconia nigra x x x zwaartepunt nb
zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros x x x x
zwarte rotgans Branta bernicla nigricans x x x zwaartepunt nb
zwarte ruiter Tringa erythropus x x x zwaartepunt nb WST OS MZ
zwarte specht Dryocopus martius x x x x 6
zwarte stern Chlidonias niger x x x
zwarte wouw Milvus migrans x x x
zwartkop Sylvia atricapilla x x x x
zwartkopgors Emberiza melanocephala zzd x x
zwartkopmeeuw Ichthyaetus melanocephalus x x x x zwaartepunt nb WST ZM KV
zwarte zee-eend Melanitta nigra x x x VD
zwarte zeekoet Cepphus grylle x x x
zwartkeellijster Turdus atrogularis zzd x x

toelichting

aardmuis Microtus agrestis ZL m.u.v SD x
baardvleermuis Myotis mystacinus ZL x x
bever Castor fiber O-ZVL TH x x *
boommarter Martes martes O-ZVL ZB TH x x
bosmuis Apodemus sylvaticus ZL x
bosvleermuis Nyctalus leisleri O-ZVL x x * *
bruinvis Phocoena phocoena WS OS GR KV VD VR x x zwaartepunt Zeeland N01.01 VR VD OS WS
bultrug Megaptera novaeangliae WS OS x x dwaalgast
bunzing Mustela putorius ZL x x x x
butskop Hyperoodon ampullatus  OS WS x x * dwaalgast
damhert Dama dama SD WA ZB NB ZVL x x
das Meles meles O-ZVL PH x x
dwergmuis Micromys minutus ZL x * 6430B
dwergspitsmuis Sorex minutus ZL x x
dwergvinvis Balaenoptera acutorostrata WS VD x x * dwaalgast
eekhoorn Sciurus vulgaris ZVL x x *
egel Erinaceus europaeus ZL x x
eikelmuis Eliomys quercinus W-ZVL WA x x
franjestaart Myotis nattereri SD WA O-ZVL x x
gestreepte dolfijn Stenella coeruleoalba WS VD x x * dwaalgast
gewone bosspitsmuis Sorex araneus ZL x x
gewone dolfijn Delphinus delphis WS VD x x dwaalgast
gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus ZL x x
gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus ZL x x x
gewone spits(snuit)dolfijn Mesoplodon bidens OS WS x x dwaalgast
gewone vinvis Balaenoptera physalus OS <1990 WS x x dwaalgast
gewone zeehond Phoca vitulina OS WS GR KV VD VR x x zwaartepunt Zeeland N01.01 VR VD GR OS WS
griend Globicephala melas WS VD x x dwaalgast
grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus W-ZVL <1990 O-ZVL x x zwaartepunt Zeeland
grijze zeehond Halichoerus grypus OS WS GR KV VD VR x x zwaartepunt Zeeland VR VD GR OS WS
haas Lepus europaeus ZL x x * 1330A 1330B
hermelijn Mustela erminea ZL x x
huisspitsmuis Crocidura russula ZL x x
ingekorven vleermuis Myotis emarginatus O-ZVL x x *
klapmuts Cystophora cristata OS <1990 WS x dwaalgast
kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus O-ZVL x x
kleine/zwarte zwaardwalvis Pseudorca crassidens VD <1990 x x dwaalgast
konijn Oryctolagus cuniculus ZL x * 2130A 2130B 2130C
laatvlieger Eptesicus serotinus ZL x x x
meervleermuis Myotis dasycneme ZL x x
mopsvleermuis Barbastella barbastellus ZVL x x zwaartepunt Zeeland x
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
zoogdieren periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

71 soorten 
regio land  regio water europees landelijk landelijk 1950-2020 

 Rode Lijst 
2020 IUCN 

Living Planet Index 
(LPI)  zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

narwal Monodon monoceros WS x x dwaalgast 
noordse woelmuis Microtus oeconomus SD NB x x zwaartepunt Zeeland KvS GR KV OS x x 
ondergrondse woelmuis Microtus subterraneus ZB ZVL x zwaartepunt Zeeland 
orka Orcinus orca VD <1990 x x * dwaalgast 
otter Lutra lutra ZL <1990 x x * 
potvis Physeter macrocephalus WS VD x x dwaalgast 
ree Capreolus capreolus ZL x x 
ringelrob Phoca hispida OS <1990 WS GR x dwaalgast 
rosse vleermuis Nyctalus noctula WA ZB ZVL x x 
rosse woelmuis Myodes glareolus ZL x 
ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii ZL x x 
steenmarter Martes foina PH WA ZB ZVL x x 
tuimelaar Tursiops truncatus GR KV OS WS VD VR x x zwaartepunt Zeeland 
tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus ZL m.u.v SD x x zwaartepunt Zeeland 
tweekleurige vleermuis 
veldmuis 
veldspitsmuis 
vos 
walrus 

Vespertilio murinus 
Microtus arvalis 
Crocidura leucodon 
Vulpes vulpes 
Odobenus rosmarus 

WA <1990 TH 
ZL 
ZVL 
ZL 

OS WS <1990 

x x 
x 

x x 
x 

x x 

* 

zwaartepunt Zeeland 

dwaalgast 
waterspitsmuis Neomys fodiens ZL x x 
watervleermuis Myotis daubentonii ZL x x 
wezel Mustela nivalis ZL x x * 
wild zwijn Sus scrofa SD <1990 NB x 
witflankdolfijn Lagenorhynchus acutus OS WS <1990 x x dwaalgast 
witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris OS WS VD VR x x zwaartepunt Zeeland 
witte dolfijn 
woelrat 
wolf 
zadelrob 
zwarte rat 

Delphinapterus leucas 
Arvicola amphibius 
Canis lupus 
Pagophilus groenlandicus 
Rattus rattus 

OS WS <1990 VD 
ZL 
O-ZVL 

GR 
ZVL 

x x 
x 

x 
x 

dwaalgast 

dwaalgast 
dwaalgast 
zwaartepunt Zeeland 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
amfibieen en reptielen periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie doelsoort NNZ N2000 KRW ANB 

15 soorten 

alpenwatersalamander 
boomkikker 
bruine kikker 
dikkopschildpad 
gewone pad 
heikikker 
kamsalamander 
kemps zeeschildpad 
kleine watersalamander 
lederschildpad 
levendbarende hagedis 
meerkikker 
middelste groene kikker (complex) 
rugstreeppad 
soepschildpad 

Ichthyosaura alpestris 
Hyla arborea 
Rana temporaria 
Caretta caretta 
Bufo bufo 
Rana arvalis 
Triturus cristatus 
Lepidochelys kempii 
Lissotriton vulgaris 
Dermochelys coriacea 
Zootoca vivipara 
Pelophylax ridibundus 
Pelophylax esculentus synklepton 
Epidalea calamita 
Chelonia mydas 

terrestrisch 
ZL 
SD ZVL 
ZL 

ZL 
SD 
ZB ZVL 

ZL 

ZL 
ZL muv ZVL 
ZL 
ZL 

zee en estuarium

WS VD <1990 OS 

VD 

VD <1990 OS 

VD <1990 

 europees landelijk 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 

landelijk 1995-2017 2007-2017 
rode lijst 
2009 

* 

* 

IUCN

* 

OSPAR 

OSPAR 

 % Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

dwaalgast 

dwaalgast 

dwaalgast 

dwaalgast 

Living Planet Index 
(LPI) zeeuwse soort 

x 

x 

x 

SNL beheertype 

RL 

doelsoort of typische soort 

ZW 

2190A 

doelsoort doelsoort 

x 

x 

x 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
vissen periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

112 soorten 

adderzeenaald 
alver 
ansjovis 
atlantische steur 
baars 
barbeel 
bittervoorn 
blankvoorn 
blauwe haai 
blonde grondel 

Entelurus aequoreus 
Alburnus alburnus 
Engraulis encrasicolus 
Acipenser sturio 
Perca fluviatilis 
Barbus barbus 
Rhodeus amarus 
Rutilus rutilus 
Prionace glauca 
Gobiusculus flavescens 

zee en estuarium 
x 

x 
trekvis 
x 

x 
x 

rivier en polderwater 

x 

trekvis 
x 
x 
x 
x 

europees 

x 

x 
x 

landelijk 

x 
x 
x 
x 
x 

x 

landelijk 1990-2015 2005-2015 
rode lijst 
2015 IUCN/OSPAR

* 

 % Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI) zeeuwse soort doelsoort SNL 

N01.01 
N04.04A 
N04.04B 

N04.04A 

N04.01 N04.02 N04.04A 
N04.04A 

doelstelling of typische soort 

1130 

doelsoort doelsoort 

bot Platichthys flesus trekvis trekvis x zwaartepunt Zeeland N04.03 N04.04B 1110A 1130 1140 1160 
botervis Pholis gunnellus x zwaartepunt Zeeland N01.01 N04.03 N04.04B 1110A 1130 
brakwatergrondel 
brasem 
dikkopje 
diklipharder 
doornhaai 
driedoornige stekelbaars 
driedradige meun 
dunlipharder 
dwergbolk 
dwergtong 
elft 
europese meerval 

Pomatoschistus microps 
Abramis brama 
Pomatoschistus minutus 
Chelon labrosus 
Squalus acanthias 
Gasterosteus aculeatus 
Gaidropsarus vulgaris 
Liza ramada 
Trisopterus minutus 
Buglossidium luteum 
Alosa alosa 
Silurus glanis 

x 

x 
trekvis 
x 
trekvis 
x 
trekvis 
x 
x 
trekvis 

x 

trekvis 

trekvis 

trekvis 

trekvis 
x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

* 

* 

* 

OSPAR 

zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

N04.03 N04.04B 
N04.04A 
N04.03 N04.04B 
N01.01 
N04.03 N04.04A N04.04B 

N04.04B 
N04.04B 

1140 

1110B 
VD 

fint Alosa fallax trekvis trekvis x x zwaartepunt Zeeland N04.04B VR VD OS 
geep Belone belone x x zwaartepunt Zeeland 
gehoornde slijmvis Parablennius gattorugine x zwaartepunt Zeeland 
gevlekte gladde haai Mustelus asterias x * N04.03 N04.04B 
gevlekte griet 
gevlekte rog 
gewone zeedonderpad 

Zeugopterus punctatus 
Raja montagui 
Myoxocephalus scorpius 

x 
x 
x 

x 
* 

OSPAR zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 1110A 

glasgrondel 
griet 
groene zeedonderpad 

Aphia minuta 
Scophthalmus rhombus 
Taurulus bubalis 

x 
x 
x 

x 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

N04.04B 
N04.03 N04.04B 

grote koornaarvis Atherina presbyter x zwaartepunt Zeeland N01.01 
grote pieterman Trachinus draco x x zwaartepunt Zeeland N04.03 
grote zeenaald 
haring 
haringhaai 
harnasmannetje 

Syngnathus acus 
Clupea harengus 
Lamna nasus 
Agonus cataphractus 

x 
x 
x 
x 

x 
x * 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

N04.04B 

N04.03 N04.04B 
1110 AB 1130 1160 

1110 AB 1130 
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narwal Monodon monoceros WS x x dwaalgast
noordse woelmuis Microtus oeconomus SD NB x x zwaartepunt Zeeland KvS GR KV OS x x
ondergrondse woelmuis Microtus subterraneus ZB ZVL x zwaartepunt Zeeland
orka Orcinus orca VD <1990 x x * dwaalgast
otter Lutra lutra ZL <1990 x x *
potvis Physeter macrocephalus WS VD x x dwaalgast
ree Capreolus capreolus ZL x x
ringelrob Phoca hispida OS <1990 WS GR x dwaalgast
rosse vleermuis Nyctalus noctula WA ZB ZVL x x
rosse woelmuis Myodes glareolus ZL x
ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii ZL x x
steenmarter Martes foina PH WA ZB ZVL x x
tuimelaar Tursiops truncatus GR KV OS WS VD VR x x zwaartepunt Zeeland
tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus ZL m.u.v SD x x zwaartepunt Zeeland
tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus WA <1990 TH x x *
veldmuis Microtus arvalis ZL x
veldspitsmuis Crocidura leucodon ZVL x x zwaartepunt Zeeland
vos Vulpes vulpes ZL x
walrus Odobenus rosmarus OS WS <1990 x x dwaalgast
waterspitsmuis Neomys fodiens ZL x x
watervleermuis Myotis daubentonii ZL x x
wezel Mustela nivalis ZL x x *
wild zwijn Sus scrofa SD <1990 NB x
witflankdolfijn Lagenorhynchus acutus OS WS <1990 x x dwaalgast
witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris OS WS VD VR x x zwaartepunt Zeeland
witte dolfijn Delphinapterus leucas OS WS <1990 VD x x dwaalgast
woelrat Arvicola amphibius ZL x
wolf Canis lupus O-ZVL x dwaalgast
zadelrob Pagophilus groenlandicus GR x dwaalgast
zwarte rat Rattus rattus ZVL zwaartepunt Zeeland

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend
amfibieen en reptielen

alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris ZL x x
boomkikker Hyla arborea SD ZVL x x * zwaartepunt Zeeland RL x
bruine kikker Rana temporaria ZL x x
dikkopschildpad Caretta caretta WS VD <1990 OS x x OSPAR dwaalgast
gewone pad Bufo bufo ZL x x
heikikker Rana arvalis SD x x x
kamsalamander Triturus cristatus ZB ZVL x x ZW x
kemps zeeschildpad Lepidochelys kempii VD x x dwaalgast
kleine watersalamander Lissotriton vulgaris ZL x x
lederschildpad Dermochelys coriacea VD <1990 OS x x OSPAR dwaalgast
levendbarende hagedis Zootoca vivipara ZL x x * x
meerkikker Pelophylax ridibundus ZL muv ZVL x x
middelste groene kikker (complex) Pelophylax esculentus synklepton ZL x x
rugstreeppad Epidalea calamita ZL x x * x 2190A x
soepschildpad Chelonia mydas VD <1990 x x dwaalgast

adderzeenaald Entelurus aequoreus x zwaartepunt Zeeland N01.01
alver Alburnus alburnus x x N04.04A
ansjovis Engraulis encrasicolus x x zwaartepunt Zeeland N04.04B 1130
atlantische steur Acipenser sturio trekvis trekvis x x zwaartepunt Zeeland
baars Perca fluviatilis x x x N04.04A
barbeel Barbus barbus x x x
bittervoorn Rhodeus amarus x x N04.01 N04.02 N04.04A
blankvoorn Rutilus rutilus x x N04.04A
blauwe haai Prionace glauca x *
blonde grondel Gobiusculus flavescens x zwaartepunt Zeeland
bot Platichthys flesus trekvis trekvis x zwaartepunt Zeeland N04.03 N04.04B 1110A 1130 1140 1160
botervis Pholis gunnellus x zwaartepunt Zeeland N01.01 N04.03 N04.04B 1110A 1130
brakwatergrondel Pomatoschistus microps x x zwaartepunt Zeeland N04.03 N04.04B
brasem Abramis brama x x N04.04A
dikkopje Pomatoschistus minutus x x zwaartepunt Zeeland N04.03 N04.04B
diklipharder Chelon labrosus trekvis trekvis x zwaartepunt Zeeland N01.01 1140
doornhaai Squalus acanthias x x * N04.03 N04.04A N04.04B
driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus trekvis trekvis x
driedradige meun Gaidropsarus vulgaris x
dunlipharder Liza ramada trekvis trekvis * zwaartepunt Zeeland
dwergbolk Trisopterus minutus x * zwaartepunt Zeeland
dwergtong Buglossidium luteum x x zwaartepunt Zeeland 1110B
elft Alosa alosa trekvis trekvis x x OSPAR N04.04B VD
europese meerval Silurus glanis x x x N04.04B
fint Alosa fallax trekvis trekvis x x zwaartepunt Zeeland N04.04B VR VD OS
geep Belone belone x x zwaartepunt Zeeland
gehoornde slijmvis Parablennius gattorugine x zwaartepunt Zeeland
gevlekte gladde haai Mustelus asterias x * N04.03 N04.04B
gevlekte griet Zeugopterus punctatus x *
gevlekte rog Raja montagui x x OSPAR zwaartepunt Zeeland
gewone zeedonderpad Myoxocephalus scorpius x zwaartepunt Zeeland 1110A
glasgrondel Aphia minuta x zwaartepunt Zeeland N04.04B
griet Scophthalmus rhombus x x zwaartepunt Zeeland N04.03 N04.04B
groene zeedonderpad Taurulus bubalis x zwaartepunt Zeeland
grote koornaarvis Atherina presbyter x zwaartepunt Zeeland N01.01
grote pieterman Trachinus draco x x zwaartepunt Zeeland N04.03
grote zeenaald Syngnathus acus x zwaartepunt Zeeland N04.04B
haring Clupea harengus x x zwaartepunt Zeeland 1110 AB 1130 1160
haringhaai Lamna nasus x x * zwaartepunt Zeeland N04.03 N04.04B
harnasmannetje Agonus cataphractus x zwaartepunt Zeeland 1110 AB 1130

Staat van Instandhouding 
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
vissen periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

112 soorten 

heilbot 
hondshaai 
horsmakreel 

Hippoglossus hippoglossus 
Scyliorhinus canicula 
Trachurus trachurus 

zee en estuarium 
x 
x 
x 

rivier en polderwater europees landelijk 
x 

x 

landelijk 1990-2015 2005-2015 
rode lijst 
2015 IUCN/OSPAR  % Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI) zeeuwse soort doelsoort SNL 

N04.03 N04.04B 

N04.03 N04.04B 
N04.04A 
N04.03 N04.04B 

N01.01 

N04.03 N04.04B 

N04.04A 

N04.02 N04.04A 
N04.02 N04.04A 

N04.04A 

doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

houting 
kabeljauw 
karper 
kleine modderkruiper 
kleine koornaarvis 
kleine pieterman 
kleine slakdolf 
kleine zeenaald 
kleurige grondel 
kolblei 
kortsnuitzeepaardje 
kroeskarper 
kwabaal 
makreel 
marmergrondel (exoot) 
mul 

Coregonus oxyrinchus 
Gadus morhua 
Cyprinus carpio 
Cobitis taenia 
Atherina boyeri 
Echiichthys vipera 
Liparis montagui 
Syngnathus rostellatus 
Pomatoschistus pictus 
Blicca bjoerkna 
Hippocampus hippocampus 
Carassius carassius 
Lota lota 
Scomber scombrus 
Proterorhinus semilunaris 
Mullus surmuletus 

trekvis 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 

x 

x 

trekvis 

x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 

* 
* 

* 

* 

OSPAR 
OSPAR zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

KV 

1110B 

x 

paling (aal) Anguilla anguilla trekvis trekvis x N04.02 N04.03 N04.04A N04.04B 
pijlstaartrog 
pitvis 
pollak 
pos 
puitaal 
rasterpitvis 
reuzenhaai 
rietvoorn/ruisvoorn 
rivierdonderpad 
riviergrondel 
rivierprik 
rode poon 
ruwe haai 
sardien 
schar 
schelvis 
schol 
schurftvis 
slakdolf 
smelt 
snoek 
snoekbaars 
snotolf 
spiering 
sprot 
steenbolk 
steenslijmvis 
stekelrog 
steur 
tarbot 
tiendoornige stekelbaars 

Dasyatis pastinaca 
Callionymus lyra 
Pollachius pollachius 
Gymnocephalus cernua 
Zoarces viviparus 
Callionymus reticulatus 
Cetorhinus maximus 
Scardinius erythrophthalmus 
Cottus perifretum 
Gobio gobio 
Lampetra fluviatilis 
Chelidonichthys lucerna 
Galeorhinus galeus 
Sardina pilchardus 
Limanda limanda 
Melanogrammus aeglefinus 
Pleuronectes platessa 
Arnoglossus laterna 
Liparis liparis 
Hyperoplus marinus 
Esox lucius 
Stizostedion lucioperca 
Cyclopterus lumpus 
Osmerus eperlanus 
Sprattus sprattus 
Trisopterus luscus 
Lipophrys pholis 
Raja clavata 
Acipenser sturio 
Scophthalmus maximus 
Pungitius pungitius 

x 
x 
x 

x 

x 

trekvis 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
trekvis 
x 
x 
x 
x 
trekvis 
x 

x 

x 
x 
x 
trekvis 

x 
x 

trekvis 

trekvis 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

N04.04A 
N04.03 N04.04B 

N04.02 N04.04A 
N04.02 N04.04A 
N04.04B 
N04.04B 
N04.02 N04.04A 

N04.04B 

N04.04B 

N04.03 

N04.02 N04.04A 
N04.04A 
N04.04B 
N04.03 N04.04A 
N04.04B 

N04.04B 

1110B 

1110A 1130 1160 

VR VD 

1110 A 1130 1160 

1110 AB 1130 1140 1160 
1110B 
1110 AB 1130 

1130 

1160 

* 

* 

OSPAR 

* 

* 
OSPAR 

tong Solea solea x x zwaartepunt Zeeland 1110B 1130 
tongschar Microstomus kitt x x * zwaartepunt Zeeland 
vetje 
vijfdradige meun 
vleet 
vorskwab 
voshaai 
wijting 
winde 
zalm 
zandspiering 
zeebaars 
zeedonderpad 
zee-engel 
zeeforel 
zeelt 
zeepaardje (langsnuitzeepaardje) 
zeeprik 
zeestekelbaars 

Leucaspius delineatus 
Ciliata mustela 
Dipturus batis 
Raniceps raninus 
Alopias vulpinus 
Merlangius merlangus 
Leuciscus idus 
Salmo solar 
Ammodytes tobianus 
Dicentrarchus labrax 
Myoxocephalus scorpius 
Squatina squatina 
Salmo trutta f. trutta 
Tinca tinca 
Hippocampus ramulosus 
Petromyzon marinus 
Spinachia spinachia 

x 
x 
x 
x 
x 

trekvis 
x 
x 
x 
x 
trekvis 

x 
trekvis 
x 

x 

x 
trekvis 

trekvis 
x 

trekvis 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 

* 

* 

OSPAR 

OSPAR 

OSPAR 

OSPAR 

zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

N04.04B 

1110 AB 

1110B 1130 1160 

1110B 1130 1160 

VR VD 

zwarte grondel Gobius niger x zwaartepunt Zeeland 
zwartooglipvis Symphodus melops x * zwaartepunt Zeeland 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
dagvlinders periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

20 soorten Rode Lijst Living Planet Index 
regio europees landelijk landelijk 1992-2017 2007-2017 2019 IUCN % Zeeland (LPI) zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

argusvlinder Lasiommata megera ZL zwaartepunt Zeeland x 4 
boswitje* Leptidea sinapis 
bruin blauwtje Aricia agestis ZL * x 5 2130A 
eikenpage Favonius quercus ZL 2180A 
geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris ZL 6510A 
groot dikkopje Ochlodes sylvanus ZL 
grote vos Nymphalis polychloros WA ZVL x zwaartepunt Zeeland x RL 
grote weerschijnvlinder Apatura iris O-ZVL 
heivlinder Hipparchia semele SD WA x 3 2130 ABC 
kaasjeskruiddikkopje Carcharodus alceae ZVL * zwaartepunt Zeeland x 
keizersmantel Argynnis paphia ZL RL 
kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla ZVL x RL 
kleine parelmoervlinder Issoria lathonia SD WA ZVL x 3 2130AB 
kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas ZL N12.01 
koevinkje Aphantopus hyperantus ZL N12.03 
koninginnenpage Papilio machaon ZL x N12.01 
oranje luzernevlinder Colias crocea ZL 
oranje zandoogje Pyronia tithonus ZL * zwaartepunt Zeeland x 
rouwmantel Nymphalis antiopa ZL RL 
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heilbot Hippoglossus hippoglossus x x
hondshaai Scyliorhinus canicula x N04.03 N04.04B
horsmakreel Trachurus trachurus x x zwaartepunt Zeeland
houting Coregonus oxyrinchus trekvis trekvis x x * OSPAR
kabeljauw Gadus morhua x x * OSPAR zwaartepunt Zeeland N04.03 N04.04B
karper Cyprinus carpio x x N04.04A
kleine modderkruiper Cobitis taenia x x N04.03 N04.04B KV x
kleine koornaarvis Atherina boyeri x * zwaartepunt Zeeland
kleine pieterman Echiichthys vipera x zwaartepunt Zeeland N01.01 1110B
kleine slakdolf Liparis montagui x
kleine zeenaald Syngnathus rostellatus x zwaartepunt Zeeland N04.03 N04.04B
kleurige grondel Pomatoschistus pictus x zwaartepunt Zeeland
kolblei Blicca bjoerkna x x N04.04A
kortsnuitzeepaardje Hippocampus hippocampus x * zwaartepunt Zeeland
kroeskarper Carassius carassius x x N04.02 N04.04A
kwabaal Lota lota x x N04.02 N04.04A
makreel Scomber scombrus x x zwaartepunt Zeeland
marmergrondel (exoot) Proterorhinus semilunaris x x N04.04A
mul Mullus surmuletus x zwaartepunt Zeeland
paling (aal) Anguilla anguilla trekvis trekvis x N04.02 N04.03 N04.04A N04.04B
pijlstaartrog Dasyatis pastinaca x x zwaartepunt Zeeland
pitvis Callionymus lyra x zwaartepunt Zeeland 1110B
pollak Pollachius pollachius x x zwaartepunt Zeeland
pos Gymnocephalus cernua x x N04.04A
puitaal Zoarces viviparus x x zwaartepunt Zeeland N04.03 N04.04B 1110A 1130 1160
rasterpitvis Callionymus reticulatus zwaartepunt Zeeland
reuzenhaai Cetorhinus maximus x OSPAR
rietvoorn/ruisvoorn Scardinius erythrophthalmus x x N04.02 N04.04A
rivierdonderpad Cottus perifretum x x N04.02 N04.04A
riviergrondel Gobio gobio x x N04.04B
rivierprik Lampetra fluviatilis trekvis trekvis x x * * zwaartepunt Zeeland N04.04B VR VD
rode poon Chelidonichthys lucerna x x zwaartepunt Zeeland N04.02 N04.04A
ruwe haai Galeorhinus galeus x x zwaartepunt Zeeland
sardien Sardina pilchardus x x zwaartepunt Zeeland
schar Limanda limanda x x zwaartepunt Zeeland N04.04B 1110 A 1130 1160
schelvis Melanogrammus aeglefinus x x
schol Pleuronectes platessa x x zwaartepunt Zeeland N04.04B 1110 AB 1130 1140 1160
schurftvis Arnoglossus laterna x zwaartepunt Zeeland 1110B
slakdolf Liparis liparis x zwaartepunt Zeeland N04.03 1110 AB 1130
smelt Hyperoplus marinus x x zwaartepunt Zeeland
snoek Esox lucius x x N04.02 N04.04A
snoekbaars Stizostedion lucioperca x x N04.04A
snotolf Cyclopterus lumpus x x zwaartepunt Zeeland N04.04B
spiering Osmerus eperlanus trekvis trekvis x N04.03 N04.04A 1130
sprot Sprattus sprattus x x zwaartepunt Zeeland N04.04B
steenbolk Trisopterus luscus x x zwaartepunt Zeeland 1160
steenslijmvis Lipophrys pholis x * zwaartepunt Zeeland
stekelrog Raja clavata x x * zwaartepunt Zeeland
steur Acipenser sturio trekvis trekvis x x OSPAR N04.04B
tarbot Scophthalmus maximus x x zwaartepunt Zeeland
tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius x x
tong Solea solea x x zwaartepunt Zeeland 1110B 1130
tongschar Microstomus kitt x x * zwaartepunt Zeeland
vetje Leucaspius delineatus x x x
vijfdradige meun Ciliata mustela x x zwaartepunt Zeeland 1110 AB
vleet Dipturus batis x x OSPAR
vorskwab Raniceps raninus x zwaartepunt Zeeland
voshaai Alopias vulpinus x x
wijting Merlangius merlangus x x * zwaartepunt Zeeland 1110B 1130 1160
winde Leuciscus idus x x
zalm Salmo solar trekvis trekvis x x OSPAR
zandspiering Ammodytes tobianus x x zwaartepunt Zeeland
zeebaars Dicentrarchus labrax x x zwaartepunt Zeeland
zeedonderpad Myoxocephalus scorpius x x zwaartepunt Zeeland 1110B 1130 1160
zee-engel Squatina squatina x OSPAR
zeeforel Salmo trutta f. trutta trekvis trekvis x
zeelt Tinca tinca x x
zeepaardje (langsnuitzeepaardje) Hippocampus ramulosus x
zeeprik Petromyzon marinus trekvis trekvis x x * OSPAR zwaartepunt Zeeland N04.04B VR VD
zeestekelbaars Spinachia spinachia x zwaartepunt Zeeland
zwarte grondel Gobius niger x zwaartepunt Zeeland
zwartooglipvis Symphodus melops x * zwaartepunt Zeeland

argusvlinder Lasiommata megera zwaartepunt Zeeland x 4
boswitje* Leptidea sinapis
bruin blauwtje Aricia agestis * x 5 2130A
eikenpage Favonius quercus 2180A
geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris 6510A
groot dikkopje Ochlodes sylvanus
grote vos Nymphalis polychloros x zwaartepunt Zeeland x RL
grote weerschijnvlinder Apatura iris
heivlinder Hipparchia semele x 3 2130 ABC
kaasjeskruiddikkopje Carcharodus alceae * zwaartepunt Zeeland x
keizersmantel Argynnis paphia RL
kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla x RL
kleine parelmoervlinder Issoria lathonia x 3 2130AB
kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas N12.01
koevinkje Aphantopus hyperantus N12.03
koninginnenpage Papilio machaon x N12.01
oranje luzernevlinder Colias crocea
oranje zandoogje Pyronia tithonus * zwaartepunt Zeeland x
rouwmantel Nymphalis antiopa RL
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
dagvlinders periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

20 soorten 
regio europees landelijk landelijk 1992-2017 2007-2017 

Rode Lijst 
2019 IUCN % Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI) zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola ZL zwaartepunt Zeeland 
* Voldoet aan alle criteria
 en wordt binnen 5 jaar verwacht 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid
libellen periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

25 soorten 
regio europees landelijk landelijk 1991-2017 2007-2017 rode lijst 2015 IUCN % Zeeland Living Planet Index (LPI) doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

azuurwaterjuffer Coenagrion puella ZL N04.02 
bandheidelibel 
bloedrode heidelibel 
bruine winterjuffer 
gaffelwaterjuffer 
geelvlekheidelibel* 
gevlekte witsnuitlibel 
gewone pantserjuffer 
glassnijder 
grote roodoogjuffer 
kanaaljuffer 
kleine roodoogjuffer 
koraaljuffer 
paardenbijter 
plasrombout 
vroege glazenmaker 
noordse witsnuitlibel 
tengere pantserjuffer 
variabele waterjuffer 
venwitsnuitlibel* 
viervlek 
vuurjuffer 
vuurlibel 
weidebeekjuffer 
zuidelijke glazenmaker 
zuidelijke heidelibel 
zuidelijke oeverlibel 

Sympetrum pedemontanum 
Sympetrum sanguineum 
Sympecma fusca 
Coenagrion scitulum
Sympetrum flaveolum 
Leucorrhinia pectoralis 
Lestes sponsa 
Brachytron pratense 
Erythromma najas 
Erythromma lindenii 
Erythromma viridulum 
Ceriagrion tenellum 
Aeshna mixta 
Gomphus pulchellus 
Aeshna isoceles 
Leucorrhinia rubicunda 
Lestes virens 
Coenagrion pulchellum 
Leucorrhinia dubia 
Libellula quadrimaculata 
Pyrrhosoma nymphula 
Crocothemis erythraea 
Calopteryx splendens 
Aeshna affinis 
Sympetrum meridionale 
Orthetrum brunneum 

ZB 
ZL 
WA ZVL TH 
ZVL 
zwerver 
 SD WA ZVL 
WA NB ZB ZVL 
WA ZB O-ZVL 
ZL 
O-ZVL 
ZL 
SD WA ZB 
ZL 
O-ZVL 
SD PH WA O-ZVL 
SD 
SD WA NB ZVL 
SD WA NB ZB O-ZVL 

ZL 
ZL 
ZL 
SD WA NB ZB 
WA 
WA ZVL 
ZVL 

HR II + IV 
zwerver 
zwerver 

zwerver 

zwerver 

zwerver * 

>50% 
invasieve soort 

eenmalige zwerver 

N04.02 

N04.02 
N04.02 
N04.02 N05.01 N05.02 
N04.02 
N04.02 
N04.02 

N04.02 
N04.02 
N04.02 N05.01 N05.02 

N04.02 
N04.02 

N04.02 
N04.02 
N04.02 

* Voldoet aan alle criteria 
en wordt binnen 5 jaar verwacht 
Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
sprinkhanen en krekels periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

11 soorten rode lijst Living Planet Index 
regio europees landelijk landelijk 1950-2015 2012 % Zeeland (LPI) zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda caerulescens S-D WA ZVL zwaartepunt Zeeland x N08.02 2130 AB 
duinsabelsprinkhaan Platycleis albopunctata S-D WA W-ZVL zwaartepunt Zeeland x 2120 2130 AB 
europese treksprinkhaan Locusta migratoria ZB RL 
greppelsprinkhaan Roeseliana roeselii ZL zwaartepunt Zeeland 
huiskrekel Acheta domesticus WA ZVL 
knopsprietje Myrmeleotettix maculatus ZL 2130 A 2130 B 2130C 
moerassprinkhaan Stethophyma grossum S-D N10.01 N10.02 
schavertje Stenobothrus stigmaticus S-D 
sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata ZL 
veenmol Gryllotalpa gryllotalpa ZL 
veldkrekel Gryllus campestris ZL RL 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
nachtvlinders periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

177 soorten 
regio europees landelijk landelijk % Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI) zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

absintmonnik Cucullia absinthii 
agaatvlinder Phlogophora meticulosa * 

astermonnik Cucullia asteris ZL zwaartepunt Zeeland x 
bastaardsatijnvlinder Euproctis chrysorrhoea * 

bessentakvlinder Eulithis mellinata 
blauw weeskind Catocala fraxini trekvlinder 
blauwvleugeluil Peridroma saucia trekvlinder 
bleke grasuil Mythimna pallens 
bleke grasworteluil Apamea lithoxylaea 
boterbloempje Pseudopanthera macularia 
brandnetelkapje Abrostola tripartita 
brandvlerkvlinder Pheosia tremula 
bruinbandspanner Scotopteryx chenopodiata ZL zwaartepunt Zeeland x 
bruine bosrankspanner Horisme vitalbata WA, WZVL, PH 
bruine daguil Euclidia glypica ZL x 
bruine essenuil Lithophane semibrunnea 
bruine grasuil Rhyacia simulans ZL zwaartepunt Zeeland x 
bruine herfstuil Agrochola circellaris 
bruine vierbandspanner Xanthorhoe spadicearia * 
bruine wapendrager Clostera curtula 
bruine witvleugeluil Aporophyla lutulenta SD x 
cipresdwergspanner Eupithecia phoeniceata nieuwkomer 
coniferenuil Lithophane leautieri 
donker brandnetelkapje Abrostola triplasia 
donker halmuiltje Oligia latruncula 
donker klaverblaadje Macaria alternata 
donkere iepenuil Cosmia affinis 
donkere ogentroostspanner Perizoma bifaciata * 

doodshoofdvlinder Acherontia atropos trekvlinder 
drievlekspanner Stegania trimaculata 
duinhalmuiltje Litoligia literosa 



46 47 BIJLAGE 2:
OVERZICHT ZEEUWSE SOORTEN: BESCHERMDE, RL, ZWAARTEPUNT-, KENMERKENDE EN TYPISCHE SOORTEN

zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola zwaartepunt Zeeland
* Voldoet aan alle criteria
 en wordt binnen 5 jaar verwacht

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend
libellen 

azuurwaterjuffer Coenagrion puella N04.02
bandheidelibel Sympetrum pedemontanum
bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum N04.02
bruine winterjuffer Sympecma fusca
gaffelwaterjuffer Coenagrion scitulum  >50%
geelvlekheidelibel* Sympetrum flaveolum zwerver invasieve soort
gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis HR II + IV zwerver N04.02
gewone pantserjuffer Lestes sponsa N04.02
glassnijder Brachytron pratense N04.02 N05.01 N05.02
grote roodoogjuffer Erythromma najas N04.02
kanaaljuffer Erythromma lindenii N04.02
kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum N04.02
koraaljuffer Ceriagrion tenellum
paardenbijter Aeshna mixta N04.02
plasrombout Gomphus pulchellus N04.02
vroege glazenmaker Aeshna isoceles N04.02 N05.01 N05.02
noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda
tengere pantserjuffer Lestes virens N04.02
variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum N04.02
venwitsnuitlibel* Leucorrhinia dubia zwerver
viervlek Libellula quadrimaculata N04.02
vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula N04.02
vuurlibel Crocothemis erythraea N04.02
weidebeekjuffer Calopteryx splendens zwerver eenmalige zwerver
zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis
zuidelijke heidelibel Sympetrum meridionale
zuidelijke oeverlibel Orthetrum brunneum zwerver *
* Voldoet aan alle criteria 
en wordt binnen 5 jaar verwacht
Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend
sprinkhanen en krekels

blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda caerulescens zwaartepunt Zeeland x N08.02 2130 AB
duinsabelsprinkhaan Platycleis albopunctata zwaartepunt Zeeland x 2120 2130 AB
europese treksprinkhaan Locusta migratoria RL
greppelsprinkhaan Roeseliana roeselii zwaartepunt Zeeland
huiskrekel Acheta domesticus
knopsprietje Myrmeleotettix maculatus 2130 A 2130 B 2130C
moerassprinkhaan Stethophyma grossum N10.01 N10.02
schavertje Stenobothrus stigmaticus
sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata
veenmol Gryllotalpa gryllotalpa
veldkrekel Gryllus campestris RL

absintmonnik Cucullia absinthii
agaatvlinder Phlogophora meticulosa
astermonnik Cucullia asteris zwaartepunt Zeeland x
bastaardsatijnvlinder Euproctis chrysorrhoea
bessentakvlinder Eulithis mellinata
blauw weeskind Catocala fraxini
blauwvleugeluil Peridroma saucia
bleke grasuil Mythimna pallens
bleke grasworteluil Apamea lithoxylaea
boterbloempje Pseudopanthera macularia
brandnetelkapje Abrostola tripartita
brandvlerkvlinder Pheosia tremula
bruinbandspanner Scotopteryx chenopodiata zwaartepunt Zeeland x
bruine bosrankspanner Horisme vitalbata
bruine daguil Euclidia glypica x
bruine essenuil Lithophane semibrunnea
bruine grasuil Rhyacia simulans zwaartepunt Zeeland x
bruine herfstuil Agrochola circellaris
bruine vierbandspanner Xanthorhoe spadicearia
bruine wapendrager Clostera curtula
bruine witvleugeluil Aporophyla lutulenta x
cipresdwergspanner Eupithecia phoeniceata
coniferenuil Lithophane leautieri
donker brandnetelkapje Abrostola triplasia
donker halmuiltje Oligia latruncula
donker klaverblaadje Macaria alternata
donkere iepenuil Cosmia affinis
donkere ogentroostspanner Perizoma bifaciata
doodshoofdvlinder Acherontia atropos
drievlekspanner Stegania trimaculata
duinhalmuiltje Litoligia literosa

ZL

Staat van Instandhouding 

Staat van Instandhouding 
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
nachtvlinders periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

177 soorten 
regio europees landelijk landelijk % Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI) zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

duinworteluil Agrotis ripae SD WA NB WZVL zwaartepunt Zeeland x 
dwarsbanddwergspanner Eupithecia subumbrata SD WA NB ZB WZVL 
dwergstipspanner Idaea fuscovenosa 
echt-walstrospanner Phibalapteryx virgata 
eenstipgrasuil Mythimna unipuncta trekvlinder 
egale dwergspanner Eupithecia absinthiata 
eikendwergspanner Eupithecia dodoneata 
florida-uil Spodoptera exigua trekvlinder 
gamma-uil Autographa gamma trekvlinder 
geelbruine vlekuil Amphipoea fucosa 
geelvleugeluil Thalpophila matura 
gekraagde grasuil Mythimna ferrago * 
gele kustspanner Aspitates ochrearia ZL zwaartepunt Zeeland x 
gelijnde grasuil Tholera decimalis 
gelijnde silene-uil Sideridis reticulata SD WA NB 
gelobd halmuiltje Oligia strigilis 
gepluimde snuituil Pechipogo plumigeralis nieuwkomer 
gerande spanner Lomaspilis marginata 
gestippelde rietboorder Lenisa geminipuncta 
geveerde witvleugeluil Aporophyla australis SD WA NB ZB ZVL zwaartepunt Zeeland x 
gewone bandspanner Epirrhoe alternata 
gewone breedvleugeluil Diarsia rubi * 

gewone grasuil Luperina testacea * 

gewone heispanner Ematurga atomaria 
gewone stofuil Hoplodrina octogenaria 
gewone velduil Agrotis segetum 
gewone worteluil Agrotis exclamationis 
glasvleugelpijlstaart Hemaris fuciformis 
grauwe grasuil Apamea remissa * 

grauwe monnik Cucullia umbratica * 
grijze herfstuil Eugnorisma glareosa SD WA NB ZVL zwaartepunt Zeeland x 
groene korstmosuil Nyctobrya muralis 
groene weide-uil Calamia tridens 
groente-uil Lacanobia oleracea 
groot visstaartje Meganola albula 
grote worteluil Agrotis ipsilon trekvlinder 
halmrupsvlinder Mesapamea secalis 
herfst-rietboorder Rhizedra lutosa 
herfstspanner Epirrita dilutata 
hermelijnvlinder Cerura vinula 
houtkleurige vlinder Xylena vetusta SD WA 
huismoeder Noctua pronuba 
iepengouduil 
iepentakvlinder 
kadeni-stofuil 
kamillevlinder 
katoendaguil 
klein avondrood 
klein muisbeertje 

Xanthia gilvago 
Ennomos autumnaria 
Caradrina kadenii 
Cucullia chamomillae 
Helicoverpa armigera 
Deilephila porcellus 
Pelosia obtusa 

ZL 

SD WA NB ZB ZVL 

NB WZVL 

nieuwkomer 

trekvlinder 

x 
kleine breedbandhuismoeder Noctua janthina 
kleine groenuil Earias clorana 
kleine huismoeder Noctua interjecta 
kleine wapendrager Clostera anachoreta 
kolibrievlinder Macroglossum stellatarum trekvlinder 
kooluil Mamestra brassicae * 
koperuil Diachrysia chrysitis 
kortzuiger Crocallis elinguaria 
kustuil Polymixis lichenea 
kweekgrasuil Apamea sordens * 

ligusterblokspanner Trichopteryx polycommata SD WA 
ligusterstipspanner Scopula imitaria SD WA NB ZB WZVL zwaartepunt Zeeland x 
lindeherculesje Selenia lunularia 
maansikkeluil Agrochola lunosa ZL zwaartepunt Zeeland x 
malvabandspanner 
meidoornspanner 
meldedwergspanner 

Larentia clavaria 
Theria primaria 
Eupithecia simpliciata 

ZL 
WA 
ZL 

zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

x 
x 
x 

morpheusstofuil Caradrina morpheus 
nachtpauwoog Saturnia pavonia 
nunvlinder Orthosia gothica 
open-breedbandhuismoeder Noctua janthe 
oranje bruinbandspanner Cidaria fulvata * 

pauwoogpijlstaart Smerinthus ocellata 
peppel-orvlinder Tethea ocularis * 

plat beertje Eilema lurideola * 
populierenblad Gastropacha populifolia OZVL zwaartepunt Zeeland x 
populierenpijlstaart Laothoe populi 
prachtstipspanner Scopula marginepunctata 
puntige zoomspanner Epione repandaria 
purperuiltje Phytometra viridaria WA 
puta-uil Agrotis puta 
rietluipaard 
roesje 
rood weeskind 
roodbruine vlekuil 
roodstreepspanner 
roomvlek 
rozenspanner 
satijnstipspanner 
schaaruil 

Phragmataecia castaneae 
Scoliopteryx libatrix 
Catocala nupta 
Amphipoea oculea 
Rhodometra sacraria 
Arctia villica 
Earophila badiata 
Idaea subsericeata 
Zygaena trifolii 

SD WA NB ZB ZVL 

SD WA 

ZL 

* 

trekvlinder 
* zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

x 

x 

x 
schedeldrager Craniophora ligustri 
schilddrager Subacronicta megacephala 
schildstipspanner Idaea biselata 
seringenvlinder Apeira syringaria 
sierlijke voorjaarsuil 
silenedwergspanner 
sint-jacobsvlinder 
slanke groenuil 

Orthosia gracilis 
Eupithecia venosata 
Tyria jacobaeae 
Actebia praecox 

WA, ZB 

SD WA 
sint-jacobsvlinder Tyria jacobaeae 



48 49 BIJLAGE 2:
OVERZICHT ZEEUWSE SOORTEN: BESCHERMDE, RL, ZWAARTEPUNT-, KENMERKENDE EN TYPISCHE SOORTEN

zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola zwaartepunt Zeeland
* Voldoet aan alle criteria
 en wordt binnen 5 jaar verwacht

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend
libellen 

azuurwaterjuffer Coenagrion puella N04.02
bandheidelibel Sympetrum pedemontanum
bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum N04.02
bruine winterjuffer Sympecma fusca
gaffelwaterjuffer Coenagrion scitulum  >50%
geelvlekheidelibel* Sympetrum flaveolum zwerver invasieve soort
gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis HR II + IV zwerver N04.02
gewone pantserjuffer Lestes sponsa N04.02
glassnijder Brachytron pratense N04.02 N05.01 N05.02
grote roodoogjuffer Erythromma najas N04.02
kanaaljuffer Erythromma lindenii N04.02
kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum N04.02
koraaljuffer Ceriagrion tenellum
paardenbijter Aeshna mixta N04.02
plasrombout Gomphus pulchellus N04.02
vroege glazenmaker Aeshna isoceles N04.02 N05.01 N05.02
noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda
tengere pantserjuffer Lestes virens N04.02
variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum N04.02
venwitsnuitlibel* Leucorrhinia dubia zwerver
viervlek Libellula quadrimaculata N04.02
vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula N04.02
vuurlibel Crocothemis erythraea N04.02
weidebeekjuffer Calopteryx splendens zwerver eenmalige zwerver
zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis
zuidelijke heidelibel Sympetrum meridionale
zuidelijke oeverlibel Orthetrum brunneum zwerver *
* Voldoet aan alle criteria 
en wordt binnen 5 jaar verwacht
Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend
sprinkhanen en krekels

blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda caerulescens zwaartepunt Zeeland x N08.02 2130 AB
duinsabelsprinkhaan Platycleis albopunctata zwaartepunt Zeeland x 2120 2130 AB
europese treksprinkhaan Locusta migratoria RL
greppelsprinkhaan Roeseliana roeselii zwaartepunt Zeeland
huiskrekel Acheta domesticus
knopsprietje Myrmeleotettix maculatus 2130 A 2130 B 2130C
moerassprinkhaan Stethophyma grossum N10.01 N10.02
schavertje Stenobothrus stigmaticus
sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata
veenmol Gryllotalpa gryllotalpa
veldkrekel Gryllus campestris RL

absintmonnik Cucullia absinthii
agaatvlinder Phlogophora meticulosa
astermonnik Cucullia asteris zwaartepunt Zeeland x
bastaardsatijnvlinder Euproctis chrysorrhoea
bessentakvlinder Eulithis mellinata
blauw weeskind Catocala fraxini
blauwvleugeluil Peridroma saucia
bleke grasuil Mythimna pallens
bleke grasworteluil Apamea lithoxylaea
boterbloempje Pseudopanthera macularia
brandnetelkapje Abrostola tripartita
brandvlerkvlinder Pheosia tremula
bruinbandspanner Scotopteryx chenopodiata zwaartepunt Zeeland x
bruine bosrankspanner Horisme vitalbata
bruine daguil Euclidia glypica x
bruine essenuil Lithophane semibrunnea
bruine grasuil Rhyacia simulans zwaartepunt Zeeland x
bruine herfstuil Agrochola circellaris
bruine vierbandspanner Xanthorhoe spadicearia
bruine wapendrager Clostera curtula
bruine witvleugeluil Aporophyla lutulenta x
cipresdwergspanner Eupithecia phoeniceata
coniferenuil Lithophane leautieri
donker brandnetelkapje Abrostola triplasia
donker halmuiltje Oligia latruncula
donker klaverblaadje Macaria alternata
donkere iepenuil Cosmia affinis
donkere ogentroostspanner Perizoma bifaciata
doodshoofdvlinder Acherontia atropos
drievlekspanner Stegania trimaculata
duinhalmuiltje Litoligia literosa

ZL

Staat van Instandhouding 

Staat van Instandhouding 

 
  

 

 

  
 

 

 
 

 

 

   
 

 

2 11 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
nachtvlinders periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

177 soorten 
regio europees landelijk landelijk % Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI) zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

slawortelboorder Pharmacis lupulina 
sleedoorndwergspanner Pasiphila chloerata * 

smalvleugelrietboorder Chilodes maritima 
sneeuwbeer Spilosoma urticae 
snuitvlinder Pterostoma palpina * 
spaanse vlag Euplagia quadripunctaria WA ZB ZVL x 
spitsvleugelgrasuil Mythimna straminea 
spurrie-uil Anarta trifolii * 
stippelsnuituil Macrochilo cribrumalis 
stompvleugelgrasuil Mythimna impura 
tandjesuil Sideridis turbida 
taxusspikkelspanner Peribatodes rhomboidaria 
teunisbloempijlstaart Proserpinus proserpina ZVL x x 
tweekleurige uil Hecatera bicolorata 
tweestreepvoorjaarsuil Orthosia cerasi 
valeriaandwergspanner Eupithecia valerianata 
variabele voorjaarsuil Orthosia incerta 
variabele w-uil Lacanobia suasa 
vierkantvlekuil Xestia xanthographa 
viervlakvlinder Lithosia quadra trekvlinder 
vijfvlek sintjanvlinder Zygaena trifolii ZL, Zwaartepunt ZVL zwaartepunt Zeeland x x 
vlekstipspanner Idaea dimidiata 
volgeling Noctua comes 
vroeg visstaartje Nola confusalis 
vuursteenvlinder Habrosyne pyritoides 
walstrobandspanner Epirrhoe galiata WA zwaartepunt Zeeland x 
weidehalmuiltje Mesapamea secalella 
wilgendwergspanner Eupithecia tenuiata 
wilgenhermelijnvlinder Furcula bifida 
wilgenschorsvlinder Apterogenum ypsillon 
wilgentandvlinder Notodonta tritophus 
windepijlstaart Agrius convolvuli trekvlinder 
witband-silene-uil Hadena compta 
witroze stipspanner Scopula emutaria ZL zwaartepunt Zeeland x 
witstipgrasuil Mythimna albipuncta 
witte eenstaart Cilix glaucata 
witte hermelijnvlinder Cerura erminea 
witte-l-uil Mythimna l-album 
wortelhoutspanner Eulithis prunata 
zandhalmuiltje Mesoligia furuncula 
zeeuwse grasworteluil Apamea oblonga SD WA NB ZB ZVL zwaartepunt Zeeland x 
zuidelijke bandspanner Nycterosea obstipata trekvlinder 
zuidelijke grasuil Mythimna vitellina trekvlinder 
zuidelijke stofuil Hoplodrina ambigua 
zuringuil Acronicta rumicis 
zwarte-c-uil Xestia c-nigrum 
zwartvlekdwergspanner Eupithecia centaureata 
zwartvlekwinteruil Conistra rubiginosa 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
bijen periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

113 soorten rode lijst r.l. Europa Living Planet Index 
regio europees landelijk landelijk 1950-2017 2018 2015 % Zeeland (LPI) zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

andoornbij Anthophora furcata zwaartepunt Zeeland x 
bergbehangersbij Megachile alpicola 
blauwe ertsbij Ceratina cyanea 
blauwe metselbij Osmia caerulescens x 
blauwzwarte houtbij Xylocopa violacea x 
boemerangmaskerbij Hylaeus difformis * 
bonte wespbij Nomada bifasciata 
boommetselbij Osmia parietina 
borstelgroefbij Lasioglossum nitidiusculum 
borstelwespbij Nomada stigma * 
boszandbij Andrena coitana 
breedbuikgroefbij Lasioglossum lativentre 
bremzandbij Andrena ovatula * 
bruine rouwbij Melecta albifrons 
donkere klaverzandbij Andrena labialis zwaartepunt Zeeland x 
donkere rimpelrug Andrena bimaculata 
donkere wilgenzandbij Andrena apicata 
donkere zijdebij Colletes marginatus zwaartepunt Zeeland x 
doornkaakzandbij Andrena spinigera? * zwaartepunt Zeeland x 
duingroefbij Lasioglossum tarsatum * 
duinkegelbij Coelioxys mandibularis zwaartepunt Zeeland x 
duinmaskerbij Hylaeus spilotus zwaartepunt Zeeland x 
duinzijdebij Colletes fodiens 
ericabij Megachile analis 
fluitenkruidbij Andrena proxima zwaartepunt Zeeland x 
geelgespoorde houtmetselbij Hoplitis claviventris 
geelstaartklaverzandbij Andrena wilkella 
gedoornde slakkenhuisbij Osmia spinulosa 
gehoornde maskerbij Hylaeus cornutus 
gehoornde metselbij Osmia cornuta 
gekielde dwergzandbij Andrena strohmella * 
gele hommel Bombus distinguendus 
gewone kegelbij Coelioxys inermis zwaartepunt Zeeland x 
gewone langhoornbij Eucera longicornis 
gewone koekoekshommel Bombus campestris zwaartepunt Zeeland x 
gewone tubebij Stelis breviuscula 
glimmende smaragdgroefbij Lasioglossum nitidulum 
gouden kegelbij Coelioxys aurolimbata 
gouden slakkenhuisbij Osmia aurulenta 
grashommel Bombus ruderarius zwaartepunt Zeeland x 
groepjesgroefbij Lasioglossum malachurum zwaartepunt Zeeland x 
grote kegelbij Coelioxys conoidea 
grote koekoekshommel Bombus vestalis 



50 51 BIJLAGE 2:
OVERZICHT ZEEUWSE SOORTEN: BESCHERMDE, RL, ZWAARTEPUNT-, KENMERKENDE EN TYPISCHE SOORTEN

slawortelboorder Pharmacis lupulina
sleedoorndwergspanner Pasiphila chloerata
smalvleugelrietboorder Chilodes maritima
sneeuwbeer Spilosoma urticae
snuitvlinder Pterostoma palpina
spaanse vlag Euplagia quadripunctaria x
spitsvleugelgrasuil Mythimna straminea
spurrie-uil Anarta trifolii
stippelsnuituil Macrochilo cribrumalis
stompvleugelgrasuil Mythimna impura
tandjesuil Sideridis turbida
taxusspikkelspanner Peribatodes rhomboidaria
teunisbloempijlstaart Proserpinus proserpina x x
tweekleurige uil Hecatera bicolorata
tweestreepvoorjaarsuil Orthosia cerasi
valeriaandwergspanner Eupithecia valerianata
variabele voorjaarsuil Orthosia incerta
variabele w-uil Lacanobia suasa
vierkantvlekuil Xestia xanthographa
viervlakvlinder Lithosia quadra
vijfvlek sintjanvlinder Zygaena trifolii zwaartepunt Zeeland x x
vlekstipspanner Idaea dimidiata
volgeling Noctua comes
vroeg visstaartje Nola confusalis
vuursteenvlinder Habrosyne pyritoides
walstrobandspanner Epirrhoe galiata zwaartepunt Zeeland x
weidehalmuiltje Mesapamea secalella
wilgendwergspanner Eupithecia tenuiata
wilgenhermelijnvlinder Furcula bifida
wilgenschorsvlinder Apterogenum ypsillon
wilgentandvlinder Notodonta tritophus
windepijlstaart Agrius convolvuli
witband-silene-uil Hadena compta
witroze stipspanner Scopula emutaria zwaartepunt Zeeland x
witstipgrasuil Mythimna albipuncta
witte eenstaart Cilix glaucata
witte hermelijnvlinder Cerura erminea
witte-l-uil Mythimna l-album
wortelhoutspanner Eulithis prunata
zandhalmuiltje Mesoligia furuncula
zeeuwse grasworteluil Apamea oblonga zwaartepunt Zeeland x
zuidelijke bandspanner Nycterosea obstipata
zuidelijke grasuil Mythimna vitellina
zuidelijke stofuil Hoplodrina ambigua
zuringuil Acronicta rumicis
zwarte-c-uil Xestia c-nigrum
zwartvlekdwergspanner Eupithecia centaureata
zwartvlekwinteruil Conistra rubiginosa

andoornbij Anthophora furcata zwaartepunt Zeeland x
bergbehangersbij Megachile alpicola 
blauwe ertsbij Ceratina cyanea 
blauwe metselbij Osmia caerulescens x
blauwzwarte houtbij Xylocopa violacea x
boemerangmaskerbij Hylaeus difformis *
bonte wespbij Nomada bifasciata
boommetselbij Osmia parietina
borstelgroefbij Lasioglossum nitidiusculum
borstelwespbij Nomada stigma *
boszandbij Andrena coitana
breedbuikgroefbij Lasioglossum lativentre
bremzandbij Andrena ovatula *
bruine rouwbij Melecta albifrons
donkere klaverzandbij Andrena labialis zwaartepunt Zeeland x
donkere rimpelrug Andrena bimaculata
donkere wilgenzandbij Andrena apicata
donkere zijdebij Colletes marginatus zwaartepunt Zeeland x
doornkaakzandbij Andrena spinigera? * zwaartepunt Zeeland x
duingroefbij Lasioglossum tarsatum *
duinkegelbij Coelioxys mandibularis zwaartepunt Zeeland x
duinmaskerbij Hylaeus spilotus zwaartepunt Zeeland x
duinzijdebij Colletes fodiens
ericabij Megachile analis
fluitenkruidbij Andrena proxima zwaartepunt Zeeland x
geelgespoorde houtmetselbij Hoplitis claviventris
geelstaartklaverzandbij Andrena wilkella
gedoornde slakkenhuisbij Osmia spinulosa 
gehoornde maskerbij Hylaeus cornutus
gehoornde metselbij Osmia cornuta
gekielde dwergzandbij Andrena strohmella *
gele hommel Bombus distinguendus
gewone kegelbij Coelioxys inermis zwaartepunt Zeeland x
gewone langhoornbij Eucera longicornis
gewone koekoekshommel Bombus campestris zwaartepunt Zeeland x
gewone tubebij Stelis breviuscula
glimmende smaragdgroefbij Lasioglossum nitidulum
gouden kegelbij Coelioxys aurolimbata
gouden slakkenhuisbij Osmia aurulenta
grashommel Bombus ruderarius zwaartepunt Zeeland x
groepjesgroefbij Lasioglossum malachurum zwaartepunt Zeeland x
grote kegelbij Coelioxys conoidea
grote koekoekshommel Bombus vestalis
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
bijen periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

113 soorten rode lijst r.l. Europa Living Planet Index 
regio europees landelijk landelijk 1950-2017 2018 2015 % Zeeland (LPI) zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

grote roetbij Panurgus banksianus 
grote tuinhommel Bombus ruderatus 
grote veldhommel Bombus magnus zwaartepunt Zeeland x 
heggenrankbij Andrena florea zwaartepunt Zeeland x 
heidebronsgroefbij Halictus confusus zwaartepunt Zeeland x 
heidehommel Bombus humilis 
heidekegelbij Coelioxys quadridentata 
heideviltbij Epeolus cruciger 
kattenkruidbij Anthophora quadrimaculata 
kauwende metselbij Osmia leaiana 
kielstaartkegelbij Coelioxys alata * x 
klaverdikpoot Melitta leporina zwaartepunt Zeeland x 
kleigroefbij Lasioglossum pauxillum zwaartepunt Zeeland x 
kleine tuinmaskerbij Hylaeus pictipes 
klokjesdikpoot Melitta haemorrhoidalis 
knautiabij Andrena hattorfiana * 
koolzwarte zandbij Andrena pilipes 
kortsprietgroefbij Lasioglossum brevicorne * 
kraagbloedbij Sphecodes spinulosus 
kruiskruidzandbij Andrena denticulata 
kustbehangersbij Megachile maritima 
langkopsmaragdgroefbij Lasioglossum morio zwaartepunt Zeeland x 
langsprietwespbij Nomada conjungens zwaartepunt Zeeland x 
lapse behangersbij Megachile lapponica 
late hommel Bombus soroeensis 
lathyrusbij Megachile ericetorum zwaartepunt Zeeland x 
lichte bloedbij Sphecodes hyalinatus * 
lichte koekoekshommel Bombus barbutellus 
lookmaskerbij Hylaeus punctulatissimus * 
moshommel Bombus muscorum zwaartepunt Zeeland x 
ogentroostdikpoot Melitta tricincta * zwaartepunt Zeeland x 
paardenbloembij Andrena humilis 
rietmaskerbij Hylaeus pectoralis zwaartepunt Zeeland x 
rode koekoekshommel Bombus rupestris 
roodrandzandbij Andrena rosae 
roodscheen zandbij Andrena ruficrus 
roodsprietwespbij Nomada fulvicornis 
ruige behangersbij Megachile circumcincta 
schoornsteensachembij Anthophora plagiata 
schorviltbij Epeolus tarsalis * * zwaartepunt Zeeland x 
schorzijdebij Colletes halophilus * zwaartepunt Zeeland x 
schubhaarkegelbij Coelioxys afer 
slanke kegelbij Coelioxys elongata 
steenhommel Bombus lapidarius zwaartepunt Zeeland x 
steilrandgroefbij Lasioglossum quadrinotatulum * 
stomptand wespbij Nomada striata 
tuinbladsnijder Megachile centuncularis * zwaartepunt Zeeland x 
tuinhommel Bombus hortorum zwaartepunt Zeeland x 
tweekleurige koekoekshommel Bombus bohemicus 
tweekleurige wespbij Nomada integra zwaartepunt Zeeland x 
variabele zandbij Andrena varians zwaartepunt Zeeland x 
veenhommel Bombus jonellus zwaartepunt Zeeland x 
veldhommel Bombus lucorum zwaartepunt Zeeland x 
vierkleurige koekoekshommel Bombus sylvestris zwaartepunt Zeeland x 
viltige groefbij Lasioglossum prasinum * 
vroege bloedbij Sphecodes rubicundus 
waaiergroefbij Lasioglossum pallens * 
wafelbloedbij Sphecodes scabricollis zwaartepunt Zeeland x 
weidebij Andrena gravida 
weidemaskerbij Hylaeus gibbus 
wilgenhommel Bombus cryptarum 
witgevlekte tubebij Stelis ornatula 
zandhommel Bombus veteranus 
zilveren fluitje Megachile leachella zwaartepunt Zeeland x 
zuidelijke zijdebij Colletes similis 
zwartbronzen houtmetselbij Osmia niveata 
zwartsprietwespbij Nomada flavopicta zwaartepunt Zeeland x 
zwartrosse zandbij Adrena clarkella 
zwarte bloedbij Sphecodes niger * 
zwarte sachembij Anthophora retusa 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
overige vliesvleugeligen periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 
11 soorten regio europees landelijk landelijk 1950-2017 rode lijst 2018 2015 % Zeeland Living Planet Index (LPI zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
mieren 
behaarde rode bosmier Formica rufa S-D WA x * 
buntgrasmier Lasius psammophilus x 
duinsteekmier Myrmica specioides x 
glanzende gastmier Formicoxenus nitidulus 
kale rode bosmier Formica polyctena S-D WA x * 
woekermier 
wespen 

Anergates atratulus 

Crossocerus pullulus zwaartepunt Zeeland
 miertangwesp Gonatopus albosignatus zwaartepunt Zeeland 

Oxybelus quattuordecimnotatus zwaartepunt Zeeland 
Passaloecus clypealis zwaartepunt Zeeland

 siberische cicadendoder Mimumesa sibiricana zwaartepunt Zeeland 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
tweevleugeligen landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

regio europees landelijk landelijk % Zeeland Living Planet Index  (LPI) zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
blaaskopvliegen 
herfstblaaskop Zodion kroeberi O-ZVL zwaartepunt Zeeland 
boorvliegen 
duindoornboorvlieg Rhagoletis batava ZL zwaartepunt Zeeland 
jacobskruiskruidboorvlieg Merzomyia westermanni ZL zwaartepunt Zeeland 
heelblaadjesboorvlieg Myopites apicatus ZL zwaartepunt Zeeland 
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grote roetbij Panurgus banksianus
grote tuinhommel Bombus ruderatus
grote veldhommel Bombus magnus zwaartepunt Zeeland x
heggenrankbij Andrena florea zwaartepunt Zeeland x
heidebronsgroefbij Halictus confusus zwaartepunt Zeeland x
heidehommel Bombus humilis
heidekegelbij Coelioxys quadridentata
heideviltbij Epeolus cruciger
kattenkruidbij Anthophora quadrimaculata
kauwende metselbij Osmia leaiana
kielstaartkegelbij Coelioxys alata * x
klaverdikpoot Melitta leporina zwaartepunt Zeeland x
kleigroefbij Lasioglossum pauxillum zwaartepunt Zeeland x
kleine tuinmaskerbij Hylaeus pictipes
klokjesdikpoot Melitta haemorrhoidalis
knautiabij Andrena hattorfiana *
koolzwarte zandbij Andrena pilipes
kortsprietgroefbij Lasioglossum brevicorne *
kraagbloedbij Sphecodes spinulosus
kruiskruidzandbij Andrena denticulata 
kustbehangersbij Megachile maritima
langkopsmaragdgroefbij Lasioglossum morio zwaartepunt Zeeland x
langsprietwespbij Nomada conjungens zwaartepunt Zeeland x
lapse behangersbij Megachile lapponica
late hommel Bombus soroeensis
lathyrusbij Megachile ericetorum zwaartepunt Zeeland x
lichte bloedbij Sphecodes hyalinatus *
lichte koekoekshommel Bombus barbutellus
lookmaskerbij Hylaeus punctulatissimus *
moshommel Bombus muscorum zwaartepunt Zeeland x
ogentroostdikpoot Melitta tricincta * zwaartepunt Zeeland x
paardenbloembij Andrena humilis
rietmaskerbij Hylaeus pectoralis zwaartepunt Zeeland x
rode koekoekshommel Bombus rupestris
roodrandzandbij Andrena rosae
roodscheen zandbij Andrena ruficrus
roodsprietwespbij Nomada fulvicornis
ruige behangersbij Megachile circumcincta
schoornsteensachembij Anthophora plagiata
schorviltbij Epeolus tarsalis * * zwaartepunt Zeeland x
schorzijdebij Colletes halophilus * zwaartepunt Zeeland x
schubhaarkegelbij Coelioxys afer 
slanke kegelbij Coelioxys elongata
steenhommel Bombus lapidarius zwaartepunt Zeeland x
steilrandgroefbij Lasioglossum quadrinotatulum *
stomptand wespbij Nomada striata
tuinbladsnijder Megachile centuncularis * zwaartepunt Zeeland x
tuinhommel Bombus hortorum zwaartepunt Zeeland x
tweekleurige koekoekshommel Bombus bohemicus
tweekleurige wespbij Nomada integra zwaartepunt Zeeland x
variabele zandbij Andrena varians zwaartepunt Zeeland x
veenhommel Bombus jonellus zwaartepunt Zeeland x
veldhommel Bombus lucorum zwaartepunt Zeeland x
vierkleurige koekoekshommel Bombus sylvestris zwaartepunt Zeeland x
viltige groefbij Lasioglossum prasinum *
vroege bloedbij Sphecodes rubicundus
waaiergroefbij Lasioglossum pallens *
wafelbloedbij Sphecodes scabricollis zwaartepunt Zeeland x
weidebij Andrena gravida
weidemaskerbij Hylaeus gibbus
wilgenhommel Bombus cryptarum
witgevlekte tubebij Stelis ornatula
zandhommel Bombus veteranus
zilveren fluitje Megachile leachella zwaartepunt Zeeland x
zuidelijke zijdebij Colletes similis 
zwartbronzen houtmetselbij Osmia niveata
zwartsprietwespbij Nomada flavopicta zwaartepunt Zeeland x
zwartrosse zandbij Adrena clarkella
zwarte bloedbij Sphecodes niger *
zwarte sachembij Anthophora retusa

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend
overige vliesvleugeligen landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB
11 soorten europees landelijk rode lijst 2018 2015 % Zeeland Living Planet Index (LPI) zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort
mieren
behaarde rode bosmier Formica rufa x *
buntgrasmier Lasius psammophilus x
duinsteekmier Myrmica specioides x
glanzende gastmier Formicoxenus nitidulus
kale rode bosmier Formica polyctena x *
woekermier Anergates atratulus
wespen

Crossocerus pullulus zwaartepunt Zeeland
 miertangwesp Gonatopus albosignatus zwaartepunt Zeeland

Oxybelus quattuordecimnotatus zwaartepunt Zeeland
Passaloecus clypealis zwaartepunt Zeeland

 siberische cicadendoder Mimumesa sibiricana zwaartepunt Zeeland

blaaskopvliegen
herfstblaaskop Zodion kroeberi zwaartepunt Zeeland
boorvliegen
duindoornboorvlieg Rhagoletis batava zwaartepunt Zeeland
jacobskruiskruidboorvlieg Merzomyia westermanni zwaartepunt Zeeland
heelblaadjesboorvlieg Myopites apicatus zwaartepunt Zeeland

periode
regio landelijk 1950-2017
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
tweevleugeligen landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

regio europees landelijk landelijk % Zeeland Living Planet Index  (LPI) zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
zulteboorvlieg 
dazen 
kwelder-gifoogdaas 
zilte knobbeldaas 
zilte regendaas 
prachtvliegen 

wapenvliegen 
groen verfdrupje 
koperen metaalwapenvlieg 
kreken-snuitwapenvlieg 
kwelder-snuitwapenvlieg  
zweefvliegen 
zuidelijk weidegitje
kustvlekoog 
zilte langlijf 
kustplatvoetje 

Campiglossa plantaginis 

Atylotus latistriatus 
Hybomitra expollicata 
Haematopota bigoti 

Melieria picta 
Ceroxys urticae 
Herina palustris 
Melieria cana 
Melieria omissa 

Oxycera trilineata 
Sargus cuprarius 
Nemotelus uliginosus 
Nemotelus notatus 

 Cheilosia ranunculi 
Eristalinus aeneus 
Sphaerophoria loewi 
Platycheirus immarginatus 

ZL 

ZL 
ZL 
ZL 

ZL 
ZL 
ZL 
verdwenen? 
ZL 

ZL 
ZL 
ZL 
ZL 

ZL 
ZL 
ZL 
ZL 

zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
weekdieren regio landelijk landelijk europees zwaartepunt populatie Zeeland  NNZ N2000 KRW ANB 

112 soorten 

alikruik 
asgrauwe tolhoren 
basters drijfslak 
bleke knuppelslak 
bleke plooislak 
blauwtipje 
boompjesslak 
brakwaterkokkel 

Littorina littorea 
Gibbula cineraria 
Heleobia stagnorum 
eubranchus pallidus 
goniodoris nodosa 
janolus cristatus 
denronotus frondosus 
Cerastoderma glaucum 

terrestrisch 

ZL 

ZL 

marien 
WS OS GR NZ 
OS GR 

WS <1990 OS GR 
OS GR 
GR OS WS 
GR OS WS 

europees landelijk landelijk 1950-2004 

land- en zoet 
waterweekdi 
eren 2004 IUCN/OSPAR % Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
>90% 
>90% 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
>90% 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

1994-2018  zeeuwse soort 
x 
x 
x 

x 

x 

doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

brakwater knotsslak tenelia adspersa WS VM zwaartepunt Zeeland x 
brakwatermossel Mytilopsis leucophaeata ZB <1990 ZVL ingeburgerd 
brede ringsprietslak facelina bostoniensis OS WS GR zwaartepunt Zeeland 
bruine plooislak 
cilindrische korfslak 
citroenslak 
dikke korfslak 
driehoekige erwtenmossel 
dwerginktvis 
dwergkorfslak 
egelslak 
fijngeribde grasslak 
gekraagde vlokslak 
genaveld tonnetje 
geribd gordelhorentje 
geruite tapijtschelp 
gestippelde knotsslak 
gestippelde mosdierslak 
gestreepte knotsslak 
gestreepte korfslak 
gevlekt koffieboontje 

goniodoris castanea 
Truncatellina cylindrica 
doris pseudoargus 
Vertigo antivertigo 
Pisidium supinum 
sepiola atlantica 
Vertigo pygmaea 
acanthodoris pilosa 
Candidula gigaxii 
aeolidiella alderi 
Lauria cylindracea 
Onoba semicostata 
Venerupis decussata 
cuthona amoena 
thecacera pennigera 
cuthona foliata 
Vertigo substriata 
Trivia monacha 

WA ZVL 

WA ZB <1990 NB ZVL 
SD 

ZL 

ZL 

ZL 

WA ZB O-ZVL 

OS WS VM GR 

OS WS GR 

OS WS GR 

OS WS GR 

OS 

OS 
OS vanaf 1979, ingevoerd 
OS 
OS WS 
GR 

OS GR 

nieuwe soort 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

>90% 

zwaartepunt Zeeland 
>50% 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
>90% Zeeland 
>90% 
>90 % 
>90% 
>90% 

>90% 

x 

x 
x 

x 
gewone pijlinktvis 
(gewoon ) muizeoortje 
gezwollen knuppelslak 
gorgelpijp knotsslak 
goudstipje 
gray's kustslak 
groene rolsprietslak 

loligo vulgaris 
Myosotella myosotis 
eubranchus farrani 
cuthona gymnota 
comanotus beaumonti 
Assiminea grayana 
placida dendritica 

OS GR 
GR OS WS 
GR OS 
OS WS GR 
OS 
GR OS WS 
OS WS 

>90% 
zwaartepunt Zeeland 
>90% 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
>50% 
>90% 

x 
x 

groene mosdierslak 
groene wierslak 
grofgeribde grasslak 
grofgestreepte glimslak 
groot glasmuiltje 
grote karthuizerslak 
grote vlokslak 
halfgeknotte strandschelp 
harlekijnslak 
heideslak 
hemelsblauwe knotsslak 
kaalslak 

palio nothus 
elysia viridis 
Candidula intersecta 
Zonitoides excavatus 
Lamellaria perspicua 
Monacha cantiana 
aeolidia papillosa 
Spisula subtruncata 
polycera quadrilineata 
Helicella itala itala 
cuthona caerulea 
Cadlina laevis 

ZL 

ZL 

WA <1990 

WS <1990 OS GR 
OS GR VM WS 

OS NZ 

ZL 
ZL 
OS 

OS 
WS OS <1990 

waarnemingen controleren!!!! 

zwaartepunt Zeeland 
>90% 
zwaartepunt Zeeland 

>90% 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

>90% 
zwaartepunt zeeland 

x 

1110B 

karmozijnrode knotsslak cuthona rubescens OS vanaf 2002 >90% x 
kleine blinkslak Aegopinella pura WA NB ZB 
kleine karthuizerslak Monacha cartusiana WA ZB ZVL 
kleine tritonia tritonia plebeia GR OS WS NZ zwaartepunt Zeeland 
kleine vlokslak 
kokkel 
kwelderslak 

aeolidiella glauca 
Cerastoderma edule 
alderia modesta ZL 

GR OS VM WS 
ZL 

>90% 
zwaartepunt Zeeland 
>50% 

x 

x 
1110A 1130 1140 1160 

lichte aardslak Limacus flavus S-D WA 
meertandig muizenoortje Myosotella denticulata OS WS kanaal WA +ZB * zwaartepunt Zeeland x 
millenium wratslak geitodoris planata OS WS GR >90% 
mossel 
mosselslurpertje 
nauwe korfslak 
nonnetje 
noordelijke knuppelslak 

Mytilus edulis 
Odostomia scalaris 
Vertigo angustior 
Macoma balthica 
eubranchus rupium 

S-D WA W-ZVL 

ZL 
ZL 

ZL 
WSVM <1990 OS GR 

x 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

x 

x 

1110A 1130 1140 1160 

KvS Man Zwin 
1110AB 1130 1140 

(platte) oester 
ongevlekt koffieboontje 
opgezwollen brakwaterhoren 
oranje plooislak 
paarse waaierslak 
platte schijfhoren 

Ostrea edulis 
Trivia arctica 
Ecrobia ventrosa 
ancula gibbosa 
flabellina pedata 
Anisus vorticulus 

ZL 

NB <1990 

ZL 
OS GR 
ZL 
WS OS <1990 GR 
OS WS vanaf 1999 

x ? 

OSPAR >50% 
>90% 
>50% 

>90% 

x 
x 
x 1130 
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zulteboorvlieg Campiglossa plantaginis zwaartepunt Zeeland
dazen
kwelder-gifoogdaas Atylotus latistriatus zwaartepunt Zeeland
zilte knobbeldaas Hybomitra expollicata zwaartepunt Zeeland
zilte regendaas Haematopota bigoti zwaartepunt Zeeland
prachtvliegen

Melieria picta zwaartepunt Zeeland
Ceroxys urticae zwaartepunt Zeeland
Herina palustris zwaartepunt Zeeland
Melieria cana zwaartepunt Zeeland
Melieria omissa zwaartepunt Zeeland

wapenvliegen
groen verfdrupje Oxycera trilineata zwaartepunt Zeeland
koperen metaalwapenvlieg Sargus cuprarius zwaartepunt Zeeland
kreken-snuitwapenvlieg Nemotelus uliginosus zwaartepunt Zeeland
kwelder-snuitwapenvlieg  Nemotelus notatus zwaartepunt Zeeland
zweefvliegen
zuidelijk weidegitje  Cheilosia ranunculi zwaartepunt Zeeland
kustvlekoog Eristalinus aeneus zwaartepunt Zeeland
zilte langlijf Sphaerophoria loewi zwaartepunt Zeeland
kustplatvoetje Platycheirus immarginatus zwaartepunt Zeeland

alikruik Littorina littorea WS OS GR NZ zwaartepunt Zeeland x
asgrauwe tolhoren Gibbula cineraria OS GR >90% x
basters drijfslak Heleobia stagnorum ZL >90% x
bleke knuppelslak eubranchus pallidus WS <1990 OS GR zwaartepunt Zeeland
bleke plooislak goniodoris nodosa OS GR zwaartepunt Zeeland
blauwtipje janolus cristatus GR OS WS >90% x
boompjesslak denronotus frondosus GR OS WS zwaartepunt Zeeland
brakwaterkokkel Cerastoderma glaucum ZL zwaartepunt Zeeland x
brakwater knotsslak tenelia adspersa WS VM zwaartepunt Zeeland x
brakwatermossel Mytilopsis leucophaeata ZB <1990 ZVL
brede ringsprietslak facelina bostoniensis OS WS GR zwaartepunt Zeeland
bruine plooislak goniodoris castanea OS WS VM GR zwaartepunt Zeeland x
cilindrische korfslak Truncatellina cylindrica WA ZVL zwaartepunt Zeeland
citroenslak doris pseudoargus OS WS GR zwaartepunt Zeeland
dikke korfslak Vertigo antivertigo WA ZB <1990 NB ZVL
driehoekige erwtenmossel Pisidium supinum SD
dwerginktvis sepiola atlantica OS WS GR >90%
dwergkorfslak Vertigo pygmaea ZL
egelslak acanthodoris pilosa OS WS GR zwaartepunt Zeeland
fijngeribde grasslak Candidula gigaxii ZL >50%
gekraagde vlokslak aeolidiella alderi OS zwaartepunt Zeeland
genaveld tonnetje Lauria cylindracea ZL zwaartepunt Zeeland x
geribd gordelhorentje Onoba semicostata OS >90% Zeeland x
geruite tapijtschelp Venerupis decussata OS vanaf 1979, ingevoerd >90%
gestippelde knotsslak cuthona amoena OS >90 %
gestippelde mosdierslak thecacera pennigera OS WS >90%
gestreepte knotsslak cuthona foliata GR >90%
gestreepte korfslak Vertigo substriata WA ZB O-ZVL
gevlekt koffieboontje Trivia monacha OS GR >90% x
gewone pijlinktvis loligo vulgaris OS GR >90%
(gewoon ) muizeoortje Myosotella myosotis GR OS WS zwaartepunt Zeeland
gezwollen knuppelslak eubranchus farrani GR OS >90%
gorgelpijp knotsslak cuthona gymnota OS WS GR zwaartepunt Zeeland
goudstipje comanotus beaumonti OS zwaartepunt Zeeland
gray's kustslak Assiminea grayana GR OS WS >50% x
groene rolsprietslak placida dendritica OS WS >90% x
groene mosdierslak palio nothus WS <1990 OS GR zwaartepunt Zeeland
groene wierslak elysia viridis OS GR VM WS >90% x
grofgeribde grasslak Candidula intersecta ZL zwaartepunt Zeeland
grofgestreepte glimslak Zonitoides excavatus
groot glasmuiltje Lamellaria perspicua OS NZ >90%
grote karthuizerslak Monacha cantiana ZL zwaartepunt Zeeland
grote vlokslak aeolidia papillosa ZL zwaartepunt Zeeland
halfgeknotte strandschelp Spisula subtruncata ZL zwaartepunt Zeeland 1110B
harlekijnslak polycera quadrilineata OS zwaartepunt Zeeland
heideslak Helicella itala itala WA <1990
hemelsblauwe knotsslak cuthona caerulea OS >90%
kaalslak Cadlina laevis WS OS <1990 zwaartepunt zeeland
karmozijnrode knotsslak cuthona rubescens OS vanaf 2002 >90% x
kleine blinkslak Aegopinella pura WA NB ZB
kleine karthuizerslak Monacha cartusiana WA ZB ZVL
kleine tritonia tritonia plebeia GR OS WS NZ zwaartepunt Zeeland
kleine vlokslak aeolidiella glauca GR OS VM WS >90% x
kokkel Cerastoderma edule ZL zwaartepunt Zeeland 1110A 1130 1140 1160
kwelderslak alderia modesta ZL >50% x
lichte aardslak Limacus flavus S-D WA

OS WS kanaal WA +ZB * zwaartepunt Zeeland x
OS WS GR >90%

mossel Mytilus edulis ZL zwaartepunt Zeeland 1110A 1130 1140 1160
mosselslurpertje Odostomia scalaris ZL zwaartepunt Zeeland x
nauwe korfslak Vertigo angustior S-D WA W-ZVL x zwaartepunt Zeeland KvS Man Zwin
nonnetje Macoma balthica ZL zwaartepunt Zeeland 1110AB 1130 1140
noordelijke knuppelslak eubranchus rupium WSVM <1990 OS GR zwaartepunt Zeeland x
(platte) oester Ostrea edulis ZL OSPAR >50% x
ongevlekt koffieboontje Trivia arctica OS GR >90% x
opgezwollen brakwaterhoren Ecrobia ventrosa ZL ZL >50% x 1130
oranje plooislak ancula gibbosa WS OS <1990 GR
paarse waaierslak flabellina pedata OS WS vanaf 1999 >90%
platte schijfhoren Anisus vorticulus NB <1990 x

ZL 
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
weekdieren regio landelijk landelijk europees zwaartepunt populatie Zeeland  NNZ N2000 KRW ANB 

112 soorten 
terrestrisch marien europees landelijk landelijk 1950-2004 

land- en zoet 
waterweekdi 
eren 2004 IUCN/OSPAR % Zeeland 1994-2018  zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

platte slijkgaper 
plompe knuppelslak 
priktolhoren 
purperslak 
rechtgestreepte platschelp 
rode barnsteenslak 
roodgevlekte kroonslak 
rosse haarslak 
rosse sterslak 
satijnslak 

Scrobicularia plana 
eubranchus exiguus 
Calliostoma zizyphinum 
Nucella lapillus 
Tellina (Fabulina) fabula 
Quickella arenaria 
doto coronata 
Trochulus striolatus abludens 
onchidoris bilamellata 
jorunna tomentosa 

ZB 

WA 

ZL 
OS WS GR 
OS ingevoerd vanaf 1979 
ZL 
GR OS 

OS WS 

OS WS GR VD VR 
WS <1990 OS GR 

OSPAR 

* 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
>50% 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepnt Zeeland 
>90% 

x 

x 

1140 

1110B 

schaalhoren 
schorrenslak 
(slanke) schorshoren 
slanke knotsslak 
slanke ringsprietslak 
slanke rolsprietslak 
slanke waaierslak 
stompe alikruik 
strandgaper 
tandloze korfslak 
tere dunschaal 
tere hartschelp 
trage kroonslak 
vergeten schorshoren 

Patella vulgata 
limapontia depressa 
Balea perversa 
tergipes tergipes 
facelina auriculata 
hermaea bifida 
flabellina gracilis 
Littorina obtusata 
Mya arenaria 
Columella edentula 
Abra tenuis 
Acanthocardia paucicostata 
doto fragilis 
Balea heydeni 

WA W-ZVL 

S-D WA O-ZVL 

WS OS GR NZ 
OS WS GR 

OS WS GR VM 
OS WS 
OS GR 
OS GR WS 
OS WS GR NZ 
ZL 

WS GR OS NZ 
GR OS vanaf 1999 
OS vanaf 1997 

>50% 
>50% 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
>50% 
>90% 
>90% 
>50% 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
>90% 
>90% 
zwaartepunt Zeeland 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 

1110A 1130 1140 

vlakke alikruik Littorina fabalis OS, voorheen ook WS >90% x 
vliezig drijfhorentje 
wadslakje 
wijngaardslak 
wit muizenoortje 

Rissoa membranacea 
Peringia ulvae 
Helix pomatia 
Leucophytia bidentata 

WA ZB 

GR OS WS 
ZL 

ZL 
x 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

>90% x 

1130 

witgestreepte waaierslak flabellina gracilis OS WS zwaartepunt Zeeland 
witte dunschaal Abra alba ZL zwaartepunt Zeeland 1110B 
witte wenteltrap Epitonium clathratulum ZL >90% x 
wrattig tipje janolus hyalinus GR OS >90% 
wrattige mosdierslak limacia clavigera OS zwaartepunt Zeeland 
wrattige sterslak 
wulk 
zaagje 

onchidoris muricata 
Buccinum undatum 
Donax vittatus 

WS <1990 
ZL 
ZL 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

1110AB 1140 
1110B 

zandslak Theba pisana pisana WA ZVL zwaartepunt Zeeland 
zilverblauwe knotsslak cuthona concinna WS GR <1990 OS >50% 
zeeborstel kroonslak doto hydrallmaniae OS nieuw zwaartepunt Zeeland 
zeekat sepia officinalis OS GR zwaartepunt Zeeland 
zeerasp knotsslak cuthona nana OS WS pos zwaartepunt Zeeland 
zoetwaterneriet Theodoxus fluviatilis SD 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
mossen periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

89 soorten
regio  europees landelijk landelijk 

Rode lijst 
2004 

Rode Lijst 
2012  % Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI) zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

beekdikkopmos Brachythecium rivulare ZVL <1990 <1 
bol gladkelkje Leiocolea badensis ZL * 24 
bol knopmos Acaulon muticum ZB * 10 
bolrond muisjesmos Grimmia orbicularis S-D * 3 
boomfranjemos Ptilidium pulcherrimum WA S-D 1 
bosschoffelmos Scapania nemorea ZVL <1990 <1 
bossig kronkelsteeltje Campylopus fragilis O-ZVL <1990 * <1 
bruin veenmos Sphagnum fuscum WA <1990 x * <1 
buizerdmos Rhytidium rugosum WA <1990 <1 
cederhoutmos Lophozia bicrenata O-ZVL <1990 <1 
dicht stompmos Cladopodiella francisci O-ZVL <1990 <1 
duinkronkelbladmos Tortella flavovirens ZL 33 
duinsnavelmos Rhynchostegium megapolitanum ZL 20 
duizendpootmos Habrodon perpusillus ZB <1990 * <1 
dwergsnavelmos Rhynchostegiella curviseta S-D * 6 
echt vleugelmos Nardia scalaris O-ZVL <1990 <1 
eekhoorntjesmos Leucodon sciuroides S-D WA ZB 8 
flesjesmos Blasia pusilla S-D WA ZVL <1990 <1 
fraai veenmos Sphagnum fallax WA x 1 
gedeeld watervorkje Riccia huebeneriana O-ZVL zeldzaam 2 
geoord veenmos Sphagnum denticulatum S-D NB ZB x 1 
geplooid palmpjesmos Plasteurhynchium striatulum WA * 10 
gerimpeld gaffeltandmos Dicranum polysetum ZL 1 
gesloten kleimos Tortula protobryoides ZL 50 
gestekeld blaasjesmos Sphaerocarpos michelii ZL * 14 x 
gevind moerasvorkje Riccardia multifida NB 3 7140A 
gewimperd veenmos Sphagnum fimbriatum ZL x 1 
gewoon aloemos Aloina aloides aloides ZL 30 x 
gewoon aloemos Aloina aloides ambigua ZL 30 x 
gewoon appelmos Bartramia pomiformis WA ZVL <1990 <1 
gewoon gootmos Tritomaria exsectiformis S-D <1990 <1 
gewoon trapmos Lophozia ventricosa S-D WA 1 
gewoon veenmos Sphagnum palustre ZL x 1 
gewoon wintermos Microbryum davallianum conicum ZL 50 
glanzend veenmos Sphagnum subnitens ZL x 2 N06.01 N14.02 7140B 
goudsikkelmos Drepanocladus polygamus ZL 8 
grijze bisschopsmuts Racomitrium canescens S-D ZVL 4 
groot klokhoedje Encalypta streptocarpa S-D 1 
groot touwtjesmos Anomodon viticulosus S-D WA ZVL 6 N17.02 
groot verdermos Fissidens adianthoides S-D WA ZB 2 
haakveenmos Sphagnum squarrosum ZL x 2 
heidefranjemos Ptilidium ciliare WA 1 
kaboutermos Buxbaumia aphylla TH O-ZVL <1990 regionaal BE <1 
kalkdikkopmos Brachythecium glareosum  WA ZB ZVL<1990 5 
kalkeendagsmos Ephemerum recurvifolium WA ZB ZVL * zeldzaam 10 x 
kalkgreppelmos Dicranella howei ZB <1990 * <1 
kalkkleimos Tortula lanceola ZVL 14 
kalksmaltandsmos Ditrichum flexicaule WA <1990 <1 
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platte slijkgaper Scrobicularia plana ZL zwaartepunt Zeeland 1140
plompe knuppelslak eubranchus exiguus OS WS GR zwaartepunt Zeeland
priktolhoren Calliostoma zizyphinum OS ingevoerd vanaf 1979 zwaartepunt Zeeland
purperslak Nucella lapillus ZL OSPAR >50% x
rechtgestreepte platschelp Tellina (Fabulina) fabula GR OS zwaartepunt Zeeland 1110B
rode barnsteenslak Quickella arenaria ZB * zwaartepunt Zeeland
roodgevlekte kroonslak doto coronata OS WS zwaartepunt Zeeland
rosse haarslak Trochulus striolatus abludens WA zwaartepunt Zeeland
rosse sterslak onchidoris bilamellata OS WS GR VD VR zwaartepnt Zeeland
satijnslak jorunna tomentosa WS <1990 OS GR >90% x
schaalhoren Patella vulgata WS OS GR NZ >50% x
schorrenslak limapontia depressa OS WS GR >50% x
(slanke) schorshoren Balea perversa WA W-ZVL zwaartepunt Zeeland
slanke knotsslak tergipes tergipes OS WS GR VM zwaartepunt Zeeland
slanke ringsprietslak facelina auriculata OS WS >50% x
slanke rolsprietslak hermaea bifida OS GR >90% x
slanke waaierslak flabellina gracilis OS GR WS >90% x
stompe alikruik Littorina obtusata OS WS GR NZ >50% x
strandgaper Mya arenaria ZL zwaartepunt Zeeland 1110A 1130 1140
tandloze korfslak Columella edentula S-D WA O-ZVL
tere dunschaal Abra tenuis WS GR OS NZ zwaartepunt Zeeland x
tere hartschelp Acanthocardia paucicostata GR OS vanaf 1999 >90% x
trage kroonslak doto fragilis OS vanaf 1997 >90%
vergeten schorshoren Balea heydeni zwaartepunt Zeeland
vlakke alikruik Littorina fabalis OS, voorheen ook WS >90% x
vliezig drijfhorentje Rissoa membranacea GR OS WS zwaartepunt Zeeland
wadslakje Peringia ulvae ZL zwaartepunt Zeeland 1130
wijngaardslak Helix pomatia WA ZB x
wit muizenoortje Leucophytia bidentata ZL >90% x
witgestreepte waaierslak flabellina gracilis OS WS zwaartepunt Zeeland
witte dunschaal Abra alba ZL zwaartepunt Zeeland 1110B
witte wenteltrap Epitonium clathratulum ZL >90% x
wrattig tipje janolus hyalinus GR OS >90%
wrattige mosdierslak limacia clavigera OS zwaartepunt Zeeland
wrattige sterslak onchidoris muricata WS <1990
wulk Buccinum undatum ZL zwaartepunt Zeeland 1110AB 1140
zaagje Donax vittatus ZL zwaartepunt Zeeland 1110B
zandslak Theba pisana pisana WA ZVL zwaartepunt Zeeland
zilverblauwe knotsslak cuthona concinna WS GR <1990 OS >50%
zeeborstel kroonslak doto hydrallmaniae OS zwaartepunt Zeeland
zeekat sepia officinalis OS GR zwaartepunt Zeeland
zeerasp knotsslak cuthona nana OS WS zwaartepunt Zeeland
zoetwaterneriet Theodoxus fluviatilis SD

beekdikkopmos Brachythecium rivulare <1
bol gladkelkje Leiocolea badensis * 24
bol knopmos Acaulon muticum * 10
bolrond muisjesmos Grimmia orbicularis * 3
boomfranjemos Ptilidium pulcherrimum 1
bosschoffelmos Scapania nemorea <1
bossig kronkelsteeltje Campylopus fragilis * <1
bruin veenmos Sphagnum fuscum x * <1
buizerdmos Rhytidium rugosum <1
cederhoutmos Lophozia bicrenata <1
dicht stompmos Cladopodiella francisci <1
duinkronkelbladmos Tortella flavovirens 33
duinsnavelmos Rhynchostegium megapolitanum 20
duizendpootmos Habrodon perpusillus * <1
dwergsnavelmos Rhynchostegiella curviseta * 6
echt vleugelmos Nardia scalaris <1
eekhoorntjesmos Leucodon sciuroides 8
flesjesmos Blasia pusilla <1
fraai veenmos Sphagnum fallax x 1
gedeeld watervorkje Riccia huebeneriana zeldzaam 2
geoord veenmos Sphagnum denticulatum x 1
geplooid palmpjesmos Plasteurhynchium striatulum * 10
gerimpeld gaffeltandmos Dicranum polysetum 1
gesloten kleimos Tortula protobryoides 50
gestekeld blaasjesmos Sphaerocarpos michelii * 14 x
gevind moerasvorkje Riccardia multifida 3 7140A
gewimperd veenmos Sphagnum fimbriatum x 1
gewoon aloemos Aloina aloides aloides ZL 30 x
gewoon aloemos Aloina aloides ambigua 30 x
gewoon appelmos Bartramia pomiformis <1
gewoon gootmos Tritomaria exsectiformis <1
gewoon trapmos Lophozia ventricosa 1
gewoon veenmos Sphagnum palustre x 1
gewoon wintermos Microbryum davallianum conicum 50
glanzend veenmos Sphagnum subnitens x 2 N06.01 N14.02 7140B
goudsikkelmos Drepanocladus polygamus 8
grijze bisschopsmuts Racomitrium canescens 4
groot klokhoedje Encalypta streptocarpa 1
groot touwtjesmos Anomodon viticulosus 6 N17.02
groot verdermos Fissidens adianthoides 2
haakveenmos Sphagnum squarrosum x 2
heidefranjemos Ptilidium ciliare 1
kaboutermos Buxbaumia aphylla regionaal BE <1
kalkdikkopmos Brachythecium glareosum 5
kalkeendagsmos Ephemerum recurvifolium * zeldzaam 10 x
kalkgreppelmos Dicranella howei * <1
kalkkleimos Tortula lanceola 14
kalksmaltandsmos Ditrichum flexicaule <1
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
mossen periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

89 soorten
regio  europees landelijk landelijk 

Rode lijst 
2004 

Rode Lijst 
2012  % Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI) zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

kammos Ctenidium molluscum S-D 2 
kegelmos Conocephalum conicum WA ZVL 1 
kleilentemos Entosthodon fascicularis ZB <1990 <1 
klein gezoomd vedermos Fissidens viridulus ZVL, voorheen ZL * 2 
klein kringmos Neckera pumila WA ZVL 7 
klein snavelmos Oxyrrhynchium pumilum ZL, zwaartepunt 35 x 
kraalmos Moerckia hibernica NB <1990 <1 
kropgoudkorrelmos Fossombronia incurva O-ZVL zeldzaam 1 
kroppluisjesmos Dicranella cerviculata ZVL 1 
kussentjesmos Leucobryum glaucum ZL x 1 
kussentjesveenmos Sphagnum compactum O-ZVL <1990 x <1 
kwelderknikmos Bryum warneum S-D zeldzaam <1 
kwelviltsterrenmos Rhizomnium pseudopunctatum ZVL <1990 <1 
langkapselsterretje Tortula subulata WA 4 
moerasgaffeltandmos Dicranum bonjeanii ZVL 1 N06.01 
nerflevermos Diplophyllum albicans O-ZVL <1990 <1 
recht granietmos Hedwigia ciliata S-D * 3 
rietdakmos Leptodontium flexifolium ZB TH * 3 
reuzenpuntmos Calliergon giganteum NB 2 
rooddraadmos Cephaloziella rubella WA 1 
rood veenmos Sphagnum rubellum NB x 1 N06.01 N14.02 
rozetknikmos Bryum uliginosum ZB <1990 regionaal BE <1 
schorsdekmos Sematophyllum substrumulosum O-ZVL * 3 
slank veenmos Sphagnum flexuosum NB x 1 
smal landvorkje Riccia warnstorfii O-ZVL <1 
smaragdmos Homalothecium lutescens ZL 10 x 
sparrenmos Thuidium abietinum ZVL <1990 <1 
sparrig veenmos Sphagnum teres NB x 2 
stergranietmos Hedwigia stellata NB 10 
sterrengoudmos Campylium stellatum S-D WA 5 
stijf veenmos Sphagnum capillifolium S-D WA x 1 N14.02 
tenger goudmos Campyliadelphus elodes WA regionaal BE 3 
tonghaarmuts Orthotrichum rogeri ZB x * kwetsbaar 5 
veendubbeltjesmos Odontoschisma sphagni O-ZVL <1990 <1 
vierkantsmos Preissia quadrata S-D ZVL 10 x 
viltnerfmos Tomentypnum nitens ZVL <1990 <1 
vlechtmos Conardia compacta NB <1990 <1 
waterveenmos Sphagnum cuspidatum S-D NB ZB x 1 
wollige bischopsmuts Racomitrium lanuginosum PH ZVL 4 
ziltmos Hennediella heimii Zl zwaartepunt 50 
zwart hauwmos Anthoceros punctatus S-D 5 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst zeldzaam 
heid 

Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
korstmossen landelijk periode landelijk zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 

137 soorten 

ananaskorst 

berijpte schotelkorst 
beukenschotelkorst 
beukenschriftmos 

Pertusaria amara 
arthonia intexta 
Lecanora subcarpinea 
Lecanora hybocarpa 
Opegrapha devulgata 

regio 
WA 
NB 
ZL 
TH 
WA 

europees landelijk landelijk variabel 
rode lijst 
2015 

* 

vz 
z 
vz 
zz 
zz 

%Zeeland 
1 
33 
27 
3 
<1 

Living Planet Index 
(LPI) zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

beukenvlekje 
bleek baardmos 
bleke knoopjeskorst 
bleke peperkorst 
bolletjes-geleimos 
boomabrikoosjeskorst 
boomspiraalkorst 
boomsuikerkorst 
boskringkorst 

Arthonia didyma 
Usnea hirta 
Bacidia arceutina 
Rinodina efflorescens 
Lathagrium fuscovirens 
Gyalecta truncigena 
Scoliciosporum chlorococcum 
Fuscidea lightfootii 
Varicellaria hemisphaerica 

ZB<1990 WA 
S-D<1990 W W-ZVL
 WA ZB <1990 S-D 
S-D 
S-D 
ZL <1990 
S-D 
S-D ZB 
WA <1990 

* 

* 

zz 
z 
zz 
zz 
z 
vn 
zz 
zz 
zz 

8 
2 
5 
20 
3 
<1 
11 
12 
<1 

bostandpastakorst Ochrolechia microstictoides S-D <1990 z <1 
breed takmos 
bruin boerenkoolmos 
bruin boomspijkertje 
bruin dijkschildmos 

Ramalina canariensis 
Tuckermanopsis chlorophylla 
Calicium salicinum 
Xanthoparmelia delisei 

ZL 
S-D <1990 
ZB <1990 
ZVL 

* 

* 

zz 
z 
zz 
zz 

22 
<1 
<1 
5 

bruin landkaartmos Rhizocarpon distinctum S-D z 4 
bruin paardenhaarmos Bryoria fuscescens S-D <1990 zz <1 
bruine zeekorst Arthonia phaeobaea ZL z 28 
doolhof-schriftmos 
donker muggenstrontjesmos 
douglasdruppelkorst 
duinbaardmos 
duinbekermos 
duinknikker 
duinleermos 
duinrijpmos 

Graphis inustuloides 
Strangospora moriformis 
Fellhanera ochracea 
Usnea wasmuthii 
Cladonia pocillum 
Pyrenula chlorospila 
Peltigera ponojensis 
Physconia perisidiosa 

WA<1990 
NB 
WA 
S-D WA 
ZL 
S-D WA ZB <1990 
S-D TH 
WA TH ZVL 

* 

zz 
zz 
zz 
zz 
z 
zz 
zz 
zz 

<1 
10 
2 
11 
11 
25 
9 
10 

dunne zeestippelkorst Verrucaria sandstedei ZL vn 78 
eikenschildmos 
fijn zwelmos 
fors rijpmos 
fraaie citroenkorst 
gebobbeld leermos 
gebogen rendiermos 
geel boomzonnetje 
gelig baardmos 
gelobd sterschoteltje 
gelobde zeecitroenkorst 
gemarmerd vingermos 
gestreepte zeestippelkorst 
gewoon baardmos 
gewoon schorsmos 
gewone zeecitroenkorst 
gewone zeestippelkorst 
girafje 
glad speldenkussentje 

Parmelina quercina 
Scytinium pulvinatum 
Physconia distorta 
Variospora thallincola 
Peltigera membranacea 
Cladonia arbuscula 
Athallia cerinelloides 
Usnea flavocardia 
Trapelia glebulosa 
Flavoplaca marina 
Physcia aipolia 
Wahlenbergiella striatula 
Usnea subfloridana 
Hypogymnia physodes 
Caloplaca maritima 
Verrucaria erichsenii 
Cladonia gracilis 
Pertusaria leioplaca 

S-D 
S-D WA <1990 
ZVL, voorheen heel ZL 
S-D NB TH PH 
WA <1990 
S-D WA 
S-D 
NB <1990 
ZB TH ZVL 
ZL 
ZL<1990 S-D TH ZVL 
NB TH 
ZL 
ZL 
ZL 
ZL 
S-D WA 
S-D WA 

x 

* 

* 

zz 
zz 
z 
z 
zz 
vz 
zz 
vn 
vz 
z 
z 
zz 
z 
va 
vz 
z 
vz 
z 

33 
<1 
2 
13 
<1 
2 
11 
<1 
2 
38 
6 
22 
4 
4 
30 
45 
1 
3 

2150 

gladde zeestippelkorst Wahlenbergiella mucosa ZB zz 18 



58 59 BIJLAGE 2:
OVERZICHT ZEEUWSE SOORTEN: BESCHERMDE, RL, ZWAARTEPUNT-, KENMERKENDE EN TYPISCHE SOORTEN

kammos Ctenidium molluscum 2
kegelmos Conocephalum conicum 1
kleilentemos Entosthodon fascicularis <1
klein gezoomd vedermos Fissidens viridulus * 2
klein kringmos Neckera pumila 7
klein snavelmos Oxyrrhynchium pumilum 35 x
kraalmos Moerckia hibernica <1
kropgoudkorrelmos Fossombronia incurva zeldzaam 1
kroppluisjesmos Dicranella cerviculata 1
kussentjesmos Leucobryum glaucum x 1
kussentjesveenmos Sphagnum compactum x <1
kwelderknikmos Bryum warneum zeldzaam <1
kwelviltsterrenmos Rhizomnium pseudopunctatum <1
langkapselsterretje Tortula subulata 4
moerasgaffeltandmos Dicranum bonjeanii 1 N06.01
nerflevermos Diplophyllum albicans <1
recht granietmos Hedwigia ciliata * 3
rietdakmos Leptodontium flexifolium * 3
reuzenpuntmos Calliergon giganteum 2
rooddraadmos Cephaloziella rubella 1
rood veenmos Sphagnum rubellum x 1 N06.01 N14.02
rozetknikmos Bryum uliginosum regionaal BE <1
schorsdekmos Sematophyllum substrumulosum * 3
slank veenmos Sphagnum flexuosum x 1
smal landvorkje Riccia warnstorfii <1
smaragdmos Homalothecium lutescens 10 x
sparrenmos Thuidium abietinum <1
sparrig veenmos Sphagnum teres x 2
stergranietmos Hedwigia stellata 10
sterrengoudmos Campylium stellatum 5
stijf veenmos Sphagnum capillifolium x 1 N14.02
tenger goudmos Campyliadelphus elodes regionaal BE 3
tonghaarmuts Orthotrichum rogeri x * kwetsbaar 5
veendubbeltjesmos Odontoschisma sphagni <1
vierkantsmos Preissia quadrata 10 x
viltnerfmos Tomentypnum nitens <1
vlechtmos Conardia compacta <1
waterveenmos Sphagnum cuspidatum x 1
wollige bischopsmuts Racomitrium lanuginosum 4
ziltmos Hennediella heimii 50
zwart hauwmos Anthoceros punctatus 5

ananaskorst Pertusaria amara vz 1
arthonia intexta z 33

berijpte schotelkorst Lecanora subcarpinea vz 27
beukenschotelkorst Lecanora hybocarpa * zz 3
beukenschriftmos Opegrapha devulgata zz <1
beukenvlekje Arthonia didyma zz 8
bleek baardmos Usnea hirta z 2
bleke knoopjeskorst Bacidia arceutina zz 5
bleke peperkorst Rinodina efflorescens * zz 20
bolletjes-geleimos Lathagrium fuscovirens z 3
boomabrikoosjeskorst Gyalecta truncigena vn <1
boomspiraalkorst Scoliciosporum chlorococcum zz 11
boomsuikerkorst Fuscidea lightfootii * zz 12
boskringkorst Varicellaria hemisphaerica zz <1
bostandpastakorst Ochrolechia microstictoides z <1
breed takmos Ramalina canariensis * zz 22
bruin boerenkoolmos Tuckermanopsis chlorophylla z <1
bruin boomspijkertje Calicium salicinum zz <1
bruin dijkschildmos Xanthoparmelia delisei * zz 5
bruin landkaartmos Rhizocarpon distinctum z 4
bruin paardenhaarmos Bryoria fuscescens zz <1
bruine zeekorst Arthonia phaeobaea ZL z 28
doolhof-schriftmos Graphis inustuloides zz <1
donker muggenstrontjesmos Strangospora moriformis zz 10
douglasdruppelkorst Fellhanera ochracea * zz 2
duinbaardmos Usnea wasmuthii zz 11
duinbekermos Cladonia pocillum z 11
duinknikker Pyrenula chlorospila zz 25
duinleermos Peltigera ponojensis zz 9
duinrijpmos Physconia perisidiosa zz 10
dunne zeestippelkorst Verrucaria sandstedei ZL vn 78
eikenschildmos Parmelina quercina * zz 33
fijn zwelmos Scytinium pulvinatum zz <1
fors rijpmos Physconia distorta z 2
fraaie citroenkorst Variospora thallincola z 13
gebobbeld leermos Peltigera membranacea zz <1
gebogen rendiermos Cladonia arbuscula x vz 2
geel boomzonnetje Athallia cerinelloides zz 11
gelig baardmos Usnea flavocardia vn <1
gelobd sterschoteltje Trapelia glebulosa vz 2
gelobde zeecitroenkorst Flavoplaca marina z 38
gemarmerd vingermos Physcia aipolia z 6
gestreepte zeestippelkorst Wahlenbergiella striatula zz 22
gewoon baardmos Usnea subfloridana z 4

gewone zeestippelkorst Verrucaria erichsenii z 45
girafje Cladonia gracilis vz 1 2150
glad speldenkussentje Pertusaria leioplaca z 3
gladde zeestippelkorst Wahlenbergiella mucosa zz 18
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst zeldzaam 
heid 

Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
korstmossen landelijk periode landelijk zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 

137 soorten 
regio europees landelijk landelijk variabel 

rode lijst 
2015 %Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI) zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

glanzend baardmos Usnea glabrata ZB<1990 vn <1 
golvende schotelkorst Lecanora intumescens ZB <1990 zz <1 
graniet schildmos Xanthoparmelia conspersa S-D vz 2 
grauwe runenkorst Enterographa crassa S-D WA ZVL z 11 
grijs paardenhaarmos Bryoria capillaris S-D <1990 vn <1 
groen schorssteeltje 
groene schotelkorst 
groot boerenkoolmos 
groot leermos 

Chaenotheca brachypoda 
Lecanora conizaeoides 
Platismatia glauca 
Peltigera canina 

S-D 
ZL 
S-D 
S-D WA ZVL 

* 
* 

zz 
va 
z 
z 

2 
7 
1 
9 

groot takmos Ramalina fraxinea ZL<1990, S-D ZVL z 4 
grote kalksteenwrat Acrocordia salweyi WA * zz 20 
grote lindestipjes Peridiothelia grandiuscula WA <1990 zz <1 
harde kalkstippelkorst Verrucaria caerulea S-D WA ZB z 60 
hardhout-schotelkorst Lecanora varia NB * zz 2 
hol takmos 
iepenknoopjeskorst 
iepenkraterkorst 
iepenspikkel 
iepenwrat 
iepenzonnetje 
ijsselmeerkorst 
kalkcitroenkorst 
kalkrozijnenmos 

Ramalina baltica 
Bacidia rubella 
Caloplaca ulcerosa 
Strigula affinis 
Acrocordia gemmata 
Cerothallia luteoalba 
Diplotomma chlorophaeum 
Caloplaca lactea 
Lempholemma chalazanum 

WA <1990 
S-D WA 
WA NB ZVL 
S-D  ZB 
ZL <1990 S-D 
ZB 
ZL 

WA NB ZB ZVL 

* 

* 

zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
z 
zz 
zz 

<1 
7 
25 
50 
16 
15 
9 
3 
18* 

kalkspikkel Strigula taylorii S-D ZB <1990 zz <1 
klein baardmos Usnea esperantiana TH zz 16 
klein leermos Peltigera rufescens ZL vz 8 
klein purperschaaltje Lecidella anomaloides ZVL * zz 5 
klein steenschubje 
klein zwelmos 
kleine zeestippelkorst 
knotwilgkorst 
kort schriftmos 
kort schorssteeltje 
krijtschorsvlekje 

Caeruleum heppii 
Scytinium biatorinum 
Verrucaria halizoa 
Bryostigma muscigenum 
Opegrapha varia 
Chaenotheca hispidula 
Arthonia galactites 

S-D 
WA ZVL <1990 S-D 
ZL 
S-D ZB 
ZL 
ZB <1990 WA NB 
ZB <1990 

z 
zz 
zz 
z 
vz 
zz 
vn 

3 
11 
43 
2 
21 
6 
<1 

lichte kalkstippelkorst Polyblastia albida ZB <1990 zz <1 
lindeschildmos 
lipschaduwmos 
lobjesvingermos 
mergelstippelkorst 
muurdaalder 
muurrozijnenmos 
netschildmos 
obscure wadkorst 
onopvallende schotelkorst 
open rendiermos 
open speldenkussentje 
oranje boomzonnetje 

Parmelina tiliacea 
Phaeophyscia endophoenicea 
Physcia tribacia 
Verrucaria foveolata 
Diploschistes scruposus 
Lempholemma polyanthes 
Parmotrema reticulatum 
Stigmidium marinum 
Rinodina pyrina 
Cladonia portentosa 
Pertusaria hymenea 
Caloplaca cerina 

WA 
S-D 
S-D<1990 
ZVL TH 
S-D <1990 
NB ZVL 
S-D ZVL 
ZL 
ZB<1990 
ZL 
WA 
ZB <1990 ZVL 

x 

* 
* 

* 
* 

vz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
z 
vn 
va 
zz 
vn 

1 
20 
<1 
9 
<1 
10 
6 
44 
<1 
2 
10 
33 

2130B 2150 

papilleus schildmos Melanohalea exasperata TH * zz 10 
parasietkorst Normandina acroglypta ZB <1990 WA * zz 5 
pijpenragerbaardmos Usnea fulvoreagens S-D NB <1990 zz <1 
populierenvlekje 
purper geweimos 
purperknoopjeskorst 
regenbaankorst 
rechte knoopjeskorst 
rivierdijkzonnetje 
rivierschriftmos 
rood boomzonnetje 

Arthonia excipienda 
Pseudevernia furfuracea 
Bacidia laurocerasi 
Bacidia incompta 
Bacidina phacodes 
Caloplaca atroflava 
Opegrapha herbarum 
Blastenia ferruginea 

ZB ZVL 
S-D NB WA 
ZB <1990 
WA 
WA S-D 
ZB 
ZL 
S-D ZB <1990 

* 

* 

zz 
vz 
zz 
vn 
zz 
zz 
z 
zz 

100 
1 
<1 
25 
33 
3 
21 
<1 

rood schorsvlekje Coniocarpon cinnabarinum ZB <1990 WA zz 10 
roze abrikoosjeskorst Gyalecta derivata ZB <1990 vn <1 
roze heikorst 
ruig leermos 
saucijs-baardmos 
schorshaarschubje 
sierlijk rendiermos 
sierlijk takmos 
smalle zeestippelkorst 
smalsporig boomglimschoteltje 
stinzenkorst 
stekelig vingermos 
stoffige schotelkorst 

Dibaeis baeomyces 
Peltigera praetextata 
Usnea articulata 
Agonimia allobata 
Cladonia ciliata 
Ramalina pollinaria 
Verrucaria paulula 
Lecania cyrtellina 
Anisomeridium biforme 
Physcia leptalea 
Lecanora orosthea 

OZVL <1990 
WA ZB <1990 
WA <1990 
WA 
S-D WA 
WA 
NB 
ZB <1990 
ZL 
S-D WA ZB <1990 
NB 

x 
* 

* 

* 

* 

zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
vn 
zz 
z 
zz 
z 

<1 
<1 
<1 
100 
8 
11 
100 
<1 
29 
<1 
2 

2130B 

tufschotelkorst Rinodina bischoffii ZB * zz 12 
tweecellig geleimos Enchylium coccophorum ZVL zz 100 
twijgschotelkorst 
vals speldenkussentje 
varkenspootje 
visgraatbaardmos 
wimpermos 
witte kringkorst 

Lecanora confusa 
Thelenella modesta 
Cladonia uncialis 
Usnea filipendula 
Anaptychia ciliaris 
Pertusaria albescens 

ZL 
ZVL 
S-D 
S-D NB <1990 
ZL <1990 
S-D WA, voorheen ZL 

z 
vn 
vz 
vn 
zz 
vz 

64 
100 
1 
<1 
<1 
1 

wrattig schildmos Xanthoparmelia verruculifera ZB z 1 
zeepokkorst Collemopsidium halodytes ZL z 44 
zeeschotelkorst 
zomersneeuw 
zwart leermos 
zwarte grafkorst 
zwarte zeestippelkorst 
zwavelgroene schotelkorst 

Lecanora helicopis 
Cladonia foliacea 
Peltigera neckeri 
Placynthium nigrum 
Hydropunctaria maura 
Lecanora sulphurea 

ZL 
ZL 
S-D WA ZVL 
ZVL 
ZL 
S-D WA ZB 

vz 
vz 
z 
z 
z 
vz 

46 
5 
5 
1 
17 
4 

2130B 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
paddenstoelen en schimmels periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

604 soorten 
regio europees landelijk landelijk rode lijst 2009 IUCN % Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI) zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

adelijke bosbekerzwam Peziza badiofusca ZB <1990 
adonismycena Mycena adonis ZL 
afgeplatte grondbekerzwam Geopora tenuis SD NB 
ampulmosklokje Galerina ampullaceocystis NB O-ZVL 



60 61 BIJLAGE 2:
OVERZICHT ZEEUWSE SOORTEN: BESCHERMDE, RL, ZWAARTEPUNT-, KENMERKENDE EN TYPISCHE SOORTEN

glanzend baardmos Usnea glabrata vn <1
golvende schotelkorst Lecanora intumescens zz <1
graniet schildmos Xanthoparmelia conspersa vz 2
grauwe runenkorst Enterographa crassa z 11
grijs paardenhaarmos Bryoria capillaris vn <1
groen schorssteeltje Chaenotheca brachypoda * zz 2
groene schotelkorst Lecanora conizaeoides * va 7
groot boerenkoolmos Platismatia glauca z 1
groot leermos Peltigera canina z 9
groot takmos Ramalina fraxinea z 4
grote kalksteenwrat Acrocordia salweyi * zz 20
grote lindestipjes Peridiothelia grandiuscula zz <1
harde kalkstippelkorst Verrucaria caerulea S-D WA ZB z 60
hardhout-schotelkorst Lecanora varia * zz 2
hol takmos Ramalina baltica * zz <1
iepenknoopjeskorst Bacidia rubella zz 7
iepenkraterkorst Caloplaca ulcerosa zz 25
iepenspikkel Strigula affinis * zz 50
iepenwrat Acrocordia gemmata zz 16
iepenzonnetje Cerothallia luteoalba zz 15
ijsselmeerkorst Diplotomma chlorophaeum z 9
kalkcitroenkorst Caloplaca lactea zz 3
kalkrozijnenmos Lempholemma chalazanum * zz 18
kalkspikkel Strigula taylorii zz <1
klein baardmos Usnea esperantiana zz 16
klein leermos Peltigera rufescens vz 8
klein purperschaaltje Lecidella anomaloides * zz 5
klein steenschubje Caeruleum heppii z 3
klein zwelmos Scytinium biatorinum zz 11
kleine zeestippelkorst Verrucaria halizoa zz 43
knotwilgkorst Bryostigma muscigenum z 2
kort schriftmos Opegrapha varia ZL vz 21
kort schorssteeltje Chaenotheca hispidula zz 6
krijtschorsvlekje Arthonia galactites vn <1
lichte kalkstippelkorst Polyblastia albida zz <1
lindeschildmos Parmelina tiliacea vz 1
lipschaduwmos Phaeophyscia endophoenicea * zz 20
lobjesvingermos Physcia tribacia * zz <1
mergelstippelkorst Verrucaria foveolata zz 9
muurdaalder Diploschistes scruposus zz <1
muurrozijnenmos Lempholemma polyanthes * zz 10
netschildmos Parmotrema reticulatum * zz 6
obscure wadkorst Stigmidium marinum z 44
onopvallende schotelkorst Rinodina pyrina vn <1
open rendiermos Cladonia portentosa x va 2 2130B 2150
open speldenkussentje Pertusaria hymenea zz 10
oranje boomzonnetje Caloplaca cerina vn 33
papilleus schildmos Melanohalea exasperata * zz 10
parasietkorst Normandina acroglypta * zz 5
pijpenragerbaardmos Usnea fulvoreagens zz <1
populierenvlekje Arthonia excipienda * zz 100
purper geweimos Pseudevernia furfuracea vz 1
purperknoopjeskorst Bacidia laurocerasi zz <1
regenbaankorst Bacidia incompta vn 25
rechte knoopjeskorst Bacidina phacodes zz 33
rivierdijkzonnetje Caloplaca atroflava ZB zz 3
rivierschriftmos Opegrapha herbarum ZL z 21
rood boomzonnetje Blastenia ferruginea * zz <1
rood schorsvlekje Coniocarpon cinnabarinum zz 10
roze abrikoosjeskorst Gyalecta derivata vn <1
roze heikorst Dibaeis baeomyces zz <1
ruig leermos Peltigera praetextata zz <1
saucijs-baardmos Usnea articulata zz <1
schorshaarschubje Agonimia allobata * zz 100
sierlijk rendiermos Cladonia ciliata x zz 8 2130B
sierlijk takmos Ramalina pollinaria * zz 11
smalle zeestippelkorst Verrucaria paulula vn 100
smalsporig boomglimschoteltje Lecania cyrtellina * zz <1
stinzenkorst Anisomeridium biforme ZL z 29
stekelig vingermos Physcia leptalea * zz <1
stoffige schotelkorst Lecanora orosthea z 2
tufschotelkorst Rinodina bischoffii * zz 12
tweecellig geleimos Enchylium coccophorum zz 100
twijgschotelkorst Lecanora confusa z 64
vals speldenkussentje Thelenella modesta vn 100
varkenspootje Cladonia uncialis vz 1
visgraatbaardmos Usnea filipendula vn <1
wimpermos Anaptychia ciliaris zz <1
witte kringkorst Pertusaria albescens vz 1
wrattig schildmos Xanthoparmelia verruculifera z 1
zeepokkorst Collemopsidium halodytes ZL z 44
zeeschotelkorst Lecanora helicopis ZL vz 46
zomersneeuw Cladonia foliacea vz 5 2130B
zwart leermos Peltigera neckeri z 5
zwarte grafkorst Placynthium nigrum z 1
zwarte zeestippelkorst Hydropunctaria maura z 17
zwavelgroene schotelkorst Lecanora sulphurea vz 4

adonismycena Mycena adonis
afgeplatte grondbekerzwam Geopora tenuis
ampulmosklokje Galerina ampullaceocystis

ZB<1990
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anemonenbekerzwam Dumontinia tuberosa WA 
anijskurkzwam Trametes suaveolens ZVL 
antracietrussula Russula anthracina SD 
appelboomkaaszwam Aurantiporus fissilis ZB ZVL 
appelgeurrussula Russula torulosa SD <1990 
baardige melkzwam Lactarius torminosus SD WA NB ZVL 
bermfranjehoed Psathyrella panaeoloides SD NB ZVL 
bessenvuurzwam Phylloporia ribis ZB <1990 
bestoven kaaszwam Postia rennyi ZVL <1990 
beukentaailing Marasmius wynneae O-ZVL 
bezemkoraaltje Ramariopsis tenuiramosa SD WA 
bittere boleet Tylopilus felleus SD O-ZVL 
bittere mycena Mycena erubescens ZB O-ZVL 
bittere trechterzwam Pseudoomphalina pachyphylla O-ZVL 
bittere zompzwam Alnicola amarescens ZB ZVL <1990 
blanke pronkridder Tricholomella constricta ZB ZVL <1990 
blauwe korstzwam Terana caerulea ZL 
blauwplaatstaalsteeltje Entoloma chalybaeum S-D WA 
blauwvoetbreeksteeltje Pholiotina cyanopus WA <1990 
bleek pelsbekertje Trichophaea woolhopeia WA ZB 
bleekgeel plooivlies Hypochniciellum molle SD 
bleekgele satijnzwam Entoloma neglectum ZB <1990 
bleekgele vezelkop Inocybe ochroalba SD O-VZL 
bleekoranje zalmplaat Clitopilus melleopallens SD O-ZVL 
bleke halminktzwam Coprinopsis friesii ZL <1990 
bleke melkzwam Lactarius pallidus WA 
bleke parasolzwam Lepiota subalba O-ZVL 
bloedhuidje Phanerochaete sanguinea O-ZVL <1990 
bloedrode gordijnzwam Cortinarius sanguineus O-ZVL <1990 
bloedrode russula Russula sanguinea SD ZVL 
blozende knolvezelkop Inocybe godeyi O-ZVL <1990 
bonte berkenrussula Russula versicolor SD WA ZVL 
bonte schorszwam Peniophora pseudoversicolor ZVL <1990 
boomgaardvuurzwam Phellinus tuberculosus ZL 
bosparasolzwam Lepiota clypeolaria WA <1990 
brandplekbundelzwam Pholiota highlandensis SD ZB O-ZVL 
brandplekspikkelschijfje Ascobolus carbonarius WA ZVL <1990 
brandplekvlokinktzwam Coprinopsis gonophylla NB ZB 
brede aardtong Geoglossum cookeanum ZL 
breedplaatsatijnzwam Entoloma ventricosum NB <1990 * 
broos vuurzwammetje Hygrocybe helobia SD 7140B 
bruine aardster Geastrum elegans WA 
bruine anijszwam Lentinellus cochleatus O-ZVL <1990 
bruine mestinktzwam Coprinellus heptemerus NB 
bruine modderbekerzwam Peziza limnaea SD WA ZB <1990 
bruine moeraszwavelkop Hypholoma udum SD 
bruine pelargoniumvezelkop Inocybe obscurobadia SD 
bruine ringboleet Suillus luteus SD WA * 
bruine trechtersatijnzwam Entoloma sericeoides NB 
bruine wasplaat Hygrocybe colemanniana WA NB ZB 
bruine weidechampignon Agaricus cupreobrunneus SD WA ZB 
bruine zwartsneesatijnzwam Entoloma caesiocinctum SD 
bruingestreepte wasplaat Hygrocybe radiata ZB 
bruinplaatfranjehoed Psathyrella badiophylla ZB <1990 
bruinrode duintrechterzwam Clitocybe glareosa SD * 
bruinrode zompzwam Alnicola spadicea WA <1990 
bruinviolette gordijnzwam Cortinarius scutulatus O-ZVL 
bruinvoetmosklokje Galerina badipes NB <1990 
bundelbreeksteeltje Pholiotina striipes SD O-ZVL 
bundelknotszwam Clavulinopsis fusiformis SD 
citroengele satijnzwam Entoloma pleopodium SD ZB O-ZVL 
citroensnedemycena Mycena citrinomarginata SD WA <1990 
conische dwergwilgsatijnzwam Cortinarius pauperculus SD NB * 
dadelbruine brandplekbekerzwam Peziza petersii SD 
dadelfranjehoed Psathyrella spadicea ZL 
dennenharszwam Phlebiopsis gigantea SD O-ZVL 
dennenknoopje Cudoniella rubicunda O-ZVL * 
dennensatijnzwam Entoloma cetratum O-ZVL * 
dennenslijmkop Hygrophorus hypothejus SD O-ZVL 
dennenvuurzwam Porodaedalea pini ZVL 
dikplaatsatijnzwam Entoloma clandestinum ZVL <1990 
donkere knotszwam Clavaria greletii NB 
donkere leemhoed Agrocybe firma SD O-ZVL 
donkere veldridderzwam Melanoleuca atripes ZVL * 
donkere wasplaat Camarophyllopsis hymenocephala SD ZVL 
donkerlila gordijnzwam Cortinarius malachius SD <1990 * 
donkerstelige stuifbal Tulostoma melanocyclum S-D WA ZVL 
donsvoetbundelzwam Meottomyces dissimulans ZL 
donzige beurszwam Volvariella hypopithys SD ZVL 
doolhofelfenbankje Cerrena unicolor WA ZB O-ZVL 
doolhofraspzwam Steccherinum oreophilum WA * 
druppelparasolzwam Chamaemyces fracidus WA <1990 
druppelvlekridderzwam Tricholoma pessundatum O-ZVL <1990 
duinbosrussula Russula cessans SD 
duinbreeksteeltje Conocybe dunensis SD 
duinfranjehoed Psathyrella ammophila ZL 2120 
duinkaalkopje Deconica pratensis SD * 
duinmostrechtertje Omphalina galericolor ZL 
duinparasolzwam Lepiota erminea ZL 
duinspleetvezelkop Inocybe arenicola SD NB 
duinstinkzwam Phallus hadriani ZL 2120 
duintaailing Marasmius anomalus ZL 
duinvaalhoed Hebeloma psammophilum SD NB * 
duinveldridderzwam Melanoleuca cinereifolia ZL 2120 
duivelsbroodrussula Russula sardonia S-D WA O-ZVL 
dunne weerschijnzwam Inonotus cuticularis O-ZVL 
dunplaathoutzwam Gloeophyllum trabeum O-ZVL 
dwergbovist Bovista limosa SD PH O-ZVL * 
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glanzend baardmos Usnea glabrata vn <1
golvende schotelkorst Lecanora intumescens zz <1
graniet schildmos Xanthoparmelia conspersa vz 2
grauwe runenkorst Enterographa crassa z 11
grijs paardenhaarmos Bryoria capillaris vn <1
groen schorssteeltje Chaenotheca brachypoda * zz 2
groene schotelkorst Lecanora conizaeoides * va 7
groot boerenkoolmos Platismatia glauca z 1
groot leermos Peltigera canina z 9
groot takmos Ramalina fraxinea z 4
grote kalksteenwrat Acrocordia salweyi * zz 20
grote lindestipjes Peridiothelia grandiuscula zz <1
harde kalkstippelkorst Verrucaria caerulea S-D WA ZB z 60
hardhout-schotelkorst Lecanora varia * zz 2
hol takmos Ramalina baltica * zz <1
iepenknoopjeskorst Bacidia rubella zz 7
iepenkraterkorst Caloplaca ulcerosa zz 25
iepenspikkel Strigula affinis * zz 50
iepenwrat Acrocordia gemmata zz 16
iepenzonnetje Cerothallia luteoalba zz 15
ijsselmeerkorst Diplotomma chlorophaeum z 9
kalkcitroenkorst Caloplaca lactea zz 3
kalkrozijnenmos Lempholemma chalazanum * zz 18
kalkspikkel Strigula taylorii zz <1
klein baardmos Usnea esperantiana zz 16
klein leermos Peltigera rufescens vz 8
klein purperschaaltje Lecidella anomaloides * zz 5
klein steenschubje Caeruleum heppii z 3
klein zwelmos Scytinium biatorinum zz 11
kleine zeestippelkorst Verrucaria halizoa zz 43
knotwilgkorst Bryostigma muscigenum z 2
kort schriftmos Opegrapha varia ZL vz 21
kort schorssteeltje Chaenotheca hispidula zz 6
krijtschorsvlekje Arthonia galactites vn <1
lichte kalkstippelkorst Polyblastia albida zz <1
lindeschildmos Parmelina tiliacea vz 1
lipschaduwmos Phaeophyscia endophoenicea * zz 20
lobjesvingermos Physcia tribacia * zz <1
mergelstippelkorst Verrucaria foveolata zz 9
muurdaalder Diploschistes scruposus zz <1
muurrozijnenmos Lempholemma polyanthes * zz 10
netschildmos Parmotrema reticulatum * zz 6
obscure wadkorst Stigmidium marinum z 44
onopvallende schotelkorst Rinodina pyrina vn <1
open rendiermos Cladonia portentosa x va 2 2130B 2150
open speldenkussentje Pertusaria hymenea zz 10
oranje boomzonnetje Caloplaca cerina vn 33
papilleus schildmos Melanohalea exasperata * zz 10
parasietkorst Normandina acroglypta * zz 5
pijpenragerbaardmos Usnea fulvoreagens zz <1
populierenvlekje Arthonia excipienda * zz 100
purper geweimos Pseudevernia furfuracea vz 1
purperknoopjeskorst Bacidia laurocerasi zz <1
regenbaankorst Bacidia incompta vn 25
rechte knoopjeskorst Bacidina phacodes zz 33
rivierdijkzonnetje Caloplaca atroflava ZB zz 3
rivierschriftmos Opegrapha herbarum ZL z 21
rood boomzonnetje Blastenia ferruginea * zz <1
rood schorsvlekje Coniocarpon cinnabarinum zz 10
roze abrikoosjeskorst Gyalecta derivata vn <1
roze heikorst Dibaeis baeomyces zz <1
ruig leermos Peltigera praetextata zz <1
saucijs-baardmos Usnea articulata zz <1
schorshaarschubje Agonimia allobata * zz 100
sierlijk rendiermos Cladonia ciliata x zz 8 2130B
sierlijk takmos Ramalina pollinaria * zz 11
smalle zeestippelkorst Verrucaria paulula vn 100
smalsporig boomglimschoteltje Lecania cyrtellina * zz <1
stinzenkorst Anisomeridium biforme ZL z 29
stekelig vingermos Physcia leptalea * zz <1
stoffige schotelkorst Lecanora orosthea z 2
tufschotelkorst Rinodina bischoffii * zz 12
tweecellig geleimos Enchylium coccophorum zz 100
twijgschotelkorst Lecanora confusa z 64
vals speldenkussentje Thelenella modesta vn 100
varkenspootje Cladonia uncialis vz 1
visgraatbaardmos Usnea filipendula vn <1
wimpermos Anaptychia ciliaris zz <1
witte kringkorst Pertusaria albescens vz 1
wrattig schildmos Xanthoparmelia verruculifera z 1
zeepokkorst Collemopsidium halodytes ZL z 44
zeeschotelkorst Lecanora helicopis ZL vz 46
zomersneeuw Cladonia foliacea vz 5 2130B
zwart leermos Peltigera neckeri z 5
zwarte grafkorst Placynthium nigrum z 1
zwarte zeestippelkorst Hydropunctaria maura z 17
zwavelgroene schotelkorst Lecanora sulphurea vz 4

adonismycena Mycena adonis
afgeplatte grondbekerzwam Geopora tenuis
ampulmosklokje Galerina ampullaceocystis

ZB<1990
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dwergleemhoed Agrocybe pusiola NB O-ZVL 
dwergmosklokje Galerina clavus SD * 
dwergvaalhoed Hebeloma birrus SD ZB O-ZVL 
dwergvezelkop Inocybe squarrosa SD ZB ZVL <1990 
dwergwortelzwam Xerula kuehneri ZB 
echte tolzwam Coltricia perennis WA <1990 * 
eekhoorntjesbrood Boletus edulis sl S-D WA O-ZVL 
egelzwammetje Phaeomarasmius erinaceus ZVL <1990 SD 
eierzakje Nidularia deformis NB 
eikenbladstromakelkje Rutstroemia sydowiana NB O-ZVL 
eikenstekelzwam Sarcodon underwoodii O-ZVL <1990 
eikenvuurzwam Fomitiporia robusta SD PH NB 
eikenweerschijnzwam Pseudoinonotus dryadeus ZB <1990 O-ZVL 
elfenwasplaat Hygrocybe ceracea ZL * 
elzenmosklokje Galerina heimansii SD 
elzenstromakelkje Rutstroemia conformata NB WA O-ZVL 
fijne poria Rutstroemia conformata SD NB 
fijnschubbige boleet Suillus variegatus SD NB O-ZVL 
fijnschubbige elzenzompzwam Suillus variegatus SD WA O-ZVL 
fijnschubbige trechterzwam Clitocybe squamulosa O-ZVL 
forse anijschampignon Agaricus macrocarpus WA 
forse vezelkop Inocybe oblectabilis WA ZVL 
fraai borstelbekertje Cheilymenia pulcherrima NB ZB 
fraaie houttrechterzwam Ossicaulis lignatilis WA O-ZVL 
fraaie knotszwam Clavulinopsis laeticolor ZL m.u.v. ZVL 
franjeamaniet Clavulinopsis laeticolor WA 
gaffelhoorntje Calocera furcata WA O-ZVL 
gazonbreeksteeltje Conocybe ambigua SD ZVL 
geaderde kluifzwam Helvella fusca ZVL 
gebocheld breeksteeltje Conocybe microspora WA NB <1990 ZB 
gebochelde wasplaat Hygrocybe konradii SD PHWA NB 
gedrongen breeksteeltje Pholiotina pygmaeoaffinis NB ZVL 
gedrongen hazeoor Otidea cochleata WA ZB 
gedrongen satijnzwam Entoloma gerriae NB * 
geel nestzwammetje Crucibulum crucibuliforme ZL * 
geel varkensoor Otidea cantharella WA * 
geel zandbekertje Kotlabaea deformis ZB <1990 WA * 
geelbruine duinvezelkop Inocybe dunensis WA <1990 SD 
geelbruine helmharmpoenzwam Hohenbuehelia bonii S-D 
geelschubbige vezelkop Inocybe muricellata ZVL <1990 SD WA 
geelverkleurende satijnzwam Entoloma moserianum WA * 
geelvoetfranjehoed Psathyrella cotonea O-ZVL 
gelaagde poria Perenniporia medulla-panis SD * 
gelaarsde gordijnzwam Cortinarius torvus SD <1990 
gele knotszwam Clavulinopsis helvola ZL * 
gele moeraszwavelkop Hypholoma ericaeoides NB 
gele ridderzwam Tricholoma equestre WA 
gele witsteelvezelkop Inocybe auricoma WA <1990 
gele wortelbekerzwam Sowerbyella radiculata SD WA 
gelobde pruikzwam Hericium cirrhatum ZB <1990 
gemarmerde schijnridderzwam Lepista rickenii SD <1990 WA 
gepeperde melkzwam Lactifluus piperatus SD <1990 
geribbelde satijnzwam Entoloma undatum ZL 
geribde kluifzwam Helvella costifera NB ZVL <1990 
gerimpelde russula Russula olivacea SD 
geringde franjehoed Psathyrella leucotephra WA <1990 
geringde korrelinktzwam Coprinopsis ephemeroides ZVL <1990 
geringde ridderzwam Tricholoma cingulatum ZL 
geringde vaalhoed Hebeloma radicosum WA 
geschubde stropharia Leratiomyces squamosus SD <1990 O-ZVL 
gesteelde lakzwam Ganoderma lucidum ZL 
gesteelde stuifbal Tulostoma brumale ZL 
gestippeld taaisteeltje Mycenella trachyspora rubropunctata WA * 
gestreepte schorsmycena Mycena mirata SD TH WA 
gestreepte sneeuwvloksatijnzwam Entoloma olorinum WA 
getand breeksteeltje Pholiotina brunnea NB ZVL <1990 PH 
geurende vezelkop Inocybe bongardii WA <1990 
geurende wasplaat Hygrocybe russocoriacea SD WA 
geurloze vezelkop Inocybe inodora SD <1990 WA NB ZVL 
gevlekte mycena Mycena maculata WA <1990 
gevlekte truffel Tuber maculatum SD <1990 ZB 
gevoorde hertezwam Pluteus pallescens NB 
gewone dennenkegelzwam Strobilurus stephanocystis SD WA ZVL 
gewone harpoenzwam Hohenbuehelia atrocoerulea WA NB 
gewone inkttruffel Melanogaster ambiguus O-ZVL <1990 
gewone knolvezelkop Inocybe praetervisa SD WA ZVL 
gewone morielje Morchella esculenta ZL 
gewone weidechampignon Agaricus campestris ZL * 
gewone wolvezelkop Inocybe lanuginosa SD 
gewoon houtskoolbekertje Inocybe lanuginosa ZL 
gewoon sneeuwzwammetje Hygrocybe virginea var. virginea ZL * 
gewoon varkensoor Otidea onotica WA 
gezellig taaisteeltje Mycenella trachyspora WA * 
gezellige donsinktzwam Coprinellus congregatus O-ZVL <1990 NB 
gezoneerde kaaszwam Postia wakefieldiae O-ZVL * 
gezoneerde stekelzwam Hydnellum concrescens WA 
gezoneerde vlekplaat Panaeolus cinctulus ZL 
giftige vezelkop Inocybe erubescens NB ZVL 
gladde plooiparasol Leucocoprinus cygneus WA <1990 
gladde wolsteelparasolzwam Lepiota oreadiformis SD WA 
gladhoedvezelkop Inocybe leiocephala ZVL <1990 WA 
gladsporig pekzwammetje Tephrocybe atrata SD ZVL 
gladsporig sterrenkorstje Asterostroma laxum SD * 
gladsporig taaisteeltje Mycenella salicina WA <1990 * 
gladstelige heksenboleet Boletus queletii WA <1990 
glanzende spleetvezelkop Inocybe pseudodestricta ZVL <1990 
glanzende vezelkop Inocybe nitidiuscula ZL <1990 
goudgele hertenzwam Pluteus leoninus ZB ZVL 
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glanzend baardmos Usnea glabrata vn <1
golvende schotelkorst Lecanora intumescens zz <1
graniet schildmos Xanthoparmelia conspersa vz 2
grauwe runenkorst Enterographa crassa z 11
grijs paardenhaarmos Bryoria capillaris vn <1
groen schorssteeltje Chaenotheca brachypoda * zz 2
groene schotelkorst Lecanora conizaeoides * va 7
groot boerenkoolmos Platismatia glauca z 1
groot leermos Peltigera canina z 9
groot takmos Ramalina fraxinea z 4
grote kalksteenwrat Acrocordia salweyi * zz 20
grote lindestipjes Peridiothelia grandiuscula zz <1
harde kalkstippelkorst Verrucaria caerulea S-D WA ZB z 60
hardhout-schotelkorst Lecanora varia * zz 2
hol takmos Ramalina baltica * zz <1
iepenknoopjeskorst Bacidia rubella zz 7
iepenkraterkorst Caloplaca ulcerosa zz 25
iepenspikkel Strigula affinis * zz 50
iepenwrat Acrocordia gemmata zz 16
iepenzonnetje Cerothallia luteoalba zz 15
ijsselmeerkorst Diplotomma chlorophaeum z 9
kalkcitroenkorst Caloplaca lactea zz 3
kalkrozijnenmos Lempholemma chalazanum * zz 18
kalkspikkel Strigula taylorii zz <1
klein baardmos Usnea esperantiana zz 16
klein leermos Peltigera rufescens vz 8
klein purperschaaltje Lecidella anomaloides * zz 5
klein steenschubje Caeruleum heppii z 3
klein zwelmos Scytinium biatorinum zz 11
kleine zeestippelkorst Verrucaria halizoa zz 43
knotwilgkorst Bryostigma muscigenum z 2
kort schriftmos Opegrapha varia ZL vz 21
kort schorssteeltje Chaenotheca hispidula zz 6
krijtschorsvlekje Arthonia galactites vn <1
lichte kalkstippelkorst Polyblastia albida zz <1
lindeschildmos Parmelina tiliacea vz 1
lipschaduwmos Phaeophyscia endophoenicea * zz 20
lobjesvingermos Physcia tribacia * zz <1
mergelstippelkorst Verrucaria foveolata zz 9
muurdaalder Diploschistes scruposus zz <1
muurrozijnenmos Lempholemma polyanthes * zz 10
netschildmos Parmotrema reticulatum * zz 6
obscure wadkorst Stigmidium marinum z 44
onopvallende schotelkorst Rinodina pyrina vn <1
open rendiermos Cladonia portentosa x va 2 2130B 2150
open speldenkussentje Pertusaria hymenea zz 10
oranje boomzonnetje Caloplaca cerina vn 33
papilleus schildmos Melanohalea exasperata * zz 10
parasietkorst Normandina acroglypta * zz 5
pijpenragerbaardmos Usnea fulvoreagens zz <1
populierenvlekje Arthonia excipienda * zz 100
purper geweimos Pseudevernia furfuracea vz 1
purperknoopjeskorst Bacidia laurocerasi zz <1
regenbaankorst Bacidia incompta vn 25
rechte knoopjeskorst Bacidina phacodes zz 33
rivierdijkzonnetje Caloplaca atroflava ZB zz 3
rivierschriftmos Opegrapha herbarum ZL z 21
rood boomzonnetje Blastenia ferruginea * zz <1
rood schorsvlekje Coniocarpon cinnabarinum zz 10
roze abrikoosjeskorst Gyalecta derivata vn <1
roze heikorst Dibaeis baeomyces zz <1
ruig leermos Peltigera praetextata zz <1
saucijs-baardmos Usnea articulata zz <1
schorshaarschubje Agonimia allobata * zz 100
sierlijk rendiermos Cladonia ciliata x zz 8 2130B
sierlijk takmos Ramalina pollinaria * zz 11
smalle zeestippelkorst Verrucaria paulula vn 100
smalsporig boomglimschoteltje Lecania cyrtellina * zz <1
stinzenkorst Anisomeridium biforme ZL z 29
stekelig vingermos Physcia leptalea * zz <1
stoffige schotelkorst Lecanora orosthea z 2
tufschotelkorst Rinodina bischoffii * zz 12
tweecellig geleimos Enchylium coccophorum zz 100
twijgschotelkorst Lecanora confusa z 64
vals speldenkussentje Thelenella modesta vn 100
varkenspootje Cladonia uncialis vz 1
visgraatbaardmos Usnea filipendula vn <1
wimpermos Anaptychia ciliaris zz <1
witte kringkorst Pertusaria albescens vz 1
wrattig schildmos Xanthoparmelia verruculifera z 1
zeepokkorst Collemopsidium halodytes ZL z 44
zeeschotelkorst Lecanora helicopis ZL vz 46
zomersneeuw Cladonia foliacea vz 5 2130B
zwart leermos Peltigera neckeri z 5
zwarte grafkorst Placynthium nigrum z 1
zwarte zeestippelkorst Hydropunctaria maura z 17
zwavelgroene schotelkorst Lecanora sulphurea vz 4

adonismycena Mycena adonis
afgeplatte grondbekerzwam Geopora tenuis
ampulmosklokje Galerina ampullaceocystis

ZB<1990
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goudporieboleet Boletus impolitus ZB 
goudrandmycena Mycena aurantiomarginata SD 
goudvinkzwam Pholiota astragalina O-ZVL 
graslandwimperzwam Scutellinia minor SD <1990 
grasvlamhoed Gymnopilus flavus SD ZVL 
grauwe barsthoed Dermoloma cuneifolium SD WA 
grauwe trechtersatijnzwam Entoloma phaeocyathus SD WA NB * 
grauwe wasplaat Hygrocybe unguinosa ZB 
grijs leemkelkje Tarzetta gaillardiana ZVL <1990 
grijs mestdwergje Coprinus poliomallus SD ZVL 
grijs taaisteeltje Mycenella margaritispora WA <1990 
grijsblauwe satijnzwam Entoloma griseocyaneum SD 
grijsbruine vezelkop Inocybe griseovelata WA NB ZB * 
grijsplaatvezelkop Inocybe langei WA 
grijsvezelige beurszwam Volvariella murinella ZVL 
grijze korrelinktzwam Coprinus tuberosus ZVL <1990 
grijze slanke amaniet Amanita vaginata WA ZB ZVL 
grijze purpersteelgordijnzwam Cortinarius subporphyropus SD * 
grijze vorkplaat Cantharellula umbonata O-ZVL <1990 
groene mycena Mycena chlorantha ZL 
groensnedemycena Mycena viridimarginata WA <1990 
groensteelsatijnzwam Entoloma incanum SD 
groenverkleurende vezelkop Inocybe aeruginascens ZB <1990 
groenwordende koraalzwam Ramaria abietina SD WA ZB 
groezelige knotszwam Clavaria subfalcata ZVL <1990 
groot moskussentje Pulvinula convexella ZB ZVL 
grootporiehoutzwam Polyporus arcularius SD 
grootsporige champignon Agaricus macrosporus sl Zl <1990 WA 
grootsporige kopergroenbekerzwam Chlorociboria aeruginosa ZB * 
grootsporige schijncantharel Hygrophoropsis macrospora SD <1990 
grootsporige vaalhoed Hebeloma gigaspermum ZVL <1990 * 
grote aderbekerzwam Disciotis venosa WA ZB O-ZVL 
grote duinvezelkop Inocybe serotina WA <1990 SD NB 
grote harpoenzwam Hohenbuehelia petaloides NB <1990 
grote moeraszwavelkop Pholiota myosotis SD 
grote raspzwam Steccherinum robustius WA * 
grote schotelkluifzwam Helvella queletii SD NB ZVL 
grote speldeprikzwam Poronia punctata SD WA NB 
grote trechtersatijnzwam Entoloma costatum WA <1990 
grote trechterzwam Clitocybe geotropa WA <1990 O-ZVL 
haagbeukboleet Leccinum griseum ZB 
haagbeukschorszwam Peniophora laeta WA O-ZVL 
hagelwitte satijnzwam Entoloma cephalotrichum NB ZVL <1990 
hanenkam Cantharellus cibarius WA O-ZVL 
harde populierboleet Leccinum duriusculum S-D WA ZB 
harig breeksteeltje Conocybe pseudopilosella ZL <1990 
harige knoopzwam Desmazierella acicola SD <1990 O-ZVL 
heideaardster Geastrum schmidelii SD NB ZB 
heidekleefsteelmycena Mycena pelliculosa SD WA 
heideknotszwam Clavaria argillacea SD 
heidezwavelkop Psilocybe ericaea ZB <1990 SD 
helmharpoenzwam Hohenbuehelia culmicola S-D 2120 
helmsatijnzwam Entoloma infula ZB 
helmstropharia Psilocybe halophila SD * 
hoekigsporige donsinktzwam Coprinus marculentus ZL <1990 * 
holsteelgordijnzwam Cortinarius cavipes NB * 
holsteelkluifzwam Helvella elastica ZL 
honingbruine gordijnzwam Cortinarius melleopallens SD <1990 enige vindplaats NL 
hooilandsatijnzwam Entoloma calthionis O-ZVL 
hooilandwasplaat Hygrocybe aurantioviscida SD NB ZB 
humusbekerzwam Humaria aurantiaca TH * 
iepenzwam Hypsizygus ulmarius WA <1990 
inktboleet Boletus pulverulentus WA 
ivoorkoraaltje Ramariopsis kunzei ZB 
izabelkleurig pelsbekertje Tricharina gilva NB 
jeneverbeskaaszwam Oligoporus balsameus ZB <1990 
jodoformgordijnzwam Cortinarius obtusus SD <1990 WA 
kabouterwasplaat Hygrocybe insipida SD ZB 
kale knoflooktaailing Marasmius scorodonius WA 
kale parasolzwam Lepiota rufipes ZB * 
kalkgraslandmycena Mycena pseudopicta SD ZB 
kalkvuurzwammetje Hygrocybe calciphila SD 
kegelcelsatijnzwam Entoloma tibiicystidiatum NB * 
kegelmorielje Morchella elata WA ZB <1990 O-ZVL 
kersrode boleet Aureoboletus gentilis SD <1990 
kleefsnedemycena Mycena vulgaris SD <1990 
kleefsteelstropharia Psilocybe semiglobata ZL * 
klein oranje zandschijfje Byssonectria aggregata SD WA NB 
kleine aardster Geastrum minimum ZVL <1990 SD WA NB 
kleine barsthoed Dermoloma pseudocuneifolium SD <1990 ZB ZVL 
kleine beurszwam Volvariella pusilla SD <1990 WA ZVL 
kleine bloedsteelmycena Mycena sanguinolenta ZL * 
kleine duinvezelkop Inocybe vulpinella NB ZB <1990 
kleine elzengordijnzwam Cortinarius bibulus WA <1990 SD 
kleine fopzwam Laccaria pumila NB * 
kleine grauwkop Tephrocybe tylicolor ZL * 
kleine korrelinktzwam Coprinus stercoreus WA ZB ZVL 
kleine molenaar Clitopilus scyphoides ZL 
kleine pelargoniumgordijnzwam Cortinarius diasemospermus SD WA ZB * 
kleine poederinktzwam Coprinus cortinatus WA ZVL <1990 
kleine sparrenrussula Russula nauseosa SD 
kleine speldeprikzwam Poronia erici SD WA 
kleine trompetzwam Pseudocraterellus undulatus ZB 
kleinsporige franjehoed Psathyrella laevissima O-ZVL * 
kleinsporige halminktzwam Coprinus phaeosporus ZB <1990 
kleinsporige vloksteelsatijnzwam Entoloma dysthaloides ZVL <1990 * 
kleverige schorsmycena Mycena clavularis SD ZVL <1990 WA 
kleverige wasplaat Hygrocybe glutinipes WA 
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glanzend baardmos Usnea glabrata vn <1
golvende schotelkorst Lecanora intumescens zz <1
graniet schildmos Xanthoparmelia conspersa vz 2
grauwe runenkorst Enterographa crassa z 11
grijs paardenhaarmos Bryoria capillaris vn <1
groen schorssteeltje Chaenotheca brachypoda * zz 2
groene schotelkorst Lecanora conizaeoides * va 7
groot boerenkoolmos Platismatia glauca z 1
groot leermos Peltigera canina z 9
groot takmos Ramalina fraxinea z 4
grote kalksteenwrat Acrocordia salweyi * zz 20
grote lindestipjes Peridiothelia grandiuscula zz <1
harde kalkstippelkorst Verrucaria caerulea S-D WA ZB z 60
hardhout-schotelkorst Lecanora varia * zz 2
hol takmos Ramalina baltica * zz <1
iepenknoopjeskorst Bacidia rubella zz 7
iepenkraterkorst Caloplaca ulcerosa zz 25
iepenspikkel Strigula affinis * zz 50
iepenwrat Acrocordia gemmata zz 16
iepenzonnetje Cerothallia luteoalba zz 15
ijsselmeerkorst Diplotomma chlorophaeum z 9
kalkcitroenkorst Caloplaca lactea zz 3
kalkrozijnenmos Lempholemma chalazanum * zz 18
kalkspikkel Strigula taylorii zz <1
klein baardmos Usnea esperantiana zz 16
klein leermos Peltigera rufescens vz 8
klein purperschaaltje Lecidella anomaloides * zz 5
klein steenschubje Caeruleum heppii z 3
klein zwelmos Scytinium biatorinum zz 11
kleine zeestippelkorst Verrucaria halizoa zz 43
knotwilgkorst Bryostigma muscigenum z 2
kort schriftmos Opegrapha varia ZL vz 21
kort schorssteeltje Chaenotheca hispidula zz 6
krijtschorsvlekje Arthonia galactites vn <1
lichte kalkstippelkorst Polyblastia albida zz <1
lindeschildmos Parmelina tiliacea vz 1
lipschaduwmos Phaeophyscia endophoenicea * zz 20
lobjesvingermos Physcia tribacia * zz <1
mergelstippelkorst Verrucaria foveolata zz 9
muurdaalder Diploschistes scruposus zz <1
muurrozijnenmos Lempholemma polyanthes * zz 10
netschildmos Parmotrema reticulatum * zz 6
obscure wadkorst Stigmidium marinum z 44
onopvallende schotelkorst Rinodina pyrina vn <1
open rendiermos Cladonia portentosa x va 2 2130B 2150
open speldenkussentje Pertusaria hymenea zz 10
oranje boomzonnetje Caloplaca cerina vn 33
papilleus schildmos Melanohalea exasperata * zz 10
parasietkorst Normandina acroglypta * zz 5
pijpenragerbaardmos Usnea fulvoreagens zz <1
populierenvlekje Arthonia excipienda * zz 100
purper geweimos Pseudevernia furfuracea vz 1
purperknoopjeskorst Bacidia laurocerasi zz <1
regenbaankorst Bacidia incompta vn 25
rechte knoopjeskorst Bacidina phacodes zz 33
rivierdijkzonnetje Caloplaca atroflava ZB zz 3
rivierschriftmos Opegrapha herbarum ZL z 21
rood boomzonnetje Blastenia ferruginea * zz <1
rood schorsvlekje Coniocarpon cinnabarinum zz 10
roze abrikoosjeskorst Gyalecta derivata vn <1
roze heikorst Dibaeis baeomyces zz <1
ruig leermos Peltigera praetextata zz <1
saucijs-baardmos Usnea articulata zz <1
schorshaarschubje Agonimia allobata * zz 100
sierlijk rendiermos Cladonia ciliata x zz 8 2130B
sierlijk takmos Ramalina pollinaria * zz 11
smalle zeestippelkorst Verrucaria paulula vn 100
smalsporig boomglimschoteltje Lecania cyrtellina * zz <1
stinzenkorst Anisomeridium biforme ZL z 29
stekelig vingermos Physcia leptalea * zz <1
stoffige schotelkorst Lecanora orosthea z 2
tufschotelkorst Rinodina bischoffii * zz 12
tweecellig geleimos Enchylium coccophorum zz 100
twijgschotelkorst Lecanora confusa z 64
vals speldenkussentje Thelenella modesta vn 100
varkenspootje Cladonia uncialis vz 1
visgraatbaardmos Usnea filipendula vn <1
wimpermos Anaptychia ciliaris zz <1
witte kringkorst Pertusaria albescens vz 1
wrattig schildmos Xanthoparmelia verruculifera z 1
zeepokkorst Collemopsidium halodytes ZL z 44
zeeschotelkorst Lecanora helicopis ZL vz 46
zomersneeuw Cladonia foliacea vz 5 2130B
zwart leermos Peltigera neckeri z 5
zwarte grafkorst Placynthium nigrum z 1
zwarte zeestippelkorst Hydropunctaria maura z 17
zwavelgroene schotelkorst Lecanora sulphurea vz 4

adonismycena Mycena adonis
afgeplatte grondbekerzwam Geopora tenuis
ampulmosklokje Galerina ampullaceocystis

ZB<1990
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knobbelspoorsatijnzwam Entoloma undulatosporum O-ZVL <1990 NB 
knobbelsporig pekzwammetje Tephrocybe ambusta SD 
knobbelsporig sterrenkorstje Asterostroma cervicolor SD * 
knolloze boschampignon Agaricus langei WA <1990 
knolvoethertenzwam Pluteus plautus ZL 
kogelwerper Sphaerobolus stellatus ZL * 
koperrode spijkerzwam Chroogomphus rutilus S-D WA 
koraalstekelzwam Hericium flagellum ZB <1990 * 
kortstelige satijnzwam Entoloma rusticoides ZL 
Kraakbeentrilzwam Exidia cartilaginea SD TH 
krijtachtige kaaszwam Oligoporus leucomallellus SD WA 
krijtlandwasplaat Camarophyllopsis schulzeri SD 
kristalmosklokje Galerina nana ZB <1990 ZVL 
kroontjesfranjehoed Psathyrella olympiana ZVL <1990 SD ZB 
krulmosschijfje Lamprospora carbonicola ZB ZVL <1990 
krulzoomridderzwam Tricholoma acerbum WA <1990 
kurkstrookzwam Antrodia serialis WA <1990 
kwelderchampignon Agaricus bernardii sl WA ZVL <1990 SD 
langsporige gordijnzwam Cortinarius cucumisporus WA NB * 
lederster Mycenastrum corium SD WA NB W-ZVL * 
lentefranjehoed Psathyrella fatua ZB 
levertraanzwam Macrocystidia cucumis SD ZB ZVL 
lila gordijnzwam Cortinarius alboviolaceus WA <1990 SD 
linzenknotsje Typhula phacorrhiza ZVL <1990 SD WA ZB 
linzenschoteltje Podophacidium xanthomelum NB 
lisdoddefranjehoed Psathyrella typhae WA ZVL <1990 NB 
Manchetbreeksteeltje Conocybe vexans O-ZVL <1990 
matte voorjaarssatijnzwam Entoloma opacum NB 
melige bovist Bovista aestivalis SD NB WA 
melige stuifzwam Lycoperdon lividum ZL 
melkboleet Suillus granulatus ZVL <1990 SD WA 
mestbreeksteeltje Conocybe coprophila ZB * 
mestnestzwammetje Cyathus stercoreus S-D WA 
meststropharia Psilocybe merdaria ZB <1990 SD WA NB 
modderzwavelkop Psilocybe subericea SD WA ZVL <1990 ZB 
moerasleemhoed Agrocybe paludosa ZL 
moerasmatkopje Simocybe laevigata TH <1990 * 
moerasmosoortje Arrhenia lobata PH ZVL 
moerassatijnzwam Entoloma favrei SD <1990 
muisgrijze ridderzwam Tricholoma myomyces SD 
muurtrechtertje Omphalina rickenii WA 
naaldboskoraalzwam Ramaria eumorpha O-ZVL 
naaldbosmosklokje Galerina sideroides WA NB <1990 SD 
naaldhoutfranjehoed Psathyrella chondroderma ZB <1990 
netsporig mosschijfje Lamprospora miniata SD * 
netstelige heksenboleet Boletus luridus SD WA ZB 
nonnenkapkluifzwam Helvella spadicea ZVL TH 
odeurzwam Squamanita odorata ZVL 
oeverfranjehoed Psathyrella noli-tangere SD WA NB 
okerbruine dwergchampignon Agaricus luteomaculatus WA <1990 
okerbruine schotelkluifzwam Helvella cupuliformis O-ZVL 
okergele knotszwam Clavulinopsis luteoochracea NB <1990 * 
okervoetsatijnzwam (sl) Entoloma vinaceum WA <1990 SD 
oliebolzwam Rhizina undulata WA <1990 O-ZVL 
olijfkleurig matkopje Simocybe centunculus ZL 
ongesteelde krulzoom Paxillus panuoides ZB <1990 SD WA O-ZVL 
oranje berkenboleet Leccinum versipelle SD WA 
oranje inktzwam Coprinus erythrocephalus SD AB ZVL <1990 WA 
oranje meelschijfje Aleurodiscus amorphus SD 
oranje melkzwam Lactarius mitissimus SD WA NB O-ZVL 
oranje mosbekertje Neottiella rutilans SD WA O-ZVL 
oranje mosklokje Galerina calyptrata WA <1990 SD 
oranje zalmplaat Rhodocybe nitellina WA NB 
oranjebruine kleefparasol Limacella glioderma SD 
oranjebruine vlamhoed Gymnopilus liquiritiae O-ZVL * 
oranjegeel kaalkopje Psilocybe laetissima W-ZVL <1990 ZB 
oranjerode hertenzwam Pluteus aurantiorugosus ZL 
oranjerood houtskoolbekertje Anthracobia macrocystis SD <1990 TH ZB 
paarsbruine donsinktzwam Coprinus plagioporus SD WA <1990 * 
paarse brandplekbekerzwam Peziza moseri WA ZVL 
paarse galgordijnzwam Cortinarius croceocoeruleus NB <1990 
paarse pronkridder Calocybe ionides ZVL <1990 WA NB 
paarssteelschijnridderzwam Lepista saeva ZL 
pagemantel Cortinarius semisanguineus SD WA O-ZVL 
palingsteelmycena Mycena clavicularis SD <1990 
pantoffelmycena Mycena mucor WA <1990 ZB NB 
papegaaizwammetje Hygrocybe psittacina ZL * 
pelargoniummelkzwam Lactarius decipiens SD <1990 
pelsinktzwam Coprinus radiatus O-ZVL <1990 
peperbus Myriostoma coliforme SD WA 
peppelfranjehoed Psathyrella populina ZVL 
Perenvezelkop Inocybe fraudans WA <1990 
piekhaarzwammetje Crinipellis scabellla ZL 
plakjesinktzwam Coprinus bipellis O-ZVL * 
plat mosklokje Galerina embolus WA <1990 * 
polderfranjehoed Psathyrella almerensis WA 
populierenvuurzwam Phellinus populicola SD * 
populierleemhoed Agrocybe cylindracea ZL 
populierridderzwam Tricholoma populinum SD <1990 WA ZB O-ZVL 
porfierchampignon Agaricus porphyrocephalus SD <1990 
potloodrussula Russula rosea O-ZVL 
prachtfranjezwam Thelephora caryophyllea NB voorheen ZL 
prachtmycena Mycena crocata SD WA ZB ZVL * 
pruikzwam Hericium erinaceus WA O-ZVL 
puntig kaalkopje Psilocybe semilanceata ZL * 
puntig mosklokje Galerina triscopa ZVL <1990 
puntmutswasplaat Hygrocybe acutoconica ZL 
purperen champignon Agaricus porphyrizon SD WA 
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glanzend baardmos Usnea glabrata vn <1
golvende schotelkorst Lecanora intumescens zz <1
graniet schildmos Xanthoparmelia conspersa vz 2
grauwe runenkorst Enterographa crassa z 11
grijs paardenhaarmos Bryoria capillaris vn <1
groen schorssteeltje Chaenotheca brachypoda * zz 2
groene schotelkorst Lecanora conizaeoides * va 7
groot boerenkoolmos Platismatia glauca z 1
groot leermos Peltigera canina z 9
groot takmos Ramalina fraxinea z 4
grote kalksteenwrat Acrocordia salweyi * zz 20
grote lindestipjes Peridiothelia grandiuscula zz <1
harde kalkstippelkorst Verrucaria caerulea S-D WA ZB z 60
hardhout-schotelkorst Lecanora varia * zz 2
hol takmos Ramalina baltica * zz <1
iepenknoopjeskorst Bacidia rubella zz 7
iepenkraterkorst Caloplaca ulcerosa zz 25
iepenspikkel Strigula affinis * zz 50
iepenwrat Acrocordia gemmata zz 16
iepenzonnetje Cerothallia luteoalba zz 15
ijsselmeerkorst Diplotomma chlorophaeum z 9
kalkcitroenkorst Caloplaca lactea zz 3
kalkrozijnenmos Lempholemma chalazanum * zz 18
kalkspikkel Strigula taylorii zz <1
klein baardmos Usnea esperantiana zz 16
klein leermos Peltigera rufescens vz 8
klein purperschaaltje Lecidella anomaloides * zz 5
klein steenschubje Caeruleum heppii z 3
klein zwelmos Scytinium biatorinum zz 11
kleine zeestippelkorst Verrucaria halizoa zz 43
knotwilgkorst Bryostigma muscigenum z 2
kort schriftmos Opegrapha varia ZL vz 21
kort schorssteeltje Chaenotheca hispidula zz 6
krijtschorsvlekje Arthonia galactites vn <1
lichte kalkstippelkorst Polyblastia albida zz <1
lindeschildmos Parmelina tiliacea vz 1
lipschaduwmos Phaeophyscia endophoenicea * zz 20
lobjesvingermos Physcia tribacia * zz <1
mergelstippelkorst Verrucaria foveolata zz 9
muurdaalder Diploschistes scruposus zz <1
muurrozijnenmos Lempholemma polyanthes * zz 10
netschildmos Parmotrema reticulatum * zz 6
obscure wadkorst Stigmidium marinum z 44
onopvallende schotelkorst Rinodina pyrina vn <1
open rendiermos Cladonia portentosa x va 2 2130B 2150
open speldenkussentje Pertusaria hymenea zz 10
oranje boomzonnetje Caloplaca cerina vn 33
papilleus schildmos Melanohalea exasperata * zz 10
parasietkorst Normandina acroglypta * zz 5
pijpenragerbaardmos Usnea fulvoreagens zz <1
populierenvlekje Arthonia excipienda * zz 100
purper geweimos Pseudevernia furfuracea vz 1
purperknoopjeskorst Bacidia laurocerasi zz <1
regenbaankorst Bacidia incompta vn 25
rechte knoopjeskorst Bacidina phacodes zz 33
rivierdijkzonnetje Caloplaca atroflava ZB zz 3
rivierschriftmos Opegrapha herbarum ZL z 21
rood boomzonnetje Blastenia ferruginea * zz <1
rood schorsvlekje Coniocarpon cinnabarinum zz 10
roze abrikoosjeskorst Gyalecta derivata vn <1
roze heikorst Dibaeis baeomyces zz <1
ruig leermos Peltigera praetextata zz <1
saucijs-baardmos Usnea articulata zz <1
schorshaarschubje Agonimia allobata * zz 100
sierlijk rendiermos Cladonia ciliata x zz 8 2130B
sierlijk takmos Ramalina pollinaria * zz 11
smalle zeestippelkorst Verrucaria paulula vn 100
smalsporig boomglimschoteltje Lecania cyrtellina * zz <1
stinzenkorst Anisomeridium biforme ZL z 29
stekelig vingermos Physcia leptalea * zz <1
stoffige schotelkorst Lecanora orosthea z 2
tufschotelkorst Rinodina bischoffii * zz 12
tweecellig geleimos Enchylium coccophorum zz 100
twijgschotelkorst Lecanora confusa z 64
vals speldenkussentje Thelenella modesta vn 100
varkenspootje Cladonia uncialis vz 1
visgraatbaardmos Usnea filipendula vn <1
wimpermos Anaptychia ciliaris zz <1
witte kringkorst Pertusaria albescens vz 1
wrattig schildmos Xanthoparmelia verruculifera z 1
zeepokkorst Collemopsidium halodytes ZL z 44
zeeschotelkorst Lecanora helicopis ZL vz 46
zomersneeuw Cladonia foliacea vz 5 2130B
zwart leermos Peltigera neckeri z 5
zwarte grafkorst Placynthium nigrum z 1
zwarte zeestippelkorst Hydropunctaria maura z 17
zwavelgroene schotelkorst Lecanora sulphurea vz 4

adonismycena Mycena adonis
afgeplatte grondbekerzwam Geopora tenuis
ampulmosklokje Galerina ampullaceocystis

ZB<1990
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purperknolcollybia Collybia tuberosa SD <1990 O-ZVL 
purpersnedemycena Mycena pelianthina WA ZB 
purpersteelmosschijfje Lamprospora seaveri O-ZVL <1990 SD 
rafelige parasolzwam Macrolepiota excoriata NB ZB O-ZVL 
ranzige elzesatijnzwam Entoloma caccabus WA <1990 SD 
ranzige mycena Mycena olida SD WA ZVL 
regenboogrussula Inocybe erubescens ZL 
reuzenkorrelhoed Cystoderma tricholomoides O-ZVL <1990 
reuzenbreeksteel Conocybe intrusa O-ZVL * 
reuzendikhoed Leucopaxillus giganteus WA <1990 
rietlandwimperzwam Scutellinia umbrorum SD 
rimpelige koraalzwam Clavulina rugosa ZVl <1990 WA 
rode kleibosmelkzwam Lactarius ichoratus WA 
rode plakkaatzwam Meruliopsis taxicola ZB 
rode vloksteelsatijnzwam Entoloma strigosissimum WA <1990 
roestbruin mosklokje Galerina cerina SD <1990 WA 
roestbruin vloksteeltje Flammulaster ferrugineus SD 
rondsporig pekzwammetje Tephrocybe anthracophila WA ZB O-ZVL 
rondsporige heidesatijnzwam Entoloma defibulatum O-ZVL <1990 * 
roodbruine melkzwam Lactarius hysginus SD 
roodbruine zandvezelkop Inocybe subporospora SD WA <1990 
roodgrijze melkzwam Lactarius vietus ZVL <1990 SD WA 
roodgrijze schorszwam Peniophora nuda SD 
roodnetboleet Boletus rhodoxanthus WA <1990 
roodschubbige gordijnzwam Cortinarius bolaris O-ZVL 
roodvoetknotsje Typhula erythropus ZL * 
roodvoetrussula Russula xerampelina SD WA O-ZVL 
rookknotszwam Clavaria fumosa PH * 
rookrussula Russula adusta O-ZVL 
rosse populierboleet Leccinum rufum ZB <1990 SD O-ZVL 
rosse viltinktzwam Coprinus radians ZL 
rossige elzenmelkzwam Lactarius omphaliformis SD WA <1990 ZB O-ZVL 
rossige elzenzompzwam Alnicola alnetorum SD O-ZVL 
roze aardster Geastrum rufescens SD 
roze grondschijfje Discinella menziesii SD O-ZVL * 
roze mestschijfje Iodophanus carneus ZL 
roze peutermycena Mycena smithiana TH <1990 WA O-ZVL 
roze poederparasol Cystolepiota moelleri O-ZVL 
rozetkussentjeszwam Hypocreopsis lichenoides O-ZVL * 
ruderale vaalhoed Hebeloma vaccinum ZL 
(gewone) ruige aardtong Trichoglossum hirsutum ZL 
ruige weerschijnzwam Inonotus hispidus SD <1990 WA ZB ZVL 
ruwstelige stuifbal Tulostoma fimbriatum ZL 
satansboleet Boletus satanas O-ZVL 
schaapje Lactarius vellereus ZB 
scharlaken wasplaat Hygrocybe coccinea O-ZVl <1990 SD 
schelpsatijnzwam Entoloma byssisedum NB 
schelptrechtertje Omphalina acerosa ZB <1990 ZVL 
scherpe ridderzwam Tricholoma virgatum WA 
schubbig staalsteeltje Entoloma asprellum SD * 
schubbige oesterzwam Pleurotus dryinus ZL * 
schubbige satijnzwam Entoloma anatinum SD <1990 
schubbige taaiplaat Lentinus lepideus SD ZVL <1990 WA ZB 
schubbige vezelkop Inocybe hystrix ZB <1990 WA 
sikkelkoraalzwam Clavulinopsis corniculata ZL 
slanke aardtong Geoglossum umbratile SD NB WA TH 
slanke kopergroenzwam Psilocybe pseudocyanea SD WA <1990 NB ZB 
slanke roodpootvezelkop Inocybe rufuloides SD <1990 
slanke voorjaarssatijnzwam Entoloma aprile NB 
sleedoornsatijnzwam Entoloma sepium WA ZB <1990 
slijmerige blekerik Pholiota lenta ZL * 
slijmige gordijnzwam Cortinarius mucosus SD <1990 
slijmige spijkerzwam Gomphidius glutinosus SD <1990 O-ZVL 
slijmwasplaat Hygrocybe laeta SD 
smakelijke russula Russula vesca S-D WA ZB 
sneeuwvloksatijnzwam Entoloma sericellum SD 
sombere knobbelspoorvezelkop Inocybe glabrodisca SD * 
sparrenbundelzwam Pholiota spumosa SD <1990 
sparrenplaatjeshoutzwam Gloeophyllum abietinum WA ZB O-ZVL 
spatelhoorntje Calocera pallidospathulata WA O-ZVL * 
spechtinktzwam Coprinus picaceus O-ZVL <1990 SD 
spinragkuddeschijfje Pyronema omphalodes ZB ZVL <1990 
spitse gordijnzwam Cortinarius acutus SD 
splijtplaat Myxomphalia maura NB 
sponsbekerzwam Peziza proteana SD <1990 ZB 
stekelige hertentruffel Elaphomyces muricatus SD WA 
stekelige stuifzwam Lycoperdon echinatum SD O-ZVL * 
stekelsporige wimperzwam Scutellinia trechispora WA ZB <1990 
sterrenmosoortje Rimbachia bryophila WA * 
sterspoorsatijnzwam Entoloma conferendum ZL * 
sterspoorvezelkop Inocybe asterospora ZL 
stersporige trechterzwam Omphaliaster asterosporus SD O-ZVL <1990 
stinkende franjezwam Thelephora palmata WA 
stinkende russula Russula foetens ZB 
stinkende wasplaat Camarophyllopsis foetens SD WA ZB 
stoere koraalzwam Ramaria decurrens WA * 
stompe franjehoed Psathyrella obtusata ZB <1990 WA 
stopverfsatijnzwam Entoloma kuehnerianum SD <1990 WA 
streephoedgrauwkop Tephrocybe striaepilea O-ZVL 
streepsteelheidesatijnzwam Entoloma acidophilum ZB 
streepsteelveldridderzwam Melanoleuca grammopodia WA <1990 ZVL 
strogele stropharia Psilocybe luteonitens SD ZB 
stromesthazepootje Coprinus macrocephalus ZB ZVL 
takjesstinktaailing Micromphale foetidum SD 
tandsporig hazepootje Coprinus phlyctidosporus NB O-ZVL 
tenger vloksteeltje Flammulaster gracilis O-ZVL <1990 
tengere franjehoed Psathyrella orbicularis WA ZB <1990 
tengere mestinktzwam Coprinus stellatus O-ZVL <1990 SD 
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glanzend baardmos Usnea glabrata vn <1
golvende schotelkorst Lecanora intumescens zz <1
graniet schildmos Xanthoparmelia conspersa vz 2
grauwe runenkorst Enterographa crassa z 11
grijs paardenhaarmos Bryoria capillaris vn <1
groen schorssteeltje Chaenotheca brachypoda * zz 2
groene schotelkorst Lecanora conizaeoides * va 7
groot boerenkoolmos Platismatia glauca z 1
groot leermos Peltigera canina z 9
groot takmos Ramalina fraxinea z 4
grote kalksteenwrat Acrocordia salweyi * zz 20
grote lindestipjes Peridiothelia grandiuscula zz <1
harde kalkstippelkorst Verrucaria caerulea S-D WA ZB z 60
hardhout-schotelkorst Lecanora varia * zz 2
hol takmos Ramalina baltica * zz <1
iepenknoopjeskorst Bacidia rubella zz 7
iepenkraterkorst Caloplaca ulcerosa zz 25
iepenspikkel Strigula affinis * zz 50
iepenwrat Acrocordia gemmata zz 16
iepenzonnetje Cerothallia luteoalba zz 15
ijsselmeerkorst Diplotomma chlorophaeum z 9
kalkcitroenkorst Caloplaca lactea zz 3
kalkrozijnenmos Lempholemma chalazanum * zz 18
kalkspikkel Strigula taylorii zz <1
klein baardmos Usnea esperantiana zz 16
klein leermos Peltigera rufescens vz 8
klein purperschaaltje Lecidella anomaloides * zz 5
klein steenschubje Caeruleum heppii z 3
klein zwelmos Scytinium biatorinum zz 11
kleine zeestippelkorst Verrucaria halizoa zz 43
knotwilgkorst Bryostigma muscigenum z 2
kort schriftmos Opegrapha varia ZL vz 21
kort schorssteeltje Chaenotheca hispidula zz 6
krijtschorsvlekje Arthonia galactites vn <1
lichte kalkstippelkorst Polyblastia albida zz <1
lindeschildmos Parmelina tiliacea vz 1
lipschaduwmos Phaeophyscia endophoenicea * zz 20
lobjesvingermos Physcia tribacia * zz <1
mergelstippelkorst Verrucaria foveolata zz 9
muurdaalder Diploschistes scruposus zz <1
muurrozijnenmos Lempholemma polyanthes * zz 10
netschildmos Parmotrema reticulatum * zz 6
obscure wadkorst Stigmidium marinum z 44
onopvallende schotelkorst Rinodina pyrina vn <1
open rendiermos Cladonia portentosa x va 2 2130B 2150
open speldenkussentje Pertusaria hymenea zz 10
oranje boomzonnetje Caloplaca cerina vn 33
papilleus schildmos Melanohalea exasperata * zz 10
parasietkorst Normandina acroglypta * zz 5
pijpenragerbaardmos Usnea fulvoreagens zz <1
populierenvlekje Arthonia excipienda * zz 100
purper geweimos Pseudevernia furfuracea vz 1
purperknoopjeskorst Bacidia laurocerasi zz <1
regenbaankorst Bacidia incompta vn 25
rechte knoopjeskorst Bacidina phacodes zz 33
rivierdijkzonnetje Caloplaca atroflava ZB zz 3
rivierschriftmos Opegrapha herbarum ZL z 21
rood boomzonnetje Blastenia ferruginea * zz <1
rood schorsvlekje Coniocarpon cinnabarinum zz 10
roze abrikoosjeskorst Gyalecta derivata vn <1
roze heikorst Dibaeis baeomyces zz <1
ruig leermos Peltigera praetextata zz <1
saucijs-baardmos Usnea articulata zz <1
schorshaarschubje Agonimia allobata * zz 100
sierlijk rendiermos Cladonia ciliata x zz 8 2130B
sierlijk takmos Ramalina pollinaria * zz 11
smalle zeestippelkorst Verrucaria paulula vn 100
smalsporig boomglimschoteltje Lecania cyrtellina * zz <1
stinzenkorst Anisomeridium biforme ZL z 29
stekelig vingermos Physcia leptalea * zz <1
stoffige schotelkorst Lecanora orosthea z 2
tufschotelkorst Rinodina bischoffii * zz 12
tweecellig geleimos Enchylium coccophorum zz 100
twijgschotelkorst Lecanora confusa z 64
vals speldenkussentje Thelenella modesta vn 100
varkenspootje Cladonia uncialis vz 1
visgraatbaardmos Usnea filipendula vn <1
wimpermos Anaptychia ciliaris zz <1
witte kringkorst Pertusaria albescens vz 1
wrattig schildmos Xanthoparmelia verruculifera z 1
zeepokkorst Collemopsidium halodytes ZL z 44
zeeschotelkorst Lecanora helicopis ZL vz 46
zomersneeuw Cladonia foliacea vz 5 2130B
zwart leermos Peltigera neckeri z 5
zwarte grafkorst Placynthium nigrum z 1
zwarte zeestippelkorst Hydropunctaria maura z 17
zwavelgroene schotelkorst Lecanora sulphurea vz 4

adonismycena Mycena adonis
afgeplatte grondbekerzwam Geopora tenuis
ampulmosklokje Galerina ampullaceocystis

ZB<1990
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tepelaardster Geastrum corollinum NB O-ZVL 
tepelparasolzwam Macrolepiota mastoidea ZB <1990 SD 
tepelsatijnzwam Entoloma papillatum ZL 
tijgertaaiplaat Lentinus tigrinus ZL 
trechtermycena Hemimycena ignobilis NB <1990 
trechtertaaiplaat Lentinus conchatus O-ZVL 
tuinbekerzwam Peziza buxea ZVL <1990 
tweekleurige korstzwam Laxitextum bicolor ZB O-ZVL 
tweesporig taaisteeltje Mycenella bryophila WA <1990 SD 
tweesporige champignonparasol Leucoagaricus sericatellus O-ZVL * 
tweesporige chloormycena Mycena silvae-nigrae WA * 
tweesporige donsinktzwam Coprinus bisporus WA PH ZB 
tweesporige satijnzwam Entoloma bisporigerum SD ZVL 
vaalgeel staalsteeltje Entoloma longistriatum ZB <1990 
vaalrode melkzwam Lactarius semisanguifluus SD 
vage trechterzwam Clitocybe subcordispora NB<1990 * 
vale franjehoed Psathyrella ocellata WA ZVL 
vale schijnridderzwam Lepista panaeolus SD WA <1990 
vals hazepootje Coprinus lagopides ZVL <1990 SD WA PH 
vals mosschijfje Lamprospora asperior WA ZVL * 
valse lila parasolzwam Lepiota pseudolilacea SD WA * 
valse melkbekerzwam Peziza succosella ZVL <1990 
valse melkboleet Suillus collinitus SD ZVL 
valse satijnvezelkop Inocybe paludinella SD <1990 
valse viltinktzwam Coprinus flocculosus WA <1990 O-ZVL 
valse wolvezelkop Inocybe longicystis SD <1990 
valse zwartvoetvezelkop Inocybe brunneotomentosa O-ZVL 
Veelkleurige bosbekerzwam Peziza emileia WA ZB ZVL 
veenmossatijnzwam Entoloma elodes NB 
veenvlamhoed Gymnopilus fulgens SD <1990 
verblekende franjehoed Psathyrella cernua SD WA <1990 
verblekende knotszwam Clavulinopsis luteoalba ZL 
verblekende wasplaat Hygrocybe luteolaeta WA NB 
verfstuifzwam Pisolithus arhizus ZB <1990 
vergelende russula Russula puellaris SD 
vergelende stinkrussula Russula subfoetens WA <1990 
verkleurende kamrussula Russula insignis SD 
verkleurzwammetje Melanophyllum haematospermum SD ZVL 
vermiljoengordijnzwam Cortinarius cinnabarinus SD 
vertakte collybia Collybia racemosa SD * 
vezelige franjehoed Psathyrella friesii NB 
vezelkopsatijnzwam Entoloma hispidulum PH <1990 
viltige aardster Geastrum saccatum WA <1990 SD 
vingerhoedje Verpa conica ZL 
violetgrijze wasplaat Hygrocybe lacmus SD 
violette brandplekbekerzwam Peziza subviolacea SD WA ZB 
violette satijnzwam Entoloma euchroum ZB O-ZVL <1990 WA 
vissige satijnzwam Entoloma hirtipes ZB <1990 NB 
vleeskleurige korrelhoed Cystoderma carcharias SD ZVL 
vlokkige mestfranjehoed Psathyrella hirta WA <1990 SD 
vlokkige trechtersatijnzwam Entoloma flocculosum SD * 
vlokkige zompzwam Alnicola luteolofibrillosa ZVL <1990 
vluchtige inktzwam Coprinus ephemerus O-ZVL <1990 NB 
voddenbekerzwam Peziza ampliata O-ZVL <1990 SD WA NB 
voorjaarskluifzwam Gyromitra esculenta NB ZVL 
vosrode weerschijnzwam Inonotus rheades SD O-ZVL 
warrig hazeoor Otidea platyspora WA * 
wasgele bekerzwam Peziza cerea ZL 
wasplaatmycena Hemimycena mairei ZL 
weidewasplaat Hygrocybe pratensis ZL 
wijnrode kleefparasol Limacella vinosorubescens NB * 
wijnrode vezelkop Inocybe adaequata ZB <1990 WA ZVL 
wilgemosklokje Galerina permixta ZVL <1990 
wilgenzompzwam Alnicola salicis SD NB ZVL 
wit donsvoetje Tubaria hololeuca WA * 
wit kleefhoedje Bolbitius lacteus NB 
wit poedersteelknotsje Typhula setipes sl ZL * 
wit ruitertje Marasmiellus candidus ZB <1990 
witgeringd mosklokje Galerina jaapii SD O-ZVL <1990 
witplaatveldridderzwam Melanoleuca albifolia SD <1990 NB * 
witsteelstropharia Psilocybe inuncta ZL 
witte bossatijnzwam Entoloma speculum WA <1990 
witte duifridderzwam Tricholoma columbetta O-ZVL 
witte heidevezelkop Inocybe sambucina SD 
witte populierzwam Oxyporus populinus ZL 
witte ridderzwam Tricholoma album sl WA O-ZVL 
witte rimpelhertenzwam Pluteus inquilinus NB 
witte stinkmycena Hemimycena delectabilis WA ZB O-ZVL 
witte strookzwam Antrodia albida SD PH NB 
witte zalmplaat Rhodocybe fallax ZVL <1990 SD 
wollige stekelparasolzwam Lepiota jacobi SD WA ZVL 
wollige stekelzwam Phellodon confluens O-ZVL <1990 
wormvormige knotszwam Clavaria fragilis ZL 
wortelende champignonparasol Leucoagaricus pinguipes SD <1990 * 
wortelende inktzwam Coprinus cinereus ZB ZVL <1990 NB 
wrange zompzwam Alnicola fellea ZVL 
wratsporig hazenpootje Coprinus echinosporus WA <1990 
zandparasolzwam Lepiota brunneolilacea WA * 
zandputje Geopora arenicola ZL 
zandtulpje Peziza ammophila SD  WA ZVL 2120 
zeedenmycena Mycena seynii SD WA O-ZVL 
zeeduinchampion Agaricus devoniensis S-D WA O-ZVL 2120 
zeeduininktzwam/Helminktzwam Coprinus ammophilae WA ZVL * 
zijdeachtige beurszwam Volvariella bombycina WA ZB O-ZVL 
zijige inktzwam Coprinus insignis WA ZVL <1990 
zilverige satijnzwam Entoloma saundersii ZL zwaartepunt Zeeland 
zilversteelsatijnzwam Entoloma turbidum SD WA ZB 
zilversteelzwavelkop Psilocybe marginata SD 



72 73 BIJLAGE 2:
OVERZICHT ZEEUWSE SOORTEN: BESCHERMDE, RL, ZWAARTEPUNT-, KENMERKENDE EN TYPISCHE SOORTEN

glanzend baardmos Usnea glabrata vn <1
golvende schotelkorst Lecanora intumescens zz <1
graniet schildmos Xanthoparmelia conspersa vz 2
grauwe runenkorst Enterographa crassa z 11
grijs paardenhaarmos Bryoria capillaris vn <1
groen schorssteeltje Chaenotheca brachypoda * zz 2
groene schotelkorst Lecanora conizaeoides * va 7
groot boerenkoolmos Platismatia glauca z 1
groot leermos Peltigera canina z 9
groot takmos Ramalina fraxinea z 4
grote kalksteenwrat Acrocordia salweyi * zz 20
grote lindestipjes Peridiothelia grandiuscula zz <1
harde kalkstippelkorst Verrucaria caerulea S-D WA ZB z 60
hardhout-schotelkorst Lecanora varia * zz 2
hol takmos Ramalina baltica * zz <1
iepenknoopjeskorst Bacidia rubella zz 7
iepenkraterkorst Caloplaca ulcerosa zz 25
iepenspikkel Strigula affinis * zz 50
iepenwrat Acrocordia gemmata zz 16
iepenzonnetje Cerothallia luteoalba zz 15
ijsselmeerkorst Diplotomma chlorophaeum z 9
kalkcitroenkorst Caloplaca lactea zz 3
kalkrozijnenmos Lempholemma chalazanum * zz 18
kalkspikkel Strigula taylorii zz <1
klein baardmos Usnea esperantiana zz 16
klein leermos Peltigera rufescens vz 8
klein purperschaaltje Lecidella anomaloides * zz 5
klein steenschubje Caeruleum heppii z 3
klein zwelmos Scytinium biatorinum zz 11
kleine zeestippelkorst Verrucaria halizoa zz 43
knotwilgkorst Bryostigma muscigenum z 2
kort schriftmos Opegrapha varia ZL vz 21
kort schorssteeltje Chaenotheca hispidula zz 6
krijtschorsvlekje Arthonia galactites vn <1
lichte kalkstippelkorst Polyblastia albida zz <1
lindeschildmos Parmelina tiliacea vz 1
lipschaduwmos Phaeophyscia endophoenicea * zz 20
lobjesvingermos Physcia tribacia * zz <1
mergelstippelkorst Verrucaria foveolata zz 9
muurdaalder Diploschistes scruposus zz <1
muurrozijnenmos Lempholemma polyanthes * zz 10
netschildmos Parmotrema reticulatum * zz 6
obscure wadkorst Stigmidium marinum z 44
onopvallende schotelkorst Rinodina pyrina vn <1
open rendiermos Cladonia portentosa x va 2 2130B 2150
open speldenkussentje Pertusaria hymenea zz 10
oranje boomzonnetje Caloplaca cerina vn 33
papilleus schildmos Melanohalea exasperata * zz 10
parasietkorst Normandina acroglypta * zz 5
pijpenragerbaardmos Usnea fulvoreagens zz <1
populierenvlekje Arthonia excipienda * zz 100
purper geweimos Pseudevernia furfuracea vz 1
purperknoopjeskorst Bacidia laurocerasi zz <1
regenbaankorst Bacidia incompta vn 25
rechte knoopjeskorst Bacidina phacodes zz 33
rivierdijkzonnetje Caloplaca atroflava ZB zz 3
rivierschriftmos Opegrapha herbarum ZL z 21
rood boomzonnetje Blastenia ferruginea * zz <1
rood schorsvlekje Coniocarpon cinnabarinum zz 10
roze abrikoosjeskorst Gyalecta derivata vn <1
roze heikorst Dibaeis baeomyces zz <1
ruig leermos Peltigera praetextata zz <1
saucijs-baardmos Usnea articulata zz <1
schorshaarschubje Agonimia allobata * zz 100
sierlijk rendiermos Cladonia ciliata x zz 8 2130B
sierlijk takmos Ramalina pollinaria * zz 11
smalle zeestippelkorst Verrucaria paulula vn 100
smalsporig boomglimschoteltje Lecania cyrtellina * zz <1
stinzenkorst Anisomeridium biforme ZL z 29
stekelig vingermos Physcia leptalea * zz <1
stoffige schotelkorst Lecanora orosthea z 2
tufschotelkorst Rinodina bischoffii * zz 12
tweecellig geleimos Enchylium coccophorum zz 100
twijgschotelkorst Lecanora confusa z 64
vals speldenkussentje Thelenella modesta vn 100
varkenspootje Cladonia uncialis vz 1
visgraatbaardmos Usnea filipendula vn <1
wimpermos Anaptychia ciliaris zz <1
witte kringkorst Pertusaria albescens vz 1
wrattig schildmos Xanthoparmelia verruculifera z 1
zeepokkorst Collemopsidium halodytes ZL z 44
zeeschotelkorst Lecanora helicopis ZL vz 46
zomersneeuw Cladonia foliacea vz 5 2130B
zwart leermos Peltigera neckeri z 5
zwarte grafkorst Placynthium nigrum z 1
zwarte zeestippelkorst Hydropunctaria maura z 17
zwavelgroene schotelkorst Lecanora sulphurea vz 4

adonismycena Mycena adonis
afgeplatte grondbekerzwam Geopora tenuis
ampulmosklokje Galerina ampullaceocystis

ZB<1990

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland KenmerkendStaat van Instandhouding 
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
paddenstoelen en schimmels periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

604 soorten 
regio europees landelijk landelijk rode lijst 2009 IUCN % Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI) zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

zwartbruine bovist Bovista graveolens O-ZVL <1990 
zwarte schotelkluifzwam Helvella corium SD NB ZVL 
zwarte trechtersatijnzwam Entoloma nigellum WA <1990 
zwartsnedehertenzwam Pluteus atromarginatus WA <1990 
zwartsneesatijnzwam Entoloma serrulatum SD WA 
zwartsteelvaalhoed Hebeloma sordescens NB <1990 O-ZVL 
zwartvoetkrulzoom Paxillus atrotomentosus SD WA ZVL 
zwartvoetvezelkop Inocybe tenebrosa ZVL <1990 
zwartwitte bokaalkluifzwam Helvella leucomelaena ZVL 
zwartwitte russula Russula albonigra O-ZVL 
Zwartwordende zalmplaat Rhodocybe popinalis ZL 
zwavelmelkzwam Lactarius chrysorrheus S-D WA O-ZVL 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
kranswieren landelijk periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

11 soorten 
rode lijst 
(2006 
officieus) %Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI) doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

brakwater kransblad Chara canescens TH ZVL zwaartepunt Zeeland x N01.02  N04.01 RL 
breekbaar kransblad Chara globularis ZL N01.02 
brokkelig kransblad 
gebogen kransblad 
gewoon kransblad 
klein boomglanswier 
kustkransblad 

Chara contraria 
Chara connivens 
Chara vulgaris 
Tolypella glomerata 
Chara baltica 

ZB ZVL 
TH ZVL 
ZL 
ZB ZVL 
WA <1990 x 

N01.02 N04.01 
N01.02 N04.01 N08.03 
N01.02 
N04.01 RL 
N01.02 N04.01 RL 

puntdragend glanswier Nitella mucronata O-ZVL N04.01 
ruw kransblad Chara aspera NB ZVL N01.02 N04.01 N08.03 RL 
stekelharig kransblad Chara hispida ZL x N01.02 N04.01 N08.03 
teer kransblad Chara virgata ZL N01.02 N04.01 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
wieren landelijk periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

15 soorten 
marien % Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI) doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

blaaswier Fucus vesiculosus ZL 16 x N04.04B 
gaffelwier Dictyota dichotoma OS 100 N04.04B 
gezaagde zee-eik Fucus serratus ZL 70 x 
groefwier Pelvetia canaliculata OS VD 100 x 
iers mos Chondrus crispus ZL 68 N04.04B 
japans bessenwier (exoot) Sargassum muticum OS GR 61 N04.04B 
kernwier Mastocarpus stellatus VD OS GR 100 x 
kleine zee-eik Fucus spiralis ZL 30 x 
knotswier Ascophyllum nodosum ZL 24 x 
purperwier Porphyra purpurea OS GR 66 
rostwier rotswier Cladophora rupestris OS 100 
suikerwier Saccharina latissima OS VD 50 
vederwier Bryopsis sp. KV GR VM OS 100 
viltwier Codium fragile ZL 83 
darmwier/zeesla-soort Ulva sp. ZL 83 N04.04B 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
sponzen landelijk periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

7 soorten 
marien % Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI) doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

boorspons Cliona celata ZL 75 
gewone broodspons Halichondria panicea GR OS VM VD 75 
gewone buisjesspons Leucosolenia variabilis GR OS VD 90 
geweispons Haliclona oculata ZL 75 x 
oranje korstspons Protosuberites denhartogi GR OS VM VD 80 
ruwe aderspons Mycale (Carmia) micracanthoxea ZL 90 
sliertige broodspons Halichondria bowerbanki GR OS VM VD 90 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
anemonen en zachte koralen landelijk periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

14 soorten 
marien % Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI) doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

dodemansduim Alcyonium digitatum ZL 
golfbrekeranemoon Diadumene cincta ZL x 
groene golfbrekeranemoon Diadumene lineata ZL 
kleine slibanemoon Kleine slibanemoon OS 
rode paardenanemoon Actinia equina ZL 
sierlijke slibanemoon Sagartia elegans ZL 
(gewone) slibanemoon Sagartia troglodytes ZL x 1160 
viltkokeranemoon Cerianthus lloydii GR OS VD 
wasroos Anemonia viridis VD 
weduweroos Sagartiogeton undatus ZL 
zebra-anemoon Actinia striata ZL 
zeedahlia Urticina felina ZL x 
zeemargrietje Actinothoe sphyrodeta OS WS 
zeeanjelier Metridium dianthus ZL 60 1160 
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zwartbruine bovist Bovista graveolens
zwarte schotelkluifzwam Helvella corium
zwarte trechtersatijnzwam Entoloma nigellum
zwartsnedehertenzwam Pluteus atromarginatus
zwartsneesatijnzwam Entoloma serrulatum
zwartsteelvaalhoed Hebeloma sordescens
zwartvoetkrulzoom Paxillus atrotomentosus
zwartvoetvezelkop Inocybe tenebrosa
zwartwitte bokaalkluifzwam Helvella leucomelaena
zwartwitte russula Russula albonigra
Zwartwordende zalmplaat Rhodocybe popinalis
zwavelmelkzwam Lactarius chrysorrheus

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend
kranswieren

rode lijst

brakwater kransblad Chara canescens zwaartepunt Zeeland x N01.02  N04.01 RL
breekbaar kransblad Chara globularis N01.02
brokkelig kransblad Chara contraria N01.02 N04.01
gebogen kransblad Chara connivens N01.02 N04.01 N08.03
gewoon kransblad Chara vulgaris N01.02
klein boomglanswier Tolypella glomerata N04.01 RL
kustkransblad Chara baltica x N01.02 N04.01 RL
puntdragend glanswier Nitella mucronata N04.01
ruw kransblad Chara aspera N01.02 N04.01 N08.03 RL
stekelharig kransblad Chara hispida x N01.02 N04.01 N08.03
teer kransblad Chara virgata N01.02 N04.01

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend
wieren

blaaswier Fucus vesiculosus 16 x N04.04B
gaffelwier Dictyota dichotoma 100 N04.04B
gezaagde zee-eik Fucus serratus 70 x
groefwier Pelvetia canaliculata 100 x
iers mos Chondrus crispus 68 N04.04B
japans bessenwier (exoot) Sargassum muticum 61 N04.04B
kernwier Mastocarpus stellatus 100 x
kleine zee-eik Fucus spiralis 30 x
knotswier Ascophyllum nodosum 24 x
purperwier Porphyra purpurea 66
rostwier Cladophora rupestris 100
suikerwier Saccharina latissima 50
vederwier Bryopsis sp. 100
viltwier Codium fragile 83
darmwier/zeesla-soort Ulva sp. 83 N04.04B

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend

(LPI)
boorspons Cliona celata 75
gewone broodspons Halichondria panicea 75
gewone buisjesspons Leucosolenia variabilis 90
geweispons Haliclona oculata 75 x
oranje korstspons Protosuberites denhartogi 80
ruwe aderspons Mycale (Carmia) micracanthoxea 90
sliertige broodspons Halichondria bowerbanki 90

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend

(LPI)
dodemansduim Alcyonium digitatum
golfbrekeranemoon Diadumene cincta x
groene golfbrekeranemoon Diadumene lineata
kleine slibanemoon Kleine slibanemoon
rode paardenanemoon Actinia equina
sierlijke slibanemoon Sagartia elegans
(gewone) slibanemoon Sagartia troglodytes x 1160
viltkokeranemoon Cerianthus lloydii
wasroos Anemonia viridis
weduweroos Sagartiogeton undatus
zebra-anemoon Actinia striata
zeedahlia Urticina felina x
zeemargrietje Actinothoe sphyrodeta 

Staat van Instandhouding 

Staat van Instandhouding 

Staat van Instandhouding 

Staat van Instandhouding 

O-ZVL <1990
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
hydroidpoliepen landelijk periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

 1 soort 
marien % Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI) doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

gorgelpijp Ectopleura larynx zwaartepunt Zeeland x 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
zakpijpen landelijk periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

1 soort 
marien 

Living Planet Index 
(LPI) doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

doorschijnende zakpijp Ciona intestinalis 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
overige ongewervelden landelijk periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

7 soorten 
europees landelijk % Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI) doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

medicinale bloedzuiger WA x * 
oprolpissebed S-D WA strand 
havenpissebed ZL zeedijk 
zwartoogje (pissebed) ZL strand en schor 
eluma caelatum (pissebed) ZL duinbos 
breedkopaardkruiper (duizendpoot) WA ZB divers, ook zeedijk 
kustaardkruiper (duizendpoot) S-D schor 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
borstelwormen landelijk periode landelijk europees zwaartepunt populatie Zeeland  NNZ N2000 KRW ANB 
11 soorten 1994-2018 doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
(rode) draadworm 1130 
zager/zeeduizendpoot 1140 
zandzager 1110A 1140 1160 
zandkokerworm/zandpijp 1130 

spio martinensis 1110A 
schelpkokerworm zwaartepunt Zeeland 1110A 1140 1160 
wadpier/zeepier zwaartepunt Zeeland 1140 1160 
zeeduizendpoot nereis diversicolor 1140 1160 
groene zeeduizendpoot 1110A 1130 
gemshoornworm 1140 
pauwkokerworm Sabella pavonina 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
kreeftachtigen landelijk periode landelijk europees zwaartepunt populatie Zeeland  NNZ N2000 KRW ANB 

54 soorten 
marien doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

blauwpootzwemkrab Liocarcinus depurator OS GR zwaartepunt Zeeland 
brakwaterpok Balanus improvisus WS Braakman zwaartepunt Zeeland 
brakwatersteurgarnaal Palaemon varians ZL zwaartepunt Zeeland 
breedpootkrab Portumnus latipes ZL zwaartepunt Zeeland 
bruingevlekte spookkreeft Caprella equilibra WS zwaartepunt Zeeland 
bulldozerkreeftje Urothoe poseidonis 1110B 1160 
erwtenkrab Pinnotheres pisum OS zwaartepunt Zeeland 
europese zeekreeft Homarus gammarus ZL zwaartepunt Zeeland 
fluwelen zwemkrab Necora puber ZL zwaartepunt Zeeland 
gekartelde zeepok Balanus crenatus GR WS zwaartepunt Zeeland 
geknikte aasgarnaal Praunus flexuosus ZL zwaartepunt Zeeland 
gewimperde zwemkrab Liocarcinus navigator ZL zwaartepunt Zeeland 
gewone aasgarnaal Neomysis integer OS WS zwaartepunt Zeeland 
gewone garnaal Crangon crangon ZL zwaartepunt Zeeland 1140 
gewone/grote heremietkreeft Pagurus bernhardus ZL zwaartepunt Zeeland 1110B 
gewone hooiwagenkrab Macropodia rostrata ZL zwaartepunt Zeeland 
gewone spinkrab Hyas araneus OS GR zwaartepunt Zeeland 
gewone/sierlijke steurgarnaal Palaemon elegans GR OS VD 
gewone zeepok Semibalanus balanoides ZL zwaartepunt Zeeland 
gewone zwemkrab Liocarcinus holsatus ZL 1110B 
gezaagde steurgarnaal Palaemon serratus GR OS VM zwaartepunt Zeeland 
glad porseleinkrabbetje Pisidia longicornis ZL 
gladde kiezelkrab Ebalia tumefacta GR zwaartepunt Zeeland 
gladde sponspootkrab Inachus phalangium ZL zwaartepunt Zeeland 
harig porseleinkrabbetje Porcellana platycheles ZL zwaartepunt Zeeland 
harig spookkreeftje Caprella mutica OS GR zwaartepunt Zeeland 
helmkrab Corystes cassivelaunus WS zwaartepunt Zeeland 
kleine heremietkreeft Diogenes pugilator OS WS zwaartepunt Zeeland 
kreeftgranaal Athanas nitescens alleen ZL zwaartepunt Zeeland 
kwalvlo Hyperia galba OS WS zwaartepunt Zeeland 
langspriet-slijkkreeftje Corophium volutator WS zwaartepunt Zeeland N01.01 1130 
nieuw-zeelandse zeepok Elminius modestus ZL zwaartepunt Zeeland 
noordzeekrab Cancer pagurus ZL zwaartepunt Zeeland 
ringsprietgarnaal Pandalus montagui vooral ZL zwaartepunt Zeeland 
ritspok Verruca stroemia WS OS zwaartepunt Zeeland 
rode spinkrab Hyas coarctatus OS GR zwaartepunt Zeeland 
roodbuikaasgarnaal Hemimysis lamornae OS GR VM zwaartepunt Zeeland 
roodsprietgarnaal Palaemon adspersus ZL zwaartepunt Zeeland 
ruig krabbetje Pilumnus hirtellus vooral ZL zwaartepunt Zeeland 
sprinkhaanvlokreeft Gammarus locusta OS GR zwaartepunt Zeeland 
strandkrab Carcinus maenas ZL 1140 1160 
tweetand-wierzwemmer Apherusa bispinosa GR zwaartepunt Zeeland 
veranderlijke (steur)garnaal Hippolyte varians ZL zwaartepunt Zeeland 
vulkaantje Balanus perforatus OS WS zwaartepunt Zeeland 
waaiergarnaal Eualus sp. OS zwaartepunt Zeeland 
witrug-aasgarnaal Leptomysis lingvura GR OS VM zwaartepunt Zeeland 
wolkrab Dromia personata alleen OS zwaartepunt Zeeland 
zandvlokreeft Haustorius arenarius 1140 
zwarte oprolkreeft Galathea squamifera alleen ZL 
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding Trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
stekelhuidigen landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

4 soorten 
europees landelijk landelijk IUCN/OSPAR % Zeeland  zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

hartegel/zeeklit Echinocardium cordatum ZL zwaartepunt Zeeland 1110B 1160 
gewone slangster Ophiura ophiura ZL zwaartepunt Zeeland 1110B 
gewone zeester Asterias rubens ZL zwaartepunt Zeeland 
gewone zeeappel Psammechinus miliaris ZL zwaartepunt Zeeland 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Beschermde status Staat van Instandhouding Verspreiding Rode lijst zeldzaam 
heid 

Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
vaatplanten aantal uurhokken landelijk zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 

319 soorten 
europees landelijk landelijk Zeeland landelijk 

Rode Lijst 
2004 % Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI)  zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

aardaker Lathyrus tuberosus 75 407 z 18 N12.01, N12.03, N12.05 
aardbeiganzerik Potentilla sterilis 1 58 zz 1 14.03, N17.06 
aardbeiklaver Trifolium fragiferum 121 550 a 22 N12.04 
aardkastanje Bunium bulbocastanum 1 26 zz 3 N12.05 
absintalsem Artemisia absinthium 24 243 z 9 
addertong Ophioglossum vulgatum 40 217 z 18 N10.01, N10.02 
akkerandoorn Stachys arvensis 26 429 z 6 N12.05 
akkerboterbloem Ranunculus arvensis 2 16 zzz 12 N12.05 
akkerdoornzaad Torilis arvensis x 5 18 zzz 27 N12.01, N12.03, N12.05 
akkermelkdistel Sonchus arvensis 2120 
akkerleeuwenbek Misopates orontium 2 234 z 0 N12.05 
akkerogentroost Odontites vernus subsp. vernus 1 25 zz 4 N12.05 
amandelwolfsmelk Euphorbia amygdaloides 4 35 zzz 11 N14.03 
armbloemige waterbies Eleocharis quinqueflora 8 101 zz 7 N01.02, N08.03, N10.01 2190B 
beemdkroon Knautia arvensis 37 538 z 6 N11.01, N12.01, N12.03 
behaarde boterbloem Ranunculus sardous 113 525 a 21 N12.04, N12.05 
behaarde struweelroos Rosa caesia 1 10 zzz 10 
beklierde heggenroos Rosa balsamica 24 35 zz 68 
bergdravik Bromopsis erecta 2 34 zzz 5 N11.01 
bergnachtorchis Platanthera montana x 5 27 zzz 18 N11.01 
bergsteentijm Clinopodium menthifolium 1 19 zzz 5 
beursjesganzenvoet Chenopodium chenopodioides 9 16 zzz 56 
bevertjes Briza media 23 360 z 6 N10.1, N10.2, N11.01, N12.01, N12.03 
biestarwegras Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica 44 165 z 26 
bijenorchis Ophrys apifera 92 320 z 28 N11.01 
bilzekruid Hyoscyamus niger 13 141 zz 9 
blaasvaren Cystopteris fragilis x 1 38 zz 2 N14.03 
blauw kweldergras Puccinellia fasciculata 30 44 zzz 68 1330A 1330B 
blauw walstro Sherardia arvensis 66 368 z 17 N12.01, N12.05 
blauwe bremraap Orobanche purpurea 1 48 zz 2 N08.02, N11.01 2130A 
blauwe knoop Succisa pratensis 4 656 a 0 N06.04, N07.01, N10.01 6410 
blauwe zeedistel Eryngium maritimum 27 124 zz 21 N01.02, N08.02 2120 
bleek bosvogeltje Cephalanthera damasonium 1 8 zzz 12 N14.03 
bleek kweldergras Puccinellia distans subsp. borealis 20 43 zzz 46 1330A 1330B 
bleek schildzaad Alyssum alyssoides 1 15 zzz 6 N01.03, N08.02, N11.01 2130A 
bleekgele hennepnetel Galeopsis segetum 1 319 z 0 N12.05 
bokkenorchis Himantoglossum hircinum x 17 44 zzz 38 
bolderik Agrostemma githago 46 486 z 9 N12.05 
bonte paardenstaart Equisetum variegatum 8 34 zz 23 N08.03, N10.01 
bosaardbei Fragaria vesca 34 691 a 4 N15.01, N17.06 
bosorchis Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii 21 93 zz 22 N08.03, N10.01, N10.02 
bostulp Tulipa sylvestris 12 120 zz 10 x 
brede orchis Dactylorhiza majalis subsp. majalis 24 386 z 6 N10.01, N10.02 
brede waterpest Elodea canadensis 12 742 a 1 
brede wolfsmelk Euphorbia platyphyllos x 8 17 zzz 47 N12.05 
dauwnetel Galeopsis speciosa 3 442 z 0 
dicht langbaardgras Vulpia fasciculata 5 36 zzz 13 
distelbremraap Orobanche reticulata 1 34 zzz 2 
dodemansvingers Oenanthe crocata 8 27 zzz 29 
dolik Lolium temulentum 2 4 x 50 N12.05 
donderkruid Inula conyzae 44 144 zz 30 N14.03, N15.01 
donkergroene basterdwederik Epilobium obscurum 13 531 z 2 
doorschijnend sterrenkroos Callitriche truncata 10 40 zz 25 
draadklaver Trifolium micranthum 14 61 zz 22 
dreps Bromus secalinus 25 81 zz 30 N12.05 
driedistel Carlina vulgaris 13 91 zz 14 N11.01 
drijvende waterweegbree Luronium natans x x 2 200 z 1 N01.04 KvS GR 
dubbelkelk Picris echioides 117 511 z 22 
dubbelloof Blechnum spicant 5 586 a 0 N15.01 
duifkruid Scabiosa columbaria 1 95 zz 1 N01.03, N11.01, N12.01, N12.03 
duinaveruit Artemisia campestris subsp. maritima 2 45 zz 4 N08.02 3210A 
duindoorn Hippophae rhamnoides 81 426 a 19 
duinlangbaardgras Vulpia ciliata subsp. ambigua 17 58 zz 29 N08.02 
duinzwenkgras Festuca arenaria 33 180 z 18 
dunstaart Parapholis strigosa 66 141 zz 46 N09.01, N12.04 1330A 1330B 
dwergbloem Centunculus minimus 12 88 zz 13 N01.02, N01.04, N06.04, N08.03, 2190BC 
dwerggras Mibora minima 1 18 zzz 5 
dwergvlas Radiola linoides 6 84 zz 7 N01.02, N01.04, N06.04, N08.03 2190BC 
echt lepelblad Cochlearia officinalis subsp. officinalis 38 110 zz 34 N05.01, N05.02, N09.02, N12.04 4630B 
eenbloemige zeekraal Salicornia pusilla 1 9 zzz 11 
egelantier Rosa rubiginosa 78 340 a 22 2160 
eironde leeuwenbek Kickxia spuria 8 54 zz 14 N12.05 
engels gras Armeria maritima 21 256 z 8 N09.01, N12.04 1330A 1330B 
engels lepelblad Cochlearia officinalis subsp. anglica 1 68 zz 1 N09.01 1330A 1330B 
engels slijkgras Spartina anglica 63 160 z 39 
engelse alant Inula britannica 1 125 z 0 
fijn goudscherm Bupleurum tenuissimum 23 32 zz 71 N01.01, N09.01, N12.04 1310B 
fijn hoornblad Ceratophyllum submersum 57 198 zz 28 
fijne ooievaarsbek Geranium columbinum 14 84 zz 16 
fraai duizendguldenkruid Centaurium pulchellum 97 583 a 16 N01.03, N08.03, N09.01, N12.04 1310B 
franse silene Silene gallica 6 96 zz 6 N12.05 
galigaan Cladium mariscus 4 134 zz 2 N01.02, N08.03 
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend
stekelhuidigen

hartegel/zeeklit Echinocardium cordatum zwaartepunt Zeeland 1110B 1160
gewone slangster Ophiura ophiura zwaartepunt Zeeland 1110B
gewone zeester Asterias rubens zwaartepunt Zeeland
gewone zeeappel Psammechinus miliaris zwaartepunt Zeeland

aardaker Lathyrus tuberosus 75 407 z 18 N12.01, N12.03, N12.05
aardbeiganzerik Potentilla sterilis 1 58 zz 1 14.03, N17.06
aardbeiklaver Trifolium fragiferum 121 550 a 22 N12.04
aardkastanje Bunium bulbocastanum 1 26 zz 3 N12.05
absintalsem Artemisia absinthium 24 243 z 9
addertong Ophioglossum vulgatum 40 217 z 18 N10.01, N10.02
akkerandoorn Stachys arvensis 26 429 z 6 N12.05
akkerboterbloem Ranunculus arvensis 2 16 zzz 12 N12.05
akkerdoornzaad Torilis arvensis x 5 18 zzz 27 N12.01, N12.03, N12.05
akkermelkdistel Sonchus arvensis 2120
akkerleeuwenbek Misopates orontium 2 234 z 0 N12.05
akkerogentroost Odontites vernus subsp. vernus 1 25 zz 4 N12.05
amandelwolfsmelk Euphorbia amygdaloides 4 35 zzz 11 N14.03
armbloemige waterbies Eleocharis quinqueflora 8 101 zz 7 N01.02, N08.03, N10.01 2190B
beemdkroon Knautia arvensis 37 538 z 6 N11.01, N12.01, N12.03
behaarde boterbloem Ranunculus sardous 113 525 a 21 N12.04, N12.05
behaarde struweelroos Rosa caesia 1 10 zzz 10
beklierde heggenroos Rosa balsamica 24 35 zz 68
bergdravik Bromopsis erecta 2 34 zzz 5 N11.01
bergnachtorchis Platanthera montana x 5 27 zzz 18 N11.01
bergsteentijm Clinopodium menthifolium 1 19 zzz 5
beursjesganzenvoet Chenopodium chenopodioides 9 16 zzz 56
bevertjes Briza media 23 360 z 6 N10.1, N10.2, N11.01, N12.01, N12.03
biestarwegras Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica 44 165 z 26
bijenorchis Ophrys apifera 92 320 z 28 N11.01
bilzekruid Hyoscyamus niger 13 141 zz 9
blaasvaren Cystopteris fragilis x 1 38 zz 2 N14.03
blauw kweldergras Puccinellia fasciculata 30 44 zzz 68 1330A 1330B
blauw walstro Sherardia arvensis 66 368 z 17 N12.01, N12.05
blauwe bremraap Orobanche purpurea 1 48 zz 2 N08.02, N11.01 2130A
blauwe knoop Succisa pratensis 4 656 a 0 N06.04, N07.01, N10.01 6410
blauwe zeedistel Eryngium maritimum 27 124 zz 21 N01.02, N08.02 2120
bleek bosvogeltje Cephalanthera damasonium 1 8 zzz 12 N14.03
bleek kweldergras Puccinellia distans subsp. borealis 20 43 zzz 46 1330A 1330B
bleek schildzaad Alyssum alyssoides 1 15 zzz 6 N01.03, N08.02, N11.01 2130A
bleekgele hennepnetel Galeopsis segetum 1 319 z 0 N12.05
bokkenorchis Himantoglossum hircinum x 17 44 zzz 38
bolderik Agrostemma githago 46 486 z 9 N12.05
bonte paardenstaart Equisetum variegatum 8 34 zz 23 N08.03, N10.01
bosaardbei Fragaria vesca 34 691 a 4 N15.01, N17.06
bosorchis Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii 21 93 zz 22 N08.03, N10.01, N10.02
bostulp Tulipa sylvestris 12 120 zz 10 x
brede orchis Dactylorhiza majalis subsp. majalis 24 386 z 6 N10.01, N10.02
brede waterpest Elodea canadensis 12 742 a 1
brede wolfsmelk Euphorbia platyphyllos x 8 17 zzz 47 N12.05
dauwnetel Galeopsis speciosa 3 442 z 0
dicht langbaardgras Vulpia fasciculata 5 36 zzz 13
distelbremraap Orobanche reticulata 1 34 zzz 2
dodemansvingers Oenanthe crocata 8 27 zzz 29
dolik Lolium temulentum 2 4 x 50 N12.05
donderkruid Inula conyzae 44 144 zz 30 N14.03, N15.01
donkergroene basterdwederik Epilobium obscurum 13 531 z 2
doorschijnend sterrenkroos Callitriche truncata 10 40 zz 25
draadklaver Trifolium micranthum 14 61 zz 22
dreps Bromus secalinus 25 81 zz 30 N12.05
driedistel Carlina vulgaris 13 91 zz 14 N11.01
drijvende waterweegbree Luronium natans x x 2 200 z 1 N01.04 KvS GR
dubbelkelk Picris echioides 117 511 z 22
dubbelloof Blechnum spicant 5 586 a 0 N15.01
duifkruid Scabiosa columbaria 1 95 zz 1 N01.03, N11.01, N12.01, N12.03
duinaveruit Artemisia campestris subsp. maritima 2 45 zz 4 N08.02 3210A
duindoorn Hippophae rhamnoides 81 426 a 19
duinlangbaardgras Vulpia ciliata subsp. ambigua 17 58 zz 29 N08.02
duinzwenkgras Festuca arenaria 33 180 z 18
dunstaart Parapholis strigosa 66 141 zz 46 N09.01, N12.04 1330A 1330B
dwergbloem Centunculus minimus 12 88 zz 13 N01.02, N01.04, N06.04, N08.03, 2190BC
dwerggras Mibora minima 1 18 zzz 5
dwergvlas Radiola linoides 6 84 zz 7 N01.02, N01.04, N06.04, N08.03 2190BC
echt lepelblad Cochlearia officinalis subsp. officinalis 38 110 zz 34 N05.01, N05.02, N09.02, N12.04 4630B
eenbloemige zeekraal Salicornia pusilla 1 9 zzz 11
egelantier Rosa rubiginosa 78 340 a 22 2160
eironde leeuwenbek Kickxia spuria 8 54 zz 14 N12.05
engels gras Armeria maritima 21 256 z 8 N09.01, N12.04 1330A 1330B
engels lepelblad Cochlearia officinalis subsp. anglica 1 68 zz 1 N09.01 1330A 1330B
engels slijkgras Spartina anglica 63 160 z 39
engelse alant Inula britannica 1 125 z 0
fijn goudscherm Bupleurum tenuissimum 23 32 zz 71 N01.01, N09.01, N12.04 1310B
fijn hoornblad Ceratophyllum submersum 57 198 zz 28
fijne ooievaarsbek Geranium columbinum 14 84 zz 16
fraai duizendguldenkruid Centaurium pulchellum 97 583 a 16 N01.03, N08.03, N09.01, N12.04 1310B
franse silene Silene gallica 6 96 zz 6 N12.05
galigaan Cladium mariscus 4 134 zz 2 N01.02, N08.03
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Beschermde status Staat van Instandhouding Verspreiding Rode lijst zeldzaam 
heid 

Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
vaatplanten aantal uurhokken landelijk zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 

319 soorten 
europees landelijk landelijk Zeeland landelijk 

Rode Lijst 
2004 % Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI)  zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

geelhartje Linum catharticum 48 345 z 13 N01.03, N08.02, N08.03, N09.01, 
gegroefde veldsla Valerianella carinata 1 47 zz 2 N12.05 
gele hoornpapaver Glaucium flavum 22 76 zz 28 N08.01 
gele kornoelje Cornus mas 22 412 zzz 5 
gelobde maanvaren Botrychium lunaria 3 84 zz 3 N08.02, N11.01 2130AC 
gelobde melde Atriplex laciniata 11 45 zzz 24 N08.01 
genadekruid Gratiola officinalis 1 24 zzz 4 N01.03, N05.01, N12.04 
gerande schijnspurrie Spergularia media 93 246 a 37 N12.04 1330A 1330B 
gesteelde spiesmelde Atriplex longipes 9 20 zz-z 45 
gesteelde zannichellia Zannichellia palustris subsp. pedicellata 50 266 z 18 
gesteelde zoutmelde Atriplex pedunculata 6 16 zzz 37 N01.02, N09.01 1330A 1330B 
gestreepte klaver Trifolium striatum 13 105 zz 12 N11.01, N12.01 
gevlekte orchis Dactylorhiza maculata subsp. maculata 29 426 a 6 N06.04, N07.01, N08.03, N10.01, 
gevlekte rupsklaver Medicago arabica 122 395 a 30 
gewimperd langbaardgras Vulpia ciliata subsp. ciliata 5 23 zzz 21 
gewone agrimonie Agrimonia eupatoria 111 676 a 16 
gewone vleugeltjesbloem Polygala vulgaris 18 199 z 9 N06.04, N07.01, N10.01, N11.01 2130C 
gewone zoutmelde Atriplex portulacoides 69 171 z 40 N09.01 1330A 1330B 
gewoon kweldergras Puccinellia maritima 92 241 z 38 1330A 1330B 
gipskruid Gypsophila muralis 2 77 zzz 2 N01.03, N11.01 
glad biggenkruid Hypochaeris glabra x 18 121 zz 14 N12.05 
glad parelzaad Lithospermum officinale 33 104 zz 31 N08.02, N12.01, N15.01 2130A 
gladde ereprijs Veronica polita 38 338 z 11 
glansbesnachtschade Solanum physalifolium 1 124 z 0 
goudhaver Trisetum flavescens 107 606 a 17 N01.03, N12.03 6510A 
goudknopje Cotula coronopifolia 67 303 z 22 
graskers Lepidium graminifolium 1 19 zzz 5 
graslathyrus Lathyrus nissolia 64 137 zz 46 N12.01, N12.03 6510A 
groenknolorchis Liparis loeselii x x 6 69 zz 8 N01.02, N01.03, N01.04, N05.02, 2190B 
groot spiegelklokje Legousia speculum-veneris 4 73 zz 5 N12.05 
groot zeegras Zostera marina 19 46 zz 41 N01.02 1130 1140 1160 
grote bremraap Orobanche rapum-genistae 1 21 zzz 4 N07.01 
grote sneeuwroem Chionodoxa forbesii / lucillae 9 253 a 3 
gulden boterbloem Ranunculus auricomus 9 204 z 4 N10.02, N14.03, N17.06 
gulden sleutelbloem Primula veris 12 277 zz 4 N11.01 
harlekijn Anacamptis morio 14 66 zz 21 N08.02, N08.03, N10.02 
heelkruid Sanicula europaea 1 48 zz 2 N14.03, N17.06 
heemst Althaea officinalis 65 232 z 28 N01.02, N01.03, N05.01, N10.04 6430B 
heggenroos Rosa corymbifera 25 90 z 27 
helm Ammophila arenaria 44 225 z 19 
herfstbitterling Blackstonia perfoliata subsp. serotina 41 99 zz 41 N08.03, N09.01 1310B 
herfstschroeforchis Spiranthes spiralis 3 7 zzz 42 N08.02, N11.02 
herfsttijloos Colchicum autumnale 6 101 zz 5 
hondskruid Anacamptis pyramidalis 36 143 zz 25 N08.02 2130A 
hondsviooltje Viola canina 13 580 a 2 N06.04, N07.01, N08.02, N11.01 2130C 
ijzerhard Verbena officinalis 94 451 a 20 N12.01 
jeneverbes Juniperus communis 1 408 a 0 N07.01 
kale struweelroos Rosa dumalis 1 10 zz 10 
kamgras Cynosurus cristatus 118 1183 a 9 N12.02 
kartuizer anjer Dianthus carthusianorum 1 96 zzz 1 
karwij Carum carvi 26 260 zz 10 N12.03 6510A 
karwijvarkenskervel Peucedanum carvifolia 2 95 zz 2 
kattendoorn Ononis repens subsp. spinosa 99 465 a 21 N12.01, N12.02, N12.03, N12.04 
klavervreter Orobanche minor 74 187 zz 39 N12.01, N12.02, N12.03 
klein schorrenkruid Suaeda maritima 79 218 z 36 1310A 
klein warkruid Cuscuta epithymum 1 283 z 0 N07.01 
klein wintergroen Pyrola minor 1 90 zz 1 N01.02, N01.04, N08.02, N15.01 2170 
klein zeegras Zostera noltei 22 45 zzz 48 N01.02 1130 1140 1160 
kleinbloemige roos Rosa micrantha 1 11 zz 9 
kleinbloemige salie Salvia verbenaca 2 6 zzz 33 N12.01, N12.03 
kleine bevernel Pimpinella saxifraga 7 427 z 1 
kleine ratelaar Rhinanthus minor 58 551 a 10 N12.01, N12.03 
kleine rupsklaver Medicago minima 12 50 zz 24 N08.02 
kleine tijm Thymus serpyllum 1 122 zz 0 N07.01, N11.01 
kleine valeriaan Valeriana dioica 1 242 z 0 N05.01, N05.02, N10.01, N10.02, 
kleine wolfsmelk Euphorbia exigua x 40 132 z 30 N07.01, N12.05 
kleine zandkool Diplotaxis muralis 87 460 a 18 
kleverige ogentroost Parentucellia viscosa 52 262 z 19 
kleverige reigersbek Erodium lebelii 24 127 zz 18 2130ABC 
kluwenklokje Campanula glomerata 2 64 zzz 3 N01.03, N01.04, N11.01, N12.01, 
knikkend nagelkruid Geum rivale 2 87 zzz 2 N01.03, N01.04 
knolglanshaver Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum 1 13 zzz-z 7 
knolspirea Filipendula vulgaris 2 31 zzz 6 
knolsteenbreek Saxifraga granulata 3 185 zz 1 N01.03, N01.04, N10.01, N11.01, 
knolvossenstaart Alopecurus bulbosus 6 37 zz 16 N01.03, N09.01, N12.02, N12.04 1330A 1330B 
knopbies Schoenus nigricans 3 72 zz 4 N08.03 2190B 
knopig doornzaad Torilis nodosa 57 179 z 31 N12.01 
korenbloem Centaurea cyanus 60 1122 a 5 N12.05 
korensla Arnoseris minima 1 73 zz 1 N12.05 
kortarige zeekraal Salicornia europaea 83 202 z 41 1310A 
kraagroos Rosa agrestis 1 7 zzz 14 N11.01, N14.03 
krabbenscheer Stratiotes aloides 13 680 a 1 N05.01, N05.02 
kranssalie Salvia verticillata 1 32 zzz 3 
kruidvlier Sambucus ebulus 1 114 zz 0 N01.03, N14.03 
kruipend moerasscherm Apium repens x x 9 29 zzz 31 N01.02 N12.04 KR 
kruipend stalkruid Ononis repens subsp. repens 45 251 z 17 
kruisbladwalstro Cruciata laevipes 3 241 z 1 N14.03 
kruisdistel Eryngium campestre 67 403 a 16 N01.03, N12.01 
kustmelde Atriplex glabriuscula 38 107 zz 35 
kustzegge Carex divisa 4 4 zzz 100 
kwelderzegge Carex extensa 17 103 zz 16 N01.02, N09.01, N12.04 1330A 1330B 
laksteeltje Catapodium marinum 19 56 zz 33 N09.01, N12.04 1310B 
lamsoor Limonium vulgare 72 178 z 40 N09.01 1330A 1330B 
langarige zeekraal Salicornia procumbens 66 176 z 37 1310A 
lathyruswikke Vicia lathyroides 32 290 z 11 
liggende asperge Asparagus officinalis subsp. prostratus 4 49 zz 8 N08.02 2130A 
liggende vleugeltjesbloem Polygala serpyllifolia 1 160 z 0 N06.04, N07.01, N10.01 
malrove Marrubium vulgare 4 18 zzz 22 
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend
stekelhuidigen

hartegel/zeeklit Echinocardium cordatum zwaartepunt Zeeland 1110B 1160
gewone slangster Ophiura ophiura zwaartepunt Zeeland 1110B
gewone zeester Asterias rubens zwaartepunt Zeeland
gewone zeeappel Psammechinus miliaris zwaartepunt Zeeland

aardaker Lathyrus tuberosus 75 407 z 18 N12.01, N12.03, N12.05
aardbeiganzerik Potentilla sterilis 1 58 zz 1 14.03, N17.06
aardbeiklaver Trifolium fragiferum 121 550 a 22 N12.04
aardkastanje Bunium bulbocastanum 1 26 zz 3 N12.05
absintalsem Artemisia absinthium 24 243 z 9
addertong Ophioglossum vulgatum 40 217 z 18 N10.01, N10.02
akkerandoorn Stachys arvensis 26 429 z 6 N12.05
akkerboterbloem Ranunculus arvensis 2 16 zzz 12 N12.05
akkerdoornzaad Torilis arvensis x 5 18 zzz 27 N12.01, N12.03, N12.05
akkermelkdistel Sonchus arvensis 2120
akkerleeuwenbek Misopates orontium 2 234 z 0 N12.05
akkerogentroost Odontites vernus subsp. vernus 1 25 zz 4 N12.05
amandelwolfsmelk Euphorbia amygdaloides 4 35 zzz 11 N14.03
armbloemige waterbies Eleocharis quinqueflora 8 101 zz 7 N01.02, N08.03, N10.01 2190B
beemdkroon Knautia arvensis 37 538 z 6 N11.01, N12.01, N12.03
behaarde boterbloem Ranunculus sardous 113 525 a 21 N12.04, N12.05
behaarde struweelroos Rosa caesia 1 10 zzz 10
beklierde heggenroos Rosa balsamica 24 35 zz 68
bergdravik Bromopsis erecta 2 34 zzz 5 N11.01
bergnachtorchis Platanthera montana x 5 27 zzz 18 N11.01
bergsteentijm Clinopodium menthifolium 1 19 zzz 5
beursjesganzenvoet Chenopodium chenopodioides 9 16 zzz 56
bevertjes Briza media 23 360 z 6 N10.1, N10.2, N11.01, N12.01, N12.03
biestarwegras Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica 44 165 z 26
bijenorchis Ophrys apifera 92 320 z 28 N11.01
bilzekruid Hyoscyamus niger 13 141 zz 9
blaasvaren Cystopteris fragilis x 1 38 zz 2 N14.03
blauw kweldergras Puccinellia fasciculata 30 44 zzz 68 1330A 1330B
blauw walstro Sherardia arvensis 66 368 z 17 N12.01, N12.05
blauwe bremraap Orobanche purpurea 1 48 zz 2 N08.02, N11.01 2130A
blauwe knoop Succisa pratensis 4 656 a 0 N06.04, N07.01, N10.01 6410
blauwe zeedistel Eryngium maritimum 27 124 zz 21 N01.02, N08.02 2120
bleek bosvogeltje Cephalanthera damasonium 1 8 zzz 12 N14.03
bleek kweldergras Puccinellia distans subsp. borealis 20 43 zzz 46 1330A 1330B
bleek schildzaad Alyssum alyssoides 1 15 zzz 6 N01.03, N08.02, N11.01 2130A
bleekgele hennepnetel Galeopsis segetum 1 319 z 0 N12.05
bokkenorchis Himantoglossum hircinum x 17 44 zzz 38
bolderik Agrostemma githago 46 486 z 9 N12.05
bonte paardenstaart Equisetum variegatum 8 34 zz 23 N08.03, N10.01
bosaardbei Fragaria vesca 34 691 a 4 N15.01, N17.06
bosorchis Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii 21 93 zz 22 N08.03, N10.01, N10.02
bostulp Tulipa sylvestris 12 120 zz 10 x
brede orchis Dactylorhiza majalis subsp. majalis 24 386 z 6 N10.01, N10.02
brede waterpest Elodea canadensis 12 742 a 1
brede wolfsmelk Euphorbia platyphyllos x 8 17 zzz 47 N12.05
dauwnetel Galeopsis speciosa 3 442 z 0
dicht langbaardgras Vulpia fasciculata 5 36 zzz 13
distelbremraap Orobanche reticulata 1 34 zzz 2
dodemansvingers Oenanthe crocata 8 27 zzz 29
dolik Lolium temulentum 2 4 x 50 N12.05
donderkruid Inula conyzae 44 144 zz 30 N14.03, N15.01
donkergroene basterdwederik Epilobium obscurum 13 531 z 2
doorschijnend sterrenkroos Callitriche truncata 10 40 zz 25
draadklaver Trifolium micranthum 14 61 zz 22
dreps Bromus secalinus 25 81 zz 30 N12.05
driedistel Carlina vulgaris 13 91 zz 14 N11.01
drijvende waterweegbree Luronium natans x x 2 200 z 1 N01.04 KvS GR
dubbelkelk Picris echioides 117 511 z 22
dubbelloof Blechnum spicant 5 586 a 0 N15.01
duifkruid Scabiosa columbaria 1 95 zz 1 N01.03, N11.01, N12.01, N12.03
duinaveruit Artemisia campestris subsp. maritima 2 45 zz 4 N08.02 3210A
duindoorn Hippophae rhamnoides 81 426 a 19
duinlangbaardgras Vulpia ciliata subsp. ambigua 17 58 zz 29 N08.02
duinzwenkgras Festuca arenaria 33 180 z 18
dunstaart Parapholis strigosa 66 141 zz 46 N09.01, N12.04 1330A 1330B
dwergbloem Centunculus minimus 12 88 zz 13 N01.02, N01.04, N06.04, N08.03, 2190BC
dwerggras Mibora minima 1 18 zzz 5
dwergvlas Radiola linoides 6 84 zz 7 N01.02, N01.04, N06.04, N08.03 2190BC
echt lepelblad Cochlearia officinalis subsp. officinalis 38 110 zz 34 N05.01, N05.02, N09.02, N12.04 4630B
eenbloemige zeekraal Salicornia pusilla 1 9 zzz 11
egelantier Rosa rubiginosa 78 340 a 22 2160
eironde leeuwenbek Kickxia spuria 8 54 zz 14 N12.05
engels gras Armeria maritima 21 256 z 8 N09.01, N12.04 1330A 1330B
engels lepelblad Cochlearia officinalis subsp. anglica 1 68 zz 1 N09.01 1330A 1330B
engels slijkgras Spartina anglica 63 160 z 39
engelse alant Inula britannica 1 125 z 0
fijn goudscherm Bupleurum tenuissimum 23 32 zz 71 N01.01, N09.01, N12.04 1310B
fijn hoornblad Ceratophyllum submersum 57 198 zz 28
fijne ooievaarsbek Geranium columbinum 14 84 zz 16
fraai duizendguldenkruid Centaurium pulchellum 97 583 a 16 N01.03, N08.03, N09.01, N12.04 1310B
franse silene Silene gallica 6 96 zz 6 N12.05
galigaan Cladium mariscus 4 134 zz 2 N01.02, N08.03
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Beschermde status Staat van Instandhouding Verspreiding Rode lijst zeldzaam 
heid 

Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
vaatplanten aantal uurhokken landelijk zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 

319 soorten 
europees landelijk landelijk Zeeland landelijk 

Rode Lijst 
2004 % Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI)  zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

meekrap Rubia tinctorum 1 6 x 16 
melkkruid Glaux maritima 109 310 z 35 N12.04 1330A 1330B 
moerasbasterdwederik Epilobium palustre 11 639 a 1 
moerashertshooi Hypericum elodes 1 275 z 0 
moeraskartelblad Pedicularis palustris 4 345 z 1 N05.01, N05.02, N08.03, N10.01, 
moeraswespenorchis Epipactis palustris 65 352 z 18 N01.01, N01.03, N08.03, N10.02 2190B 
moeraswolfsmelk Euphorbia palustris 1 142 zz 0 N05.01, N05.02, N17.06 
moeslook Allium oleraceum 41 179 zz 22 N12.01, N12.03, N17.06 
muurbloem Erysimum cheiri x 13 87 zzz 14 
muurganzenvoet Chenopodium murale 4 111 zz 3 
muurhavikskruid Hieracium murorum 2 116 zz 1 
naakte lathyrus Lathyrus aphaca 12 32 zzz 37 N12.05 
naaldenkervel Scandix pecten-veneris x 4 17 zzz 23 N12.05 
oeverkruid Littorella uniflora 6 165 z 3 N01.02, N06.04, N08.03 
onderaardse klaver Trifolium subterraneum 9 20 zzz 45 N11.01 
ondergedoken moerasscherm Apium inundatum 7 191 zz 3 N08.03 2190A 
ongelijkbladig fonteinkruid Potamogeton gramineus 2 116 zz 1 N01.01, N01.02, N01.03, N08.03 
oosterse morgenster Tragopogon pratensis subsp. orientalis 4 160 zz 2 N12.01, N12.03 
oot Avena fatua 47 383 z 12 
paardenbloemstreepzaad Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia 53 121 zz 43 
parnassia Parnassia palustris 27 226 z 11 N01.02, N08.03, N09.01, N10.01 2190B 
pijlkruidkers Lepidium draba 75 413 z 18 
platte bies Blysmus compressus 11 41 zz 26 N09.01, N10.02, N12.04 
polei Mentha pulegium 8 97 zz 8 N01.03, N10.02, N12.02, N12.04 
poppenorchis Orchis anthropophora 2 11 zzz 18 N11.01 
purperorchis Orchis purpurea 1 12 zzz 8 N11.01, N17.06 
rapunzelklokje Campanula rapunculus 4 375 z 1 N11.01, N12.01, N12.03 6510A 
rode ogentroost Odontites vernus subsp. serotinus 82 458 a 17 N10.02, N12.04 
rond kaasjeskruid Malva pusilla 3 104 zz 2 
rond wintergroen Pyrola rotundifolia 19 192 z 9 N01.02, N08.02, N08.03 2170 
ronde zonnedauw Drosera rotundifolia 2 483 a 0 N01.02, N06.04, 7410B 
ruige anjer Dianthus armeria 16 150 zz 10 N01.03, N01.04, N11.01, N12.01, 
ruige leeuwentand Leontodon hispidus 2 254 z 0 
ruige rupsklaver Medicago polymorpha 5 25 zzz 20 
ruige weegbree Plantago media 33 320 z 10 N12.01, N12.03 
ruw parelzaad Lithospermum arvense 1 45 zz 2 N12.05 
ruw vergeet-mij-nietje Myosotis ramosissima 100 856 a 11 2130ABC 
ruwe klaver Trifolium scabrum 21 43 zzz 48 N08.02 2130B 
scherpe fijnstraal Erigeron acris 51 334 z 15 
scheve hoornbloem Cerastium diffusum 33 123 zz 26 
schijnegelantier Rosa henkeri-schulzei 16 39 zz 41 
schijnkraagroos Rosa inodora 2 7 zzz 28 
schijnraket Erucastrum gallicum 15 263 z 5 
schorrenzoutgras Triglochin maritima 81 275 z 29 N12.04 1330A 1330B 
schubvaren Asplenium ceterach 4 45 zzz 8 
selderij Apium graveolens 76 254 z 29 N01.02, N05.01, N05.02, N09.01, 6430B 
sierlijk vetkruid Sedum forsterianum 2 16 L zzz 12 
sierlijke vetmuur Sagina nodosa 35 283 z 12 N01.03, N08.02, N09.01 1310B 
sikkelklaver Medicago falcata 31 287 z 10 
sikkelkruid Falcaria vulgaris 1 10 zzz 10 
slanke gentiaan Gentianella amarella 2 32 zzz 6 N08.03, N11.01 2190B 
slanke mantelanjer Petrorhagia prolifera 2 78 zz 2 N11.01 
slanke wikke Vicia tetrasperma subsp. gracilis 3 15 zzz 20 N12.05 
slofhak Anthoxanthum aristatum 1 406 z 0 N12.05 
smalle rolklaver Lotus glaber 119 318 z 37 
snavelruppia Ruppia maritima 27 71 zz 38 
soldaatje Orchis militaris 1 24 zzz 4 N11.01 
spaans vetkruid Sedum hispanicum 1 50 OV-1 zz 2 
spiesleeuwenbek Kickxia elatine 13 119 zz 10 N12.05 
spiesraket Sisymbrium loeselii 2 54 zzz 3 
spindotterbloem Caltha palustris subsp. araneosa 2 91 zz 2 N01.03, N05.01 
spiraalruppia Ruppia cirrhosa 18 29 zzz 62 N01.02 
steenanjer Dianthus deltoides 3 516 zz 0 N11.01 
stekend loogkruid Salsola kali 41 197 zz 20 N08.01 
stekende bies Schoenoplectus pungens 1 13 zzz 7 N01.02, N09.01, N12.04 1330A 1330B 
stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris 25 108 zz 23 N01.04, N14.03, N15.01 
stijve moerasweegbree Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides 3 175 zz 1 N01.02, N08.03 2190A 
stijve ogentroost Euphrasia stricta 37 612 a 6 N06.04, N07.01, N09.01 
stijve wikke Vicia tenuifolia 2 33 zzz 6 
stijve windhalm Apera interrupta 7 40 zz 17 
stijve wolfsmelk Euphorbia stricta x 2 39 zzz 5 N08.02, N11.01, N12.05 
stinkend liefdegras Eragrostis cilianensis 1 2 OV-1 zzz 50 
stinkende ganzenvoet Chenopodium vulvaria 2 12 zzz 16 N12.05 
stinkende kamille Anthemis cotula 7 128 zz 5 N12.05 
stofzaad Monotropa hypopitys 1 39 zz 2 N01.02, N01.04, N15.01 
strandbiet Beta vulgaris subsp. maritima 41 114 zz 35 
strandduizendguldenkruid Centaurium littorale 48 209 z 22 N08.01, N09.01 1310B 
strandmelde Atriplex littoralis 83 267 z 31 
tripmadam Sedum rupestre 20 327 z 6 N01.03, N11.01, N12.01 
trosdravik Bromus racemosus 26 196 z 13 N10.02 
trosgamander Teucrium botrys x 2 8 zzz 25 N11.01 
tuinbingelkruid Mercurialis annua 108 537 a 20 
tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata 6 431 z 1 N14.03 
valse kamille Anthemis arvensis 14 419 z 3 N12.05 
veldgerst Hordeum secalinum 92 540 a 17 
veldkruidkers Lepidium campestre 12 235 zz 5 
veldsalie Salvia pratensis 10 325 zz 3 N11.01, N12.01, N12.03 
verfbrem Genista tinctoria 1 88 zz 1 N07.01, N08.02, N08.03, N10.02, 
vertakte paardenstaart Equisetum ramosissimum 1 12 zzz 8 
viltig kruiskruid Jacobaea erucifolia 122 523 a 23 
viltroos Rosa tomentosa 29 99 zz 29 
vlashuttentut Camelina sativa subsp. alyssum 1 2 x 50 N12.05 
vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata 45 296 z 15 N01.02, N05.01, N08.03, N10.01, 2190B 
vlottende bies Eleogiton fluitans 2 368 z 0 
vlozegge Carex pulicaris 1 68 zz 1 6410 
voorjaarsganzerik Potentilla tabernaemontani 1 110 zz 0 N11.01 
voorjaarszegge Carex caryophyllea 1 98 zz 1 N11.01 
waterdrieblad Menyanthes trifoliata 18 659 a 2 N05.01, N05.02, N10.01, N17.06 



82 83 BIJLAGE 2:
OVERZICHT ZEEUWSE SOORTEN: BESCHERMDE, RL, ZWAARTEPUNT-, KENMERKENDE EN TYPISCHE SOORTEN

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend
stekelhuidigen

hartegel/zeeklit Echinocardium cordatum zwaartepunt Zeeland 1110B 1160
gewone slangster Ophiura ophiura zwaartepunt Zeeland 1110B
gewone zeester Asterias rubens zwaartepunt Zeeland
gewone zeeappel Psammechinus miliaris zwaartepunt Zeeland

aardaker Lathyrus tuberosus 75 407 z 18 N12.01, N12.03, N12.05
aardbeiganzerik Potentilla sterilis 1 58 zz 1 14.03, N17.06
aardbeiklaver Trifolium fragiferum 121 550 a 22 N12.04
aardkastanje Bunium bulbocastanum 1 26 zz 3 N12.05
absintalsem Artemisia absinthium 24 243 z 9
addertong Ophioglossum vulgatum 40 217 z 18 N10.01, N10.02
akkerandoorn Stachys arvensis 26 429 z 6 N12.05
akkerboterbloem Ranunculus arvensis 2 16 zzz 12 N12.05
akkerdoornzaad Torilis arvensis x 5 18 zzz 27 N12.01, N12.03, N12.05
akkermelkdistel Sonchus arvensis 2120
akkerleeuwenbek Misopates orontium 2 234 z 0 N12.05
akkerogentroost Odontites vernus subsp. vernus 1 25 zz 4 N12.05
amandelwolfsmelk Euphorbia amygdaloides 4 35 zzz 11 N14.03
armbloemige waterbies Eleocharis quinqueflora 8 101 zz 7 N01.02, N08.03, N10.01 2190B
beemdkroon Knautia arvensis 37 538 z 6 N11.01, N12.01, N12.03
behaarde boterbloem Ranunculus sardous 113 525 a 21 N12.04, N12.05
behaarde struweelroos Rosa caesia 1 10 zzz 10
beklierde heggenroos Rosa balsamica 24 35 zz 68
bergdravik Bromopsis erecta 2 34 zzz 5 N11.01
bergnachtorchis Platanthera montana x 5 27 zzz 18 N11.01
bergsteentijm Clinopodium menthifolium 1 19 zzz 5
beursjesganzenvoet Chenopodium chenopodioides 9 16 zzz 56
bevertjes Briza media 23 360 z 6 N10.1, N10.2, N11.01, N12.01, N12.03
biestarwegras Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica 44 165 z 26
bijenorchis Ophrys apifera 92 320 z 28 N11.01
bilzekruid Hyoscyamus niger 13 141 zz 9
blaasvaren Cystopteris fragilis x 1 38 zz 2 N14.03
blauw kweldergras Puccinellia fasciculata 30 44 zzz 68 1330A 1330B
blauw walstro Sherardia arvensis 66 368 z 17 N12.01, N12.05
blauwe bremraap Orobanche purpurea 1 48 zz 2 N08.02, N11.01 2130A
blauwe knoop Succisa pratensis 4 656 a 0 N06.04, N07.01, N10.01 6410
blauwe zeedistel Eryngium maritimum 27 124 zz 21 N01.02, N08.02 2120
bleek bosvogeltje Cephalanthera damasonium 1 8 zzz 12 N14.03
bleek kweldergras Puccinellia distans subsp. borealis 20 43 zzz 46 1330A 1330B
bleek schildzaad Alyssum alyssoides 1 15 zzz 6 N01.03, N08.02, N11.01 2130A
bleekgele hennepnetel Galeopsis segetum 1 319 z 0 N12.05
bokkenorchis Himantoglossum hircinum x 17 44 zzz 38
bolderik Agrostemma githago 46 486 z 9 N12.05
bonte paardenstaart Equisetum variegatum 8 34 zz 23 N08.03, N10.01
bosaardbei Fragaria vesca 34 691 a 4 N15.01, N17.06
bosorchis Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii 21 93 zz 22 N08.03, N10.01, N10.02
bostulp Tulipa sylvestris 12 120 zz 10 x
brede orchis Dactylorhiza majalis subsp. majalis 24 386 z 6 N10.01, N10.02
brede waterpest Elodea canadensis 12 742 a 1
brede wolfsmelk Euphorbia platyphyllos x 8 17 zzz 47 N12.05
dauwnetel Galeopsis speciosa 3 442 z 0
dicht langbaardgras Vulpia fasciculata 5 36 zzz 13
distelbremraap Orobanche reticulata 1 34 zzz 2
dodemansvingers Oenanthe crocata 8 27 zzz 29
dolik Lolium temulentum 2 4 x 50 N12.05
donderkruid Inula conyzae 44 144 zz 30 N14.03, N15.01
donkergroene basterdwederik Epilobium obscurum 13 531 z 2
doorschijnend sterrenkroos Callitriche truncata 10 40 zz 25
draadklaver Trifolium micranthum 14 61 zz 22
dreps Bromus secalinus 25 81 zz 30 N12.05
driedistel Carlina vulgaris 13 91 zz 14 N11.01
drijvende waterweegbree Luronium natans x x 2 200 z 1 N01.04 KvS GR
dubbelkelk Picris echioides 117 511 z 22
dubbelloof Blechnum spicant 5 586 a 0 N15.01
duifkruid Scabiosa columbaria 1 95 zz 1 N01.03, N11.01, N12.01, N12.03
duinaveruit Artemisia campestris subsp. maritima 2 45 zz 4 N08.02 3210A
duindoorn Hippophae rhamnoides 81 426 a 19
duinlangbaardgras Vulpia ciliata subsp. ambigua 17 58 zz 29 N08.02
duinzwenkgras Festuca arenaria 33 180 z 18
dunstaart Parapholis strigosa 66 141 zz 46 N09.01, N12.04 1330A 1330B
dwergbloem Centunculus minimus 12 88 zz 13 N01.02, N01.04, N06.04, N08.03, 2190BC
dwerggras Mibora minima 1 18 zzz 5
dwergvlas Radiola linoides 6 84 zz 7 N01.02, N01.04, N06.04, N08.03 2190BC
echt lepelblad Cochlearia officinalis subsp. officinalis 38 110 zz 34 N05.01, N05.02, N09.02, N12.04 4630B
eenbloemige zeekraal Salicornia pusilla 1 9 zzz 11
egelantier Rosa rubiginosa 78 340 a 22 2160
eironde leeuwenbek Kickxia spuria 8 54 zz 14 N12.05
engels gras Armeria maritima 21 256 z 8 N09.01, N12.04 1330A 1330B
engels lepelblad Cochlearia officinalis subsp. anglica 1 68 zz 1 N09.01 1330A 1330B
engels slijkgras Spartina anglica 63 160 z 39
engelse alant Inula britannica 1 125 z 0
fijn goudscherm Bupleurum tenuissimum 23 32 zz 71 N01.01, N09.01, N12.04 1310B
fijn hoornblad Ceratophyllum submersum 57 198 zz 28
fijne ooievaarsbek Geranium columbinum 14 84 zz 16
fraai duizendguldenkruid Centaurium pulchellum 97 583 a 16 N01.03, N08.03, N09.01, N12.04 1310B
franse silene Silene gallica 6 96 zz 6 N12.05
galigaan Cladium mariscus 4 134 zz 2 N01.02, N08.03
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Beschermde status Staat van Instandhouding Verspreiding Rode lijst zeldzaam 
heid 

Belang Zeeland Trend in Zeeland Kenmerkend Doelstelling overig natuurbeleid 
vaatplanten aantal uurhokken landelijk zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 

319 soorten 
europees landelijk landelijk Zeeland landelijk 

Rode Lijst 
2004 % Zeeland 

Living Planet Index 
(LPI)  zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

waterpunge Samolus valerandi 94 534 a 17 2190A 
waterscheerling Cicuta virosa 1 446 z 0 N05.01, N05.02 
weideklokje Campanula patula 1 55 zzz 1 N01.03, N01.04, N11.01, N12.01, 
welriekende agrimonie Agrimonia procera 2 166 zz 1 N14.03, N17.06 6430C 
wild kattenkruid Nepeta cataria 6 82 zz 7 N14.03 
wilde gagel Myrica gale 1 544 a 0 
wilde kievitsbloem Fritillaria meleagris 6 286 zz 2 N01.03, N10.02 
wilde kool Brassica oleracea subsp. oleracea 2 12 zzz 16 
wilde peterselie Petroselinum segetum 6 14 zzz 42 
wilde ridderspoor Consolida regalis 7 89 zzz 7 N12.05 
witte munt Mentha suaveolens 4 109 zz 3 N01.03, N12.02, N12.04 
wollige distel Cirsium eriophorum 3 8 zzz 37 N12.01 
wrangwortel Helleborus viridis 1 33 zzz 3 
zacht loogkruid Salsola tragus 4 85 zz 4 
zacht vetkruid Sedum sexangulare 3 293 z 1 N11.01, N12.01 
zandhaver Leymus arenarius 47 216 z 21 N08.02 
zandkweek Elytrigia maritima 66 149 zz 44 
zandvarkensgras Polygonum oxyspermum subsp. raii 4 14 zzz 28 
zeealsem Artemisia maritima 59 174 z 33 1330A 1330B 
zeegerst Hordeum marinum 21 56 zz 37 N01.02, N09.01, N12.04 1330A 1330B 
zeekool Crambe maritima 41 141 zz 29 N08.01 
zeekweek Elytrigia atherica 115 396 a 29 
zeelathyrus Lathyrus japonicus 3 19 zzz 15 
zeepostelein Honckenya peploides 38 163 z 23 N08.01 
zeeraket Cakile maritima 69 276 z 25 N08.01 
zeerus Juncus maritimus 41 124 zz 33 N12.04 1330A 1330B 
zeevenkel Crithmum maritimum 44 99 zz 44 
zeevetmuur Sagina maritima 64 166 zz 38 1310B 
zeeweegbree Plantago maritima 73 213 z 34 N12.04 1330A 1330B 
zeewinde Convolvulus soldanella 24 100 zz 24 N01.02, N08.01 
zeewolfsmelk Euphorbia paralias 20 73 zz 27 N01.02, N08.01, N08.02 2120 
zilt torkruid Oenanthe lachenalii 21 115 zz 18 N01.02, N05.02, N09.02, N12.04 
zilte greppelrus Juncus ambiguus 92 413 z 22 
zilte rus Juncus gerardii 120 521 a 23 N08.03, N10.02, N12.04 1330A 1330B 
zilte schijnspurrie Spergularia salina 113 509 a 22 N12.04 1330A 1330B 
zilte waterranonkel Ranunculus baudotii 80 208 z 38 N08.03, N12.04 2190A 
zilte zegge Carex distans 88 291 z 30 N09.01, N12.04 
zomerbitterling Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata 38 81 E zz 46 N08.03, N09.01 
zomerklokje Leucojum aestivum 8 177 zz 4 N01.03, N05.01, N05.02 6430B 
zulte Aster tripolium 109 500 a 21 N12.04 1330 A 1330B 
zwartmoeskervel Smyrnium olusatrum 4 41 zzz 9 
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BILAGE 3: 
Overzicht Zeeuwse soorten: beschermde, Soorten actief soortenbeleid 

Soortgroep 
vogels 
68 soorten, 36 doelsoorten 
baardman 
boerenzwaluw 
bontbekplevier 
bonte strandloper 
braamsluiper 
brilduiker 
bruine kiekendief 

Wetenschappelijke naam 

panurus biarmicus 
hirundo rustica 
charadrius hiaticula 
calidris alpina 
sylvia curruca 
bucephala clangula 
circus aeruginosus 

Kwalificatie 
Actief 

soortenbeleid 
d 
d 
d 
a 
m 
a 
d 

Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhoudin
landelijk (SOVON) 

g Trend landelijk 
periode periode 

Rode lijst 
landelijk 

Rode lijst 
europees 

Belang Zeeland 
zwaartepunt populatie

Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
 NNZ N2000 KRW ANB 

broedvogel 
x 
x 
x 

x 

x 

niet-broedvoge
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 europees 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

landelijk 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

broedvogel niet broedvo 1990-2017 2007-2017 Rode lijst 2016 
! 
* 

B 

* 
! 

IUCN ( OSPAR) % Zeeland 

zwaartepunt nb 
zwaartepunt nb 

zwaartepunt nb 

zeeuwse soort 

x 

doelsoort SNL 
N05.01 N05.02 

N08.01 

N08.02 

N05.01 N05.02 

doelstelling of typische soort 

WST OS KV KV VD GR MZ 
WST OS VD GR MZ 

VM OS KV VD GR 
WST OS KV GR 

doelsoort 
x 

doelsoort 
x 
x 
x 

x 

x 
drieteenstrandloper 
dwergstern 
gele kwikstaart 
geoorde fuut 
gierzwaluw 
goudplevier 
graspieper 
grauwe gors 
grauwe vliegenvanger 
groene specht 
grote lijster 
grote stern 
huismus 
huiszwaluw 
ijsvogel 
kanoet 
kemphaan 

calidris alba 
sternula albifrons 
motacilla flava 
podiceps nigricollis 
apus apus 
pluvialis apricaria 
anthus pratensis 
emberiza calandra 
muscicapa striata 
picus viridis 
turdus viscivorus 
thalasseus sandvicensis 
passer domesticus 
delichon urbicum 
alcedo atthis 
calidris canutus 
calidris pugnax 

a 
d 
a 
a 
d/a 
a 
a 
d/a 
d 
a 
d 
d 
d 
d 
d 
a 
a 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

* 

* 

* 

B 
* 
* 

zwaartepunt b 

zwaartepunt nb 

zwaartepunt nb 

zwaartepunt nb 

zwaartepunt nb 

x 

x 

x 

x 
x 

N01.02 N08.01 
5 
N04.04B 

7 
N12.05 A01.02 

6 

N01.02 N08.01 

6 

WST OS VD 
WST OS KV GR 

OS GR MZ 

WST VM OS KV GR 
6130 

WST OS VD GR 

WST OS VD MZ 

x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 

kerkuil 
kievit 
kleine mantelmeeuw 
Kleine zwaan 
kluut 
kneu 
lepelaar 
middelste zaagbek 
noordse stern 
oeverpieper 

tyto alba 
vanellus vanellus 
larus fuscus 
cygnus columbianus 
recurvirostra avosetta 
linaria cannabina 
platalea leucorodia 
mergus serrator 
sterna paradisaea 
anthus petrosus 

d 
a 
d/a 
a 
d 
d 
d 
a 
m 
a 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

! 

! B 
! 
* 
B 
* 

zwaartepunt b+nb 

zwaartepunt nb 
zwaartepunt b+nb 

zwaartepunt nb 

x 

N13.02 
4 
3 
4 
N04.04B 
N01.02 N08.01 

WST VM OS KV GR 
VM KV 
WST VM OS ZM KV GR MZ 
WST VM OS ZM KV VD GR MZ 13

WST VM OS KV VD GR MZ 
WST VM OS KV VD GR 
OS 

30A 

x 
x 

x 
x 
x 

oeverzwaluw riparia riparia d x x x x x 
patrijs 
pijlstaart 
ransuil 
ringmus 
rode wouw 
roodborsttapuit 
roodkeelduiker 
rosse grutto 
rotgans (zwartbuik) 
scholekster 
snor 
sperwer 
spotvogel 
spreeuw 
steenloper 
steenuil 
stormmeeuw 
strandplevier 
tapuit 
torenvalk 
tureluur 
veldleeuwerik 
visdief 
waterhoen 
wilde eend 

perdix perdix 
anas acuta 
asio otus 
passer montanus 
milvus milvus 
saxicola rubicola 
gavia stellata 
limosa lapponica 
branta bernicla 
haematopus ostralegus 
locustella luscinioides 
accipiter nisus 
hippolais icterina 
sturnus vulgaris 
arenaria interpres 
athene noctua 
larus canus 
charadrius alexandrinus 
oenanthe oenanthe 
falco tinnunculus 
tringa totanus 
alauda arvensis 
sterna hirundo 
gallinula chloropus 
anas platyrhynchos 

d 
a 
d 
d 
m 
d 
a 
a 
a 
d/a 
a 
m 
d 
d/a 
a 
d 
m 
d/a 
d 
m 
d/a 
d 
d 
a 
a 

x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

B 

* 

B 
B 
! 

! 
* 
! 

! 
B 

* 
* 
* 
! 

zwaartepunt nb 

zwaartepunt nb 
zwaartepunt nb 

zwaartepunt nb 

zwaartepunt b+nb 

zwaartepunt nb 

zwaartepunt b 

x 

x 
x 

x 

x 

4 

4 

N13.02 
N01.02 N09.01 
N05.01 N05.02 

N12.06 N17.01 

N01.02 N08.01 
N01.02 N08.01 

9 
7 
3 

WST VM OS ZM KV VD GR ZM 

VD 
WST OS VD GR 
VM OS ZM KV GR 
WST OS VD GR 

WST OS VD GR 

WST OS ZM KV GR MZ 2110 
2130AB 

WST OS KV VD GR 1330A 1330B 

WST OS ZM KV VD GR 

WST VM OS KV GR 
x 
x 

x 

x 
x 

x 
x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 

wintertaling 
witte kwikstaart 
wulp 

anas crecca 
motacilla alba 
numenius arquata 

a 
d/a 
a 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x B zwaartepunt nb 

4 

6 

WST OS ZM KV VD GR ZM 

WST OS VD GR 2190C 
x 

zilvermeeuw 
zilverplevier 
zomertaling 

larus argentatus 
pluvialis squatarola 
spatula querquedula 

d 
a 
a 

x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

B zwaartepunt nb 
x 

4 

WST KV 
WST OS VD GR MZ 

zomertortel streptopelia turtur d x x x x zwaartepunt b x 
zwarte roodstaart phoenicurus ochruros d x x x x 
zwartkopmeeuw ichthyaetus melanocephalus m x x x x zwaartepunt nb WST ZM KV 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
zoogdieren Actief landelijk periode landelijk europees zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 
27 soorten, 23 doelsoorten soortenbeleid regio land  regio wate europees landelijk 2013-2018 1950-2020 Rode Lijst 202 IUCN  zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
baardvleermuis myotis mystacinus d ZL x x 
bever castor fiber a O-ZVL TH * 
bosvleermuis nyctalus leisleri d O-ZVL * * 
bruinvis phocoena phocoena a ZL zwaartepunt Zeeland N01.01 VR VD OS WS 
bunzing mustela putorius d/a ZL x x 
egel erinaceus europaeus d ZL 
franjestaart myotis nattereri d SD WA O-ZVL 
gewone dwergvleermuis pipistrellus pipistrellus d ZL 
gewone grootoorvleermuis plecotus auritus d ZL x 
gewone zeehond phoca vitulina a ZL zwaartepunt Zeeland N01.01 VR VD GR OS WS 
grijze grootoorvleermuis plecotus austriacus d W-ZVL <1990 O-ZVL zwaartepunt Zeeland 
grijze zeehond halichoerus grypus a ZL zwaartepunt Zeeland VR VD GR OS WS 
haas lepus europaeus d ZL * 1330A 1330B 
hermelijn mustela erminea d ZL 
ingekorven vleermuis myotis emarginatus d O-ZVL * 
laatvlieger eptesicus serotinus d ZL x 
meervleermuis myotis dasycneme d ZL 
mopsvleermuis barbastella barbastellus d ZVL zwaartepunt Zeeland x 
noordse woelmuis microtus oeconomus d SD NB zwaartepunt Zeeland KvS GR KV OS x x 



4 5 BIJLAGE 3:
SOORTEN ACTIEF SOORTENBELEID

boerenzwaluw hirundo rustica d x x x x * x x
bontbekplevier charadrius hiaticula d x x x x zwaartepunt nb N08.01 WST OS KV KV VD GR MZ x
bonte strandloper calidris alpina a x x x B zwaartepunt nb WST OS VD GR MZ
braamsluiper sylvia curruca m x x x x N08.02 x
brilduiker bucephala clangula a x x x * VM OS KV VD GR
bruine kiekendief circus aeruginosus d x x x x ! zwaartepunt nb N05.01 N05.02 WST OS KV GR x
drieteenstrandloper calidris alba a x x x x WST OS VD
dwergstern sternula albifrons d x x x x zwaartepunt b N01.02 N08.01 WST OS KV GR
gele kwikstaart motacilla flava a x x x x * x 5 x
geoorde fuut podiceps nigricollis a x x x x zwaartepunt nb N04.04B OS GR MZ
gierzwaluw apus apus d/a x x x x
goudplevier pluvialis apricaria a x x x WST VM OS KV GR x
graspieper anthus pratensis a x x x x * x 7 6130 x
grauwe gors emberiza calandra d/a x x x x zwaartepunt nb N12.05 A01.02 x
grauwe vliegenvanger muscicapa striata d x x x x * x
groene specht picus viridis a x x x x x 6 x
grote lijster turdus viscivorus d x x x x x x
grote stern thalasseus sandvicensis d x x x x B zwaartepunt nb N01.02 N08.01 WST OS VD GR
huismus passer domesticus d x x x x *
huiszwaluw delichon urbicum d x x x x * x
ijsvogel alcedo atthis d x x x x
kanoet calidris canutus a x x x WST OS VD MZ
kemphaan calidris pugnax a x x x zwaartepunt nb 6
kerkuil tyto alba d x x x x x x
kievit vanellus vanellus a x x x x ! WST VM OS KV GR x
kleine mantelmeeuw larus fuscus d/a x x x x VM KV
Kleine zwaan cygnus columbianus a x x x ! B N13.02 WST VM OS ZM KV GR MZ x
kluut recurvirostra avosetta d x x x x ! zwaartepunt b+nb 4 WST VM OS ZM KV VD GR MZ 1330A x
kneu linaria cannabina d x x x x * 3 x
lepelaar platalea leucorodia d x x x x B zwaartepunt nb 4 WST VM OS KV VD GR MZ
middelste zaagbek mergus serrator a x x x x * zwaartepunt b+nb N04.04B WST VM OS KV VD GR
noordse stern sterna paradisaea m x x x x N01.02 N08.01 OS
oeverpieper anthus petrosus a x x x zwaartepunt nb
oeverzwaluw riparia riparia d x x x x x
patrijs perdix perdix d x x x x 4 x
pijlstaart anas acuta a x x x x B zwaartepunt nb WST VM OS ZM KV VD GR ZM
ransuil asio otus d x x x x x
ringmus passer montanus d x x x x * x x
rode wouw milvus milvus m x x x
roodborsttapuit saxicola rubicola d x x x x x 4
roodkeelduiker gavia stellata a x x x x VD
rosse grutto limosa lapponica a x x x B WST OS VD GR
rotgans (zwartbuik) branta bernicla a x x x B zwaartepunt nb N13.02 VM OS ZM KV GR x
scholekster haematopus ostralegus d/a x x x x ! zwaartepunt nb N01.02 N09.01 WST OS VD GR x
snor locustella luscinioides a x x x N05.01 N05.02
sperwer accipiter nisus m x x x x !
spotvogel hippolais icterina d x x x x * N12.06 N17.01 x
spreeuw sturnus vulgaris d/a x x x x !
steenloper arenaria interpres a x x x zwaartepunt nb WST OS VD GR
steenuil athene noctua d x x x x x x
stormmeeuw larus canus m x x x x !
strandplevier charadrius alexandrinus d/a x x x x B zwaartepunt b+nb N01.02 N08.01 WST OS ZM KV GR MZ 2110
tapuit oenanthe oenanthe d x x x x N01.02 N08.01 2130AB
torenvalk falco tinnunculus m x x x x x x
tureluur tringa totanus d/a x x x x * zwaartepunt nb 9 WST OS KV VD GR 1330A 1330B x
veldleeuwerik alauda arvensis d x x x x * 7 x
visdief sterna hirundo d x x x x * zwaartepunt b 3 WST OS ZM KV VD GR
waterhoen gallinula chloropus a x x x x ! x x
wilde eend anas platyrhynchos a x x x x WST VM OS KV GR x
wintertaling anas crecca a x x x x 4 WST OS ZM KV VD GR ZM
witte kwikstaart motacilla alba d/a x x x x x
wulp numenius arquata a x x x x B zwaartepunt nb 6 WST OS VD GR 2190C
zilvermeeuw larus argentatus d x x x x x WST KV
zilverplevier pluvialis squatarola a x x x B zwaartepunt nb WST OS VD GR MZ
zomertaling spatula querquedula a x x x x 4
zomertortel streptopelia turtur d x x x x zwaartepunt b x
zwarte roodstaart phoenicurus ochruros d x x x x
zwartkopmeeuw ichthyaetus melanocephalus m x x x x zwaartepunt nb WST ZM KV

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend

27 soorten, 23 doelsoorten regio land  regio water europees landelijk Rode Lijst 2020 IUCN  zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort
baardvleermuis myotis mystacinus d ZL x x
bever castor fiber a O-ZVL TH *
bosvleermuis nyctalus leisleri d O-ZVL * *
bruinvis phocoena phocoena a ZL zwaartepunt Zeeland N01.01 VR VD OS WS
bunzing mustela putorius d/a ZL x x
egel erinaceus europaeus d ZL
franjestaart myotis nattereri d SD WA O-ZVL
gewone dwergvleermuis pipistrellus pipistrellus d ZL
gewone grootoorvleermuis plecotus auritus d ZL x
gewone zeehond phoca vitulina a ZL zwaartepunt Zeeland N01.01 VR VD GR OS WS
grijze grootoorvleermuis plecotus austriacus d W-ZVL <1990 O-ZVL zwaartepunt Zeeland
grijze zeehond halichoerus grypus a ZL zwaartepunt Zeeland VR VD GR OS WS
haas lepus europaeus d ZL * 1330A 1330B
hermelijn mustela erminea d ZL
ingekorven vleermuis myotis emarginatus d O-ZVL *
laatvlieger eptesicus serotinus d ZL x
meervleermuis myotis dasycneme d ZL
mopsvleermuis barbastella barbastellus d ZVL zwaartepunt Zeeland x
noordse woelmuis microtus oeconomus d SD NB zwaartepunt Zeeland KvS GR KV OS x x

Staat van Instandhouding 

soortenbeleid
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhoudin Trend landelijk Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
vogels Actief landelijk (SOVON) 

g 
periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

68 soorten, 36 doelsoorten soortenbeleid broedvogel niet-broedvoge europees landelijk broedvogel niet broedvo 1990-2017 2007-2017 Rode lijst 2016 IUCN ( OSPAR) % Zeeland zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
baardotter  biarmi lutra lutra d d/a ZL <1990 ! * N05.01 N05.02 
rosse vleermuis nyctalus noctula d WA ZB ZVL 
ruige dwergvleermuis pipistrellus nathusii d ZL 
tweekleurige vleermuis vespertilio murinus d WA <1990 TH * 
veldspitsmuis crocidura leucodon d ZVL zwaartepunt Zeeland 
waterspitsmuis neomys fodiens d ZL 
watervleermuis myotis daubentonii d ZL 
wezel mustela nivalis d ZL * 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
amfibieen en reptielen Actief landelijk periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 

5 soorten, 5 doelsoorten soortenbeleid terrestrisch  europees landelijk 2013-2018 1995-2017 2007-2017 rode lijst 2009 IUCN  % Zeeland zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
boomkikker hyla arborea d SD ZVL x x * zwaartepunt Zeeland RL x 
heikikker rana arvalis d SD x x x 
kamsalamander triturus cristatus d ZB ZVL x x Zwin x 
levendbarende hagedis zootoca vivipara d ZL x x * x 
rugstreeppad epidalea calamita d/a ZL x x * x 2190A x 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie 
Actief 

soortenbeleid 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
vissen 

zee en estuarium rivier en polde 
trekvis trekvis 
x 
x 
trekvis trekvis 
trekvis trekvis 
x 
x 
x 
x 
x 
trekvis trekvis 
x 
trekvis trekvis 
x 
x 

x 
x 
x 
trekvis trekvis 
x 
x 
trekvis trekvis 
x 

europees landelijk 
visserijwet 

x 
x 

visserijwet 
visserijwet 

visserijwet 

visserijwet 
visserijwet 
visserijwet 
visserijwet 
visserijwet 
visserijwet 
visserijwet 
visserijwet 

x visserijwet 
visserijwet 
visserijwet 
visserijwet 

landelijk 

2013-2018 

periode 

1990-2015 

periode 

2005-2015 

landelijk 

rode lijst 2015 

* 

* 

europees 

IUCN/OSPAR

* 

OSPAR 

zwaartepunt populatie 

 % Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

zeeuwse soort 

NNZ 

doelsoort SNL 
N04.03 N04.04B 
N04.03 N04.04B 
N04.03 N04.04B 
N01.01 

N04.03 N04.04B 

N01.01 

N04.03 N04.04B 
4 
N04.04B 
N04.03 N04.04A 
N04.04B 

N2000 

doelstelling of typische soort 
1110A 1130 1140 1160 

1140 

1110A 

1110 AB 1130 1160 

1110 AB 1130 1140 1160 
1130 

1110B 1130 
1110B 1130 1160 

KRW 

doelsoort 

ANB 

doelsoort 23 soorten, geen doelsoorten 
bot 
brakwatergrondel 
dikkopje 
diklipharder 
driedoornige stekelbaars 
gevlekte gladde haai 
gewone zeedonderpad 
grote koornaarvis 
haring 
hondshaai 
paling (aal) 
schol 
spiering 
sprot 
stekelrog 
tiendoornige stekelbaars 
tong 
wijting 
zalm 
zandspiering 
zeebaars 
zeeforel 
zwarte grondel 

platichthys flesus 
pomatoschistus microps 
pomatoschistus minutus 
chelon labrosus 
gasterosteus aculeatus 
mustelus asterias 
myoxocephalus scorpius 
atherina presbyter 
clupea harengus 
scyliorhinus canicula 
anguilla anguilla 
pleuronectes platessa 
osmerus eperlanus 
sprattus sprattus 
raja clavata 
pungitius pungitius 
solea solea 
merlangius merlangus 
salmo solar 
ammodytes tobianus 
dicentrarchus labrax 
salmo trutta f. trutta 
gobius niger 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
dagvlinders  Actief periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

11 soorten, 5 doelsoorten soortenbeleid regio europees landelijk landelijk 1992-2017 2007-2017  Rode Lijst 2019 IUCN % Zeeland zeeuwse soort  doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
argusvlinder lasiommata megera d/a ZL zwaartepunt Zeeland x 4 
grote  vos nymphalis polychloros d WA ZVL x zwaartepunt Zeeland x RL 
grote weerschijnvlinder apatura iris m O-ZVL 
heivlinder hipparchia semele d SD WA x 3 2130 ABC 
keizersmantel argynnis paphia m ZL RL 
kleine ijsvogelvlinder limenitis camilla m ZVL x RL 
kleine parelmoervlinder issoria lathonia d SD WA ZVL x 3 2130AB  
koevinkje aphantopus hyperantus m ZL N12.03 
koninginnenpage papilio machaon d ZL x N12.01 
oranje zandoogje pyronia tithonus m ZL * zwaartepunt Zeeland x 
zwartsprietdikkopje thymelicus lineola m ZL zwaartepunt Zeeland 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie 
 Actief 

Voorkomen in Zeeland Beschermde status  Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
nachtvlinders landelijk landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

 34 soorten, 4 doelsoorten 
roomvlek 
meidoornspanner 
maansikkeluil 

arctia villica 
theria primaria 
agrochola lunosa 

soortenbeleid 
m 
d 
m 

regio 
SD WA 
WA 
ZL 

europees landelijk 2013-2018 2012 (vlp) 
* 

% Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

 zeeuwse soort 
x 
x 
x 

 doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

walstrobandspanner epirrhoe galiata m WA zwaartepunt Zeeland x 
astermonnik cucullia asteris m ZL zwaartepunt Zeeland x 
bruine grasuil rhyacia simulans m ZL zwaartepunt Zeeland x 
geveerde witvleugeluil aporophyla australis m SD WA NB ZB ZVL zwaartepunt Zeeland x 
meldedwergspanner eupithecia simpliciata m ZL zwaartepunt Zeeland x 
grijze herfstuil eugnorisma glareosa m SD WA NB ZVL zwaartepunt Zeeland x 
gele kustspanner aspitates ochrearia m ZL zwaartepunt Zeeland x 
ligusterstipspanner scopula imitaria m SD WA NB ZB WZVL zwaartepunt Zeeland x 
purperuiltje phytometra viridaria m WA 
schaaruil zygaena trifolii m ZL zwaartepunt Zeeland x 
duinworteluil agrotis ripae m SD WA NB WZVL zwaartepunt Zeeland x 
slanke groenuil 
kamillevlinder 
iepentakvlinder 
bruinbandspanner 

actebia praecox 
cucullia chamomillae 
ennomos autumnaria 
scotopteryx chenopodiata 

m 
m 
m 
m 

SD WA 
SD WA NB ZB ZVL 
ZL 
ZL zwaartepunt Zeeland x 

rietluipaard phragmataecia castaneae m SD WA NB ZB ZVL x 
klein muisbeertje pelosia obtusa m NB WZVL x 
gelijnde silene-uil sideridis reticulata m SD WA NB 
dwarsbanddwergspanner eupithecia subumbrata m SD WA NB ZB WZVL 
populierenblad gastropacha populifolia m OZVL zwaartepunt Zeeland x 
bruine bosrankspanner horisme vitalbata m WA, WZVL, PH 
ligusterblokspanner 
silenedwergspanner 
malvabandspanner 

trichopteryx polycommata 
eupithecia venosata 
larentia clavaria 

m 
d 
m 

SD WA 
WA, ZB 
ZL zwaartepunt Zeeland x 

zeeuwse grasworteluil apamea oblonga m SD WA NB ZB ZVL zwaartepunt Zeeland x 
witroze stipspanner scopula emutaria m ZL zwaartepunt Zeeland x 
houtkleurige vlinder xylena vetusta m SD WA 
bruine  witvleugeluil aporophyla lutulenta d SD x 

 



7 6 BIJLAGE 3:
SOORTEN ACTIEF SOORTENBELEID

otter lutra lutra d/a ZL <1990 *
rosse vleermuis nyctalus noctula d WA ZB ZVL
ruige dwergvleermuis pipistrellus nathusii d ZL
tweekleurige vleermuis vespertilio murinus d WA <1990 TH *
veldspitsmuis crocidura leucodon d ZVL zwaartepunt Zeeland
waterspitsmuis neomys fodiens d ZL
watervleermuis myotis daubentonii d ZL
wezel mustela nivalis d ZL *

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend
amfibieen en reptielen

rode lijst 2009
boomkikker hyla arborea d x x * zwaartepunt Zeeland RL x
heikikker rana arvalis d x x x
kamsalamander triturus cristatus d x x Zwin x
levendbarende hagedis zootoca vivipara d x x * x
rugstreeppad epidalea calamita d/a x x * x 2190A x

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend
vissen

rivier en polderwater rode lijst 2015
bot platichthys flesus a trekvis trekvis visserijwet zwaartepunt Zeeland N04.03 N04.04B 1110A 1130 1140 1160
brakwatergrondel pomatoschistus microps a x x zwaartepunt Zeeland N04.03 N04.04B
dikkopje pomatoschistus minutus a x x zwaartepunt Zeeland N04.03 N04.04B
diklipharder chelon labrosus a trekvis trekvis visserijwet zwaartepunt Zeeland N01.01 1140
driedoornige stekelbaars gasterosteus aculeatus a trekvis trekvis visserijwet
gevlekte gladde haai mustelus asterias a x * N04.03 N04.04B
gewone zeedonderpad myoxocephalus scorpius a x zwaartepunt Zeeland 1110A
grote koornaarvis atherina presbyter a x zwaartepunt Zeeland N01.01
haring clupea harengus a x visserijwet zwaartepunt Zeeland 1110 AB 1130 1160
hondshaai scyliorhinus canicula a x N04.03 N04.04B
paling (aal) anguilla anguilla a trekvis trekvis visserijwet 4
schol pleuronectes platessa a x visserijwet zwaartepunt Zeeland N04.04B 1110 AB 1130 1140 1160
spiering osmerus eperlanus a trekvis trekvis visserijwet N04.03 N04.04A 1130
sprot sprattus sprattus a x visserijwet zwaartepunt Zeeland N04.04B
stekelrog raja clavata a x visserijwet * zwaartepunt Zeeland
tiendoornige stekelbaars pungitius pungitius a x visserijwet
tong solea solea a x visserijwet zwaartepunt Zeeland 1110B 1130
wijting merlangius merlangus a x visserijwet * zwaartepunt Zeeland 1110B 1130 1160
zalm salmo solar a trekvis trekvis x visserijwet OSPAR
zandspiering ammodytes tobianus a x visserijwet zwaartepunt Zeeland
zeebaars dicentrarchus labrax a x visserijwet zwaartepunt Zeeland
zeeforel salmo trutta f. trutta a trekvis trekvis visserijwet
zwarte grondel gobius niger a x zwaartepunt Zeeland

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend

Rode Lijst 2019
argusvlinder lasiommata megera d/a zwaartepunt Zeeland x 4
grote vos nymphalis polychloros d x zwaartepunt Zeeland x RL
grote weerschijnvlinder apatura iris m
heivlinder hipparchia semele d x 3 2130 ABC
keizersmantel argynnis paphia m RL
kleine ijsvogelvlinder limenitis camilla m x RL
kleine parelmoervlinder issoria lathonia d x 3 2130AB
koevinkje aphantopus hyperantus m N12.03
koninginnenpage papilio machaon d x N12.01
oranje zandoogje pyronia tithonus m * zwaartepunt Zeeland x
zwartsprietdikkopje thymelicus lineola m zwaartepunt Zeeland

roomvlek arctia villica m * zwaartepunt Zeeland x
meidoornspanner theria primaria d x
maansikkeluil agrochola lunosa m zwaartepunt Zeeland x
walstrobandspanner epirrhoe galiata m zwaartepunt Zeeland x
astermonnik cucullia asteris m zwaartepunt Zeeland x
bruine grasuil rhyacia simulans m zwaartepunt Zeeland x
geveerde witvleugeluil aporophyla australis m zwaartepunt Zeeland x
meldedwergspanner eupithecia simpliciata m zwaartepunt Zeeland x
grijze herfstuil eugnorisma glareosa m zwaartepunt Zeeland x
gele kustspanner aspitates ochrearia m zwaartepunt Zeeland x
ligusterstipspanner scopula imitaria m zwaartepunt Zeeland x
purperuiltje phytometra viridaria m
schaaruil zygaena trifolii m zwaartepunt Zeeland x
duinworteluil agrotis ripae m zwaartepunt Zeeland x
slanke groenuil actebia praecox m
kamillevlinder cucullia chamomillae m
iepentakvlinder ennomos autumnaria m
bruinbandspanner scotopteryx chenopodiata m zwaartepunt Zeeland x
rietluipaard phragmataecia castaneae m x
klein muisbeertje pelosia obtusa m x
gelijnde silene-uil sideridis reticulata m
dwarsbanddwergspanner eupithecia subumbrata m
populierenblad gastropacha populifolia m zwaartepunt Zeeland x
bruine bosrankspanner horisme vitalbata m

silenedwergspanner eupithecia venosata d
malvabandspanner larentia clavaria m zwaartepunt Zeeland x
zeeuwse grasworteluil apamea oblonga m zwaartepunt Zeeland x
witroze stipspanner scopula emutaria m zwaartepunt Zeeland x
houtkleurige vlinder xylena vetusta m
bruine witvleugeluil aporophyla lutulenta d x

Staat van Instandhouding 

Staat van Instandhouding 

Staat van Instandhouding 

 

 

 

 
  

 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

   

 

 
 

 

 
  

 
 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

28 31 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
nachtvlinders Actief landelijk landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

34 soorten, 4 doelsoorten soortenbeleid regio europees landelijk 2013-2018 2012 (vlp) % Zeeland zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
bruine daguil euclidia glypica d ZL x 
spaanse vlag euplagia quadripunctaria m WA ZB ZVL x 
vijfvlek sintjanvlinder zygaena trifolii m ZL, Zwaartepunt ZVL zwaartepunt Zeeland x x 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
libellen Actief landelijk periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 
2 soorten, 2 doelsoorten soortenbeleid regio europees landelijk 2013-2018 1991-2017 2007-2017 rode lijst 2015 IUCN % Zeeland doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
gevlekte witsnuitlibel leucorrhinia pectoralis d  SD WA ZVL x N04.02 
plasrombout gomphus pulchellus d O-ZVL N04.02 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
sprinkhanen en krekels Actief periode landelijk europees zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 
1 soort, 1 doelsoort 
veenmol gryllotalpa gryllotalpa 

soortenbeleid 
d 

regio 
ZL 

europees landelijk landelijk 1950-2015 rode lijst 2012 % Zeeland zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie 
Actief 

soortenbeleid 
d 
d/s 
d/s 
d 
d 
d/s 
d 
m 
m 

Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
bijen landelijk periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 

92 soorten, 37 doelsoorten 
andoornbij 
bergbehangersbij 
blauwe ertsbij 
blauwe metselbij 
blauwzwarte houtbij 
boemerangmaskerbij 
bonte wespbij 
boommetselbij 
borstelgroefbij 

anthophora furcata 
megachile alpicola 
ceratina cyanea 
osmia caerulescens 
xylocopa violacea 
hylaeus difformis 
nomada bifasciata 
osmia parietina 
lasioglossum nitidiusculum 

regio europees landelijk 1950-2017 rode lijst 2018 

* 

r.l. Europa 2015 % Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zeeuwse soort 
x 

doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort 

x 
x 

doelsoort 

boszandbij 
breedbuikgroefbij 
bremzandbij 
donkere klaverzandbij 
donkere rimpelrug 
donkere wilgenzandbij 
donkere zijdebij 
doornkaakzandbij 
duingroefbij 
duinkegelbij 
duinmaskerbij 
duinzijdebij 
ericabij 
fluitenkruidbij 
geelgespoorde houtmetselbij 
geelstaartklaverzandbij 
gehoornde maskerbij 
gekielde dwergzandbij 
gewone kegelbij 
gewone langhoornbij 
gewone tubebij 

andrena coitana 
lasioglossum lativentre 
andrena ovatula 
andrena labialis 
andrena bimaculata 
andrena apicata 
colletes marginatus 
andrena spinigera? 
lasioglossum tarsatum 
coelioxys mandibularis 
hylaeus spilotus 
colletes fodiens 
megachile analis 
andrena proxima 
hoplitis claviventris 
andrena wilkella 
hylaeus cornutus 
andrena strohmella 
coelioxys inermis 
eucera longicornis 
stelis breviuscula 

d/s 
m 
m 
d 
d 
m 
m 
m 
m 
m 
d/s 
m 
m 
m 
d 
d/s 
d/s 
m 
m 
m 
m 

* 

* 

* 

* 

zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

x 

x 
x 

x 
x 

x 

x 

glimmende smaragdgroefbij 
gouden kegelbij 
gouden slakkenhuisbij 
grashommel 
groepjesgroefbij 
grote kegelbij 
grote koekoekshommel 

lasioglossum nitidulum 
coelioxys aurolimbata 
osmia aurulenta 
bombus ruderarius 
lasioglossum malachurum 
coelioxys conoidea 
bombus vestalis 

m 
d/s 
d/s 
d 
m 
d/s 
m 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

x 
x 

grote roetbij 
heggenrankbij 
heidebronsgroefbij 
heidekegelbij 

panurgus banksianus 
andrena florea 
halictus confusus 
coelioxys quadridentata 

m 
m 
m 
d/s 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

x 
x 

heideviltbij epeolus cruciger m 
kauwende metselbij osmia leaiana m 
kielstaartkegelbij coelioxys alata d/s * x 
klaverdikpoot melitta leporina m zwaartepunt Zeeland x 
kleigroefbij 
kleine tuinmaskerbij 
knautiabij 
kortsprietgroefbij 
kruiskruidzandbij 
kustbehangersbij 
langkopsmaragdgroefbij 
langsprietwespbij 
lapse behangersbij 
lathyrusbij 
lichte bloedbij 
lookmaskerbij 
moshommel 
ogentroostdikpoot 
paardenbloembij 

lasioglossum pauxillum 
hylaeus pictipes 
andrena hattorfiana 
lasioglossum brevicorne 
andrena denticulata 
megachile maritima 
Lasioglossum morio 
nomada conjungens 
megachile lapponica 
megachile ericetorum 
sphecodes hyalinatus 
hylaeus punctulatissimus 
bombus muscorum 
melitta tricincta 
andrena humilis 

m 
m 
d/s 
m 
m 
d/s 
m 
d 
m 
m 
d 
m 
d/s 
m 
d/s 

zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

* 

* 
* 

* 

* 

rietmaskerbij hylaeus pectoralis d zwaartepunt Zeeland x 
roodrandzandbij andrena rosae d/s 
roodscheen zandbij andrena ruficrus d/s 
roodsprietwespbij nomada fulvicornis m 
ruige behangersbij megachile circumcincta m 
schorviltbij epeolus tarsalis d/s * * zwaartepunt Zeeland x 
schorzijdebij 
schubhaarkegelbij 
steenhommel 
steilrandgroefbij 
stomptand wespbij 
tuinbladsnijder 
tuinhommel 
tweekleurige koekoekshommel 
tweekleurige wespbij 

colletes halophilus 
coelioxys afer 
bombus lapidarius 
lasioglossum quadrinotatulum 
nomada striata 
megachile centuncularis 
bombus hortorum 
bombus bohemicus 
nomada integra 

d/s 
d 
m 
d/s 
m 
m 
m 
m 
d 

* 

* 

* 

zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 
zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

x 

x 

x 
x 

x 
variabele zandbij andrena varians d zwaartepunt Zeeland x 
veenhommel bombus jonellus d zwaartepunt Zeeland x 



8 9 BIJLAGE 3:
SOORTEN ACTIEF SOORTENBELEID

bruine daguil euclidia glypica d x
spaanse vlag euplagia quadripunctaria m x
vijfvlek sintjanvlinder zygaena trifolii m zwaartepunt Zeeland x x

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend

2 soorten, 2 doelsoorten europees landelijk 1991-2017 2007-2017 rode lijst 2015 IUCN % Zeeland doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort
gevlekte witsnuitlibel leucorrhinia pectoralis d x N04.02
plasrombout gomphus pulchellus d N04.02

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend

1 soort, 1 doelsoort europees landelijk rode lijst 2012 % Zeeland zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort
veenmol gryllotalpa gryllotalpa d

andoornbij anthophora furcata d zwaartepunt Zeeland x
bergbehangersbij megachile alpicola d/s
blauwe ertsbij ceratina cyanea d/s
blauwe metselbij osmia caerulescens d x
blauwzwarte houtbij xylocopa violacea d x
boemerangmaskerbij hylaeus difformis d/s *
bonte wespbij nomada bifasciata d
boommetselbij osmia parietina m
borstelgroefbij lasioglossum nitidiusculum m
boszandbij andrena coitana d/s
breedbuikgroefbij lasioglossum lativentre m
bremzandbij andrena ovatula m *
donkere klaverzandbij andrena labialis d zwaartepunt Zeeland x
donkere rimpelrug andrena bimaculata d
donkere wilgenzandbij andrena apicata m
donkere zijdebij colletes marginatus m zwaartepunt Zeeland x
doornkaakzandbij andrena spinigera? m * zwaartepunt Zeeland x
duingroefbij lasioglossum tarsatum m *
duinkegelbij coelioxys mandibularis m zwaartepunt Zeeland x
duinmaskerbij hylaeus spilotus d/s zwaartepunt Zeeland x
duinzijdebij colletes fodiens m
ericabij megachile analis m
fluitenkruidbij andrena proxima m zwaartepunt Zeeland x
geelgespoorde houtmetselbij hoplitis claviventris d
geelstaartklaverzandbij andrena wilkella d/s
gehoornde maskerbij hylaeus cornutus d/s
gekielde dwergzandbij andrena strohmella m *
gewone kegelbij coelioxys inermis m zwaartepunt Zeeland x
gewone langhoornbij eucera longicornis m
gewone tubebij stelis breviuscula m
glimmende smaragdgroefbij lasioglossum nitidulum m
gouden kegelbij coelioxys aurolimbata d/s
gouden slakkenhuisbij osmia aurulenta d/s
grashommel bombus ruderarius d zwaartepunt Zeeland x
groepjesgroefbij lasioglossum malachurum m zwaartepunt Zeeland x
grote kegelbij coelioxys conoidea d/s
grote koekoekshommel bombus vestalis m
grote roetbij panurgus banksianus m
heggenrankbij andrena florea m zwaartepunt Zeeland x
heidebronsgroefbij halictus confusus m zwaartepunt Zeeland x
heidekegelbij coelioxys quadridentata d/s
heideviltbij epeolus cruciger m
kauwende metselbij osmia leaiana m
kielstaartkegelbij coelioxys alata d/s * x
klaverdikpoot melitta leporina m zwaartepunt Zeeland x
kleigroefbij lasioglossum pauxillum m zwaartepunt Zeeland x
kleine tuinmaskerbij hylaeus pictipes m
knautiabij andrena hattorfiana d/s *
kortsprietgroefbij lasioglossum brevicorne m *
kruiskruidzandbij andrena denticulata m
kustbehangersbij megachile maritima d/s
langkopsmaragdgroefbij Lasioglossum morio m zwaartepunt Zeeland x
langsprietwespbij nomada conjungens d zwaartepunt Zeeland x
lapse behangersbij megachile lapponica m
lathyrusbij megachile ericetorum m zwaartepunt Zeeland x
lichte bloedbij sphecodes hyalinatus d *
lookmaskerbij hylaeus punctulatissimus m *
moshommel bombus muscorum d/s zwaartepunt Zeeland x
ogentroostdikpoot melitta tricincta m * zwaartepunt Zeeland x
paardenbloembij andrena humilis d/s
rietmaskerbij hylaeus pectoralis d zwaartepunt Zeeland x
roodrandzandbij andrena rosae d/s
roodscheen zandbij andrena ruficrus d/s
roodsprietwespbij nomada fulvicornis m
ruige behangersbij megachile circumcincta m
schorviltbij epeolus tarsalis d/s * * zwaartepunt Zeeland x
schorzijdebij colletes halophilus d/s * zwaartepunt Zeeland x
schubhaarkegelbij coelioxys afer d
steenhommel bombus lapidarius m zwaartepunt Zeeland x
steilrandgroefbij lasioglossum quadrinotatulum d/s *
stomptand wespbij nomada striata m
tuinbladsnijder megachile centuncularis m * zwaartepunt Zeeland x
tuinhommel bombus hortorum m zwaartepunt Zeeland x
tweekleurige koekoekshommel bombus bohemicus m
tweekleurige wespbij nomada integra d zwaartepunt Zeeland x
variabele zandbij andrena varians d zwaartepunt Zeeland x
veenhommel bombus jonellus d zwaartepunt Zeeland x

Staat van Instandhouding 

ZL

Staat van Instandhouding 

soortenbeleid
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie 
Actief 

soortenbeleid 

Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
bijen landelijk periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 

92 soorten, 37 doelsoorten regio europees landelijk 1950-2017 rode lijst 2018 r.l. Europa 2015 % Zeeland zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
veldhommel bombus lucorum m zwaartepunt Zeeland x 
vierkleurige koekoekshommel bombus sylvestris m zwaartepunt Zeeland x 
viltige groefbij lasioglossum prasinum m * 
vroege bloedbij sphecodes rubicundus m 
wafelbloedbij sphecodes scabricollis m zwaartepunt Zeeland x 
weidebij andrena gravida m 
weidemaskerbij hylaeus gibbus m 
witgevlekte tubebij stelis ornatula m 
zandhommel 
zilveren fluitje 
zuidelijke zijdebij 
zwartbronzen houtmetselbij 
zwartsprietwespbij 
zwartrosse zandbij 
zwarte sachembij 

bombus veteranus 
megachile leachella 
colletes similis 
osmia niveata 
nomada flavopicta 
adrena clarkella 
anthophora retusa 

d 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

zwaartepunt Zeeland 

zwaartepunt Zeeland 

x 

x 

d/s= doelsoort waarbij specifieke maatregel vereist is 
Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie 

Actief 
soortenbeleid 

Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
weekdieren regio landelijk landelijk Zeeland landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

22 soorten, 4 doelsoorten terrestrisch marien europees landelijk 2013-2018 1950-2004 1994-2018 
Rode Lijst 
land- en IUCN/OSPAR % Zeeland  zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

basters drijfslak heleobia stagnorum d/a ZL >90% x 
brakwaterkokkel cerastoderma glaucum m ZL zwaartepunt Zeeland x 
cilindrische korfslak truncatellina cylindrica m WA ZVL zwaartepunt Zeeland 
fijngeribde grasslak candidula gigaxii a ZL >50% 
gestreepte korfslak vertigo substriata m WA ZB O-ZVL 
gray's kustslak assiminea grayana a GR OS WS >50% x 
kleine blinkslak aegopinella pura m WA NB ZB 
kleine karthuizerslak monacha cartusiana m WA ZB ZVL 
kwelderslak alderia modesta m ZL >50% x 
lichte aardslak limacus flavus m S-D WA 
meertandig muizenoortje myosotella denticulata a OS WS * zwaartepunt Zeeland x 
nauwe korfslak vertigo angustior a S-D WA W-ZVL x zwaartepunt Zeeland KvS Man Zwin 
opgezwollen brakwaterhoren ecrobia ventrosa m ZL ZL >50% x 1130 
platte schijfhoren anisus vorticulus m NB <1990 x 
purperslak nucella lapillus a ZL OSPAR >50% x 
rosse haarslak trochulus striolatus abludens m WA zwaartepunt Zeeland 
schorrenslak limapontia depressa m OS WS GR >50% x 
(slanke) schorshoren balea perversa d/a WA W-ZVL zwaartepunt Zeeland 
tandloze korfslak columella edentula m S-D WA O-ZVL 
vergeten schorshoren balea heydeni d/a zwaartepunt Zeeland 
wit muizenoortje leucophytia bidentata a ZL >90% x 
zeekat sepia officinalis d/a OS GR zwaartepunt Zeeland 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
sponzen Actief landelijk periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 

1 soort, geen doelsoorten soortenbeleid % Zeeland  zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
geweispons haliclona oculata a ZL 75 x 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie 
Actief 

soortenbeleid 

Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
borstelwormen landelijk periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 
1 soort, geen doelsoorten  zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
pauwkokerworm sabella pavonina a OS zwaartepunt Zeeland x 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie 
Actief 

soortenbeleid 

Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
anemonen en zachte koralen landelijk periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 

3 soorten, geen doelsoorten % Zeeland  zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
golfbrekeranemoon diadumene cincta a ZL 80 x 
slibanemoon sagartia troglodytes a ZL 80 x 1160 
zeedahlia urticina felina a ZL 65 x 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhoudin Trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
stekelhuidigen Actief landelijk europees zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 
2 soorten, geen doelsoorten soortenbeleid europees landelijk landelijk 

g 

IUCN/OSPAR % Zeeland  zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
gewone zeester asterias rubens a ZL zwaartepunt Zeeland x 
gewone zeeappel psammechinus miliaris a ZL zwaartepunt Zeeland x 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
hydroidpoliepen Actief landelijk periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 

1 soort, geen doelsoorten soortenbeleid % Zeeland  zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
gorgelpijp ectopleura larynx a ZL zwaartepunt Zeeland x 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
kreeftachtigen Actief landelijk periode Zeeland landelijk europees zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 

3 soorten, geen doelsoorten soortenbeleid  zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
gewimperde zwemkrab liocarcinus navigator a ZL zwaartepunt Zeeland x 
veranderlijke steurgarnaal hippolyte varians a ZL zwaartepunt Zeeland x 
zwarte oprolkreeft galathea squamifera a ZL zwaartepunt Zeeland x 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie 
Actief 

soortenbeleid 

Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhoudin Zeldzaamheid Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
vaatplanten 2013-2018 landelijk europees zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 

79 soorten, 24 doelsoorten pm europees landelijk landelijk 

g 

uurhok ZL landelijk Rode Lijst 2004 IUCN/OSPAR % Zeeland  zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
akkerdoornzaad torilis arvensis m x 5 zzz 27 N12.01, N12.03, N12.05 
armbloemige waterbies eleocharis quinqueflora m 8 zz 7 N01.02, N08.03, N10.01 2190B 
beklierde heggenroos rosa balsamica d 24 zz 68 
beursjesganzenvoet chenopodium chenopodioides d 9 zzz 56 
bilzekruid hyoscyamus niger d 13 zz 9 
blauw kweldergras puccinellia fasciculata m 30 zzz 68 1330A 1330B 
blauwe zeedistel eryngium maritimum m 27 zz 21 N01.02, N08.01 2120 
bleek bosvogeltje cephalanthera damasonium m/a 1 zzz 12 N14.03 
bleek kweldergras puccinellia distans subsp. borealis d 20 zzz 46 1330A 1330B 
bokkenorchis himantoglossum hircinum m/a x 17 zzz 38 
bonte paardenstaart equisetum variegatum m 8 zz 23 N08.03 



10 11 BIJLAGE 3:
SOORTEN ACTIEF SOORTENBELEID

veldhommel bombus lucorum m zwaartepunt Zeeland x
vierkleurige koekoekshommel bombus sylvestris m zwaartepunt Zeeland x
viltige groefbij lasioglossum prasinum m *
vroege bloedbij sphecodes rubicundus m
wafelbloedbij sphecodes scabricollis m zwaartepunt Zeeland x
weidebij andrena gravida m
weidemaskerbij hylaeus gibbus m
witgevlekte tubebij stelis ornatula m
zandhommel bombus veteranus d
zilveren fluitje megachile leachella m zwaartepunt Zeeland x
zuidelijke zijdebij colletes similis m
zwartbronzen houtmetselbij osmia niveata m
zwartsprietwespbij nomada flavopicta m zwaartepunt Zeeland x
zwartrosse zandbij adrena clarkella m
zwarte sachembij anthophora retusa m

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend
weekdieren Rode Lijst

land- en 
basters drijfslak heleobia stagnorum d/a ZL >90% x
brakwaterkokkel cerastoderma glaucum m ZL zwaartepunt Zeeland x
cilindrische korfslak truncatellina cylindrica m WA ZVL zwaartepunt Zeeland
fijngeribde grasslak candidula gigaxii a ZL >50%
gestreepte korfslak vertigo substriata m WA ZB O-ZVL
gray's kustslak assiminea grayana a GR OS WS >50% x
kleine blinkslak aegopinella pura m WA NB ZB
kleine karthuizerslak monacha cartusiana m WA ZB ZVL
kwelderslak alderia modesta m ZL >50% x

S-D WA
OS WS 

nauwe korfslak vertigo angustior a S-D WA W-ZVL x zwaartepunt Zeeland KvS Man Zwin
opgezwollen brakwaterhoren ecrobia ventrosa m ZL ZL >50% x 1130
platte schijfhoren anisus vorticulus m NB <1990 x
purperslak nucella lapillus a ZL OSPAR >50% x
rosse haarslak trochulus striolatus abludens m WA zwaartepunt Zeeland
schorrenslak limapontia depressa m OS WS GR >50% x
(slanke) schorshoren balea perversa d/a WA W-ZVL zwaartepunt Zeeland
tandloze korfslak columella edentula m S-D WA O-ZVL
vergeten schorshoren balea heydeni d/a zwaartepunt Zeeland
wit muizenoortje leucophytia bidentata a ZL >90% x
zeekat sepia officinalis d/a OS GR zwaartepunt Zeeland

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend

geweispons haliclona oculata a 75 x

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend
borstelwormen
1 soort, geen doelsoorten  zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort
pauwkokerworm sabella pavonina a zwaartepunt Zeeland x

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend

golfbrekeranemoon diadumene cincta a 80 x
slibanemoon sagartia troglodytes a 80 x 1160
zeedahlia urticina felina a 65 x

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend
stekelhuidigen

gewone zeester asterias rubens a zwaartepunt Zeeland x
gewone zeeappel psammechinus miliaris a zwaartepunt Zeeland x

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend

gorgelpijp ectopleura larynx a zwaartepunt Zeeland x

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend
kreeftachtigen

gewimperde zwemkrab liocarcinus navigator a zwaartepunt Zeeland x
veranderlijke steurgarnaal hippolyte varians a zwaartepunt Zeeland x
zwarte oprolkreeft galathea squamifera a zwaartepunt Zeeland x

armbloemige waterbies eleocharis quinqueflora m 8 zz 7 N01.02, N08.03, N10.01 2190B
beklierde heggenroos rosa balsamica d 24 zz 68
beursjesganzenvoet chenopodium chenopodioides d 9 zzz 56
bilzekruid hyoscyamus niger d 13 zz 9
blauw kweldergras puccinellia fasciculata m 30 zzz 68 1330A 1330B
blauwe zeedistel eryngium maritimum m 27 zz 21 N01.02, N08.01 2120
bleek bosvogeltje cephalanthera damasonium m/a 1 zzz 12 N14.03
bleek kweldergras puccinellia distans subsp. borealis d 20 zzz 46 1330A 1330B
bokkenorchis himantoglossum hircinum m/a x 17 zzz 38
bonte paardenstaart equisetum variegatum m 8 zz 23 N08.03

Staat van Instandhouding 

Staat van Instandhouding 

Staat van Instandhouding 

Staat van Instandhouding 

Staat van Instandhouding 

Staat van Instandhouding 

ZL

Staat van Instandhouding 

soortenbeleid
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie 
Actief 

soortenbeleid 

Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhoudin Zeldzaamheid Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
vaatplanten 2013-2018 landelijk europees zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 

79 soorten, 24 doelsoorten pm europees landelijk landelijk 

g 

uurhok ZL landelijk Rode Lijst 2004 IUCN/OSPAR % Zeeland  zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
bostulp Tulipa sylvestris m 12 zz 10 x 
brede wolfsmelk euphorbia platyphyllos m x 8 zzz 47 N12.05 
draadklaver trifolium micranthum d 14 zz 22 
dreps bromus secalinus m 25 zz 30 N12.05 
driedistel carlina vulgaris m 13 zz 14 N11.01 
dunstaart parapholis strigosa m 66 zz 46 N12.04 1330A 1330B 
dwergbloem centunculus minimus m 12 zz 13 N01.04, N06.04, N08.03 2190BC 
dwergvlas radiola linoides m 6 zz 7 N01.04, N06.04, N08.03 2190BC 
echt lepelblad cochlearia officinalis subsp. officinalis m 38 zz 34 N05.02, N09.02, N12.04 4630B 
eironde leeuwenbek kickxia spuria d 8 zz 14 N12.05 
fijn goudscherm bupleurum tenuissimum m 23 zz 71 N01.01, N09.01, N12.04 1310B 
franse silene Silene gallica m 6 zz 6 N12.05 
gelobde melde atriplex laciniata m 11 zzz 24 N08.01 
gesteelde spiesmelde atriplex longipes d 9 zz-z 45 
gesteelde zoutmelde atriplex pedunculata m 6 zzz 37 N01.02, N09.01 1330A 1330B 
gewone zoutmelde atriplex portulacoides m 69 z 40 N09.01 1330A 1330B 
gewoon kweldergras puccinellia maritima d 92 z 38 1330A 1330B 
glad biggenkruid hypochaeris glabra m x 18 zz 14 N12.05 
graslathyrus lathyrus nissolia m 64 zz 46 N12.01, N12.03 6510A 
groenknolorchis liparis loeselii a x x 6 zz 8 >4 2190B 
groot zeegras zostera marina a 19 zz 41 N01.02 1130 1140 1160 
harlekijn anacamptis morio m 14 zz 21 N08.02, N08.03, N10.02 
heemst althaea officinalis m 65 z 28 N01.02, N01.03, N05.01, N10.04 6430B 
herfstbitterling blackstonia perfoliata subsp. serotina m 41 zz 41 N08.03, N09.01 1310B 
karwij carum carvi m 26 zz 10 N12.03 6510A 
klavervreter orobanche minor m 74 zz 39 >4 
klein schorrenkruid suaeda maritima d 79 z 36 1310A 
klein zeegras zostera noltei a 22 zzz 48 N01.02 1130 1140 1160 
kleinbloemige salie salvia verbenaca m 2 zzz 33 N12.01, N12.03 
kleine wolfsmelk euphorbia exigua d x 40 z 30 N07.01, N12.05 
kleverige reigersbek erodium lebelii d 24 zz 18 2130ABC 
knolvossenstaart alopecurus bulbosus m 6 zz 16 N01.03, N09.01, N12.02, N12.04 1330A 1330B 
knopig doornzaad torilis nodosa m 57 z 31 N12.01 
kortarige zeekraal salicornia europaea d 83 z 41 1310A 
kruipend moerasscherm apium repens a x x 9 zzz 31 N01.02 N12.04 KR 
kustzegge carex divisa d 4 zzz 100 
lamsoor limonium vulgare m 72 z 40 N09.01 1330A 1330B 
malrove marrubium vulgare d 4 zzz 22 
melkkruid glaux maritima m 109 z 35 N12.04 1330A 1330B 
moeslook allium oleraceum m 41 zz 22 N12.01, N12.03, N17.06 
muurbloem erysimum cheiri d x 13 zzz 14 
naakte lathyrus lathyrus aphaca m 12 zzz 37 N12.05 
naaldenkervel scandix pecten-veneris m x 4 zzz 23 N12.05 
onderaardse klaver trifolium subterraneum m 9 zzz 45 N11.01 
paardenbloemstreepzaad crepis vesicaria subsp. taraxacifolia d 53 zz 43 
platte bies blysmus compressus m 11 zz 26 N09.01, N10.02, N12.04 
poppenorchis orchis anthropophora m/a 2 zzz 18 N11.01 
ruige anjer Dianthus armeria d 150 zz 10 N01.03, N01.04, N11.01, N12.01, N12.03 
ruwe klaver trifolium scabrum m 21 zzz 48 N08.02 2130B 
schijnegelantier rosa henkeri-schulzei d 16 zz 41 
schorrenzoutgras triglochin maritima m 81 z 29 N12.04 1330A 1330B 
selderij apium graveolens m 76 z 29 >4 6430B 
snavelruppia ruppia maritima d 27 zz 38 
spiraalruppia ruppia cirrhosa m 18 zzz 62 N01.02 
stinkende ganzenvoet chenopodium vulvaria m 2 zzz 16 N12.05 
stinkende kamille anthemis cotula m 7 zz 5 N12.05 
trosgamander teucrium botrys m x 2 zzz 25 N11.01 
viltroos rosa tomentosa d 29 zz 29 
wilde peterselie petroselinum segetum d 6 zzz 42 
wollige distel cirsium eriophorum d 3 zzz 37 N12.01 
zeealsem artemisia maritima d 59 z 33 1330A 1330B 
zeegerst hordeum marinum m 21 zz 37 N01.02, N09.01, N12.04 1330A 1330B 
zeepostelein honckenya peploides m 38 z 23 N08.01 
zeerus juncus maritimus m 41 zz 33 N12.04 1330A 1330B 
zeevenkel crithmum maritimum d 44 zz 44 
zeeweegbree plantago maritima m 73 z 34 N12.04 1330A 1330B 
zilt torkruid oenanthe lachenalii m 21 zz 18 N01.02, N05.02, N09.02, N12.04 
zilte waterranonkel ranunculus baudotii m 80 z 38 N08.03, N12.04 2190A 
zomerbitterling blackstonia perfoliata subsp. perfoliata m 38 zz E 46 N08.03, N09.01 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie 
Actief 

soortenbeleid 

Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
mossen periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 

13 soorten, 2 doelsoorten regio  europees landelijk landelijk Rode lijst 2004 Rode Lijst 2012 % Zeeland zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
bol gladkelkje leiocolea badensis m ZL * 24 
duinkronkelbladmos tortella flavovirens m ZL 33 
duinsnavelmos rhynchostegium megapolitanum m ZL 20 
gesloten kleimos tortula protobryoides d ZL 50 
gestekeld blaasjesmos sphaerocarpos michelii m ZL * 14 x 
gewoon aloemos aloina aloides aloides m ZL 30 x 
gewoon aloemos aloina aloides ambigua m ZL 30 x 
gewoon wintermos microbryum davallianum conicum m ZL 50 
groot touwtjesmos anomodon viticulosus d S-D WA ZVL 6 N17.02 
kalkeendagsmos ephemerum recurvifolium m WA ZB ZVL * zeldzaam 10 x 
kalkkleimos tortula lanceola m ZVL 14 
smaragdmos homalothecium lutescens m ZL 10 x 
vierkantsmos preissia quadrata m S-D ZVL 10 x 
ziltmos hennediella heimii m/a ZL 50 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst zeldzaamheid  Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
korstmossen  Actief landelijk  periode periode landelijk zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

26 soorten, 6 doelsoorten soortenbeleid regio europees landelijk landelijk variabel rode lijst 2015 %Zeeland zeeuwse soort doelsoort SNL   doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
ananaskorst pertusaria amara m WA vz 1 
bruin dijkschildmos xanthoparmelia delisei a ZVL * zz 5 
bruine zeekorst arthonia phaeobaea a ZL z 28 
dunne zeestippelkorst  verrucaria sandstedei a ZL vn 78 
gelobde zeecitroenkorst flavoplaca marina a ZL z 38 



12 13 BIJLAGE 3:
SOORTEN ACTIEF SOORTENBELEID

bostulp Tulipa sylvestris m 12 zz 10 x
brede wolfsmelk euphorbia platyphyllos m x 8 zzz 47 N12.05
draadklaver trifolium micranthum d 14 zz 22
dreps bromus secalinus m 25 zz 30 N12.05
driedistel carlina vulgaris m 13 zz 14 N11.01
dunstaart parapholis strigosa m 66 zz 46 N12.04 1330A 1330B
dwergbloem centunculus minimus m 12 zz 13 N01.04, N06.04, N08.03 2190BC
dwergvlas radiola linoides m 6 zz 7 N01.04, N06.04, N08.03 2190BC
echt lepelblad cochlearia officinalis subsp. officinalis m 38 zz 34 N05.02, N09.02, N12.04 4630B
eironde leeuwenbek kickxia spuria d 8 zz 14 N12.05
fijn goudscherm bupleurum tenuissimum m 23 zz 71 N01.01, N09.01, N12.04 1310B
franse silene Silene gallica m 6 zz 6 N12.05
gelobde melde atriplex laciniata m 11 zzz 24 N08.01
gesteelde spiesmelde atriplex longipes d 9 zz-z 45
gesteelde zoutmelde atriplex pedunculata m 6 zzz 37 N01.02, N09.01 1330A 1330B
gewone zoutmelde atriplex portulacoides m 69 z 40 N09.01 1330A 1330B
gewoon kweldergras puccinellia maritima d 92 z 38 1330A 1330B
glad biggenkruid hypochaeris glabra m x 18 zz 14 N12.05
graslathyrus lathyrus nissolia m 64 zz 46 N12.01, N12.03 6510A
groenknolorchis liparis loeselii a x x 6 zz 8 >4 2190B
groot zeegras zostera marina a 19 zz 41 N01.02 1130 1140 1160
harlekijn anacamptis morio m 14 zz 21 N08.02, N08.03, N10.02
heemst althaea officinalis m 65 z 28 N01.02, N01.03, N05.01, N10.04 6430B
herfstbitterling blackstonia perfoliata subsp. serotina m 41 zz 41 N08.03, N09.01 1310B
karwij carum carvi m 26 zz 10 N12.03 6510A
klavervreter orobanche minor m 74 zz 39 >4
klein schorrenkruid suaeda maritima d 79 z 36 1310A
klein zeegras zostera noltei a 22 zzz 48 N01.02 1130 1140 1160
kleinbloemige salie salvia verbenaca m 2 zzz 33 N12.01, N12.03
kleine wolfsmelk euphorbia exigua d x 40 z 30 N07.01, N12.05
kleverige reigersbek erodium lebelii d 24 zz 18 2130ABC
knolvossenstaart alopecurus bulbosus m 6 zz 16 N01.03, N09.01, N12.02, N12.04 1330A 1330B
knopig doornzaad torilis nodosa m 57 z 31 N12.01
kortarige zeekraal salicornia europaea d 83 z 41 1310A
kruipend moerasscherm apium repens a x x 9 zzz 31 N01.02 N12.04 KR
kustzegge carex divisa d 4 zzz 100
lamsoor limonium vulgare m 72 z 40 N09.01 1330A 1330B
malrove marrubium vulgare d 4 zzz 22

moeslook allium oleraceum m 41 zz 22 N12.01, N12.03, N17.06
muurbloem erysimum cheiri d x 13 zzz 14
naakte lathyrus lathyrus aphaca m 12 zzz 37 N12.05
naaldenkervel scandix pecten-veneris m x 4 zzz 23 N12.05
onderaardse klaver trifolium subterraneum m 9 zzz 45 N11.01
paardenbloemstreepzaad crepis vesicaria subsp. taraxacifolia d 53 zz 43
platte bies blysmus compressus m 11 zz 26 N09.01, N10.02, N12.04
poppenorchis orchis anthropophora m/a 2 zzz 18 N11.01

N01.03, N01.04, N11.01, N12.01, N12.03
ruwe klaver trifolium scabrum m 21 zzz 48 N08.02 2130B
schijnegelantier rosa henkeri-schulzei d 16 zz 41
schorrenzoutgras triglochin maritima m 81 z 29 N12.04 1330A 1330B
selderij apium graveolens m 76 z 29 >4 6430B
snavelruppia ruppia maritima d 27 zz 38
spiraalruppia ruppia cirrhosa m 18 zzz 62 N01.02
stinkende ganzenvoet chenopodium vulvaria m 2 zzz 16 N12.05
stinkende kamille anthemis cotula m 7 zz 5 N12.05
trosgamander teucrium botrys m x 2 zzz 25 N11.01
viltroos rosa tomentosa d 29 zz 29
wilde peterselie petroselinum segetum d 6 zzz 42
wollige distel cirsium eriophorum d 3 zzz 37 N12.01
zeealsem artemisia maritima d 59 z 33 1330A 1330B
zeegerst hordeum marinum m 21 zz 37 N01.02, N09.01, N12.04 1330A 1330B
zeepostelein honckenya peploides m 38 z 23 N08.01
zeerus juncus maritimus m 41 zz 33 N12.04 1330A 1330B
zeevenkel crithmum maritimum d 44 zz 44
zeeweegbree plantago maritima m 73 z 34 N12.04 1330A 1330B
zilt torkruid oenanthe lachenalii m 21 zz 18 N01.02, N05.02, N09.02, N12.04
zilte waterranonkel ranunculus baudotii m 80 z 38 N08.03, N12.04 2190A
zomerbitterling blackstonia perfoliata subsp. perfoliata m 38 zz E 46 N08.03, N09.01

Soortgroep Wetenschappelijke naam Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend
mossen

Rode lijst 2004
bol gladkelkje leiocolea badensis m * 24
duinkronkelbladmos tortella flavovirens m 33
duinsnavelmos rhynchostegium megapolitanum m 20
gesloten kleimos tortula protobryoides d 50
gestekeld blaasjesmos sphaerocarpos michelii m * 14 x
gewoon aloemos aloina aloides aloides m ZL 30 x
gewoon aloemos aloina aloides ambigua m 30 x
gewoon wintermos microbryum davallianum conicum m 50
groot touwtjesmos anomodon viticulosus d 6 N17.02
kalkeendagsmos ephemerum recurvifolium m * zeldzaam 10 x
kalkkleimos tortula lanceola m 14
smaragdmos homalothecium lutescens m 10 x
vierkantsmos preissia quadrata m 10 x
ziltmos hennediella heimii m/a 50

ananaskorst pertusaria amara m vz 1
bruin dijkschildmos xanthoparmelia delisei a * zz 5
bruine zeekorst arthonia phaeobaea a z 28
dunne zeestippelkorst verrucaria sandstedei a vn 78
gelobde zeecitroenkorst flavoplaca marina a z 38

Staat van Instandhouding 
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie 
Actief 

soortenbeleid 

Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst zeldzaamheid Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
korstmossen landelijk periode periode landelijk zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 

26 soorten, 6 doelsoorten regio europees landelijk landelijk variabel rode lijst 2015 %Zeeland zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
gestreepte zeestippelkorst wahlenbergiella striatula a NB TH zz 22 
gewone zeecitroenkorst caloplaca maritima a ZL vz 30 
gewone zeestippelkorst verrucaria erichsenii a ZL z 45 
gladde zeestippelkorst 
grauwe runenkorst 

wahlenbergiella mucosa 
enterographa crassa 

a 
d 

ZB 
S-D WA ZVL 

zz 
z 

18 
11 

grote kalksteenwrat 
harde kalkstippelkorst 
iepenkraterkorst 
iepenspikkel 
klein purperschaaltje 

acrocordia salweyi 
verrucaria caerulea 
caloplaca ulcerosa 
strigula affinis 
lecidella anomaloides 

d 
d 
d 
d 
m 

WA 
S-D WA ZB 
WA NB ZVL 
S-D  ZB 
ZVL 

* 

* 
* 

zz 
z 
zz 
zz 
zz 

20 
60 
25 
50 
5 

kleine zeestippelkorst verrucaria halizoa a ZL zz 43 
parasietkorst normandina acroglypta m ZB <1990 WA * zz 5 
populierenvlekje arthonia excipienda m ZB ZVL * zz 100 
rechte knoopjeskorst bacidina phacodes d WA S-D zz 33 
smalle zeestippelkorst verrucaria paulula a NB vn 100 
tufschotelkorst rinodina bischoffii m ZB * zz 12 
zeepokkorst 
zeeschotelkorst 
zwarte grafkorst 
zwarte zeestippelkorst 
zwavelgroene schotelkorst 

collemopsidium halodytes 
lecanora helicopis 
placynthium nigrum 
hydropunctaria maura 
lecanora sulphurea 

a 
a 
m 
a 
m 

ZL 
ZL 
ZVL 
ZL 
S-D WA ZB 

z 
vz 
z 
z 
vz 

44 
46 
1 
17 
4 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie 
 Actief 

Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhoudin trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
paddenstoelen en schimmels 

g 
periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie  NNZ N2000 KRW ANB 

122 soorten, 19 doelsoorten soortenbeleid regio  europees landelijk landelijk  rode lijst 2009 IUCN % Zeeland zeeuwse soort  doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
adonismycena mycena adonis m ZL 
bermfranjehoed psathyrella panaeoloides m  SD NB ZVL 
bittere boleet tylopilus felleus m SD O-ZVL 
blanke pronkridder tricholomella constricta m  ZB ZVL <1990 
blauwplaatstaalsteeltje entoloma chalybaeum d S-D WA 
bleke melkzwam lactarius pallidus m WA 
bonte berkenrussula russula versicolor m SD WA ZVL 

 brede aardtong geoglossum cookeanum d ZL 
bruine anijszwam lentinellus cochleatus m O-ZVL <1990 
bruine ringboleet suillus luteus m SD WA * 
bruine trechtersatijnzwam entoloma sericeoides m NB 
bundelknotszwam clavulinopsis fusiformis m SD 
citroengele satijnzwam entoloma pleopodium m SD ZB O-ZVL 
dennensatijnzwam entoloma cetratum m O-ZVL * 
dennenslijmkop hygrophorus hypothejus m SD O-ZVL 
donkerstelige stuifbal tulostoma melanocyclum m  S-D WA ZVL 
duinfranjehoed psathyrella ammophila m ZL 2120 
duinparasolzwam lepiota erminea m ZL 
duinstinkzwam phallus hadriani m ZL 2120 
duinveldridderzwam melanoleuca cinereifolia m ZL 2120 
duivelsbroodrussula russula sardonia m  S-D WA O-ZVL 
dunne weerschijnzwam inonotus cuticularis m O-ZVL 
dwergbovist bovista limosa m SD PH O-ZVL * 
dwergvaalhoed hebeloma birrus m SD ZB O-ZVL 
dwergwortelzwam xerula kuehneri m ZB 
echte tolzwam coltricia perennis m WA <1990 * 
eikenvuurzwam fomitiporia robusta m SD PH NB 
elfenwasplaat hygrocybe ceracea m ZL * 
fijnschubbige  boleet suillus variegatus d  SD NB O-ZVL 
forse vezelkop inocybe oblectabilis m WA ZVL 
fraaie knotszwam clavulinopsis laeticolor m ZL m.u.v. ZVL 
gebochelde wasplaat hygrocybe konradii m  SD PHWA NB 
geel nestzwammetje crucibulum crucibuliforme m ZL * 
geelbruine helmharmpoenzwam hohenbuehelia bonii m S-D 
gele knotszwam clavulinopsis helvola m ZL * 
gele ridderzwam tricholoma equestre m WA 
geribbelde satijnzwam entoloma undatum m ZL 
gesteelde lakzwam ganoderma lucidum m ZL 
gesteelde stuifbal tulostoma brumale m ZL 
geurende wasplaat hygrocybe russocoriacea m SD WA 
gewone weidechampignon agaricus campestris m ZL * 
gewoon sneeuwzwammetje hygrocybe virginea var. virginea m ZL * 
gewone varkensoor otidea onotica m WA 
gezoneerde stekelzwam hydnellum concrescens m WA 
gezoneerde vlekplaat panaeolus cinctulus m ZL 
goudporieboleet boletus impolitus m ZB 
grasvlamhoed gymnopilus flavus m SD ZVL 
grauwe trechtersatijnzwam entoloma phaeocyathus m SD WA NB * 
groot moskussentje pulvinula convexella m ZB ZVL 
grootsporige champignon  agaricus macrosporus sl m Zl <1990 WA 
hanenkam cantharellus cibarius d WA O-ZVL 
harde populierboleet leccinum duriusculum d  S-D WA ZB 
heidekleefsteelmycena mycena pelliculosa m SD WA 
heidezwavelkop psilocybe ericaea d  ZB <1990 SD 
helmharpoenzwam hohenbuehelia culmicola m S-D 2120 
helmstropharia psilocybe halophila m SD * 
kalkgraslandmycena mycena pseudopicta d SD ZB 
kegelmorielje morchella elata m WA ZB <1990 O-ZVL 
kleefsteelstropharia psilocybe semiglobata m ZL * 
kleine bloedsteelmycena mycena sanguinolenta m ZL * 
kleine molenaar clitopilus scyphoides m ZL 
kleine trompetzwam pseudocraterellus undulatus m ZB 
koperrode spijkerzwam chroogomphus rutilus d S-D WA 
levertraanzwam macrocystidia cucumis m SD ZB ZVL 
lila gordijnzwam cortinarius alboviolaceus m WA <1990 SD 
melige bovist bovista aestivalis m  SD NB WA zwaartepunt Zeeland 
melige stuifzwam lycoperdon lividum m ZL 
mestnestzwammetje cyathus stercoreus m S-D WA 
moerasleemhoed agrocybe paludosa m ZL 
netstelige heksenboleet boletus luridus d SD WA ZB 
nonnenkapkluifzwam helvella spadicea d ZVL TH 
paarssteelschijnridderzwam lepista saeva m ZL 



14 15 BIJLAGE 3:
SOORTEN ACTIEF SOORTENBELEID

gewone zeecitroenkorst caloplaca maritima a vz 30
gewone zeestippelkorst verrucaria erichsenii a z 45
gladde zeestippelkorst wahlenbergiella mucosa a zz 18
grauwe runenkorst enterographa crassa d z 11
grote kalksteenwrat acrocordia salweyi d * zz 20
harde kalkstippelkorst verrucaria caerulea d z 60
iepenkraterkorst caloplaca ulcerosa d zz 25
iepenspikkel strigula affinis d * zz 50
klein purperschaaltje lecidella anomaloides m * zz 5
kleine zeestippelkorst verrucaria halizoa a zz 43
parasietkorst normandina acroglypta m * zz 5
populierenvlekje arthonia excipienda m * zz 100
rechte knoopjeskorst bacidina phacodes d zz 33
smalle zeestippelkorst verrucaria paulula a vn 100
tufschotelkorst rinodina bischoffii m * zz 12
zeepokkorst collemopsidium halodytes a z 44
zeeschotelkorst lecanora helicopis a vz 46
zwarte grafkorst placynthium nigrum m z 1
zwarte zeestippelkorst hydropunctaria maura a z 17
zwavelgroene schotelkorst lecanora sulphurea m vz 4

adonismycena mycena adonis m
bermfranjehoed psathyrella panaeoloides m
bittere boleet tylopilus felleus m
blanke pronkridder tricholomella constricta m
blauwplaatstaalsteeltje entoloma chalybaeum d
bleke melkzwam lactarius pallidus m
bonte berkenrussula russula versicolor m
brede aardtong geoglossum cookeanum d
bruine anijszwam lentinellus cochleatus m
bruine ringboleet suillus luteus m *
bruine trechtersatijnzwam entoloma sericeoides m
bundelknotszwam clavulinopsis fusiformis m
citroengele satijnzwam entoloma pleopodium m
dennensatijnzwam entoloma cetratum m *
dennenslijmkop hygrophorus hypothejus m
donkerstelige stuifbal tulostoma melanocyclum m
duinfranjehoed psathyrella ammophila m 2120
duinparasolzwam lepiota erminea m
duinstinkzwam phallus hadriani m 2120
duinveldridderzwam melanoleuca cinereifolia m 2120
duivelsbroodrussula russula sardonia m
dunne weerschijnzwam inonotus cuticularis m
dwergbovist bovista limosa m *
dwergvaalhoed hebeloma birrus m
dwergwortelzwam xerula kuehneri m
echte tolzwam coltricia perennis m *
eikenvuurzwam fomitiporia robusta m
elfenwasplaat hygrocybe ceracea m
fijnschubbige boleet suillus variegatus d
forse vezelkop inocybe oblectabilis m
fraaie knotszwam clavulinopsis laeticolor m
gebochelde wasplaat hygrocybe konradii m
geel nestzwammetje crucibulum crucibuliforme m
geelbruine helmharmpoenzwam hohenbuehelia bonii m
gele knotszwam clavulinopsis helvola m
gele ridderzwam tricholoma equestre m
geribbelde satijnzwam entoloma undatum m
gesteelde lakzwam ganoderma lucidum m
gesteelde stuifbal tulostoma brumale m
geurende wasplaat hygrocybe russocoriacea m
gewone weidechampignon agaricus campestris m
gewoon sneeuwzwammetje hygrocybe virginea var. virginea m
gewone varkensoor otidea onotica m
gezoneerde stekelzwam hydnellum concrescens m
gezoneerde vlekplaat panaeolus cinctulus m
goudporieboleet boletus impolitus m
grasvlamhoed gymnopilus flavus m
grauwe trechtersatijnzwam entoloma phaeocyathus m
groot moskussentje pulvinula convexella m
grootsporige champignon agaricus macrosporus sl m
hanenkam cantharellus cibarius d
harde populierboleet leccinum duriusculum d
heidekleefsteelmycena mycena pelliculosa m
heidezwavelkop psilocybe ericaea d
helmharpoenzwam hohenbuehelia culmicola m 2120
helmstropharia psilocybe halophila m *
kalkgraslandmycena mycena pseudopicta d
kegelmorielje morchella elata m
kleefsteelstropharia psilocybe semiglobata m *
kleine bloedsteelmycena mycena sanguinolenta m *
kleine molenaar clitopilus scyphoides m
kleine trompetzwam pseudocraterellus undulatus m
koperrode spijkerzwam chroogomphus rutilus d
levertraanzwam macrocystidia cucumis m
lila gordijnzwam cortinarius alboviolaceus m
melige bovist bovista aestivalis m zwaartepunt Zeeland
melige stuifzwam lycoperdon lividum m
mestnestzwammetje cyathus stercoreus m
moerasleemhoed agrocybe paludosa m
netstelige heksenboleet boletus luridus d
nonnenkapkluifzwam helvella spadicea d
paarssteelschijnridderzwam lepista saeva m
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Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie 
Actief 

soortenbeleid 
d 
m 
d 
m 
m 

Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
paddenstoelen en schimmels periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 

122 soorten, 19 doelsoorten 
pagemantel 
palingsteelmycena 
papegaaizwammetje 
piekhaarzwammetje 
populierleemhoed 

cortinarius semisanguineus 
mycena clavicularis 
hygrocybe psittacina 
crinipellis scabellla 
Agrocybe cylindracea 

regio 
SD WA O-ZVL 
SD <1990 
ZL 
ZL 
ZL 

europees landelijk landelijk rode lijst 2009 

* 

IUCN % Zeeland zeeuwse soort doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 

populierridderzwam tricholoma populinum m SD <1990 WA ZB O-ZVL 
pruikzwam hericium erinaceus m WA O-ZVL 
puntmutswasplaat hygrocybe acutoconica m ZL 
purperknolcollybia collybia tuberosa m SD <1990 O-ZVL 
purpersnedemycena mycena pelianthina m WA ZB 
rafelige parasolzwam macrolepiota excoriata m NB ZB O-ZVL 
regenboogrussula Iiocybe erubescens d ZL 
rode kleibosmelkzwam lactarius ichoratus d WA 
roodgrijze melkzwam lactarius vietus m ZVL <1990 SD WA 
roodschubbige gordijnzwam cortinarius bolaris m O-ZVL 
roze mestschijfje iodophanus carneus m ZL 
ruige weerschijnzwam inonotus hispidus m SD <1990 WA ZB ZVL 
ruwstelige stuifbal tulostoma fimbriatum m ZL 
satansboleet boletus satanas m O-ZVL 
schaapje lactarius vellereus m ZB 
schubbig staalsteeltje entoloma asprellum m SD * 
sikkelkoraalzwam clavulinopsis corniculata m ZL 
slanke aardtong geoglossum umbratile m SD NB WA TH 
slanke kopergroenzwam psilocybe pseudocyanea m SD WA <1990 NB ZB 
slijmige spijkerzwam gomphidius glutinosus m SD <1990 O-ZVL 
smakelijke russula russula vesca d S-D WA ZB 
sneeuwvloksatijnzwam entoloma sericellum m SD 
tepelsatijnzwam entoloma papillatum m ZL 
trechtertaaiplaat lentinus conchatus m O-ZVL 
verkleurende kamrussula russula insignis d SD 
vleeskleurige korrelhoed cystoderma carcharias m SD ZVL 
voddenbekerzwam peziza ampliata m O-ZVL <1990 SD WA NB 
wasgele bekerzwam peziza cerea m ZL 
wasplaatmycena hemimycena mairei d ZL 
weidewasplaat hygrocybe pratensis m ZL 
wijnrode vezelkop inocybe adaequata m ZB <1990 WA ZVL 
wit kleefhoedje bolbitius lacteus m NB 
witte stinkmycena hemimycena delectabilis m WA ZB O-ZVL 
wormvormige knotszwam clavaria fragilis m ZL 
wandparasolzwam lepiota brunneolilacea m WA * 
zandtulpje peziza ammophila m SD  WA ZVL 2120 
zeeduinchampion agaricus devoniensis m S-D WA O-ZVL 2120 
zeeduininktzwam/helminktzwam coprinus ammophilae m WA ZVL * 
zilverige satijnzwam entoloma saundersii d ZL zwaartepunt Zeeland 
zilversteelzwavelkop psilocybe marginata m SD 
zwartvoetkrulzoom paxillus atrotomentosus m SD WA ZVL 
zwavelmelkzwam lactarius chrysorrheus d S-D WA O-ZVL 

Soortgroep Wetenschappelijke naam Kwalificatie 
Actief 

soortenbeleid 

Voorkomen in Zeeland Beschermde status Staat van Instandhouding trend Rode lijst Rode lijst Belang Zeeland Kenmerkend doelstelling overig natuurbeleid 
wieren landelijk periode periode landelijk europees zwaartepunt populatie NNZ N2000 KRW ANB 

5 soorten, geen doelsoorten % Zeeland doelsoort SNL doelstelling of typische soort doelsoort doelsoort 
groefwier pelvetia canaliculata a OS VD 100 x 
iers mos chondrus crispus a ZL 68 x N04.04B 
knotswier ascophyllum nodosum a ZL 24 x 
suikerwier saccharina latissima a OS VD 50 x 
darmwier/zeesla-soort ulva sp. a ZL 83 x N04.04B 



ACTIEPLAN BEHOUD ZEEUWSE SOORTEN
INZET VOOR BIJZONDERE DIER- EN PLANTENSOORTEN IN ZEELAND
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Zeevenkel (Foto: Chiel Jacobusse) 

BILAGE 4: Actief soortenbeleid ingedeeld per leefgebied 

1 kust en zeeKust en zee 

1A kuststrook (duin, strand, zeedijk, schor en slik)1a Kuststrook (duin, strand, zeedik, schor en slik) 
broedvogels doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 

bontbekplevier noordse stern kleine mantelmeeuw 

dwergstern stormmeeuw zilvermeeuw 

grote stern zwartkopmeeuw 

kleine mantelmeeuw 

kluut 
strandplevier 
tapuit 
visdief 

amfibieeen en reptielen 
zilvermeeuw 

doelsoort 
heikikker 

meeliftsoort aandachtsoort 
rugstreeppad 

levendbarende hagedis 

dagvlinders 
rugstreeppad 

doelsoort 
heivlinder 

meeliftsoort aandachtsoort 
heivlinder 

nachtvlinders 
kleine parelmoervlinder 
doelsoort 
roomvlek 

meeliftsoort 
geveerde witvleugeluil 

argusvlinder 
aandachtsoort 

walstrobandspanner grijze herfstuil 
bruine witvleugeluil purperuiltje 

schaaruil 
duinworteluil 
slanke groenuil 
gelijnde silene-uil 

libellen 

bijen 

doelsoort 
gevlekte witsnuitlibel 
doelsoort 
geelgespoorde houtmetselbij 

dwarsbanddwergspanner 
meeliftsoort 

meeliftsoort 
donkere zijdebij 

aandachtsoort 

aandachtsoort 

grote kegelbij duingroefbij 
kustbehangersbij duinkegelbij 
schorviltbij duinzijdebij 
schorzijdebij heidebronsgroefbij 
zandhommel heideviltbij 
duinmaskerbij (s) kortsprietgroefbij 
geelstaartklaverzandbij (s) langkopsmaragdgroefbij 
gouden slakkenhuisbij (s) schubhaarkegelbij 
heidekegelbij (s) weidemaskerbij 
kielstaartkegelbij (s) witgevlekte tubebij 
steilrandgroefbij (s) zilveren fluitje 

weekdieren 
s= specifieke maatregel vereist 
doelsoort 

zuidelijke zijdebij 
meeliftsoort aandachtsoort 

cilindrische korfslak 

gestreepte korfslak 

nauwe korfslak 

fijngeribde grasslak 

gray's kustslak 

kleine karthuizerslak 

kwelderslak 

meertandig muizenoortje 

purperslak 

schorrenslak 

vaatplanten doelsoort 
beursjesganzenvoet 

meeliftsoort 
armbloemige waterbies 

wit muizenoortje 

aandachtsoort 
groenknolorchis 

bilzekruid blauwe zeedistel 
bleek kweldergras driedistel 
gesteelde spiesmelde dunstaart 
gewoon kweldergras dwergbloem 

klein schorrenkruid dwergvlas 

kleverige reigersbek echt lepelblad 

kortarige zeekraal fijn goudscherm 

kustzegge gelobde melde 

zeealsem gesteelde zoutmelde 

zeevenkel gewone zoutmelde 

glad biggenkruid 

harlekijn 

herfstbitterling 

lamsoor 
melkkruid 

schorrenzoutgras 

zeegerst 
zeepostelein 

zeerus 

zeeweegbree 

zilte waterranonkel 
zomerbitterling



4 5 BIJLAGE 4:
ACTIEF SOORTENBELEID INGEDEELD PER LEEFGEBIED

 1 Kust en zee 

 1a Kuststrook (duin, strand, zeedik, schor en slik) 
mossen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 

bol gladkelkje 

duinkronkelbladmos 

duinsnavelmos 

kalkkleimos 

smaragdmos 

vierkantsmos 

korstmossen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
bruin dijkschildmos 

bruine zeekorst 
dunne zeestippelkorst 
gelobde zeecitroenkorst 
gestreepte zeestippelkorst 
gewone zeecitroenkorst 
gewone zeestippelkorst 

 gladde zeestippelkorst 
kleine zeestippelkorst 
smalle zeestippelkorst 
zeepokkorst 
zeeschotelkorst 
zwarte zeestippelkorst 

paddenstoelen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
 donkerstelige stuifbal 

duinfranjehoed 

duinparasolzwam 

duinstinkzwam 

dwergbovist 
geelbruine helmharmpoenzwam 

gesteelde stuifbal 
grauwe trechtersatijnzwam 

helmharpoenzwam 

helmstropharia 

melige bovist 
melige stuifzwam 

mestnestzwammetje 

piekhaarzwammetje 
ruwstelige stuifbal 
zandparasolzwam 

zandtulpje 

zeeduinchampion 
zeeduininktzwam/helminktzwam 

wieren doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
groefwier 
iers mos 

knotswier 
suikerwier 
darmwier/zeesla-soort 

sponzen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
geweispons 

borstelwormen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
pauwkokerworm 

 anemonen en zachte koralen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
golfbrekeranemoon 

slibanemoon 

zeedahlia 

hydroidpoliepen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
gorgelpijp 

kreeftachtigen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
 gewimperde zwemkrab 

zwarte oprolkreeft 

  

28 37 

1B kustwateren 
niet-broedvogels doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 

bonte strandloper 
brilduiker 
drieteenstrandloper 
geoorde fuut 
kanoet 
kemphaan 

middelste zaagbek 

pijlstaart 
roodkeelduiker 
rosse grutto 

rotgans (zwartbuik) 
scholekster 
steenloper 
strandplevier 
tureluur 
wintertaling 

wulp 
zilverplevier 

 1 Kust en zee 

 1a Kuststrook (duin, strand, zeedik, schor en slik) 
zoogdieren doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 

bruinvis 

gewone zeehond 

grijze zeehond 

vissen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
 bot 

 dikkopje 

diklipharder 
gevlekte gladde haai 
gewone zeedonderpad 

 grote koornaarvis 

 haring 

hondshaai 
 paling (aal) 

schol  
spiering 

sprot 
stekelrog 

tong 

wijting 

zalm 

zandspiering 

zeebaars 

zeeforel 
zwarte grondel 

weekdieren doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
zeekat purperslak 

zeekat 
stekelhuidigen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 

gewone zeester 
gewone zeeappel 

kreeftachtigen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
 gewimperde zwemkrab 

veranderlijke steurgarnaal 
vaatplanten doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 

 groot zeegras 
klein zeegras 



6 7 BIJLAGE 4:
ACTIEF SOORTENBELEID INGEDEELD PER LEEFGEBIED

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 2 Natte dooradering 

ing 
Vogels doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 

baardman oeverpieper 
bruine kiekendief snor 
ijsvogel  waterhoen 

lepelaar wilde eend 

scholekster zomertaling 

tureluur 
zoogdieren doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 

noordse woelmuis bever 
otter meervleermuis 

waterspitsmuis watervleermuis 

amfibieen en reptielen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
rugstreeppad rugsstreeppad 

vissen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
brakwatergrondel 
driedoornige stekelbaars 
paling (aal) 
tiendoornige stekelbaars 

weekdieren doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
basters drijfslak  basters drijfslak 

brakwaterkokkel 
opgezwollen brakwaterhoren 

nachtvlinders doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
astermonnik 

duinworteluil 
klein muisbeertje 

malvabandspanner 
meldedwergspanner 
rietluipaard 

witroze stipspanner 
 zeeuwse grasworteluil 

sprinkhanen en krekels doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
veenmol 

bijen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
 bruine rouwbij (s) 

kattenkruidbij (s) 
koolzwarte zandbij (s) 
moshommel (s) 
rietmaskerbij 
veenhommel  
 s  = specifieke maatregel vereist 

vaatplanten doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
beursjesganzenvoet armbloemige waterbies kruipend moerasscherm 

gewoon kweldergras blauw kweldergras 

klein schorrenkruid  bleek kweldergras 

kortarige zeekraal bonte paardenstaart 
kustzegge dunstaart 
snavelruppia dwergbloem 

dwergvlas 

echt lepelblad 

gesteelde spiesmelde 

gesteelde zoutmelde 

gewone zoutmelde 

harlekijn 

heemst 
knolvossenstaart 
melkkruid 

platte bies 

schorrenzoutgras 

selderij 
spiraalruppia 

zeegerst 
zeerus 

zeeweegbree 

zilt torkruid 

zilte waterranonkel 
mossen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 

ziltmos 
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3 droge dooradering 3 Droge dooradering 

3A soortenrijk grasland, berm en bloemdijk 3a Soortenrik grasland, berm en bloemdik 

dagvlinders doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
argusvlinder oranje zandoogje argusvlinder 
koninginnenpage zwartsprietdikkopje 

nachtvlinders doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
bruinbandspanner bruine daguil 
vijfvlek sintjanvlinder bruine grasuil 
walstrobandspanner gele kustspanner 

geveerde witvleugeluil 
maansikkeluil 
purperuiltje 

silenedwergspanner 
bijen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 

bonte wespbij borstelgroefbij 
donkere klaverzandbij bremzandbij 
gehoornde maskerbij (s) donkere zijdebij 
gouden kegelbij (s) duinzijdebij 
gouden slakkenhuisbij (s) fluitenkruidbij 
grashommel gewone langhoornbij 
kielstaartkegelbij (s) gewone tubebij 
knautiabij (s) groepjesgroefbij 
langsprietwespbij grote koekoekshommel 
lichte bloedbij grote roetbij 
moshommel (s) heggenrankbij 
paardenbloembij (s) heidebronsgroefbij 
steilrandgroefbij (s) klaverdikpoot 
tweekleurige wespbij kleigroefbij 
variabele zandbij kleine tuinmaskerbij 
veenhommel kortsprietgroefbij 
zandhommel kruiskruidzandbij 
s= specifieke maatregel vereist langkopsmaragdgroefbij 

lathyrusbij 
lookmaskerbij 
ogentroostdikpoot 
roodsprietwespbij 
ruige behangersbij 
steenhommel 
stomptand wespbij 
tweekleurige koekoekshommel 
veldhommel 
vierkleurige koekoekshommel 
viltige groefbij 
vroege bloedbij 
wafelbloedbij 
weidebij 
weidemaskerbij 
zilveren fluitje 

zuidelijke zijdebij 
zwartbronzen houtmetselbij 
zwarte sachembij 

vaatplanten doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
beklierde heggenroos akkerdoornzaad bleek bosvogeltje 

draadklaver bleek bosvogeltje bokkenorchis 

malrove bokkenorchis bostulp 

paardenbloemstreepzaad driedistel poppenorchis 

schijnegelantier graslathyrus 

viltroos harlekijn 

wilde peterselie heemst 
ruige anjer karwij 
wollige distel klavervreter 

kleinbloemige salie 

knopig doornzaad 

moeslook 

onderaardse klaver 
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3 droge dooradering
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3 Droge dooradering 

3a Soortenrik grasland, berm en bloemdik j 
vaatplanten doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 

poppenorchis 

ruwe klaver 
trosgamander 

mossen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
gesloten kleimos gewoon wintermos 

kalkeendagsmos 

kalkkleimos 

paddenstoelen en schimmels doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
brede aardtong adonismycena 

blauwplaatstaalsteeltje bermfranjehoed 

kalkgraslandmycena blanke pronkridder 
papegaaizwammetje bruine trechtersatijnzwam 

wasplaatmycena bundelknotszwam 

elfenwasplaat 
fraaie knotszwam 

gebochelde wasplaat 
gele knotszwam 

geribbelde satijnzwam 

geurende wasplaat 
gewone weidechampignon 

gewoon sneeuwzwammetje 

gezoneerde vlekplaat 
grasvlamhoed 

groot moskussentje 

grootsporige champignon 

heidekleefsteelmycena 

kleefsteelstropharia 

kleine molenaar 
moerasleemhoed 

paarssteelschijnridderzwam 

puntmutswasplaat 
rafelige parasolzwam 

roze mestschijfje 

schubbig staalsteeltje 

sikkelkoraalzwam 

slanke aardtong 

slanke kopergroenzwam 

sneeuwvloksatijnzwam 

tepelsatijnzwam 

weidewasplaat 
witte stinkmycena 

wormvormige knotszwam 

3B laanbomen 
vogels doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 

groene specht 
zoogdieren doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 

baardvleermuis 

bosvleermuis 

franjestaart 
gewone dwergvleermuis 

gewone grootoorvleermuis 

grijze grootoorvleermuis 

ingekorven vleermuis 

laatvlieger 
meervleermuis 

mopsvleermuis 

rosse vleermuis 

ruige dwergvleermuis 

tweekleurige vleermuis 

watervleermuis 

nachtvlinders doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
populierenblad 

weekdieren doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
(slanke) schorshoren 

vergeten schorshoren 

3 Droge dooradering 

3b Laanbomen 

vogels doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
groene specht 

zoogdieren doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
baardvleermuis 

bosvleermuis 

franjestaart 
gewone dwergvleermuis 

gewone grootoorvleermuis 

grijze grootoorvleermuis 

ingekorven vleermuis 

laatvlieger 
meervleermuis 

mopsvleermuis 

rosse vleermuis 

ruige dwergvleermuis 

tweekleurige vleermuis 

watervleermuis 

nachtvlinders doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
populierenblad 

weekdieren doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
(slanke) schorshoren 

vergeten schorshoren 

paddenstoelen en schimmels doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
harde populierboleet bittere boleet 
netstelige heksenboleet bleke melkzwam 

nonnenkapkluifzwam bonte berkenrussula 

rode kleibosmelkzwam citroengele satijnzwam 

verkleurende kamrussula dwergvaalhoed 

zilverige satijnzwam dwergwortelzwam 

eikenvuurzwam 

forse vezelkop 

geel nestzwammetje 

gesteelde lakzwam 

gezoneerde stekelzwam 

goudporieboleet 
kegelmorielje 

kleine trompetzwam 

levertraanzwam 

lila gordijnzwam 

populierleemhoed 

populierridderzwam 

ruige weerschijnzwam 

satansboleet 
trechtertaaiplaat 
voddenbekerzwam 

wasgele bekerzwam 

wijnrode vezelkop 

wit kleefhoedje 
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 3 Droge dooradering 

 gen e 3c Struweel, hagen en faunadiken 

vogels 

dijk 
doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
ringmus braamsluiper 
roodborsttapuit 

zoogdieren doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
veldspitsmuis 

amfibieen en reptielen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
levendbarende hagedis 

dagvlinders doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
 grote vos  grote weerschijnvlinder 

keizersmantel 
kleine ijsvogelvlinder 
koevinkje 

nachtvlinders doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
meidoornspanner 
ligusterstipspanner 

 slanke groenuil 
iepentakvlinder 
bruine bosrankspanner 
ligusterblokspanner 

 houtkleurige vlinder 
bijen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 

andoornbij boommetselbij 
bergbehangersbij (s) borstelgroefbij 

 blauwe ertsbij (s) breedbuikgroefbij 
 blauwe metselbij  donkere wilgenzandbij 

 blauwzwarte houtbij fluitenkruidbij 
boemerangmaskerbij (s)  gewone langhoornbij 
boszandbij (s)  grote koekoekshommel 

 donkere rimpelrug heggenrankbij 
geelstaartklaverzandbij (s) kauwende metselbij 
kielstaartkegelbij (s) kruiskruidzandbij 
langsprietwespbij langkopsmaragdgroefbij 

 lichte bloedbij  lapse behangersbij 
roodrandzandbij (s) steenhommel 
roodscheen zandbij (s) stomptand wespbij 
variabele zandbij tuinbladsnijder 

 s=  specifieke maatregel vereist tuinhommel 
tweekleurige koekoekshommel 
veldhommel 
vierkleurige koekoekshommel 
weidemaskerbij 
zwartbronzen houtmetselbij 
zwartsprietwespbij 
zwartrosse zandbij 

weekdieren doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
(slanke)  schorshoren  cilindrische korfslak (slanke) schorshoren 

 vergeten schorshoren  gestreepte korfslak  vergeten schorshoren 

kleine blinkslak 

 rosse haarslak 

tandloze korfslak 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

40 3 

3 Droge dooradering 

3d Groene erven en landschapelementen 3D groe ps 
vogels doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 

boerenzwaluw braamsluiper 
grauwe gors rode wouw 

gierzwaluw 

grauwe vliegenvanger 
grote lijster 
roodborsttapuit 
huismus 

huiszwaluw 

kerkuil 
kneu 

oeverzwaluw 

ransuil 
ringmus 

spotvogel 
spreeuw 

steenuil 
torenvalk 

witte kwikstaart 
zomertortel 
zwarte roodstaart 

zoogdieren doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
baardvleermuis 

bosvleermuis 

egel 
bunzing 

hermelijn 

otter 
franjestaart 
gewone dwergvleermuis 

gewone grootoorvleermuis 

grijze grootoorvleermuis 

ingekorven vleermuis 

laatvlieger 
meervleermuis 

mopsvleermuis 

rosse vleermuis 

ruige dwergvleermuis 

tweekleurige vleermuis 

watervleermuis 

amfibieen en reptielen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
boomkikker 
kamsalamander 
rugstreeppad 

libellen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
gevlekte witsnuitlibel 
plasrombout 

sprinkhanen en krekels doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
veenmol 
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3 Droge dooradering 

3d Groene erven en landschapelementen 

bijen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
andoornbij doornkaakzandbij 
blauwe metselbij duinzijdebij 
blauwzwarte houtbij gehoornde metselbij 
boemerangmaskerbij (s) gewone kegelbij 
gouden kegelbij (s) gewone langhoornbij 
s= specifieke maatregel vereist gewone tubebij 

glimmende smaragdgroefbij 
grote koekoekshommel 
heggenrankbij 
kauwende metselbij 
kleine tuinmaskerbij 
langkopsmaragdgroefbij 
lathyrusbij 
lookmaskerbij 
slanke kegelbij 
steenhommel 
tuinbladsnijder 
tuinhommel 
tweekleurige koekoekshommel 
veldhommel 
vierkleurige koekoekshommel 
weidemaskerbij 
witgevlekte tubebij 
zwartbronzen houtmetselbij 

4 Open agrarisch gebied 

4 Open agrarisch gebied 
vogels doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 

bruine kiekendief torenvalk gele kwikstaart 
patrijs rode wouw goudplevier 
veldleeuwerik graspieper 

grauwe gors 

kievit 
Kleine zwaan 
witte kwikstaart 
wulp 
zomertaling 

zoogdieren doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
haas 

amfibieen en reptielen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
rugstreeppad 

dagvlinders doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
kaasjeskruiddikkopje 

koninginnenpage 

nachtvlinders doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
kamillevlinder 

bijen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
langkopsmaragdgroefbij 
steenhommel 

vaatplanten doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
eironde leeuwenbek brede wolfsmelk 

kleine wolfsmelk dreps 

franse silene 

naakte lathyrus 

naaldenkervel 
stinkende ganzenvoet 
stinkende kamille 

mossen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
gesloten kleimos gestekeld blaasjesmos 

groot touwtjesmos gewoon aloemos 

gewoon wintermos 

kalkeendagsmos 
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 6 struweel en bos
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6 Struweel en bos 

vogels doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 

ransuil braamsluiper 
sperwer 

zoogdieren doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 

ingekorven vleermuis 

laatvlieger 

meervleermuis 

mopsvleermuis 

rosse vleermuis 

ruige dwergvleermuis 

tweekleurige vleermuis 

watervleermuis 

dagvlinders doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
grote vos grote weerschijnvlinder 

keizersmantel 
kleine ijsvogelvlinder 
koevinkje 

nachtvlinders doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
meidoornspanner 
ligusterstipspanner 
slanke groenuil 
iepentakvlinder 
bruine bosrankspanner 
ligusterblokspanner 
houtkleurige vlinder 

bijen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
andoornbij boommetselbij 
bergbehangersbij (s) borstelgroefbij 
blauwe ertsbij (s) breedbuikgroefbij 
blauwe metselbij donkere wilgenzandbij 
blauwzwarte houtbij fluitenkruidbij 
boemerangmaskerbij (s) gewone langhoornbij 
boszandbij (s) grote koekoekshommel 
donkere rimpelrug heggenrankbij 
geelstaartklaverzandbij (s) kauwende metselbij 
kielstaartkegelbij (s) langkopsmaragdgroefbij 
langsprietwespbij kruiskruidzandbij 
lichte bloedbij lapse behangersbij 
roodrandzandbij (s) steenhommel 
roodscheen zandbij (s) stomptand wespbij 
variabele zandbij tuinbladsnijder 
veldhommel tuinhommel 
vierkleurige koekoekshommel tweekleurige koekoekshommel 
weidemaskerbij 
zwartbronzen houtmetselbij 
zwartsprietwespbij 
zwartrosse zandbij 
s= specifieke maatregel vereist 

weekdieren doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 

(slanke) schorshoren cilindrische korfslak (slanke) schorshoren 

vergeten schorshoren gestreepte korfslak vergeten schorshoren 

kleine blinkslak 

rosse haarslak 

tandloze korfslak 

mossen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
groot touwtjesmos 

korstmossen doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
grauwe runenkorst ananaskorst 
iepenkraterkorst parasietkorst 
iepenspikkel 
rechte knoopjeskorst 

paddenstoelen en schimmels doelsoort meeliftsoort aandachtsoort 
fijnschubbige boleet bittere boleet 
koperrode spijkerzwam bruine anijszwam 

pagemantel bruine ringboleet 
hanenkam dennensatijnzwam 

regenboogrussula dennenslijmkop 

smakelijke russula duivelsbroodrussula 

zwavelmelkzwam dunne weerschijnzwam 

6 Struweel en bos 

echte tolzwam 

gele ridderzwam 

gewoon varkensoor 
gezoneerde stekelzwam 

kleine bloedsteelmycena 

lila gordijnzwam 

palingsteelmycena 

pruikzwam 

purperknolcollybia 

purpersnedemycena 

roodgrijze melkzwam 

roodschubbige gordijnzwam 

schaapje 

slijmige spijkerzwam 

vleeskleurige korrelhoed 

zilversteelzwavelkop 

zwartvoetkrulzoom 
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ACTIEPLAN BEHOUD ZEEUWSE SOORTEN
INZET VOOR BIJZONDERE DIER- EN PLANTENSOORTEN IN ZEELAND

geelvlekheidelibel: (in blauwe letters) soorten die binnen 5 jaar te verwachten zijn en verder aan alle criteria voldoen       
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BILAGE 5: Toelichting Bilage 2 t/m 4 

doelsoort soort die geselecteerd is voor projectaanvragen via 
het actief soortenbeleid Provincie Zeeland 
soort die profiteert van maatregelen die voor 

meeliftsoort doelsoorten van het actief soortenbeleid worden 
uitgevoerd 

soort die op basis van bescherming, trend, RL status of 
aandachtsoort zwaartepunt aandacht verdiend via overig beleid. 

Soort komt niet in aanmerking voor projectaanvragen 

Geelvlekheidelibel: (in blauwe letters) soorten die binnen 5 jaar te verwachten zijn en verder aan alle criteria voldoen 
afkorting gebied 
ZL verspreid over Zeeland 
S-D Schouwen-Duiveland 
TH Tholen 
PH St Philipsland 
ZB Zuid- Beveland 
NB Noord-Beveland 
WA Walcheren 
ZVL Zeeuws-Vlaanderen 
W-ZVL West Zeeuws-Vlaanderen 
O-ZVL Oost Zeeuws-Vlaanderen 

WS Westerschelde & Saeftinghe 
OS Oosterschelde 
GR Grevelingen 
KV Krammer-Volkerak 
VD Voordelta 
VR Vlakte van de Raan 
VM Veerse Meer 
MZ Markiezaat 
ZM Zoommeer 
KvS Kop van Schouwen 
MA Manteling van Walcheren 
YK Yerseke en Kapelse Moer 
ZW Zwin en Kievittepolder 
KR kreken Canisvliet, Grote gat, Vogelkreek 

rode lijst 
ernstig bedreigd 
bedreigd 
kwetsbaar 
gevoelig * 
niet opgenomen/thans niet bedreigd 
verdwenen 
niet bepaald 

staat van instandhouding 
gunstig 
matig ongunstig 
zeer ongunstig 
niet bepaald 

rode lijst IUCN 
critically endangerd 
endangerd 
vulnerable 
lower risk/conservation dependent * 
lower risk/ near threatend * 
niet opgenomen 

Boerenzwaluw (Foto: Chiel Jacobusse) 

trend 
maximaal afgenomen 
sterke/zeer sterke afname 
matige afname 
stabiel 
matige toename 
sterke toename 
niet bepaald 
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