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Voorwoord 

Het voor u liggende rapport is het resultaat van een evaluatie van tien 
natuurontwikkelingsprojecten in het lisselmeergebied. De evaluatie vormt 
onderdeel van het project Opstelling van een overkoepelend monito-
ringsplan en de evaluatie van natuurontwikkeling in het lisselmeergebied 
(MONNATYS)" en is door het RIZA (Rijksinstituut voor Integraal 
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling) in opdracht van RDIJ 
(Rijkswaterstaat Directie [Isselmeergebied) uitgevoerd. Tot dusver is er 
eigenlijk nog maar één meetprogramma dat de ontwikkelingen bij de 
natuurontwikkelingsprojecten volgt en dit betreft dan alleen nog de 
oevervegetatie en geomorfologie. Het was daarom voor het uitvoeren van 
de evaluatie nodig gegevens uit verschillende andere meetprogramma's 
op te vragen. Met behulp van grafieken en toetsen is de ontwikkeling van 
de in de doelstellingen genoemde parameters zichtbaar gemaakt en 
beschreven. De sinds 1989 aangelegde projecten betreffen alle aangeleg-
de structuren in de vorm van zandplaten, eilandjes of dammen met of 
zonder een vooroeververdediging. Dientengevolge zijn veel van de doel-
stellingen voor de tien aangelegde projecten vergelijkbaar. Hoewel de 
aanleg van de projecten in het begin nog maar weinig op het gebied en 
op de andere projecten was afgestemd, is op den duur het besef doorge-
drongen dat betere afstemming op het gebied en de projecten in de 
omgeving een meerwaarde kan bieden. Zo wordt het mogelijk grootscha-
lige natuur te creëren wanneer deze ook nog wordt afgestemd op binnen-
dijkse natuur en natuurontwikkelingsprojecten. Met het opstellen van een 
Ecologische koers' voor het gebied is een begin gemaakt met het afstem-

men van de inrichting van het Natte Hart, waardoor de natuur op aan-
trekkelijke wijze een plaats en een meerwaarde krijgt door haar grootscha-
liger karakter. 
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Samenvatting 

In het voor u liggende rapport is het resultaat te zien van een evaluatie 
van natuurontwikkelingsprojecten in het Iisselmeergebied. In 1930 is met 
de inpoldering van de Wieringermeer en de aanleg van de Afsluitdijk de 
basis gelegd voor het verzoetende Iisselmeergebied. Ten gevolge van de 
aanleg van de Noordoostpolder (1942) en de inpoldering van Oostelijk 
Flevoland (1957) en Zuidelijk Flevoland (1968) is een groot oppervlak aan 
ondiep water verdwenen. Alleen in de randmeren langs de polders en het 
oude land is nog een ondiep wateroppervlak met specifieke ecologische 
waarden te vinden. Als gevolg van de inpolderingen en de aanleg van de 
dijk Enkhuizen-Lelystad zijn de overgangen tussen land en water harder 
en meer abrupt geworden. In 1989 is begonnen met de aanleg van 
natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied. De morfologie van 
deze projecten is zodanig dat locaties zijn teruggekregen met een geleide-
lijke water-land overgang, waardoor de ecologische relaties tussen water 
en land weer versterkt konden worden. 

In het Ijsselmeer, Markermeer en de randmeren vindt, ook in de omge-
ving van natuurontwikkelingsprojecten, een grote hoeveelheid monito-
ringsactiviteiten van onder andere ecologische parameters plaats. Een uit-
gebreid overzicht van de in het lJsselmeergebied uitgevoerde monitoring is 
te vinden in Lauwaars et al. (1998). Voor de monitoring van natuuront-
wikkelingsprojecten is het programma NIJL (Natuurontwikkelings-
monitoring lisselmeergebied door middel van Luchtfoto-interpretatie) 
opgesteld. In het programma NIJL worden geomorfologie en oevervegeta-
tie gemonitord bij natuurontwikkelingsprojecten. De monitoringsactivitei-
ten in het IJsselmeergebied en uit het programma NIJL zijn nooit afge-
stemd op de doelstellingen van natuurontwikkelingsprojecten. 

Inmiddels zijn elf natuurontwikkelingsprojecten in het Iisselmeergebied 
aangelegd. Tien van de elf projecten zijn geëvalueerd. De inmiddels onder 
water liggende zandplaat Abbert 1 is buiten beschouwing gelaten. De eva-
luatie is gericht op de parameters die genoemd worden in de doelstellin-
gen van de projecten. In veel van de doelstellingen van de natuurontwik-
kelingsprojecten wordt het creëren van oever- of moerasvegetatie 
genoemd (Onderdijk, Workumerbuitenwaard, Bocht van Molkwerum, 
Mirnserklif, Vossemeer, Abbert II, Polsmaten). Ook wordt bij enkele pro-
jecten gezegd dat zij een bijdrage moeten leveren aan het bevorderen van 
de watervegetatie (Onderdijk, Bocht van Molkwerum, Horst). Bij bijna alle 
projecten (Stichtse Brug uitgezonderd) wordt het creëren van rust- en foe-
rageergebieden voor moeras- en watervogels als doelstelling genoemd. 
Enkele projecten dienen een geschikte locatie te zijn voor de vestiging van 
pionierbroedvogels (Bocht van Molkwerum, Stichtse Brug) en zullen dan 
kaal of in ieder geval zonder ruigte moeten blijven. Bij andere projecten 
wordt weer gesproken van het creëren van een broedbiotoop voor riet- en 
moerasvogels (Onderdijk, Bocht van Molkwerum, Mirnserklif, Vossemeer, 
Abbert II). Ook zijn er projecten die zonering van recreatie en natuur als 
doel hebben (It Soal, Horst, Polsmaten). 

Hoewel de aanleg van de projecten in het begin nog maar weinig op het 
gebied en op de andere projecten was afgestemd, is op den duur het 
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besef doorgedrongen dat betere afstemming op het gebied en de projec-
ten in de omgeving een meerwaarde kan geven. Wanneer de natuuront-
wikkeling is afgestemd op binnendijkse natuur en op andere projecten, 
wordt het mogelijk grootschalige natuur te creëren. Met het opstellen van 
een ecologische koers' voor het gebied is een begin gemaakt met het 
afstemmen van de inrichting van het Natte Hart, waardoor de natuur een 
meerwaarde krijgt vanwege haar grootschaliger karakter. 

Alle tot dusver gerealiseerde natuurontwikkelingsprojecten betreffen aan-
gelegde structuren in de vorm van eilandjes, zandpiaten of dammen met 
of zonder vooroevervedediging. Andere aspecten van de ecologische 
koers, zoals het terugbrengen van de gradiënt zout-zoet, het realiseren 
van meer natuurlijke peilfluctuaties en het probleem van een zeer grote 
mobiele slibvoorraad opgesloten in het Markermeer als gevolg van de 
aanleg van de Houtribdijk, zijn door natuurontwikkelingsprojecten nog 
volledig genegeerd. 

Uit de evaluatie volgt dat de verdedigde projecten goed zijn blijven liggen. 
Er treedt wel erosie op (bijvoorbeeld bij het middelste eiland van de Bocht 
van Molkwerum), maar dit is minder dan bij de onverdedigde projecten. 
Stabiliteit van de onverdedigde projecten blijkt zeer afhankelijk te zijn van 
de locatie en van het type ondergrond. Het onverdedigde project Mirnser-
klif en het gedeeltelijk verdedigde project Abbert II zijn redelijk stabiel. Bij 
de Mirnserklif is het meest oostelijk gelegen eilandje onder het waterop-
pervlak verdwenen. Vermoedelijk is het van dit eilandje geërodeerde 
materiaal in ieder geval gedeeltelijk verder in noordelijke richting weer 
afgezet. De bedoeling van de zandplaat Workumerbuitenwaard was dat 
deze zich in oostelijke richting zou verplaatsen en zo de kustlijn van het 
buitendijks gebied zou gaan beschermen. Erosieprocessen hebben ertoe 
geleid, dat de zandpiaat is afgevlakt in voornamelijk westelijke richting. De 
onverdedigde zand plaat Abbert 1 is onder het wateroppervlak verdwenen. 
Projecten aan de westkust van Friesland zijn minder stabiel door de 
bodemopbouw (ondergrond) en een grotere strijklengte dan aan de zuid-
kust van Friesland, waar minder sprake is van zetting (het verdichten van 
de ondergrond) en wind. Projecten in de randmeren liggen in een veel 
kleiner wateroppervlak en hebben daardoor minder invloed van wind door 
een kortere strijklengte. 

Bijna alle geëvalueerde projecten zijn ten opzichte van tenminste enkele 
van de in de doelstellingen genoemde ecologische parameters succesvol te 
noemen. Er zijn uitzonderingen. Workumerbuitenwaard is onder water 
verdwenen en de ecologische doelstelling voor wat betreft het creëren van 
een rustplaats voor steltlopers en watervogels zal daardoor minder kans 
hebben bereikt te worden. Stichtse Brug is wat betreft de doelstelling, het 
creëren van een broedbiotoop voor kale grond broeders, succesvol te noe-
men. In het Eemmeer zou volgens de ecologische koers' echter moeras-
ontwikkeling moeten plaatsvinden en verbetering van de waterkwaliteit. 
Een mogelijkheid is het project anders in te richten, zodat het geschikt 
wordt voor moerasontwikkeling, of een project uit te voeren of aan te leg-
gen dat gericht is op een verbetering van de waterkwaliteit. Er zijn bijzon-
dere bevindingen gedaan bij natuurontwikkelingsprojecten. Bij Mirnserklif 
zijn in 1998 twee tot drie broedparen Dwergmeeuwen geteld. Deze soort 
is in Nederland als broedvogel een uiterst schaarse verschijning. Bij 
Onderdijk is in 1997 en 1998 één paar Grote Mantelmeeuwen geteld. 
Ook bij de Bocht van Molkwerum is in 1997 een mogelijk nest van de 
Grote Mantelmeeuw aangetroffen. In 1998 is bij de Bocht van Molkwerum 
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opnieuw een paar Grote Mantelmeeuwen gezien, dat territoriaal gedrag 
vertoonde. Gezien de ontwikkelingen bij deze soort in Onderdijk (en mis-
schien ook in de Bocht van Molkwerum) kan worden gesteld dat de 
natuurontwikkeling in het IJsselmeer de vestiging van de Grote 
Mantelmeeuw als broedvogel in Nederland mede lijkt te bevorderen. 

Er is een aantal knelpunten te noemen tussen de aanleg van een natuur-
ontwikkelingsproject en de realisatie van natuurdoelstellingen. Bij een aan-
tal projecten vormt de vegetatiesuccessie een knelpunt. Ten gevolge hier-
van verminderen de mogelijkheden voor de in open terreinen broedende 
pionierbroedvogels. Bij de minder dynamische projecten ontwikkelt zich 
een ruigte met wilgen. Alleen als het project meer dynamisch is of wan-
neer het wordt kaal gehouden door het verwijderen van de vegetatie of 
het strooien van schelpen, blijft het toegankelijk voor pionierbroedvogels. 
Een tweede knelpunt is het betreden van de projecten door Vossen. De 
Vossen eten eieren of kuikens en het broedsucces van op de grond broe-
dende vogels neemt af. Een derde knelpunt vormt de achterblijvende ont-
wikkeling van waterriet. Hier zijn verschillende oorzaken voor aan te dra-
gen: het tegennatuurlijk peilbeheer in het lisselmeergebied, de begrazing 
door vee en watervogels en de ophoping van organisch materiaal. 

Voor ieder natuurontwikkelingsproject, bestaand of nieuw, is het van 
belang dat de (natuur)doelstelling afgestemd wordt op de ecologische 
koers' voor het lisselmeergebied. Verder is het van belang dat de gege-
vens die de monitoring van natuurontwikkelingsprojecten oplevert, bij een 
centraal punt worden ingezameld. Afstemming met lopende meetpro-
gramma's waarvan de gegevens worden gebruikt bij de evaluatie, is nood-
zakelijk. Wanneer met elkaar vergelijkbare projecten bestaan, is het aan te 
raden de monitoring van één van de projecten intensief en van de andere 
projecten minder intensief uit te voeren. Het is aan te raden te blijven 
monitoren omdat dan bijzondere ontwikkelingen opgemerkt kunnen wor-
den, maar dit kan op een lager frequentie- en/of grover schaalniveau. 

Een Groene Riem onder het Natte Hart 



Een Groene Riem onder het Natte Hart 	 10 



Summary 

This report summarises the results of an evaluation of the nature develop-
ment projects in the Dutch lake IJsselmeer area. With the reclamation of 
the Wieringermeer and the enciosement of the former Zuyderzee by the 
Afsluitdijk (Barrier dam), the basis was founded for the freshwater lake 
IJsselmeer. As a consequence of the following reclamations of Noord-
oostpolder (1942), Oostelijk Flevoland (1957) and Zuidelijk Flevoland 
(1968), a large surface area of shallow inland waters has vanished. Only in 
the so-called border-lakes', separating the new polders from the old 
coastline, some remnants are still found of the shallow inland waters with 
their specific ecological values. The reclamations, together with the con-
struction of the dike from Enkhuizen to Lelystad (dividing lake IJsselmeer 
into two large lakes, lake IJsselmeer proper in the north and lake 
Markermeer in the south), have caused the slopes of the shore to become 
steeper, and consequently the land-water transition lost its richness in gra-
dients. From 1989 onwards nature development projects have been car -
ried out in the lake IJsselmeer area. The morphology of these projects has 
generally been directed towards softening' of the land-water transition in 
order to restore natural riparian processes and ecological relationships 
between land and water. 

In and along the lakes IJsselmeer and Markermeer as well as in the border-
lakes a large amount of monitoring activities of ecological parameters is 
taking place, including the various nature development projects. A comp-
rehensive overview of these monitoring activities is provided by Lauwaars 
eta/. (1998). The monitoring programme NIJL (Monitoring of Nature 
Development by means of Aerial Photograph Interpretation) was designed 
for nature development projects. In the NIJL programme, geomorphology 
and riparian vegetation development are monitored at nature develop-
ment projects. However, NIJL's activities have never been adjusted to each 
project's ecological aims. 
At present, eleven nature development projects have been realised in the 
area. Ten out of these are being evaluated in this report. The artificial islet 
of Abbert 1, which has disappeared under water, has not been considered. 
The evaluation is directed towards the parameters mentioned explicitly in 
the (ecological) aims of the respective projects. In many of these aims the 
creation of riparian or helophyte vegetation is mentioned (Onderdijk, 
Workumerbuitenwaard, Bocht van Molkwerum, Mirnserklif, Vossemeer, 
Abbert II, Polsmaten). For some projects it has also been said that they 
should stimulate the development of aquatic vegetation (Onderdijk, Bocht 
van Molkwerum, Horst). For almost all projects (with the exception of 
Stichtse Brug), the creation of resting and foraging areas for marshland 
and water birds is mentioned as a specific aim. Some projects, moreover, 
are supposed to provide suitable locations for the establishment of 
breeding pioneer bird species (e.g. plovers, gulls and terns) (Bocht van 
Molkwerum, Stichtse Brug) and will therefore have to remain barren or at 
most sparsely vegetated. For other projects the creation of breeding habi-
tat for marshland birds is mentioned (Onderdijk, Bocht van Molkwerum, 
Mirnserklif, Vossemeer, Abbert II). There are also projects which aim at an 
effective zonation of recreational activities and nature (It Soal, Horst, 
Polsmaten). 
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In the beginning the aims of individual nature development projects were 
hardly adjusted to either the ecological needs of the lake IJsselmeer area 
as a whole or the proximity of other projects. However, in the course of 
the process it was realised that better results for nature could be obtained 
when the ecological position of each project in relation to its surroundings 
was considered. 1f nature development projects are well adjusted in loca-
tion and habitat types to the amount and types of nature reserves in close 
proximity (both inshore and offshore), large-scale units of natural areas 
may be created or stimulated. By formulating an ecological course' for the 
entire area, a start has been made with the adjustment of the planning, 
Iay-out and design of the lake IJsselmeer area. Within this ecological cour-
se, natural values are to be enhanced by increase of scale. 

All nature development projects realised up tili now concern structures like 
islands, islets or dams, both defended and undefended against waves. 
Other aspects of the ecological course, such as restoration of the salt gra-
dient, realisation of more natural water level fluctuations and the resolving 
of the problem of a huge supply of anorganic floating matter in take 
Markermeer because of the enclosing dike Enkhuizen-Lelystad, have not 
yet been addressed by nature development plans or projects. 

The evaluation has shown that weli-defended projects have generally well 
maintained their original morphology and elevation. Some erosion has 
been noticed (e.g. the middle islet at Bocht van Molkwerum), but the 
amount of change has certainly been Iess than in undefended projects. 
The morphological stability of the undefended projects proved to be very 
much dependent upon location (exposition) and type of subsoil. The 
undefended project of Mirnserklif and the partly defended project of 
Abbert II are reasonably stable. At Mirnserklif the easternmost islet has 
disappeared into the waves. Presumably the eroded material has partly 
been deposited again in northerly direction. The aim of the islet along 
Workumerbuitenwaard was that its material would move eastwards to the 
Frisian coast, in order to avoid erosion of that coast and even to stimulate 
some growth by sedimentation of this material. Erosion has taken place 
(the islet has disappeared completely under water), but transport of mate-
nat has occurred mainly westwards. The undefended islet of Abbert 1 has 
disappeared into the water. Summarising, it seems that projects along the 
western coast of Frisia are less stable than those along its southern coast, 
due to subsoil composition and a longer fetch causing higher waves. 
Projects in the border-lakes are less vulnerable to erosion, because water 
surface areas, and consequently fetch, are considerably smaller. 

Virtually all evaluated projects may be called successful with respect to at 
east some of their ecological aims. There are exceptions, however. 
Workumerbuitenwaard has disappeared and thus its ecological aim of cre-
ating roosts for waders and water birds is less likely to be achieved. 
Stichtse Brug could be called successful in achieving its goal of forming 
breeding habitat for pioneer birds. Within its surroundings (take Eemmeer), 
however, the ecological course for the take IJsselmeer area as a whole 
would rather prescribe development of marshland or a project aimed at 
restoring water quality. Some special findings have been made at nature 
development projects. At Mirnserklif 2-3 pairs of Little Gulis have bred in 
1998. This species is very scarce as a breeding bird in the Netherlands. At 
Onderdijk both in 1997 and 1998 one pair of breeding Great Black-bac-
ked GulIs were registered. Also at Bocht van Molkwerum a possible nest 
of this species was found in 1997, while in 1998 ternitorial behaviour was 
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observed. In view of these observations one may state that nature deve-
lopment in lake IJsselmeer has stimulated the establishment of the Great 
Black-backed Guli as a breeding bird for the Netherlands. 

Some obstacles are stili being encountered between the realisation of a 
nature development project and the achievement of its nature aims. At 
some projects the natural succession of the vegetation poses a problem. 
As a consequence of this, the possibilities of the site for the sustained 
breeding of pioneer bird species decrease. At the Iess dynamic sites a 
rough vegetation tends to develop, with high-structured shrubs like wil-
lows. Only the more dynamic projects, or artificially cleared sites remain 
attractive for pioneer species. Also adaptations of the soil (e.g. addition of 
shelis) may slow down vegetation succession. Another obstacle is formed 
by the accessibility of some projects for terrestrial predators like Red Fox. 
These live off eggs or chicks of ground-nesting bird species and may thus 
considerably lower their breeding success. A third obstacle is that helophy -
te development, particularly inundated reedlands, does not seem to deve-
op automatically when artificial islands or peninsulas with suitable slopes 
are created. Possible causes for this are: unnatural water level regulation 
all over the area, grazing of inundated helophytes by herbivorous water 
birds and, in more protected areas, the accumulation of organic material 
among the Reed stands. 

For each nature development project, either existing or new, it is impor-
tant that the nature targets be adjusted to the ecological course' for the 
lake Lisselmeer area. Moreover, it is of importance that the data provided 
by the monitoring of the projects are being recollected at some central 
point. Adjustment with existing monitoring programmes, of which data 
are used for evaluation, is necessary. Wherever projects of a similar nature 
exist, it is recommended to monitor one of them thoroughly, while for the 
others a less intensive monitoring will be sufficient. Monitoring will still be 
essential in order to detect possible unsuspected developments, but moni-
toring can be less frequent and/or a larger scale. 
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Figuur 1 
Natuurontwikkelingsprojecten in het lisselmeergebied. 
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1 Inleiding 

11 Achtergrond 

Met de inpoldering van de Wieringermeer (1930) en de afsluiting van de 
Zuiderzee door de Afsluitdijk (1932) is in feite de basis gelegd voor het 
huidige lisselmeergebied. Het water verzoette al snel vanwege de aanvoer 
van rivierwater door IJssel, Overijsselse Vecht en een aantal beken. De 
verdere invulling van de Zuiderzeewerken via de inpolderingen van ach-
tereenvolgens de Noordoostpolder (1942), Oostelijk Flevoland (1957) en 
Zuidelijk Flevoland (1968) ontnam vervolgens aan het gebied een zeer 
omvangrijk areaal (165.000 ha) aan ondiep wateren overgangsgebied 
tussen water en land. Alleen in de randmeren tussen de nieuwe polders en 
het oorspronkelijke oude land zijn hiervan nog restanten bewaard geble-
ven. Als gevolg van de inpolderingen, en later nog verder versterkt door 
de aanleg van de dijk Enkhuizen-Lelystad, werden de overgangen tussen 
water en land harder en meer abrupt. Bijna overal langs de huidige kusten 
van het lJsselmeergebied is er nu sprake van steile oevers achter een dijk, 
waar direct al een waterdiepte is van enkele meters. 

Niettemin bleek het snel verzoetende wateroppervlak toch ook een 
belangrijke functie voor de natuur te kunnen vervullen, vooral op het 
gebied van watervogels. De biologische productiviteit van het grootschali-
ge open en nu zoet geworden water bleek zo groot te zijn, dat het nieuw 
ontstane lisselmeergebied een bijzondere rol kon blijven spelen voor grote 
concentraties overwinterende eenden en zwanen. De kolonisatie van het 
lisselmeergebied door de Driehoeksmossel, een tweekleppige van zoete, 
eutrofe wateren, verschafte aan duikeenden als de Toppereend een 
belangrijke alternatieve voedselbron voor de na de verzoeting verdwenen 
Mossel die v66r de afsluiting hun stapelvoedsel vormde (Tinbergen 1941). 
Ook visetende watervogels bleven massaal op het lJsselmeergebied afko-
men, zowel in de wintermaanden (Futen en zaagbekken) als in het zomer-
halfjaar (Futen, Aalscholvers, meeuwen en sterns) (o.a. Van Eerden & Bij 
de Vaate 1984). Voor deze soorten is vooral de massaal in het gebied als 
standpopulatie voorkomende Spiering als voedsel van belang. Deze kleine 
zalmachtige vis kan in van zee afgesloten wateren een uitsluitend van 
zoöplankton levende standpopulatie ontwikkelen, waarvan de individuele 
exemplaren niet ouder worden dan 1 â 2 jaar, maar waarvan de totale 
biomassa enorm groot kan zijn. Van waterplanten levende watervogels 
(o.a. zwanen, zwemeenden, Meerkoet, Tafeleend en Krooneend) hebben 
het jarenlang relatief moeilijk gehad, omdat de troebelheid van het geëu-
trofieerde oppervlaktewater tot ver in de jaren tachtig de ontwikkeling van 
waterplanten belemmerd heeft. In de laatste tien jaar is hier echter een 
belangrijke verbetering in te constateren, waarbij met name in de 
Veluwerandmeren de situatie weer bijna vergelijkbaar is met het heldere, 
waterplantenrijke water dat daar in de jaren vijftig en begin zestig, vlak na 
hun ontstaan, te vinden was (o.a. Noordhuis 1997). 

De afsluiting van de Zuiderzee en de daarop volgende grootschalige inpol-
deringen hebben vooral een negatieve uitwerking gehad op de specifiek 
aan overgangssituaties gebonden natuurwaarden. Dit geldt in sterke mate 
voor de natuurwaarden van het overgangsgebied tussen zoet en zout en 
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tussen rivier en zee. De afsluiting van de Zuiderzee nam de dynamiek van 
zout en getij geheel uit het lisselmeergebied weg, hetgeen heeft geleid tot 
een volledige verandering van het aquatisch ecosysteem. Vistrek is nog 
maar beperkt mogelijk en karakteristieke soorten van het brakke water zijn 
verdwenen (o.a. Fint, Ansjovis en Zuiderzeeharing, een nu uitgestorven 
variëteit van de Haring) (De Nie 1996). Ook natuurlijke, gradiëntrijke 
overgangen tussen land en water kregen vanwege de Zuiderzeewerken, 
en dan met name de inpolderingen van de ondiepe kustwateren, niet of 
nauwelijks de gelegenheid om zich na de verzoeting tot grootschalige 
zoete moerasgebieden te ontwikkelen. Ecologische relaties tussen water 
en land, zoals van op land broedende of rustende vogels die op het water 
foerageren (o.a. Aalscholvers, meeuwen en sterns) of vissen die in ondie-
pe, structuurrijke oevergebieden paaien en hun larvale stadium doorbren-
gen (o.a. Snoek en Zeelt, maar ook diverse soorten karperachtigen), zijn 
dan ook minder sterk ontwikkeld dan in een natuurlijk zoetwatermeer. 
Ook zijn de aan moerasachtige oevergebieden gebonden planten en die-
ren sterk in hun ontwikkelingsmogelijkheden beperkt gebleven. 
Karakteristieke soorten van vitale rietlanden en waterriet (o.a. Grote Kare-
kiet, Snor en Roerdomp) komen dan ook slechts lokaal en veelal in geringe 
dichtheid voor in de oevergebieden van het lisselmeergebied, op plaatsen 
waar het oorspronkelijke talud in stand gebleven is. Dit soort plekken treffen 
we nog aan langs de Friese kust en de oude Iandkust van de randmeren. 
Een laatste belangrijke overgang die in het lisselmeergebied niet optimaal 
uit de verf komt, is die tussen rivier en (benedenstrooms) zoetwatermeer. 

We hebben gezien dat het open water van het lisselmeergebied, ondanks 
de vermelde aantastingen ten behoeve van veiligheid en menselijke leef-
ruimte, nog altijd beschouwd mag worden als een zeer waardevol gebied 
voor de natuur. Ook voor een veelheid aan andere functies vervult dit 
'Natte Hart' van Nederland een belangrijke rol. Zo spelen er zaken als 
water- en oeverrecreatie, energie-opwekking door windmolens, drink-
watervoorziening, beroepsscheepvaart en beroepsvisserij, maar ook ver-
vult het gebied een cruciale rol in de waterhuishouding van vrijwel geheel 
Noord-Nederland. De landbouw profiteert van de zoetwatervoorraad in 
de zomermaanden en in de nattere winterperiode ontwateren grote 
gebieden in Noord-Holland en Friesland op Ijssel- en Markermeer. Zowel 
de waterhuishouding van het lisselmeergebied als ook de afstemming van 
de verschillende gebruiksfuncties van het gebied op elkaar en met de 
natuurfunctie vormen onderdeel van belangrijke studies bij Rijkswaterstaat 
als WIN (Waterhuishouding in het Natte Hart) (ledema & Breukers 1997) 
en IVIJ 2030 (Integrale Visie Iisselmeergebied) (Vos & Kruithof 1999). 
Doel van deze studies is om de ruimte van het lisselmeergebied ook voor 
de toekomst zo goed en afgewogen mogelijk te kunnen blijven benutten 
onder behoud en versterking van zo veel mogelijk van zijn huidige waar-
den. Voor een deel van het gebied, te weten de Veluwerandmeren, is ook 
al een project in het leven geroepen dat tot doel heeft via een interactief 
plan proces te komen tot een voor zo veel mogelijk functies optimale 
inrichting van de ruimte, de IIVR (Integrale Inrichting Veluwerandmeren) 
(Licht 1999). In wezen vormt dit project een poging tot een concrete 
invulling van de gewenste functie- en ruimteafwegingen voor een regio 
binnen het lisselmeergebied. 

1.2 Aanleiding 

De hierboven beschreven multifunctionaliteit heeft voor de planvorming in 
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en rond het lJsselmeergebied altijd op de eerste plaats gestaan. De functie 
natuur is echter inmiddels ook nadrukkelijk herkend en erkend als een vol-
waardig element. De geconstateerde tekortkomingen in het ecologisch 
functioneren van het gebied als gevolg van de verharding van overgangen 
worden tegenwoordig dan ook meer en meer als knelpunten gezien in de 
toekomstige ontwikkelingskoers voor het gebied. Al vanaf het eind van de 
jaren tachtig is op kleine schaal begonnen met het uitvoeren van zgn. 
natuurontwikkelingsprojecten langs de oevers van het gebied (zie figuur 1). 
Doel hiervan was vooral om te trachten op kunstmatige wijze natuurlijke' 
landschapselementen aan het gebied toe te voegen als compensatie voor 
het verloren gaan van de geleidelijke overgangsgebieden. Men hoopte dat 
dankzij deze toevoegingen (o.a. eilandjes en voorlanden) de ecologische 
relaties tussen water en land zouden worden versterkt en dat daarmee de 
natuurwaarden van het gebied als geheel beter in hun omgeving zouden 
worden ingepast. 

Aanvankelijk werden dergelijke projecten voor natuurontwikkeling uitslui-
tend vanuit lokaal perspectief beschouwd. Pas na de realisering van de 
eerste twee (Abbert 1 in het Drontermeer en Polsmaten in het Veluwe-
meer, beide in 1989 gereed gekomen) groeide het bewustzijn dat de ver-
dere ruimtelijke planvorming van natuurontwikkeling in het Ijsselmeer-
gebied meer samenhang behoefde. Een eerste aanzet hiertoe is te vinden 
in het zogenaamde Projectenplan 1992-1997' (Anonymus 1992). Een 
meer ecologisch-theoretische onderbouwing voor het hoe en waarom van 
natuurontwikkeling in het gebied wordt gegeven in de nota 'Natuur in het 
Natte Hart' (ledema et al. 1996). Deze nota verschaft eveneens een con-
cretisering en een prioritering van de voor natuur en ecologie relevante 
inrichtings- en beheersaspecten, uitmondend in een zgn. ecologische 
koers' voor het gehele gebied. Deze ecologische koers wordt op hoofd-
lijnen ook aangehouden in het Beheersplan Nat (BPN) (Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat 1998) van Rijkswaterstaat Directie Ijsselmeer-
gebied (RDIJ). 

1.3 DoelsteLling 

Rondom de inmiddels al meer dan tien gerealiseerde projecten voor 
natuurontwikkeling rondom Ijsselmeer, Markermeer en randmeren heeft 
een grote hoeveelheid monitoring plaatsgevonden. Deze had en heeft tot 
doel om de ontwikkelingen in morfologie, ecologie en soms ook menselijk 
medegebruik van de projecten te volgen en vervolgens te kunnen toetsen 
aan de van tevoren geformuleerde doelstellingen. Een uitgebreid overzicht 
van de gerealiseerde projecten, hun vooraf geformuleerde doelstellingen 
en de rondom de projecten uitgevoerde monitoring is te vinden in 
Lauwaars et al. (1998). Deze auteurs hebben tevens aangegeven dat, 
hoewel niet alle meetactiviteiten ideaal aansloten bij de doelstellingen, van 
tien van deze projecten op basis van de uitgevoerde meetprogramma's 
een zinvolle evaluatie mogelijk moest zijn. 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de evaluatie van tien jaar natuur-
ontwikkeling in het lJsselmeergebied. Met behulp van deze evaluatie 
wordt aangegeven wat voor effecten de inrichtingsmaatregelen lokaal 
hebben gehad op morfologie en ecologie en of die effecten al dan niet 
stroken met de van tevoren geformuleerde (natuur)doelstellingen. 
Daarnaast zal ook zo veel mogelijk worden gezegd over de vraag of de 
bewuste projecten al dan niet een zinvolle bijdrage hebben geleverd aan 
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de ecologische koers' voor het gehele lJsselmeergebied, zoals geformu-
leerd door ledema et al. (1996) en overgenomen in het Beheersplan Nat. 

1.4 Leeswijzer 

Het rapport is als volgt in hoofdstukken verdeeld. In hoofdstuk 2 is in het 
kort het gebruikte materiaal en de gebruikte methode gegeven bij de eva-
luatie. In hoofdstuk 3 worden de tien geëvalueerde projecten met behulp 
van kaartmateriaal gepresenteerd en zijn de resultaten van de evaluatie 
van de in de doelstellingen genoemde parameters gegeven. In hoofdstuk 
4 wordt ingegaan op de verschillende aspecten van de voor het Natte 
Hart opgestelde ecologische koers' (ledema et al. 1996); aangegeven is 
aan welke aspecten met de gerealiseerde natuurontwikkeling tegemoet is 
gekomen en welke aspecten achter zijn gebleven. In hoofdstuk 5 worden 
de resultaten van de evaluatie geanalyseerd in een discussie. In hoofdstuk 
6 zijn de conclusies opgeschreven en is ruimte gegeven aan aanbevelingen 
die uit de evaluatie volgen. Aan het hoofdrapport is een tweetal bijlagen 
toegevoegd. Daarnaast is er een losse bijlagenreeks bij het hoofdrapport 
waarin de evaluatie van elk van de parameters in een aparte bijlage is 
behandeld. 

1.5 Dankwoord 

De volgende personen willen wij heel hartelijk danken voor hun bijdragen 
bij het tot stand komen van dit product: Roei Doef, Tessa Slingerland, 
Winfried Laane (allen RDL), Gerda Lenselink, Wouter Dubbeldam, Jacco 
Doze, Albert Remmelzwaal, Ruurd Noordhuis, Stef van Rijn, Mennobart 
van Eerden, Perry Cornelissen, Henk Bos, Rinse Fokkema, Leo Zwarts, 
Hugo Coops (allen RIZA), Jaap Tempel, Wouter Bouw (beiden Provincie 
Flevoland), Jos Hooijmeijer (It Fryske Gea), Harry Fabritius (Staatsbos-
beheer Noord-Holland), Jacky van Haperen, Boris Teunis, Willem Faber, 
Joost Schout (allen RIZA), Bauke de Witte, Naomi Eersel, Jeroen Postema, 
Kees Berkeveld, Ed van der Goes, Branko Broekman en Robert Verheule 
(allen RDIJ). De bijdragen waren divers en bestonden uit: het aanleveren 
van gegevens, hulp bij het statistisch programma SPSS, hulp bij de pro-
gramma's GIS-arcview en arc-info, het maken van kaartjes, het kritisch 
doorlezen van een stuk tekst, het vervaardigen van een uitnodiging voor 
een georganiseerde workshop, etc. Zonder de vele uren veldwerk van vele 
veidmedewerkers was de evaluatie niet mogelijk geweest. 
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2 Werkwijze 

2.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de gebruikte gegevens en 
werkwijze bij de evaluatie. In een losse bijlagenreeks wordt de werkwijze 
van de parameters meer uitgebreid besproken (zie tabel 2.1 voor een over-
zicht van de bijlagen). De perioden v66r en vanaf aanleg van de projecten 
kunnen voor de verschillende parameters variëren. Dit kan zijn doordat voor 
een parameter gegevens uit een bepaalde periode in het jaar beschikbaar 
moeten zijn (bv. bij broedvogelgegevens is het van belang dat geteld is in 
het voorjaar; wanneer het project in het najaar is aangelegd valt dit eerste 
jaar af wat betreft de broedvogelgegevens), of omdat voor de verschillende 
parameters de jaren waarover de gegevens beschikbaar zijn variëren (zo zijn 
er bijvoorbeeld al sinds 1975 maandelijkse watervogelgegevens van het 
IJsselmeer, maar zijn de broedvogeltellingen bij enkele projectgebieden pas 
sinds of na aanleg van het project uitgevoerd). Ten behoeve van de 
gebruikte gegevens bij de evaluatie van de natuurontwikkelingsprojecten in 
het Iisselmeergebied is het verloop onderzocht van alle in de doelstellingen 
genoemde en eveneens gemeten parameters. Hiertoe is gebruik gemaakt 
van metingen en tellingen die zijn uitgevoerd door tal van verschillende 
organisaties (zie bijlage 1). De bij de natuurontwikkelingsprojecten geëvalu-
eerde parameters zijn in kaartjes gearceerd in bijlage 2. 

2.2 Gebruikte gegevens bij de evaluatie 

Aan het eind van het hoofdrapport is een tweetal bijlagen toegevoegd 
met informatie over de gebruikte gegevens bij de evaluatie (tabel 2.1). 
Daarnaast is er een losse bijlagenreeks aan het rapport toegevoegd; in 
tabel 2.2 is een overzicht gegeven van de aparte bijlagen. 

2.3 Materiaal en methode 

Watervogels bij projecten in het IJsselmeer 
Bij de berekening van de gegevens van de watervogels in het IJsselmeer is 

Tabel 2.1 
Overzicht van de bijlagen zoals 
opgenomen in het hoofdrapport. 

Tabel 2.2 
Overzicht van de bijlagen zoals opge-
nomen in een losse bijlagenreeks. 

Bijlage 	titel bijlage 

1 	Overzicht van de gebruikte gegevens bij de evaluatie 
2 	Kaartmateriaal waarin de geëvalueerde parameters zijn aangegeven 

Bijlage 	titel bijlage 

3 	Watervogels bij projecten in het IJsselmeer 
4 	Broedvogels bij projecten in het lisselmeergebied 
5 	Watervogels bij projecten in de randmeren 
6 	Ontwikkeling watervegetatie bij drie projecten 
7 	Oevervegetatie en NIJL 1  
8 	Recreanten 

NIJL Natuurontwlkkelingsnlonttoring iisselmeergebied door middel van Luchtfoto.interpretatm 
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gebruik gemaakt van de database met maandelijkse watervogeltellingen 
vanuit het vliegtuig (RIZA-IHO, M.R. van Eerden, M. Zijlstra, S. van Rijn). 
De verschillen tussen de aantallen vogels in de periode vâôr aanleg van 
een project en de periode vanaf aanleg zijn getoetst met behulp van de 
Mann-Whitney-toets. Er is gerekend met jaargemiddelde waarden over de 
periode dat een soort in het Llsselmeergebied aanwezig is (bijvoorbeeld de 
zomermaanden voor de Visdief). Het aantalsverloop van een soort in een 
project is vergeleken met het verloop in een referentiegebied. Vervolgens 
is het aantaisverloop in de projecten met behulp van de Chi-kwadraat-
toets getoetst tegen het verloop in het referentiegebied (het Ijsselmeer). 
Met behulp van de x2  toets is het mogelijk om twee waargenomen (in het 
natuurontwikkelingsproject) en twee verwachte waarden (in het Ijssel-
meer) tegen elkaar te toetsen. 

Watervogels bij projecten in de randmeren 
De gegevens zijn afkomstig van SOVON Vogelonderzoek Nederland en de 
Provincie Flevoland. Voorheen werden de tellingen vrijwel maandelijks van-
uit de boot uitgevoerd door de Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer 
NMF (later Natuur, Bos, Landschap & Fauna (NBLF)) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; tegenwoordig zijn de tellingen een 
taak van de Provincie Flevoland. Door de jaren heen zijn tellingen voor de 
gehele randmeren uitgevoerd, met uitzondering van enkele jaren waarin 
tellingen in deelgebieden van de randmeren zijn uitgevoerd. Bij de analyse 
van eventuele effecten van de projecten op de watervogelpopulatie is bij 
de projecten Polsmaten, Horst en Stichtse Brug alleen gekeken naar de 
aantallen steltlopers en Aalscholvers. Van het Vossemeer bestonden te wei-
nig gegevens om een analyse te kunnen uitvoeren. Bij de soorten die in 
grotere aantallen voorkwamen is de Mann-Whitney-toets uitgevoerd. Een 
eventueel negatief effect van het verlies aan open water oppervlak is 
geanalyseerd bij het project Abbert II in het Drontermeer. 

Broedvogels bij projecten in het lJsselmeergebied 
De gegevens zijn afkomstig uit resultaten van de twee door SOVON opge-
zette broedvogelmeetnetten in Nederland, het zogenaamde Broedvogel 
Monitoring Project en het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels, en uit 
een tweetal zelfstandig uitgevoerde inventarisaties door Staatsbosbeheer 
(Vossemeer en Onderdijk) en door Provincie Flevoland (Abbert II). De 
broedvogels zijn ingedeeld in groepen aan de hand van hun habitatgebruik. 

Watervegetatie bij drie projecten 
Er bestaat geen apart monitoringsprogramma voor het volgen van de 
watervegetatie bij natuurontwikkelingsprojecten. De gegevens voor het 
evalueren van de watervegetatie zijn afgeleid uit bestaande monitorings-
programma's. In het Regionaal Meetnet van Rijkswaterstaat Directie 
lJsselmeergebied (RDIj) is in het lisselmeergebied een aantal gebieden 
opgenomen die met een frequentie van jaarlijks tot 4-jaarlijks gebiedsdek-
kend worden gekarteerd. Daarnaast is in MWTL (Monitoring van de 
Waterstaatkundige Toestand des Lands) een aantal raaien opgenomen die 
jaarlijks worden bemonsterd. Ook worden in het kader van MWTL lucht-
foto's van de watervegetatie gemaakt. Bij de evaluatie is de (inwendige) 
bedekking voor en na aanleg met elkaar vergeleken. 

Oevervegetatie en NIJL 
De kartering van oevervegetatie bij natuurontwikkelingsprojecten in het 
ljsselmeergebied is, naast de kartering van de geomorfologie en morfolo-
gische karakteristieken, opgenomen in het monitoringsprogramma NIJL 
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(Natuurontwikkelingsmonitoring lisselmeergebied d.m.v. Luchtfoto-inter-
pretatie). Met behulp van luchtfoto-interpretatie en daaropvolgende veld-
inventarisaties is de ontwikkeling van de oevervegetatie beschreven. 

2.4 Begrippenlijst 

bedekking(spercentage) percentage van de waterbodem dat bedekt is door vegetatie 

bedekkingskiasse een klasse komt overeen met een bepaalde procentuele reeks waarmee de waterbodem door 

vegetatie is bedekt 

benthivoor levend van in of op de bodem levende macro-evertebraten 

BMP Broedvogel Monitoring Project; een project van SOVON Vogelonderzoek Nederland, gericht op 

de monitoring van alle soorten broedvogels op basis van proefvlakken 

BPN Beheersplan Nat: beheersplan voor het lisselmeergebied zoals opgesteld door Rijkswaterstaat 

Directie lisselmeergebied waarin de ecologische koers op hoofdlijnen wordt aangehouden 

broedvogel een vogelsoort die broedend in een bepaald gebied voorkomt 

duiker een vogel die overwegend duikend zijn voedsel vergaart 

epifyten op planten levende organismen 

erosie het verdwijnen van bodemmateriaal als gevolg van wind, golven en/of stroming 

herbivoor levend van plantaardig materiaal 

kale grond broeder een broedvogel die alleen op onbegroeide of schaars begroeide grond tot broeden komt 

(afwezigheid van ruigte) 

koloniebroedvogel een broedvogel die bij voorkeur in dichte nabijheid van soortgenoten broedt 

loper een vogel die vooral lopend over de grond of in het water zijn voedsel vergaart 

LSB Landelijk Soortenonderzoek Broedvogels; een project van SOVON Vogelonderzoek Nederland, 

gericht op de monitoring van schaarse broedvogels en koloniebroedvogels op basis van 

bij voorkeur landdekkende inventarisaties 

macro-evertebraten of macrofauna kleine, nog net met het blote oog zichtbare ongewervelde water- en bodemdiertjes die niet tot 

het zoöplankton behoren 

moerasvogel een vogel die voor het grootste deel van zijn levensfuncties afhankelijk is van moerasgebieden 

monitoring het systematisch volgens een vast protocol en een vaste regelmaat verzamelen van meetgege- 

vens met als doel ontwikkelingen in ruimte en tijd te kunnen beschrijven en evalueren 

morfologie de wetenschap die zich erop toelegt de processen die vorm geven aan het landschap te beschrij- 

ven en te begrijpen, hier meestal: het geheel van erosie- en sedementatieprocessen 

MWTL Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands; monitoringsprogramma dat informa- 

tie geeft over de algehele toestand van fysische, chemische en biologische parameters in de 

zoete rijkswateren 

nabeweiding beweiding vanaf de (na)zomer; voorjaar en vroege zomer niet 

natuurontwikkelingsproject (NOP) een heringericht deel van het landschap met in ieder geval als één van de doelen het herstel of 

de versterking van de natuur 

NIJL Natuurontwikkelingsmonitoring in het lisselmeergebied door middel van Luchtfoto-interpretatie 

nulsituatie hier: de situatie ter plaatse van een natuurontwikkelingsproject, voordat met aanleg en 

inrichting ervan is begonnen 

oevervegetatie de karakteristieke plantengroei op de natuurlijke, geleidelijke overgangen tussen water en land 

met bloemen en bladeren die boven het wateroppervlak uitsteken, terwijl de onderste delen zich 

onder water kunnen bevinden 

omnivoor levend van zowel plantaardig als dierlijk materiaal 

onverdedigd hier: wordt gezegd van een natuurontwikkelingsproject dat niet kunstmatig tegen erosie is 

verdedigd door bv. een zandlichaam of een stortstenen dam 

pgo particuliere gegevensverzamelende Organisatie 

pionierbroedvogel een broedvogel van pionierssituaties 

pionierssituatie een situatie die zich voordoet na een drastische verandering in het milieu waarna de successie 

opnieuw op gang komt 

pioniervegetatie de plantengroei van pionierssituaties 

piscivoor levend van Vissen 

planktivoor levend van plankton, de microscopisch kleine planten en dieren die in het water leven 

referentiegebied een gebied waarin dezelfde parameters d,m.v. monitoring gevolgd worden als in een natuur- 

ontwikkelingsproject teneinde de ontwikkelingen a.g.v. de natuurontwikkeling te kunnen duiden 

rietvogel een vogel die voor het grootste deel van zijn levensfuncties afhankelijk is van rietland, als 

onderdeel van moerasgebieden; een rietvogel is dus altijd 66k een moerasvogel 

ruigebied gebied waarin een bepaalde soort vogel zijn rui doormaakt, di. de jaarlijks terugkerende periode 

waarin de bewuste soort zijn verenpak vernieuwt 

sedimentatie het tot bezinking komen van in de waterkolom zwevend materiaal op de bodem; in feite het 

omgekeerde proces van erosie 

steltioper een vogel behorende tot de taxonomische groep van de steltlopers (families Haematopodidae, 

Recurvirostridae, Charadriidae en Scolopacidae) 
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submerse watervegetatie de vegetatie van ondergedoken (dus niet drijvende) waterplanten 

successie de ongestoorde opeenvolging van verschillende vegetaties behorende bij een bepaalde 

uitgangssituatie 

uitgangssituatie hier: de situatie die gecreëerd is onmiddellijk na aanleg van een natuurontwikkelingsproject 

verdedigd hier: wordt gezegd van een natuurontwikkelingsproject dat op één of andere wijze tegen erosie 

is verdedigd 

waadvogel een vogel behorend tot één van de volgende taxonomische groepen: reigerachtigen Ardeidae, 

ooievaarachtigen Ciconiidae, Lepelaars en 	ibissen Threskiornithidae of flamingo's Phoeni- 

copteridae; zo genoemd omdat ze veelal wadend in relatief diep water hun voedsel vergaren 

watervegetatie de vegetatie van zowel ondergedoken (submerse) als drijvende waterplanten 

watervogel een vogel die voor een belangrijk deel van zijn levensfuncties van (open) water afhankelijk is 

zetting verdichten van de ondergrond ten gevolge van een belasting (gewicht), bijvoorbeeld een 

opgespoten eilandje of dam 

zwemmer hier: een vogel die voornamelijk zwemmend (en dus niet duikend) zijn voedsel vergaart 
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3 Evaluatie van lokale doelstellingen 

3.1 Algemeen 

Natuurontwikkelingsprojecten worden aangelegd met als doel de omge-
ving op zodanige wijze aan te passen dat een gunstiger situatie wordt 
gecreëerd voor bepaalde ecologische en morfologische kenmerken. 
Voorafgaand aan de aanleg van een natuurontwikkelingsproject worden 
doelstellingen geformuleerd. Wanneer uit deze doelstellingen concrete 
parameters voor ecologie en morfologie zijn af te leiden, is het mogelijk 
een eventueel effect van de natuurontwikkelingsprojecten op de omge-
ving te onderzoeken. Voor het uitvoeren van een evaluatie is het van 
belang dat de ontwikkeling van uit de doelstelling af te leiden parameters 
door regelmatige meetactiviteiten (monstering) in de omgeving van een 
project worden gevolgd. Tien van de elf gerealiseerde natuurontwikke-
lingsprojecten worden hier geëvalueerd. De zandplaat Abbert 1 is onder 
water komen te liggen en bij Abbert II opgenomen. Van de zand plaat 
Workumerbuitenwaard was het de bedoeling dat deze zou eroderen en 
sedimenteren naar de kust. De projecten Vossemeer en It Soal zijn in 1997 
afgerond waardoor de periode vanaf aanleg kort is (één of twee jaar) en 
nog maar weinig gegevens beschikbaar zijn. Dit betekent dat hiervan 
sedert aanleg nog maar weinig gegevens beschikbaar zijn. Het is hierom 
nog niet goed mogelijk aan te geven wat de waarde van de projecten 
voor de in de doelstellingen genoemde parameters is. Bij de bespreking 
van de resultaten zijn de eerste ontwikkelingen (in 1997, soms ook in 
1998) wel zichtbaar gemaakt. 

--- - 	 - 

- 	 - 
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Dit hoofdstuk is ingedeeld in tien verschillende paragrafen. Elk van de tien 
geëvalueerde projecten wordt in een paragraaf besproken. In het eerste 
deel van een paragraaf worden kaarten getoond van het projectgebied 
v66r aanleg en na aanleg van het natuurontwikkelingsproject. De zand-
plaat Abbert 1 is bij Abbert II opgenomen. Per project worden de kaarten 
begeleid door een beschrijving van het jaar van realisatie, de omvang (in 
ha) en de plaats (x, y coördinaten middelpunt). 
In het tweede deel van de paragraaf zijn de resultaten met behulp van 
grafieken en tekst gegeven. Voor de projecten is zichtbaar gemaakt, wat 
tot dusver de invloed van de aanleg is geweest op de verschillende ecolo-
gische of morfologische parameters. Er is per natuurontwikkelingsproject 
aangegeven welke uit de doelstelling afgeleide parameters geëvalueerd 
zijn. Met behulp van grafieken en tekst zijn enkele resultaten van de eva-
luatie weergegeven. Voor de verschillende parameters zijn bijlagen 
gemaakt (vgl. tabel 2.2), waarin de resultaten meer uitgebreid aan de orde 
komen. 
In een derde deel is door middel van icoontjes (de verschillende parame-
ters komen overeen met verschillende icoontjes), aangegeven hoe de situ-
atie van een parameter is v66r en na aanleg van het project. De icoontjes 
komen overeen met een (afgerond) aantal van een parameter. Per natuur-
ontwikkelingsproject wordt het overzicht van de icoontjes begeleid door 
een legenda. Om het geheel kort te houden is de situatie in de referentie-
gebieden niet weergegeven. Het aantal vierkante meter oevervegetatie is 
niet berekend en is daarom buiten beschouwing gelaten. Bij de groepen 
watervogels is aangegeven om welke soorten het gaat. Het is van belang 
te weten dat de resultaten van de watervogeltellingen in de randmeren 
niet zonder meer vergeleken kunnen worden met de tellingen in het 
Ijsselmeer. Veel soorten die in het IJsselmeer geteld zijn werden in de 
randmeren buiten beschouwing gelaten. Bij het project Abbert II in het 
Drontermeer zijn meer soorten getoetst dan in de andere randmeren. 
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3.2 Resultaten 

3.2.1 

IJSSELMEER 
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1987-1991 	 1995-1997 

Aard 
Enkele eilanden en schiereilanden binnen een aantal dammen en kaden 
met vier doorstroomopeningen. 

Doelstelling 
Creëren van paaigebieden voor vissen, foerageer- en rustgebieden voor 
moeras- en watervogels, broedvogelgebied en uitgangssituaties voor de 
ontwikkeling van water- en oevervegetatie. 

Gemeten parameters 
Het zogenaamde 'vooroeverproject' bij Onderdijk, een combinatie van 
buitendijkse natuurontwikkeling met buitendijkse recreatieve voorzienin-
gen tussen Andijk en Medemblik, is in twee fasen aangelegd. In 1991 
hebben de opspuitingen plaatsgevonden en is de verdediging ervan aan-
gelegd, terwijl in 1995/96 aanvullende inrichtingsmaatregelen zijn uitge-
voerd om de habitatdiversiteit binnen het natuurontwikkelingsgebied te 
vergroten. Hierbij is vooral aandacht besteed aan het graven van ondiepe 
waterpartijen en het verflauwen van de water-land overgangen. Ook is 
een kaal vogeleiland aangelegd. De in de doelstelling genoemde parame-
ters die worden gemonitord betreffen water- en broedvogels en water- en 
oevervegetatie. 

Figuur 3.2 
Aantallen piscivore vliegers bij 
Onderdijk en in het IJsselmeer voor 
aanleg en vanaf inochting van 
Onderdijk. Aanleg vond plaats in 
1991, inrichting in 1995/1996. 

Figure 3.2 
Numbers of piscivorous birds (flying 
foragers) at Onderdijk and in entire 
lake lisse/meer before and after lay-
out and design. Rea/isation took place 
in 1991, rearrangement ,n 1995196. 

A Piscivore vliegers in Onderdijk 
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LII Visdief / Common Tern 

• Kokmeeuw / Black-headed Gulf 

• Stormmeeuw / Mew Gulf 

Watervogels 
De aantallen meeuwen en sterns (piscivore vliegers) zijn in het project 
Onderdijk na aanleg en voltooiing duidelijk toegenomen (figuur 3.2A). De 
toename van rust- en broedgelegenheid in de nabijheid van geschikt 
voedselgebied op het open water kan hieraan ten grondslag liggen. De 
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toename van Kokmeeuw en Stormmeeuw is significant, Visdief en Zwarte 
Stern namen niet significant toe (zie bijlage 3, tabel 1). In het IJsselmeer 
als geheel, het referentiegebied, namen sterns en meeuwen in het alge-
meen over dezelfde periode licht af (figuur 3.213). Visdief en Stormmeeuw 
namen overigens wel iets toe. De aanleg van Onderdijk lijkt een duidelijk 
positief effect te hebben gehad op deze groep van watervogels. 
De gecreëerde luwte lijkt de oorzaak te zijn van een toename in het aantal 
in het gebied rustende Smienten. Deze grasetende eendensoort foerageert 
s nachts in de binnendijks gelegen graslanden (zie verder bijlage 3). 

Broedvogels 
In de eerste jaren na aanleg van het vooroeverproject Onderdijk is het 
aantal soorten pionierbroedvogels relatief gering geweest (figuur 3.3). De 
eerste vestigingen in 1992 hadden vooral betrekking op Kluut (18 paar) 
en Bontbekplevier (7 paar). Daarnaast worden ook al meteen drie paren 
Bergeend en één paar Kleine Plevier geconstateerd. De eerste Visdieven 
vestigden zich reeds in het tweede jaar na aanleg. Daarna namen de aan-
tallen van deze soort geleidelijk toe om in 1997 (het tweede jaar na de 

Figuur 3.3 
Aantalsontwikkeling van broedvogels 
van pionierssituaties in Onderdijk tus-
sen 1992 en 1998. Aanleg vond plaats 
in 1991, inrichting in 1995/1996. 

Figure 3.3 
Numerical deve/opment of p/oneer 
breeding birds at Onderdi/k. 
Real/sation took place in 1991, rear-
rangement in 1995/96. 
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aanpassingen in de inrichting) spectaculair te stijgen tot 185 broedparen. 
In 1998 was de kolonie weer bijna gehalveerd tot 95 paren (figuur 3.3). 
De taludverflauwingen en vergravingen in 1995/96 lijken ook voordelig te 
zijn geweest voor de Kokmeeuw, die van 1994 tot en met 1995 met min-
der dan 10 paar voorkwam, in 1996 toenam tot 12 paar, in 1997 tot 64 
paar en in 1998 zelfs tot 335 paar. Kluten hebben zich sinds hun eerste 
vestiging in min of meer stabiele aantallen kunnen handhaven tot in 1998, 
vestigingen van Bontbekplevier, Kleine Plevier en Strandpievier zijn van 
geringere omvang en sporadischer aard geweest. Zilvermeeuw, Kleine 
Mantelmeeuw en verrassenderwijs ook Grote Mantelmeeuw (als broedvo-
gel in ons land een nieuwkomer; vgl. Van Dijk et al. 1998) vestigden zich 
in 1997 en in 1998 kwamen ook twee paar Zwartkopmeeuwen tot broe-
den. Hiermee en met de vestiging van Kokmeeuwen, lijkt Onderdijk als 
broedplaats voor meeuwen aan aantrekkelijkheid gewonnen te hebben na 
de taludverflauwingen en vergravingen in 1995/96. Overigens staan 
meeuwenkolonies elders op het vasteland van Noord-Holland sterk onder 
druk van predatie door Vossen. Ook dit kan hebben bijgedragen tot de 
recente vestigingen in Onderdijk. In 1998 zijn voor het eerst twee paartjes 
vastgesteld van de Lepelaar (mond. med. H. Fabritius, Staatsbosbeheer), 
een soort die broedt in natte, geïsoleerd gelegen vegetaties (zonder pre-
datiedruk door Vossen) en foerageert in poldersloten. In Onderdijk zijn 
ook alle soorten rietvogels geïnventariseerd. Al in het eerste jaar na de 
opspuitingen zijn broedende rietvogels (o.a. Rietzanger, Kleine I<arekiet en 
Rietgors) vastgesteld. Soorten als Roerdomp, Waterral en Porseleinhoen 
hebben zich nog steeds niet of nauwelijks gevestigd (zie verder bijlage 4). 

Watervegetatie 
Bij het project Onderdijk is in 1990, voor aanleg van het project, de uit-
gangssituatie vastgelegd (Doet 1990). Tijdens deze kartering zijn twee 
soorten hogere planten aangetroffen: Schedefonteinkruid en Zannichellia 
palustris. Schedefonteinkruid kwam regelmatig verspreid in zeer lage 
bedekkingen voor. Zannichellia palustris is slechts tweemaal aangetroffen. 
Draadwieren (niet nader op soort gedetermineerd) werden slechts in zeer 
geringe hoeveelheden opgemerkt. In 1990 is weinig watervegetatie aan-
getroffen. 

In september 1994 is de watervegetatie in het natte natuurgedeelte van 
het vooroeverproject opnieuw geïnventariseerd. Een vergelijking van de 
kartering van 1994 met de kartering van 1990 laat zien dat al voor de 
aanleg van het project waterplanten in het gebied voorkwamen. Een 
opvallend verschil is in 1994 het verdwijnen van Schedefonteinkruid uit 
het oostelijk deel van het project, in 1990 kwam het hier wel voor. In het 
westelijk deel van het projectgebied is de bedekking door Schedefontein-
kruid enorm toegenomen ten opzichte van 1990. De aanwezigheid van 
Tenger Fonteinkruid, Veelwortelig Kroos, Klein Kroos, Smalle Waterpest, 
Chara vulgaris, Grof Hoornblad en Veenwortel vormt verder een duidelijk 
verschil met de situatie in 1990. Waarschijnlijk heeft de luwte van de 
vooroevers genoemde soorten gelegenheid gegeven zich te vestigen. 

Luchtfoto's Onderdi/k uit 1994 en 1995 
Op luchtfoto's uit 1994 en uit 1995 zijn in het westelijk deel van het pro-
jectgebied veldjes waterplanten te zien. Een serie foto's uit 1995 laat met 
name in het westelijk deel veldjes met waterplanten zien. Duidelijk is het 
verschil te zien tussen de aanwezigheid van watervegetatie in het project-
gebied en de afwezigheid van de vegetatie er buiten (zie figuur 3.4). 
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In het oostelijk deel van het projectgebied van Onderdijk ligt een MWTL 
raal. Jaarlijks wordt over deze raai de watervegetatie gekarteerd. Analyse 
van de resultaten laat zien dat in de jaren 1992 tot en met 1997 geen 
watervegetatie in het projectgebied is gevonden (zie verder bijlage 6). 

Oevervegetatie 
In 1990, voor aanleg van het natuurontwikkelingsproject, is de vegetatie 
op de oever als volgt beschreven (Doef 1990). Aan de oever bij de jacht-
haven van Andijk zijn geen oeverplanten, maar is slechts stortsteen aan-
wezig. Ook in het overige oeverdeel van Andijk is geen noemenswaardige 
vegetatie aanwezig. Ten westen van de Koopmanspolder op de hoogte 
van het industrieterrein van Wervershoof komt een ijle vegetatie tussen 
het stortsteen voor, die soms tot aan het water reikt. Ongeveer 500 m 
westwaarts zijn brede velden Riet (10-25 m) aangetroffen. De lengte van 
deze strook met rietvelden wordt geschat op 700 meter. Bij het gemaal 
van Onderdijk wordt deze rietzone onderbroken. Nog verder westelijk 
zijn twee veidjes Heen aangetroffen en één veldje lisdodde. Daarnaast zijn 
kleinere vestigingen genoteerd van een aantal andere helofyten, zoals 
I<almoes, Mattenbies, Kleine Lisdodde, Liesgras, Riet en Rietgras. 

In 1996 is Onderdijk grotendeels begroeid geraakt met Riet, waarin plaat-
selijk opslag van wilgen plaatsvindt (met name in de oudere rietvegeta-
ties). Aan de oeverranden bevindt zich een vegetatie met diverse soorten 
helofyten (Lisdodde-Heen-type). Oudere gedeelten van het gebied (die 
reeds voor de natuurbouw bestonden), bevatten o.a. ruigtevegetatie met 
Rietgras, zoals in 1990 ook aangetroffen is. De hoger opgespoten zandige 
delen zijn ten dele kaal en ten dele begroeid met droge en natte pionier-
vegetatie. Op de lagere delen wordt sporadisch een vochtige, grazige 
vegetatie aangetroffen. op de dammen bevindt zich een relatief droge, 
grazige vegetatie (Timoteegras-Kropaar-type) en op de lagere delen het 
grazige Fioringras/Zomprus-type. 

In 1998 heeft de vegetatie zich verder ontwikkeld. Op het eiland van de 
vogelhut is ten westen van de hut een open wilgenbos ontstaan met een 

Figuur 3.4 
Je watervegetatle Laj OndercliJk zien 
we vrijwel uitsluitend binnen de 
dammen tot ontwikkeling komen. 
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Figuur 3.5 
Pictogrammen voor Onderdijk. 

Figure 3.5 
Pictogrammes for Onderdijk. 
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(riet- en moeras) broed 
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(pioriier) broedvogels 

hoogte van 7 tot 10 meter. De vegetatie is op de met stortsteen verdedig-
de eilanden het meest gevarieerd. Op de schaars begroeide schelpenrug 
van het Vogeleiland' is bijvoorbeeld een vegetatie te vinden met Zilver-
mos, Reukeloze Kamille, Straatgras en Canadese Fijnstraal. 

Lokaal is Wilgenroosje hier veel aanwezig. Aan de zuidkant gaat deze 
vegetatie over in een open rietland, met soorten als Fioringras, Zilver-
schoon en Viltige Basterdwederik. Op het smalle eiland ten noordwesten 
van de vogelkijkhut komt een nattere pioniervegetatie voor, met Goud-
zuring, Moeraszuring, Moerasandijvie, Rode Ganzenvoet en een vegeta-
tietype met Zulte. Op de dammen bevindt zich een relatief droge, grazige 
vegetatie met Timoteegras, Kropaar, Kweek en Wilde Peen, afgewisseld 
door een ruigtevegetatie met Akkerdistel, Kruldistel en Witte Honing-
klaver. 

Cooclusie oevervegetatie Onderdi/k 
Zoals uit de beschrijving kan worden afgeleid, bieden de opgespoten 
zandplaten een geschikt milieu voor diverse vegetatietypen. In vergelijking 
tot de beschrijving voor aanleg, in 1990, is de soortendiversiteit in de pro-
jectomgeving toegenomen. Wel is het zo dat rietruigte in grote delen van 
het gebied is gaan domineren (zie verder bijlage 7). 
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1987-1991 	 1992-1997 

Aard 
Onverdedigde zandsuppletie van 2 km lengte en 150 m breedte. De zand-
suppletie ligt nu onder water. 

Doelstelling van het project 
Creëren van een rustplaats voor steltlopers en watervogels door aangroei 
van de kust door te verwachten transport van zand naar de kust toe; 
bevorderen van uitbreiding van moeras- en rietvegetaties. 

Gemeten parameters 
De zandplaat bij de Workumerbuitenwaard is in 1992 aangelegd met als 
voornaamste doelstelling het verminderen van erosie van de Eriese kust. 
De in de doelstelling genoemde parameters die worden gemonitord 
betreffen de morfologie en de watervogels. De plaat ligt inmiddels zo ver 
onder water dat monitoring van oevervegetatie zinloos is geworden. 

Watervogels 
In de doelstelling betreffende watervogels staat genoemd het creëren van 
een rustplaats voor steltlopers en watervogels. De periode v66r aanleg 
betreft de jaren 1987 tot en met 1991 en de periode vanaf aanleg betreft 
de jaren 1992 tot en met 1997. 

Een toename van het aantal Kokmeeuwen en Visdieven is te zien in het 
traject van de Workumerbuitenwaard (figuur 3.7A). Tegelijkertijd neemt in 
het gehele IJsselmeer het aantal Kokmeeuwen af en het aantal Visdieven 
toe (figuur 3.713). Het verschil tussen het verloop van de Visdief in het 
projectgebied en in het IJsselmeer is significant (zie bijlage 3, tabel 1). 
Hieruit volgt dat het projectgebied Workumerbuitenwaard sinds de aanleg 

Figuur 3.7 
Aantallen piscivore vliegers in de 
Workumerbuitenwaard en in het 
IJsselmeer in de periode voor en vanaf 
aanleg van de Workumerbuitenwaard. 
Aanleg vond plaats in 1992. 

Figure 3.7 
Numbers of piscivorous birde (flying 
foragers) at Workumerbuitenwaard 
and in the entire lake lisse/meer befo-
re and after /ay-out and design. 
Realisation took p/ace in 1992. 
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Figuur 3.8 A, B, C. 
Morfologie Workumerbuitenwaard in 
1994 (A), 1996 (B), 1998 (C). 

Figure 3.8 A, B, C. 
Morphology Worktimerbuitenwaard in 
1994 (A), 1996 (B), 1998 (C). 
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van het project een sterkere stijging van het aantal piscivore vliegers heeft 
vertoond dan het IJsselmeer als geheel. 

Morfo 1 ogie 
Twee jaar na de aanleg in 1994 van de verondieping bij de Workumer-
buitenwaard laten de uitgevoerde lodingen de aanwezigheid zien van een 
langgerekte strook van ongeveer 120 m breed en bijna 2 km lang met een 
hoogteligging van NAP - 0.55 tot NAP - 0.45 m (figuur 3.8A). 
Deze verondiepte strook loopt parallel aan de kust en ligt op een afstand 
van 360-600 m van de kust verwijderd. In 1996 blijkt de verondieping al 
voor een belangrijk deel geërodeerd te zijn tot op een hoogteligging van 
NAP - 0.7 m tot NAP - 0.6 m. Zoals uit de hoogteverschilkaart tussen 

Een Groene Riem onder het Natte Hart 	 33 



Figuur 3.9 
Hoogteverschilkaart Workumerbuiten-
waard tussen 1998 en 1994. 

Figure 3.9 
Alfitudinal differences between 1998 
and 1994 for Workumerbuitenwaard. 
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1998 en 1994 blijkt (figuur 3.9), is het geërodeerde materiaal niet of nau-
welijks in de richting van de kust verplaatst. De in 1994 aanwezige scher-
pe overgangszone van dieper water naar de opgespoten zandpiaat s in 
1998 verdwenen (figuur 3.8 B,C). Wel is een deel van het materiaal waar-
schijnlijk gesedimenteerd in de strook onmiddellijk ten westen van de oor-
spronkelijke verondieping, waar zich namelijk een aanzienlijke verondie-
ping heeft voorgedaan. Het lijkt er dan ook niet op dat de aanleg van het 
project Workumerbuitenwaard heeft voldaan aan zijn doelstelling om aan-
groei van de nabije buitendijkse gronden te stimuleren. In hoeverre erosie 
van die gronden tot staan is gebracht dankzij de verondieping, is op grond 
van de uitgevoerde metingen niet te zeggen. 

Figuur 3.10 
Pictogrammen voor 
Workumerbuitenwaard 

Figure 3.10 
Pictogrammes for 
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Figuur 3.11 
Ligging van It Soal 
(aangelegde structuren rood). 

Figure 3.11 
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A Benthivore duikers bij It Soal 

250r 
1iIö 

j : 

50 

0 
1990-1994 
	

1997 

Aard 
Vooroeververdediging in de vorm van een strekdam (750 m), globaal 
loodrecht op de kustlijn, zandpiaat voor de kust van de Workumerbuiten-
waard en een uitkijkheuvel op de vaste oever. 

Doelstelling 
Creëren van een rust- en foerageerbiotoop voor met name waadvogels 
(o.a. Lepelaar en Kluut), Slobeenden, steltlopers, ganzen en sterns; 
creëren van een rustplaats voor watervogels; zonering van recreatiegebied 
It Soal' en natuurgebied de Workumerbuitenwaard. 

Gemeten parameters 
Het project It Soal bestaat uit een in 1995 aangelegde scheidingsdam tus-
sen het natuur- en recreatiegebied en twee in 1997 aangelegde zandpla-
ten. De in de doelstelling genoemde parameters die worden gemonitord 
betreffen watervogels. 

Watervogels 
Watervogels zijn als volgt in de doelstelling opgenomen: het creëren van 
een rust- en foerageerbiotoop voor met name waadvogels (o.a. Lepelaar 
en Kluut), Slobeenden, steltlopers, ganzen en sterns; het creëren van een 
rustplaats voor watervogels. Als periode voor aanleg is de periode 1990 
tot en met 1994 genomen en als periode vanaf aanleg is de periode na 
1997 gekozen. 

De aantallen benthivore duikeenden en Meerkoeten zijn op het traject van 
It Soal duidelijk sterker afgenomen sinds de aanleg van het project dan op 
het IJsselmeer als geheel (vgl. figuur 3.12A). De afname van het oppervlak 
open water kan de oorzaak zijn van de afname van met name het aantal 

Figuur 3.12 
Aantallen benthivore duikers bij It Soal 
en in het IJsselmeer in de periode voor 
en vanaf aanleg van It Soal. Aanleg 
vond plaats in 1995 en 1997. 

Figure 3.12 
Numbers of benthivorous birds (diving 
foragers) af/t Soal and in the entire 
lake lisse/meer before and after lag-
out and design. Realisation fook p/ace 
in 1995 and 1997. 
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DeSlobeend is een voorbeeld van een 	 . 
vogelsoort waavoor lt Soal een belang- 
rijke functie kan gaan vervullen. 

sole  

* 

Toppereenden. In dezelfde periode neemt het aantal Toppereenden ook in 
het IJsselmeer af (figuur 3.12B). Deze afname is echter significant geringer 
dan de afname bij It Soal (zie bijlage 3, tabel 5). Kuifeenden namen bij It 
Soal af na de aanleg, terwijl zich in het IJsselmeer geen waarneembare 
aantaisverschuiving voordeed over dezelfde periode (vgl. figuur 3.12B). 
Meerkoeten bleven in vergelijkbare aantallen op It Soal aanwezig na de 
aanleg, terwijl in het IJsselmeer de aantallen duidelijk afnamen (figuur 
3.12B). 

Figuur 3.13 
Pictogrammen voor It Soal. 

Figure 3.13 
Pictogrammes for It Soal. 
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1995-1997 

Aard 
3 kale zandplaten boven zomerpeil (20 cm+NAP), die zijn afgedekt met 
grind en één zandplaat onder zomerpeil (30 cm-NAP); de 3 platen zijn 
door een stenen dam verdedigd en onderling verbonden door een onder-
waterdam. 

Doelstelling 
Creëren van een broedbiotoop voor kale grond broeders; creëren van een 
rustplaats voor steltiopers, meeuwen, sterns, ganzen, eenden, Aalscholvers 
en Lepelaars; ontwikkeling van watervegetatie achter de platen; uitbrei-
ding van moerasvegetatie achter de zandplaten; vergroting van het broed-
biotoop voor riet- en moerasvogels en behoud van ondiep water achter de 
platen als ruigebied voor Futen en eenden. 

Gemeten parameters 
In de winter van 1994/95 zijn in de Bocht van Moikwerum een drietal ver-
dedigde zandeilandjes aangelegd. De in de doelstelling genoemde para-
meters die worden gemonitord betreffen water-, broedvogels, oever- en 
watervegetatie. 

Watervogels 
De piscivore duikers bij de Bocht van Molkwerum, Aalscholver, Fuut en 
Grote Zaagbek laten een beeld zien dat te verwachten is na aanleg van 
het project. Er zijn eilandjes gecreëerd, waardoor het aantal rustende 
Aalscholvers significant kon toenemen. De lokaal sterke vermindering van 
de aantallen Futen en Grote Zaagbekken kan veroorzaakt zijn door de 

Figuur 3.15 
Aantallen piscivore vliegers bij de Bocht 
van Moikwerum en in het IJsselmeer 
voor en vanaf aanleg van de Bocht van 
Molkwerum. Aanleg vond plaats in 
1994/95. 

Figure 3.15 	 ón 
Numbers of piscivorous birds (flying 
foragers) af Bocht van Molkwerum and 
in the entire lake IJsselmeer before and 
after Iay-out and design. Realisation 	e 

took place in 1994195. 
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plaatselijk afgenomen hoeveelheid open water. In het IJsselmeer als 
geheel is over dezelfde periode het aantal Aalscholvers in plaats van toe-
zelfs afgenomen. Dit onderstreept het belang van het project als rustplaats 
voor deze soort. De aantallen Futen en Grote Zaagbekken zijn in het 
IJsselmeer ook afgenomen, maar deze afname verschilt significant van die 
in het projectgebied. Het gebied is dus door de ingreep minder aantrekke-
lijk geworden voor Futen en zaagbekken. 

Het patroon dat door de piscivore vliegers wordt vertoond, voldoet ook 
aan de verwachtingen doordat alle vier de getelde soorten in aantal toe-
nemen: Zwarte Stem, Visdief, l<okmeeuw en Stormmeeuw (zie figuur 
3.15A). In het IJsselmeer als geheel zijn Kokmeeuw en Zwarte Stern iets in 
aantal afgenomen, terwijl Stormmeeuw en Visdief juist iets talrijker zijn 
geworden (figuur 3.15B). De aantalstoenames op de Bocht van Molk-
werum zijn echter bij al deze soorten duidelijk groter dan op basis van de 
ontwikkelingen in het gehele IJsselmeer zouden worden verwacht. 

De aantallen Smienten en Knobbeizwanen zijn toegenomen. Smienten 
hebben voordeel ondervonden van de ontstane luwte en Knobbelzwanen 
hebben kunnen profiteren van de plaatselijk toegenomen watervegetatie. 
Wat betreft de benthivore duikers nam het aantal Kuifeenden sterk toe, 
terwijl het aantal Meerkoeten afnam. De toename van de Kuifeend zou 
verklaard kunnen worden door de extra ontstane luwte. Overdag rusten 
deze vogels waar een luwe zone is, s nachts gaan ze het water op om te 
foerageren (vgl. De Leeuw 1997). 

Uit het onderzoek naar de functie van de Bocht van MoII<werum als ruige-
bied voor eenden en Futen volgt dat het gemiddelde aantal Futen is afge-
nomen en dat het gemiddelde aantal Kuif- en Tafeleenden is toegenomen 
na aanleg van het project. Na uitvoering van de Mann-Whitney-toets blij-
ken de toe- en afnamen niet significant te zijn (zie verder bijlage 3, tabel 4). 

Broedvogels 
Het aantalsverloop van broedvogels van nat rietland op de Bocht van 
Molkwerum vertoont eigenlijk geen direct verband met de aanleg van de 
eilanden. Steeds is het Baardmannetje de meest algemene broedvogel 
onder de geïnventariseerde soorten. Deze soort is echter nog altijd niet op 
de nieuw aangelegde eilandjes verschenen, omdat de vegetatieontwikke- 

IJsselmeer, Bocht van Moikwerum nat rietland 
35 

ar 30 
25 

ULt.IIJIi Iti 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

• Zomertaling / Garganey 

1 Porseleinhoen / Spotted Crake 

1 Meerkoet / Coot 

• Bruine Kiekendief / Western Marsh Harrier 

• Baardmannetje / Bearded Reed/ing 

Figuur 3.16 
Aantalsontwikkeling van broedvogels 
van nat rietland op de Bocht van 
Molkwerum tussen 1989 en 1998. 
Aanleg vond plaats in 1994/95. 

Figure 3.16 
Numerica/ deve/opment of breeding 
birds of moist reed/and at Bocht van 
Mo/kwerum between 1989 and 1998. 
Rea/isation took place in 1994/95. 
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ing daar nog niet van dien aard is dat in opgaand Riet broedende soorten 
zich kunnen vestigen. Hetzelfde gaat op voor Porseleinhoen en Bruine 
Kiekendief. Van de vogelsoorten uit deze categorie hebben vooralsnog 
dan ook alleen Meerkoet en Zomertaling zich hier gevestigd (figuur 3.16). 
Overigens is het voorkomen in 1997 van drie soorten ralachtigen in de 
Bocht van Molkwerum, te weten Waterral, Porseleinhoen en mogelijk 
zelfs Klein Waterhoen (zij het alle drie niet op de eilandjes en met slechts 
één territorium), wel een indicatie van grote potenties van dit gebied als 
broedplaats voor moerasvogels. Hierbij zij aangetekend dat met name 
laatstgenoemde soort in West-Europa als een zeldzame broedvogel te 
boek staat. 

Van de categorie pioniers van kale dan wel schaars begroeide terreintypen 
werd de eerste vestiging al meteen in het eerste jaar na aanleg vastge-
steld: één paartje Kleine Plevieren. In 1996 werd deze soort al vergezeld 
van kleine vestigingen van Zilvermeeuw en Kluut (respectievelijk zeven en 
zes paartjes). In 1997 en vooral in 1998 vertoonden de pioniers een dui-
delijke toename, die voor rekening komt van de vestiging van een fikse 
kolonie Kokmeeuwen (54 tot maar liefst 461 paren), een kolonie Visdie-
ven (10 tot 322 paren) en een toename van het aantal Zilvermeeuwen 
(tot ruim 20 paren). Daarnaast heeft het aantal Kluten zich gestabiliseerd 
op 8 â 9 paren en zijn er vestigingen gekomen van Bergeend en Bontbek-
plevier. Wat betreft de pionierbroedvogels is het opmerkelijk dat in 1997 
een mogelijk nest van de Grote Mantelmeeuw is gevonden. In 1998 is 
opnieuw een paar Grote Mantelmeeuwen gezien, dat territoriaal gedrag 
vertoonde. Gezien de ontwikkelingen bij deze soort in Onderdijk kan wor-
den gesteld dat de natuurontwikkeling in het Usselmeer de vestiging van 
de Grote Mantelmeeuw als broedvogel in Nederland mede lijkt te bevor-
deren. 

Oevervegetatie 
In 1981, v66r aanwezigheid van het natuurontwikkelingsproject, bestond 
de vegetatie op de oever uit een gemaaid cultuurrietland en een extensief 
beheerd grasland (Menke & Lenselink 1998). In 1996 bevatten de eilan-
den van de Bocht van Molkwerum voornamelijk natte en droge pionierve-
getatie en vochtige grazige vegetatie, die gerekend kan worden tot het 
Zilverschoonverbond. Ruigtevorming (Hang Wilgenroosje) is opgetreden 
bij een deel van de grazige vegetatie. Bijzonder is tevens het voorkomen 
van een vegetatie met Naaidwaterbies op twee van de eilanden. Wat 
betreft geomorfologie zijn de grenzen tussen hoogtezone II en hoogtezo-
ne III in 1996 het meeste veranderd, vergeleken met de kartering van 
1995 (Veerkamp & Duinker 1995). Mogelijk kan hier een deel van de 
patroonveranderingen worden toegeschreven aan een verschil in water-
stand. De aan de oostkant uitstekende punt van het eiland is sterk van 
vorm veranderd (Duinker & Janssen 1997). 

In 1998 worden de drie eilanden gekenmerkt door het voorkomen van 
natte en droge pioniervegetatie, een vochtige grazige vegetatie en enkele 
ruige randen. Deze ruigten worden grotendeels gedomineerd door Hang 
Wilgenroosje, Akkerdistel en Riet. In vergelijking tot de kartering in 1996 
is het vegetatietype met Naaldwaterbies in oppervlakte afgenomen. De 
soort Naaldwaterbies is nog wel aanwezig, maar andere soorten als 
Knikkend Tandzaad, Moeraskers, Rode Ganzenvoet en Greppelrus hebben 
de overhand gekregen. Door het voorkomen van grof zand en grind is het 
gebied schraler en soortenrijker dan de andere natuurontwikkelingsgebie-
den. De meest bijzondere vegetatietypen zijn die met Fraai Duizend- 
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guldenkruid. Er komt een relatief droog en mosrijk type voor met Straat-
gras en een relatief vochtig graslandtype met Fioringras en Zomprus. 
Beide typen zijn bijzonder soortenrijk. Op door vogels bemeste plekken 
bestaat de vegetatie vooral uit Reukeloze Kamille, Straatgras en Gewoon 
Duizendbiad. Opvallend is dat op de niet bemeste plaatsen, op de grind-
banken, een vegetatietype voorkomt dat gekenmerkt wordt door onder 
andere Muurpeper en Muurleeuwenbek. Op de twee grote eilanden komt 
veel struweelopslag voor. 

Conclusies oevervegetatie Bocht van Molkwerum 
De vegetatie op de platen van het project Bocht van Molkwerum ontwik-
kelt zich door het schrale karakter van het gebied tot een soortenrijkere 
vegetatie dan bij de andere natuurontwikkelingsprojecten. In vergelijking 
tot de situatie voor aanleg van het project is er wat betreft de vegetatie 
een veel interessantere situatie ontstaan. Er kan nog niet gesproken wor-
den van een rietruigte. 

Watervegetatie 
Het natuurontwikkelingsproject Bocht van Molkwerum bestaat uit drie 
zandplaten en is tot stand gekomen in de periode najaar 1994 tot voorjaar 
1995. In de doelstelling van de Bocht van Molkwerum is opgenomen het 
bevorderen van de ontwikkeling van watervegetatie achter de platen. De 

6 
Figuur 3.17 	 5 	Totale vegetatie in de Bocht van Molkwerum in 1992 	 A 
Inwendige bedekking van watervege- bc4 
tatie per diepteklasse bij Bocht van 

3 
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in een reterentiegebied tussen 	 2 
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gebruikte gegevens zijn van 1992, voor aanleg van het natuurontwikke-
lingsproject, en van 1996, na aanleg van het project. Uit de verspreidings-
kaarten blijkt dat zowel in 1992 als in 1996 Schedefonteinkruid, draadwier 
en Zittende Zannichellia zijn aangetroffen. Voor een nauwkeuriger 
beschrijving van de aangetroffen vegetatie wordt verwezen naar bijlage 6. 

In figuur 3.17 is het inwendige bedekkingspercentage van de totale vege-
tatie (alle soorten samen) in de Bocht van Molkwerum in 1992 en in 1996 
uitgezet tegen de waterdiepte. Ook de inwendige bedekking van de totale 
vegetatie per diepteklasse in een vergelijkbaar referentiegebied (zie bijlage 
6) is voor 1992 en 1996 gegeven. Bij het referentiegebied is de bedekking 
van de watervegetatie tot dezelfde diepte onderzocht als in het onder- 
zoeksgebied bij de Bocht van Molkwerum. 
Een vergelijking van de situatie in 1992 met die in 1996 laat zien dat de 
totale vegetatie is toegenomen. Ook de diepte waarover de vegetatie 
voorkomt is met 20 cm toegenomen (in 1992 tot 100 cm diepte, in 1996 
tot 120 cm diepte). In het referentiegebied is hetzelfde te zien: een toena-
me in zowel de omvang van de watervegetatie als in de range van dieptes 
waarover ze voorkomt. De aanleg van het natuurontwikkelingsproject 

................ Bocht van Molkwerum is kennelijk niet ten koste gegaan van de waterve- 
Pictogrammen voor Bocht van 	 getatie. Er is echter ook geen sprake geweest van een aantoonbare posi- 
Moikwerum 	 tieve invloed als gevolg van een toegenomen luwte, gezien de ontwikke- 

link in het referentiegebied. 
Figure 3.18 
Pictogramrnes for Bocht van 
Moikwerurn. 
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Aard 
Vier onverdedigde zandplaten van verschillende hoogte (20cm+NAP tot 
20cm-NAR), zonder kunstmatige bescherming 

Doelstelling 
Creëren van een foerageer- en rustbiotoop voor vogels; creëren van een 
broedbiotoop voor riet- en moerasvogels door uitbreiding van moerasve-

getatie achter de eilandjes. 

Gemeten parameters 
De vier onverdedigde opspuitingen bij de Mirnserklif langs de Friese zuid-
kust zijn tot stand gekomen in 1993. De in de doelstelling genoemde 
parameters die worden gemonitord betreffen watervogels, broedvogels en 
oevervegetatie. Aanvullend op genoemde parameters is de morfologie 

geëval ueerd. 

Watervogels 
De aanleg van rustplaatsen en potentiële broedgelegenheid voor meeu-
wen en sterns heeft ten gevolge gehad dat de aantallen Zwarte Sterns, 
Visdieven, Kokmeeuwen en Stormmeeuwen na de ingreep zijn toegeno-
men (toename Stormmeeuw significant) (figuur 3.20A). Over dezelfde 
periode zijn in het referentiegebied de aantallen Kokmeeuwen en Zwarte 
Sterns afgenomen, terwijl de aantallen Stormmeeuwen en Visdieven toe-
namen (figuur 3.20B). Ook hier geldt dat de toename in het projectgebied 
van Stormmeeuw en Visdief significant verschilt van de toename in het 
referentiegebied. Beide soorten hebben dus profijt gehad van de aanleg 

van de eilandjes. 

Door aanleg van het project Mirnserklif is een stuk open water verdwenen 
en zijn platen gerealiseerd waarop vogels kunnen rusten en waarachter 

Piscivore vliegers bij de Mirnserklif 
Figuur3.20 	 400- 	 - 
Aantallen piscivore vliegers bij 
Mirnserklif en in het IJsselmeer in de 	350 
periode voor en vanaf aanleg van 	 300 Mirnserklif. Aanleg vond plaats in 	 - 
1993. g 	250  

Figure 3.20 	 200 
Numbers of piscivorous b,rds (f/ying 	ici - 
foragers) at Mirnserklif and in the 	" 

entire lake lisse/meer before and after 	100 
/ay-out and design. Realisation took 	 -  
place in 1993.  

1988-1992 	 1993-1997 
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een luwte is ontstaan. Na vermindering van de hoeveelheid open water is 
het aantal Toppereenden volgens verwachting afgenomen. In het hele 
IJsselmeer is het aantal Toppereenden over dezelfde periode ook afgeno-
men. Het verloop in het referentiegebied verschilt echter significant van 
het verloop in het project Mirnserklif. Andere bodemfauna-etende duik-
eenden en Meerkoeten waren altijd al schaars op het traject Mirnserklif, 
maar zijn na aanleg van de eilandjes vrijwel verdwenen. Zij namen in het 
gehele IJsselmeer over de betreffende periode ofwel licht af (Meerkoet en 
Tafeleend), of bleven in vergelijkbare aantallen aanwezig (Kuifeend). 

Broedvogels 
Wat betreft de pionierbroedvogels is het broeden van twee tot drie paren 
Dwergmeeuwen bij Mirnserklif opmerkelijk. Deze soort is in Nederland als 
broedvogel een uiterst schaarse verschijning, sinds de verdwijning van de 
broedkolonie uit het Lauwersmeer aan het eind van de jaren tachtig 
(Beemster et al. 1989, Beemster 1995). 

De meeste broedvogelsoorten van nat rietland hebben in de loop van de 
jaren wel enige aantalsfluctuaties laten zien, maar lijken in het geheel niet 
te hebben gereageerd op de aanleg van de platen (figuur 3.21). De ont-
wikkeling van oevervegetatie op de platen zelf is kennelijk nog zodanig 
beperkt geweest dat Roerdomp, ralachtigen als Waterral en Porseleinhoen 
en de moerasgebonden Zomertaling (nog?) niet hebben kunnen profiteren 
van de ingreep (figuur 3.21). Tussen 1994 en 1998 is geen enkele soort 
rietvogel broedend op de aangelegde eilandjes vastgesteld. Dit geeft aan 
dat de begroeiing van de platen nog niet van dien aard is dat ze voor 
moerasvogels al aantrekkelijk broedhabitat vormen. De nabijheid van 

Figuur 3.21 
Aantalsontwikkeling van broedvogels 
van nat rietland bij Mirnserklif tussen 
1989 en 1998. Aanleg vond plaats in 
1993. 

Figure 3.21 
Numerical deve/opment of breeding 
birds of moist reed/and af Mirnserk/if 
between 1989 and 1998. Rea/,sat,on 
Look p/ace in 1993. 
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Figuur 3.22A, B, C 
Morfologie Mirnserklif in 1993 (A), 
1995 (B), 1997 (C). 

Figure 3.22A, B, C 
Morphology M,rnserklif in 1993 (A), 
1995 (B), 1997 (C). 
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geschikt habitat doet wel vermoeden dat wanneer in de toekomst de 
moerasvegetatie volledig tot ontwikkeling zou komen, de platen snel 
gekoloniseerd kunnen raken. 

Oevervegetatie 
In 1996 is als bijzonderheid opgemerkt het over grote delen voorkomen 
van een vegetatie van Goudzuring en Rode Ganzenvoet op het verder 
vrijwel kale tweede eiland en de grote variatie in vegetatietypen op het 
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Figuur 3.23 
Hoogteverschilkaart Mirnserklif 
tussen 1997 en 1993. 

Figure 3.23 
Alt itudinal differences between 
1997 and 1993 for M,rnserklif. 
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eerste eiland (schiereiland) (droge en natte pioniervegetatie, helofyten, 
verschillende typen ruigtevegetatie). 

Bij de tweede vegetatieopname, die in 1998 in het kader van het NIJL-
programma plaatsvond, is de vegetatie duidelijk gezoneerd. Vanaf de zui-
delijke kant van de zandplaten wordt als eerste een zandige oever onder-
scheiden waar water en wind de boventoon voeren (zie hoofdstuk 3.2.5, 
morfologie Mirnserklif). De schaarse vegetatie die hier gevonden wordt 
bestaat uit Goudzuring, Straatgras, Knopige Duizendknoop, Rode 
Ganzenvoet en Zeegroene Ganzenvoet. Hier en daar is de begroeiing wat 
dichter met ruigtekruiden zoals Koninginnenkruid, Riet en diverse wilgen-
soorten. Dan volgt een minder dynamische zone. Deze is schaars begroeid 
met Straatgras, Canadese Fijnstraal, Reukeloze Kamille, Klein Hoefblad, 
Bergbasterdwederik, Riet, Liggende Vetmuur en de mossen Gewoon 
Krulmos en Zode-knikmos. Op plaatsen waar vogels gebroed hebben is de 
bodem verrijkt. Hier staan massaal Reukeloze Kamille en Vogelmuur. 
De derde zone die is te onderscheiden bestaat uit een grazige vegetatie. 
De meest voorkomende soorten hier zijn Ruw Beemdgras, Koninginnen-
kruid, Zomprus en Zode-knikmos. Naar het vaste land toe wordt de vege-
tatie hoger. Riet, Watermunt en Koninginnenkruid bepalen het beeld. Op 
slibrijke, vochtige plaatsen staan Goudzuring, Moerasandijvie, Knopige 
Duizendknoop en Rode Ganzenvoet. Op de oostpunt van het schiereiland 
en op de westpunt van het tweede eiland komen enkele (geïsoleerde) 
laagten voor. Daar staan Greppelrus, Knikkend Tandzaad en Beklierde 
Duizendknoop. Op de aangroeiende strandhaak wordt het aspect bepaald 
door Goudzuring. 

Conclusies oevervegetatie M irnserklif 
Door het steeds verder krimpen van het derde en vierde eiland beperkt de 
vegetatiekartering zich steeds meer tot het schiereiland en het naast het 
schiereiland gelegen tweede eiland. De ontwikkeling van een pioniervege-
tatie naar een graslandvegetatie verloopt door het dynamische karakter 
trager dan bij de Bocht van Moikwerum. Van een rietruigte kan nog niet 
gesproken worden. 

Morfologie 
De eilandjes bij de Mirnserklif zijn aangelegd in 1993. Onmiddellijk na 
aanleg laten de uitgevoerde lodingen en waterpassingen een viertal 
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vooraanleg 	 . naaanleg 

4r4r4 

eilandjes zien, die van west naar oost steeds lager gelegen zijn (figuur 
3.22A). Het meest westelijke (schier)eilandje ligt voor het grootste deel 
tussen NAP + 0.05 m en NAP + 0.25 m en het tweede eilandje op NAP - 
0.1 tot 0 m NAP (met in het oosten en westen twee hogere delen tot NAP 
+ 0.2 m). De twee meest oostelijke zandplaten bevonden zich op maxi-
maal NAP - 0.05 m tot 0 m NAP in het geval van het derde eilandje en op 
maximaal NAP - 0.25 m in het geval van het vierde. Het meest oostelijke 
eilandje lag dus s zomers (met een streef peil van NAP - 0.2 m) vrijwel 
steeds net onder water. 's Winters waren alle eilandjes in principe als 
zodanig zichtbaar. Twee jaar later bleken alle aangebrachte zandplaten 
aan de zuidzijde in behoorlijke mate te zijn weggeslagen of afgevlakt. 
Het meest oostelijke eilandje is vrijwel geheel verdwenen tot beneden 
NAP - 0.4 m. De afvlakking van de zandplaten, met name in noordelijke 
richting wordt zichtbaar in fig. 3.23. 

De gedachte dat de bij de Mirnserklif aangebrachte opspuitingen niet ver-
dedigd zouden hoeven worden is hiermee vooralsnog in ieder geval 
gedeeltelijk uitgekomen. In de vier jaren tussen de aanleg en de laatste 
morfologische metingen zijn de drie meest westelijke eilandjes niet 
verdwenen, maar langzaam in noordelijke richting aan de wandel 
gegaan. Het laagst gelegen eilandje aan de oostzijde is wel in de golven 
verdwenen. Het oostwaarts gerichte zandtransport en de zuidwesten wind 
hebben de ontwikkeling van de haakwal tot stand gebracht. Het is jammer 
dat in en rond het project Bocht van Molkwerum, eveneens bestaande uit 
een aantal eilandjes voor de Friese kust, geen uitgebreide morfologische 
metingen zijn uitgevoerd. Deze eilandjes zijn namelijk wel voorzien van 
een stortstenen verdediging en een vergelijking van de ontwikkelingen in 
hoogteligging tussen dit object en de onverdedigde eilandjes van de 
Mirnserklif zou zeer interessant geweest zijn. 

Figuur 3.24 
Pictogrammen voor Mirnserklif. 

Figure 3.24 
Pictogrammes for Mirnserklif. 
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3.2.6 

Vosse meer 

1997 
100 ha. 
(185111, 510111) 

- 

Figuur 3.25 
Ligging van Vossemeer 
(aangelegde structuren rood). 

Figure 3.25 
Situation of Vossemeer 
(newly realised structures in red). 
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16% 

24% 

Aard 
Rietmoeras door spontane vestiging (maximaal 20%) op aan te brengen 
platen, afgewisseld door open water (80%) en ondiepe of droogvallende 
platen. 

Doelstelling 
Creëren van een moeraszone als rust-, foerageer- en broedplaats voor 
riet-, moeras- en watervogels; creëren van rust- en slaappiaatsen voor 
steltlopers, Grauwe Gans en Kleine Zwaan; uitbreiden van snoekhabitat en 
habitat voor macrofauna. 

Gemeten parameters 
De natuurontwikkeling in het Vossemeer is pas in 1997 door RDIJ afge-
rond. Hierbij is een drietal zandlichamen aangelegd ter verdediging tegen 
golfslag. In het daardoor ontstane luwe en ondiepe gebied zijn enkele 
honderden kleine kleiterpen aangelegd met een gemiddelde hoogte van 
1-2 m en een diameter van 3-4 m. Hun onderlinge afstand bedraagt 20-
35 m. De uit de doelstelling afgeleide gemeten parameters zijn water- en 
broedvogels en oevervegetatie. Van de watervogelmonitoring in het 
Vossemeer zijn te weinig gegevens bekend om een evaluatie te kunnen 
uitvoeren. 

Broedvogels 
In 1998 heeft in dit natuurontwikkelingsgebied, inclusief de reeds 
bestaande rietkraag van het oude land, een eerste volledige broedvogel-
kartering plaatsgevonden (De Roder & Van Wijhe 1999). 

In totaal werden binnen de grenzen van het natuurontwikkelingsproject 
Vossemeer in 1998 van 36 vogelsoorten 255 territoria vastgesteld. De 
meeste van de vastgestelde territoria zijn van soorten die behoren tot de 
typische bewoners van nat grasland (37%), maar ook soorten van nat 
rietland (24%) en pioniersoorten (16%) waren redelijk vertegenwoordigd 
(figuur 3.26). De talrijkste soorten waren in 1998 Meerkoet (20-26 paar), 
Kleine Plevier (18-20 paar), Kievit (15-17 paar), Kneu (17 paar), Kleine 
Karekiet (15 paar) en Rietgors (14 paar). De aantallen typische bewoners 
van nat rietland waren in dit eerste voorjaar nog betrekkelijk gering, maar 
het aantal soorten van dit habitat was wel opmerkelijk groot. Zelfs relatief 
kritische soorten als Grote Karekiet en Roerdomp werden broedend aan-
getroffen. Dit verschijnsel is vooral te danken aan de reeds aanwezige 
goed ontwikkelde rietkraag langs het oude land (De Roder & Van Wijhe 
1999), maar biedt goede hoop voor de toekomst als de vegetatie op de 

1% 
11% 

37% 

P1 Totaal nat grasland / me/st pasture/and 

• Totaal nat rietland / moist reed/and 

Totaal pionier / pioneer (bare/sparse/y vegetated terrain) 

• Totaal rietruigte / dry reed/and and rough vegetation 

• Totaal ruigte / rough vegeta tien 

, Totaal struweel / scrubs 

Figuur 326 
Procentuele verdeling van de broedvo-
gelterritoria in het Vossemeer in 1998 
over de onderscheiden voorkeurshabi-
tats (N = 255). 

Figure 3.26 
Proportions of breeding bird territories 
af Vossemeer in 1998 over the diffe-
rent preferential habitat types. 
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terpen en de zandlichamen verder tot ontwikkeling komt. De recent 
gevestigde pionierbroedvogels als plevieren en sterns maken nu nog 
gebruik van de schaars begroeide zandlichamen. Bij verder gaande succes-
sie zal de geschiktheid van het gebied voor deze vogels naar verwachting 
minder worden. Overigens is het prematuur om op basis van slechts één 
jaar een zinvolle evaluatie te maken van het belang van het natuurontwik-
kelingsproject Vossemeer voor broedvogels van natte terreinen. 

Oevervegetatie 
Uit de kartering in 1997 blijkt dat de eilanden van het Vossemeer razend-
snel begroeid zijn geraakt. Al snel is op deze terpen een vegetatie tot ont-
wikkeling gekomen van ruigtekruiden als Riet, lisdodde, melkdistel, Klein 
Hoefbiad en Akkerdistel. Op de zandlichamen is de vegetatieontwikkeling 
tot dusver duidelijk minder weelderig geweest. Deze snelle vestigingen zijn 
waarschijnlijk een gevolg van het feit dat de klei niet verspoten, maar van 
land afkomstig is. De klei is reeds gerijpt en bevat een groot aantal zaden 
waaruit in zeer korte tijd veel planten ontkiemd zijn. De vegetatie van de 
eilandjes is hierdoor vergelijkbaar met de begroeiing van een stuk land 
met kleigrond dat omgeploegd is en vervolgens braak blijft liggen. De 
vegetatie bestaat grotendeels uit eenjarige pioniersoorten (akkeronkruiden 
en soorten van tredgemeenschappen). Deze pioniervegetaties zijn soms 
behoorlijk soortenrijk (hoogste aantal in een opname is 34) en kunnen 
verrassende bijzonderheden bevatten. Op de plaatsen met zware klei wer-
den voornamelijk het Veerdelig Tandzaad-Klein Hoefbiad-type en het 
Grote Weegbree-Herderstasje-type aangetroffen. Dit laatste vegetatietype 
werd tevens aangetroffen op de plekken waar klei op de zandwallen is 
aangebracht en op de relatief droge, zandige delen van de zandwallen. 
Op deze plekken was het type over het algemeen opener (lagere totale 
bedekking) dan op de plekken met klei, maar dit uitte zich niet in duidelij-
ke floristische verschillen. Op de nattere, zandige delen werd een pionier-
vegetatie aangetroffen met o.a. Goudzuring en Rode Ganzenvoet. 
Tenslotte werden nog enkele vegetatietypen aangetroffen, die waarschijn-
lijk reeds voor de aanleg van het natuurontwikkelingsproject aanwezig 
waren: Amandelwilg-struweel en een monovegetatie van Heen. 
In 1998 was de begroeiing op het opgespoten eiland ten zuiden van het 
eiland De Zwaan' nog schaars. De vegetatie is mooi gezoneerd: aan de 
westkant een strook met Canadese Fijnstraal, vervolgens een begroeid 

De ruigtevegetatie op de eilandjes van 
het Vossemeer reikte al snel tot bijna 
me nsh oogte. 

Ft- 
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centraal deel met veel pioniersoorten, waaronder Fraai Duizendgulden-
kruid en mossen, en aan de noordoostkant in de luwte een zone met Riet, 
Schietwilg, Hang Wilgenroosje en een ondergroei van Geknikte Vossen-
staart. Interessant was hier de vondst van een tiental exemplaren Slijk-
groen. De nabij gelegen zogenaamde oliebollen' zijn weelderig en ruig 
begroeid met Akkerdistel, Kruldistel en Grote Brandnetel. Aan de randen 
staat Hang Wilgenroosje en Klein Hoefblad met op enkele plaatsen Riet. 
Op de opgespoten landtongen ten noorden van De Zwaan' was het beeld 
van de vegetatie in 1998 als volgt. Aan de westkant is een meters brede 
zone met aanspoelsel, waarop zich een ruigte ontwikkelt. Over het alge-
meen is de vegetatie hier open en laag. Op de drogere plekken staan 
Reukeloze Kamille, Klein Kruiskruid en Straatgras. Op de vochtige plekken 
groeit in 1998 Veerdelig Tandzaad, Greppelrus, Goudzuring, Moeras-
droogbloem en mossen zoals Zode-knikmos en Purpersteeltje. In de uw-
tezone aan de oostkant wordt het beeld bepaald door Greppelrus, 
Goudzuring, Moeraszuring, Knopige Duizendknoop en Moerasdroogbloem. 
Op de meest slikkige plekken staan Rode Waterereprijs en Goudknopje. 
De eilandjes tegen het oude land' zijn grotendeels begroeid geraakt met 
Akkerdistel en Klein Hoefblad. 

na aanleg 

L 
Ii 

Figuur 3.27 
Pictogrammen voor Vossemeer. 

Figure 3.27 
Pictogrammes for Vossemeer. 

voor aanleg 

= 10 paren 

(riet- en moeras)-
broedvogels 

= 10 paren 

pionied broedvogels 

Conclusies oevervegetatie Vossemeer 
In het eerste jaar na aanleg zijn de eilandjes snel begroeid geraakt met 
éénjarlge pioniers. Dit komt waarschijnlijk door het aanbrengen van klei 
vanaf het land dat al vele zaden bevat. Na één jaar verkeert de vegetatie-
successie nog in een pionierstadium met ruigtekruiden. 
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1994 (oktober, november), 
1995 (voorjaar) rietaanplant, 
15 ha. 
(186940, 501500) 

Figuur 3.28 
Ligging van Abbert II 
(aangelegde structuren rood). 

Figure 3.28 
Situation of Abbert II 
(newly realised structures in red). 
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Aard 
Circa 110 opgespoten eilandjes met een diameter van 5 tot 20 meter 
(boven zomerpeil), aan de westkant zijn enkele opofferingsdammen aan-
gelegd. 

Oorspronkelijke doelstelling 
Creëren van een moeraszone als rust-, foerageer- en broedplaats voor 
moeras- en watervogels; paai- en opgroeihabitat voor Snoek. 

Gemeten parameters 
De aanleg van de zogeheten poffertjes', kleine ronde zandopspuitingen 
rondom het eiland de Abbert in het Drontermeer (Abbert II), heeft plaats-
gevonden in oktober/november 1994. De in de doelstelling genoemde 
parameters die worden gemonitord betreffen watervogels, broedvogels en 
oevervegetatie. 

Watervogels 
In figuur 3.29 is de opkomst van de Watersnip in 1995 zichtbaar, wat 
mogelijk verband houdt met de aanleg van Abbert II. De toename van het 
aantal Watersnippen na aanleg van Abbert II is significant. In 1996 en 
1997 neemt het aantal Watersnippen weer gestaag af. De reden hiervoor 
kan de toenemende vegetatie-ontwikkeling zijn. In dichtere vegetatie is 
het voor Watersnippen moeilijker voedsel te zoeken en is het bovendien 
moeilijker de soort te tellen. Ook is er sprake van een toename van 
Blauwe Reiger (significant) en Lepelaar na aanleg van het natuurontwikke-
lingsproject. De toename van de Wintertaling in 1995 en 1996 is signifi-
cant. Aantallen herbivore watervogels zijn niet aantoonbaar afgenomen 
als gevolg van areaalverlies door de aanleg van het natuurontwikkelings-
gebied. Alleen van de Tafeleend kan gezegd worden dat de aantallen sig-
nificant verminderd zijn. Of de aanleg van Abbert II hiertoe heeft bijge-
dragen, is echter onduidelijk (zie verder bijlage 4). 

Broedvogels 
Pionierbroedvogels zijn in 1998 (het vierde jaar na aanleg) op Abbert II 
nauwelijks meer vastgesteld. Het gaat in deze groep alleen om twee paar -
tjes van de Bergeend. Voor wat betreft de broedvogels van nat rietland 
ging het om Dodaars, Grauwe Gans en Porseleinhoen (elk één paar), Meer-
koet (5 paren), Baardmannetje (3 paren) en Kleine Karekiet (15 paren). 
Als karakteristiek voor droger, meer verruigd rietland zijn Rietgors (11 
paren), Blauwborst (2 paren) en Koekoek (één paar) vastgesteld. Verder 

Figuur 3.29 	 Steitlopers nat en begroeid bij Albert II 
Aantalsontwikkeling steltiopers nat en  

40  begroeid terrein bij Abbert ii. Aanleg 	 — 
Abbert II in 1994/1995. 	 35 
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werd het beeld gecompleteerd door het voorkomen van een aantal, 
meestal in of rond nat grasland broedende watervogelsoorten, te weten: 
Knobbelzwaan (één paar) en Wilde Eend (4 paren) en een drietal territoria 
van de Witte Kwikstaart. 

Vanwege de sterke toename in het Drontermeer van het aantal territoria 
van de Buidelmees vanaf 1994 (figuur 3.30) zou het kunnen lijken dat de 
aanleg van Abbert II en de snelle wilgenopslag die daar tot stand is geko-
men (Remmelzwaal et al. 1997) wellicht een stimulans zijn geweest voor 
de vestiging van vogels van verruigend moerasland. Het feit dat echter in 
1998 de inventarisatie van Abbert II geen Buidelmezen heeft opgeleverd, 
doet daarentegen vermoeden dat deze positieve trend vanaf 1994 meer te 
maken heeft met het juist vanaf dat moment gekoloniseerd raken van het 
Drontermeer door deze voor Nederland betrekkelijke nieuwkomer dan 
met de inrichting en vegetatieontwikkeling van het natuurontwikkelings-
gebied. In Nederland als geheel is overigens al sinds 1992 geen sprake 
meer van een toename (Van Dijk et al. 1998). Een andere interessante 
broedvogel van ruig grasland in het Drontermeer is de Grauwe Gors 
(figuur 3.30), een soort die als broedvogel uit ons land dreigt te verdwij-
nen (vgl. Van Dijk et al. 1998). Het lijkt echter onaannemelijk dat de habi-
tatontwikkeling op Abbert II voor deze soort gunstig zal gaan uitpakken. 

Oevervegetatie 
In 1996 wordt op de eilandjes van Abbert II een begroeiing aangetroffen, 
bestaande uit een combinatie van drie vegetatietypen: Riet-type, 
Schietwilg-type en Straatgras-Goudzuring-type. Uniek voor Abbert II is 
het uitgebreid voorkomen van watervegetatie (Doorgroeid Fonteinkruid-
type) en de aanwezigheid van een Mattenbies-vegetatie. Daarnaast is op 
twee eilandjes een bijzondere vorm van het Straatgras-Zilvermos-type 
aanwezig, met enkele soorten uit kaikrijke duinvalleivegetaties, namelijk 
Dwergzegge en Bonte Paardenstaart. 

In 1998 is in het NIJL programma bij Abbert II voor de tweede keer een 
kartering uitgevoerd. Aan de noordzijde van het gebied liggen een paar 
velden Mattenbies en worden enkele biezenzones aangetroffen. Op enke-
le van de zogenaamde poffertjes' bevindt zich met name in het centrale 
deel een relatief droge pionierbegroeiing; deze bestaat uit een schaarse 
begroeiing met Canadese Fijnstraal, Zandzegge en de mossen Zilvermos 
en Purpersteeltje. Op bijna alle eilandjes groeit in 1998 struweel dat al 
hoogten bereikt van 3 tot 4 meter. De lage randen van enkele meters 

Drontermeer, geheel rietruigte + ruigte 
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Figuur 3.30 
Aantalsontwikkeling van broedvogels 
van rietruigte en ruigte in het 
Drontermeer tussen 1992 en 1997. 
Aanleg van Abbert II vond plaats in 
oktober/november 1994. 

F/gure 3.30 
Nurner/ca/ deve/opment of breeding 
birds of dry reed/and and rough vege 
tation in /ake Drontermeer between 
1992 and 1997. Rea//sat/on of Abbert 
II took p/ace in October/November 
19941 
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F211 Buidelmees / Pendu/ine Til 
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Figure 3.31A, 8, C 
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strips. Altitudinal differences bef ween 
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Figuur 3.32 

Pictogrammen voor Abbert II. 

Figure 3.32 
Pidogrammes for Abbert II. 
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breed zijn begroeid met Riet of Kleine Lisdodde. Een aantal eilandjes is 
met elkaar verbonden door een rietbegroeiing. 

Conclusies oevervegetatie Abbert II 
In 1998 ontwikkelt het struweel zich tot hoogten van 3 tot 4 meter. Er kan 
worden geconcludeerd dat de rietruigte zich goed ontwikkelt tot een riet-
moeras. 

Morfologie 
In het project Abbert II zijn in drie stroken hoogtemetingen uitgevoerd. 
Deze metingen hebben op vijf momenten plaatsgevonden: april 1995, 
november 1995, april 1996 en april 1997 (vgl. Remmelzwaal & Doze 1998, 
in prep.). Een uitgebreide beschrijving van de ontwikkelingen wordt gege-
ven door deze auteurs. Hier zal worden volstaan met een samenvatting. Na 
de aanleg in 1995 lag binnen de gemeten stroken 10% van het oppervlak 
boven het gemiddelde zomerpeil, 19% boven het gemiddelde winterpeil en 
33% boven het winterstreefpell. De oppervlakte boven het zomerpeil is in 
alle stroken in de loop van de jaren afgenomen tot niveaus van respectieve-
lijk 63% (in de noordwestelijke strook), 64% (in de zuidwestelijke strook) en 

f f1,  

lf 4' f1,  

= l6pareri 

(riet- en ,s,oerae) - 
- 	 broedvogels 

= 1 paren 
-= 	(pionier) broedvogels 
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86% (in de westelijke strook). Gemiddeld lag in 1998 nog 71 % van de 
oppervlakte boven gemiddeld zomerpeil. Op de lager gelegen delen is de 
afname van het areaal veel geringer geweest (steeds minder dan 5%), zodat 
kan worden gesteld dat afviakking heeft plaatsgevonden. De snelheid waar-
mee deze afvlakking optreedt, lijkt vooralsnog nauwelijks af te nemen. De 
gemiddelde hoogteligging in de drie stroken is in 1998 ten opzichte van de 
uitgangssituatie met 9 cm afgenomen van NAP - 0.42 m tot NAP - 0.33 m. 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor transport van materiaal uit het 
gebied tot in de vaargeul (Remmeizwaal & Doze 1998, in prep.). 

Al met al lijken de aangelegde structuren in Abbert II, mede dankzij de via 
aanplant en inzaai van Riet versnelde ontwikkeling van oevervegetatie 
(vgl. ook Remmelzwaal & Verheule 1999), vooralsnog redelijk goed in 
stand te blijven (vgl. figuur 3.31A, B, C). Dit is gezien de geschiedenis van 
Abbert 1, een in najaar 1989 aangelegde zandplaat in de luwte van het 
eiland de Abbert, een hoopgevende ontwikkeling. De zandpiaat Abbert 1, 
aangelegd met als doel het creëren van een ondiepe zone als foerageer-
en rustgebied voor steltlopers, eenden en ganzen, bleek sterker aan erosie 
onderhevig dan was verwacht en raakte, ondanks de begroeiing met een 
grazige vegetatie van vooral Ruw Beemdgras, aan de wandel in noordoos-
telijke richting, om tenslotte in de winter 1992/93 definitief onder water 
te verdwijnen (Stoffer & Jans 1997). 
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Figuur 3.33 
Ligging van Poismaten 
(aangelegde structuren rood). 

Figure 3.33 
Situation of Polsmaten 
(newly real/eed stro ctures in red). 

.1 S 

Een Groene Riem onder het Natte Hart 	 60 



Figuur 3.34 
Aantalsontwikkeling benthivore lopers 
slikken en platen bij Polsmaten in het 
Veluwemeer. Aanleg Polsmaten vond 
plaats in 1989. 

Eigure 3.34 
Numerical development ben thivorous 
birds (wa/king foragers) at Po/smaten 
in lake Ve/uwemeer. Rea/isa tien (ook 
piece in 1989. 
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Aard 
Zanddam met stortstenen kraagstuk van 500 m loodrecht op de oever, 
met aan de oostzijde een zandplaat van 5 ha, waarop biezen zijn aange-
plant. 

Doelstelling 
Beschermen van rustgebied voor watervogels; creëren van slikkige platen 
met moerasontwikkeling; zoneren van recreatie en natuur. 

Gemeten parameters 
In 1989 is een dam aangelegd in het Veluwemeer met aan de oostzijde 
van de dam een zandplaat. De in de doelstelling genoemde parameters 
die worden gemonitord zijn watervogels, oevervegetatie en recreanten (in 
1992 en 1993). 

Benthivore lopers slikken en platen bij Poismaten 

111 
1 
Piii!1fl !i ! 

Watervogels 
In figuur 3.34 is de toename te zien in aantallen en in aantal soorten stelt-
lopers in het Veluwemeer in de eerste jaren na aanleg van Polsmaten 
(vanaf 1990). Dit fenomeen is ook al eerder vastgesteld (Noordhuis 1997). 
De toename van Bergeenden en Bonte Strandlopers is significant. De 
Watersnip vertoont dezelfde reactie op de aanleg van het natuurontwik-
kelingsproject als bij Abbert II (een significante toename). 
Er is een sterke toename in de eerste twee jaar na aanleg van het natuur-
ontwikkelingsproject en daarna een afname die veroorzaakt kan zijn door 
een verdichting van de vegetatie of een verminderde detectiekans. In 
1990 is vastgesteld dat ook Goudplevieren het gebied gevonden hebben, 
en dat het aantal Kieviten toeneemt. Voor beide soorten is de toename 
significant. 

Oevervegetatie 
Het gebied Polsmaten bestaat uit een stenen dam met een achterliggende 
zandplaat, waarop biezen zijn aangeplant. De vegetatieontwikkeling hier 
is gevolgd door middel van een drietal gebiedsdekkende vegetatiekarterin-
gen (1991, 1992 en 1994), de opnames van permanente quadraten in 
1991, 1992 en 1994 en de NIJL-survey in 1997 (Jans & Stoffer 1997, 
Duinker & Janssen 1998). In 1994 was het grootste deel van zowel de 
dam als de zandplaat begroeid geraakt. Alleen op de laagst gelegen delen 
sterft de vegetatie regelmatig af als gevolg van combinaties van inundatie 
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en watervogelbegrazing. Het areaal rietvegetatie bestond in 1991, 1992 
en 1994 steeds uit ruim 1,5 ha, daarmee 52-67% uitmakend van de totale 
oppervlakte. Het oppervlak aan pioniervegetatie varieerde van 0 ha 
(1992) tot 0,7 ha (1994), de aangeplante biezenvegetatie en de ruigteve-
getatie bleven steeds respectievelijk ongeveer 0,3 en 0,2 ha beslaan, ter-
wijl het areaal grazige vegetaties geleidelijk toenam van 0 ha in 1991 tot 
0,2 ha in 1994. De opnames uit de permanente quadraten hebben een 
snelle stijging van het aantal voorkomende plantensoorten laten zien. In 
totaal zijn 142 verschillende soorten vastgesteld, waaronder 12 soorten 
waterplanten en 3 soortgroepen van draad-, krans- en darmwieren. Uit de 
inventarisatie in 1997 volgt dat de stenen dam ten dele vrijwel onbegroeid 
is en ten dele begroeid is met Zwarte Els (noordzijde) en Riet (zuidzijde). 
Aan de noordkant van de zandplaat zorgen twee stroken met Amande!-
wilg en ruigtevegetatie voor beschutting van het achterliggende gebied. 
Aan de randen van deze begroeiingen werd een pioniervegetatie aange-
troffen met o.a. Moerasandijvie. In de rest van het gebied bevinden zich 
twee velden met (aangeplant) Riet en biezen. Aan de zuidkant worden 
nog enkele verhogingen met ruigtevegetatie aangetroffen. Op het zuide-
lijkste deel hiervan heeft zich een vegetatie met Zwarte Els ontwikkeld. De 
tussenliggende lagere delen stonden in de zomer onder een laagje water 
en waren onbegroeid. 

Conclusie oevervegetatie Polsmaten 
De doelstelling het creëren van slikkige platen met moerasontwikkeling is 
geslaagd. 

Recreanten 
Bijna 88% van de recreanten vertoont na aanleg van Polsmaten een dui-
delijke voorkeur voor het recreatiegebied. Deze ruimtelijke voorkeur van 
de recreanten wijkt significant af van een willekeurige verspreiding over 
het gebied. De door de aanleg van de dam beoogde zonering tussen 
recreatie en rustgebied voor vogels mag dan ook een succes genoemd 
worden (zie verder bijlage 8). 

Morfologie 
De morfologische ontwikkelingen van het natuurontwikkelingsproject 
Polsmaten, in de periode 1991 tot en met 1994, zijn besproken door Jans 

Figuur 3.35 
Pictogrammen voor Poismaten. 

Figure 3.35 
Pictogrammes for Polematen. 	 --  
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Gebrek aan gegevens maakt dat we 
over de effecten van natuurontwikke 
ing op vissen nog weinig weten. 

& Stoffer (1997). In die jaren zijn hoogtemetingen verricht op de zand-
plaat, bij de kop van de dam en bij de doorgang van de dam. De zand-
plaat is in al die jaren vrijwel gelijk van omvang gebleven. 

Dit geldt zowel voor het oppervlak boven gemiddeld zomerpeil als dat 
boven gemiddeld winterpeil. Van zetting was dankzij de zandige onder-
grond vrijwel geen sprake en duidelijk is ook dat de dam zijn beschermen-
de werking tegen erosie goed heeft vervuld. In het eerste jaar na aanleg 
was er bij de kop van de dam sprake van nogal sterke hoogteverschillen 
op een korte afstand. Het dan nog aanwezige gat van NAR -2,20 m ten 
noordoosten van de kop van de dam blijkt in de loop van de jaren door 
afvlakking te verdwijnen. Ten oosten van de doorgang in de dam ontstaat 
in de loop van de periode 1991-1994 een kolkgat, dat in april 1994 al een 
diepte van NAR -3,25 m heeft bereikt. Het kolkgat blijkt echter geen 
ondermijnende werking te hebben op de strekdam. Al met al kan worden 
geconcludeerd dat de aangelegde structuren bij Polsmaten een redelijke 
mate van morfologische stabiliteit kennen. 
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Figuur 3.36 
Ligging van Horst 
(aangelegde structuren rood). 

Figure 3.36 
Situation of Horst 
(newly rea/ised structures in ren). 
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Aard 
Vier stortstenen dammen van elk 100 meter, beplant met wilgenstekken. 
In het kader van BOVAR zijn drijfplanten achter de dammen geplant. 

Doelstelling 
Creëren van een rustgebied voor vogels door zonering van recreatie en 
natuur; bevorderen van waterplantengroei. 

Gemeten parameters 
In 1992 is in het Wolderwijd een viertal dammetjes aangelegd, met als 
doel het creëren van een rustgebied voor vogels. De bedoeling was dat de 
dam een zonerende werking zou hebben op de recreatie en de natuur. De 
in de doelstelling genoemde parameters die worden gemonitord betreffen 
watervogels, watervegetatie en recreanten (in 1992 en 1993). 

Watervogels 
Wanneer we naar de reeks tellingen van de steitlopers in het Wolderwijd 
kijken is geen invloed van de aanwezigheid van de dammen op te merken. 

Watervegetatie 
De vier dammetjes van Horst zijn eind 1992 in het Wolderwijd aangelegd. 
Lén van de twee doelstellingen van Horst is het bevorderen van de water-
plantengroei. Bij de evaluatie is gebruik gemaakt van de resultaten van de 
jaarlijkse gebiedsdekkende watervegetatiekartering, die is uitgevoerd in 
het kader van het Regionaal Meetnet. De watervegetatie in de Veluwe-
randmeren heeft in de jaren negentig, ten gevolge van de verminderde 
eutrofiëring, een explosieve ontwikkeling ondergaan. Daarom is het moei-
lijk te zeggen of de ontstane luwte, noordoostelijk van de dammetjes, een 
positieve invloed heeft gehad op de watervegetatie. 
Uit onderzoek in 1993 (Zant 1994) blijkt dat er op de plaats van de 
Horsterdam al sprake was van een scheiding tussen een vegetatierijker en 
een vegetatiearmer deel. Dit maakt het moeilijk de invloed van de 

Figuur 3.38 
Pictogrammen voor Horst. 

Figure 3.38 
Pictogrammen for Horst. 
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Figuur 3.37 
Inwendige bedekking van watervege-
tatie per diepteklasse bi) Horst (A in 
1991, C in 1993, E in 1995) en in het 
referentiegebied rest van Wolderwijd 
(B in 1991, D in 1993, Fin 1995). 
Aanleg Horst in 1992 

Figure 3.37 
Internal cover of aquatic vegetation 
per depth class at Horst (4 in 1991, 
C in 1993, E in 1995) and in the refe-
rence area western part laks Wo/der-
wifd (8 in 1991, D in 1993, Fin 
1995), Realisation Horst in 1992. 
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Doorgroeid Fonteinkruid vormt een 
structurerend element binnen de 
watervegetatie. 

Horsterdam op de watervegetatie vast te stellen. In figuur 3.37 is het 
inwendige bedekkingspercentage van de totale vegetatie (van alle soorten 
samen) van een gebiedje in de luwte van de dammetjes van Horst en van 
het Wolderwijd (het referentiegebied) uitgezet tegen de diepte voor de 
jaren 1991, 1993 en 1995. Bij het referentiegebied is de bedekking van de 
watervegetatie tot dezelfde diepte bekeken als in het onderzoeksgebiedje 
in de luwte van de dammetjes van Horst. 

Uit figuren 3.37A en B (1991) is te zien dat de bedekkingsgraad van de 
watervegetatie bij Horst hoger is dan in het referentiegebied. In 1991 is de 
bedekkingsgraad in het referentiegebied op 80 cm diepte hoger dan in het 
projectgebied. In het ondiepere gedeelte (tot 40 cm diepte) is de bedek-
kingsgraad echter juist bij Horst weer hoger dan in het referentiegebied. 
Dit verschil is zo klein dat hieraan geen oordeel over de omvang van het 
waterplantenareaal gekoppeld kan worden. In de figuren 3.37C en D (van 
1993) is te zien dat de bedekking na aanleg bij Horst meer is toegenomen 
dan in de rest van het Wolderwijd. In de figuren 3.37E en F (van 1995) is 
te zien dat de bedekking van de watervegetatie bij Horst op 80 cm diepte 
hoger is dan in het referentiegebied. 

Recreanten 
De recreanten vertonen na aanleg van Horst een duidelijke voorkeur voor 
het recreatiegebied. Na toetsing blijkt het verschil tussen de situatie v66r 
en na aanleg significant te zijn. In het recreatiegedeelte neemt het aantal 
recreanten significant toe en in het natuurgedeelte neemt het significant 
af. Evenals bij Polsmaten is hiermee de beoogde zonering van natuur en 
recreatie dankzij het project goeddeels gerealiseerd. 
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Figuur 3.39 
Ligging van Stichtse Brug 
(aangelegde structuren rood). 

Figure 3.39 
Situation of Stichtse Brug 
(newly realised structures in red). 
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Aard 
Kale zandplaat met grindverdediging; bovenlaag afgedekt met grof zand. 

Doelstelling 
Creëren van een broedbiotoop voor kale grond broeders, zoals Kluut, 
Strandpievier, Kleine Plevier, Bontbekplevier en Visdief. 

Gemeten parameters 
Het eilandje De Visdief' bij de Stichtse Brug is aangelegd in 1992. De in 
de doelstelling genoemde parameters die worden gemonitord betreffen 
broedvogels. Als aanvulling is het aantal watervogels geëvalueerd. 

Watervogels 
In de periode na aanleg van de zandplaat bij de Stichtse Brug (eind 1992) 
is te zien dat het aantal Visdieven in het Eemmeer (significant) toeneemt 
(figuur 3.40). Hoogstwaarschijnlijk bevonden de Visdieven zich op de 
zandplaat. Vanaf 1993 neemt ook het aantal Grutto's (significant) toe. De 
kans is groot dat de Grutto's de zandplaat bezocht hebben. 

Figuur 3.40 
Aantallen piscivore vliegers bij de 
Stichtse Brug. Aanleg Stichtse Brug in 
1992 

Figure 3.40 
Numbers of piscivorous birds (flying 
foragers) at Stichtse Brug. Realisation 
tookplace in 1992. 
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Figuur 3.41 
Aantalsontwikkeling van broedvogels 
van pionierssituaties op de Stichtse 
Brug tussen 1993 en 1997. Aanleg van 
de Stichtse Brug vond plaats in 1992. 

Figure 3.41 
Numerical development of breeding 
birds of pioneer situations af Stichtse 
Brug between 1993 and 1997. 
Realisation fookpiace in 1992. 

L.. Visdief / Common Tern 

Strandplevier / Kentish Plover 

• Kokmeeuw / Black-headed GulI 

Kluut / Pied Avocet 

Bontbekplevier / Ringed Plover 

Broedvogels 
Van de broedvogels van pionierssituaties was de Kokmeeuw de eerste 
soort die zich op het eilandje bij de Stichtse Brug als broedvogel vestigde. 
Reeds in het eerste jaar na aanleg werd er een kolonie van deze soort aan-
getroffen met niet minder dan 575 broedparen (figuur 3.41). In 1994 (het 
tweede jaar na aanleg) kregen de Kokmeeuwen gezelschap van een kolo-
nie Visdieven (620 paar). De Visdief nam echter geleidelijk aan in aantal af 
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Figuur 342 
Pictogrammen voor Stichtse Brug. 

Figure 3.42 
P/ctogramrnes for St/ch tse Brug.  

voor aanleg 	 na aanleg 

	

= 90voerre 
duikers 	

, 14II¼,ft4Fh 

= 100 piscivore vliegers 

	

V,sdief,ZwarteStern 	 r 	- 

= ipaar 
(riet en moeras) broed- 
vogels 

= 100 paren 
(pion/ei) broedvogels 

(100 paar in 1995, 55 paar in 1996 en geen enkel broedgeval in 1997), 
terwijl de Kokmeeuwen, zij het met enige aantaisfiuctuaties, tot zeker in 
1997 aanwezig bleven. Andere pionierbroedvogels op de Stichtse Brug 
zijn geweest: Kluut (6 paar in 1996), Strandplevier (2 paar in 1995) en 
Bontbekplevier (1 paar in 1996). 
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4 Inpassing in ecologische koers 

4.1 Natuurontwikkeling tot nu toe en de ecologische koers 

4.1.1 Wat is opgepakt? 

De tot dusver in het lisselmeergebied gerealiseerde natuurontwikkelings-
projecten hebben vooral betrekking gehad op twee expliciet door ledema 
et al. (1996) genoemde hoofdlijnen van de ecologische koers voor het 
'Natte Hart. Het gaat hier om: 
• vergroting van de schaal van moerasachtige gebieden in de periferie 

van het open water 
• het realiseren en stimuleren van een goede ecologische verbinding door 

de randmeren tussen enerzijds de Vechtplassen en anderzijds de 
lisseldelta en Noordwest-Overijssel 

Schaalvergroting van moerasgebieden 
Schaalvergroting van moerasgebieden is van belang vanwege de grote 
waarde die dergelijke gebieden hebben voor karakteristieke en vaak zeld-
zaam geworden soorten planten en dieren. Om hun voortbestaan te 
garanderen hebben deze soorten flinke oppervlakten nat terrein nodig. 
Voor broedvogels van moerassen geven ledema et al. (1996) aan dat 
minimaal 1500 ha nodig is voor een qua soortenaantal compleet gebied 
en dat pas bij min of meer aaneengesloten gebieden van meer dan 10.000 
ha gesproken kan worden van zichzelf in stand houdende populaties. 
Opschaling van natte natuurgebieden langs de kusten van het Ijsselmeer-
gebied dient dan ook bij voorkeur plaats te vinden in aansluiting op soort-
gelijke gebieden buiten- en binnendijks. Het verbinden van de uitgestrekte 
moerasgebieden in de Vechtplassen met die in Noordwest-Overijssel via 
de randmeren vloeit logisch voort uit dezelfde gedachte. Een aaneengeslo-
ten netwerk van natte natuurgebieden geeft een betere garantie voor het 
duurzaam voortbestaan van de voor dit terrein karakteristieke levensge-
meenschappen. 

Een knelpunt bij de aansluiting tussen buitendijks en binnendijks moeras 
zou gevormd kunnen worden door de aanwezigheid en/of het beheer van 
de tussenliggende dijk. Voor de meeste soorten planten en dieren zal de 
aanwezigheid van een niet of op natuurlijke wijze beheerde dijk vermoe-
delijk geen enkele belemmering vormen. Aan beheer en gebruik van de 
dijken zijn echter wel enkele voorwaarden verbonden voor een optimaal 
functioneren van aan weerszijden gelegen natuurgebied. Zo lijken zaken 
als chemische onkruidbestrijding en te intensief recreatief gebruik onver-
enigbaar met een natuurdoelstelling. 

Wellicht met uitzondering van It Soal, zijn alle projecten langs de Friese 
kust (Workumerbuitenwaard, Bocht van Molkwerum en Mirnserklif) te 
beschouwen als bijdragen aan de opschaling van het totale areaal aan 
natte natuur in relatie met het IJsselmeer, Friese kustzone en natte natuur-
gebieden binnendijks. De projecten Vossemeer, Abbert II (Drontermeer), 
Polsmaten (Veluwemeer) en Horst (Wolderwijd) zijn alle in meer of min-
dere mate te beschouwen als bijdragen aan de verbetering van de functie 
van de randmeren als ecologische verbinding tussen twee kernen van 
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grootschalige moerasgebieden buiten het eigenlijke fisselmeergebied. 

Ecologische relaties tussen water en land 
Een andere belangrijke functie van moerasgebieden in de periferie van een 
groot open water is gelegen in de ecologische relaties die zij onderhouden 
tussen de landgebonden en de watergebonden natuur. 
Natuurontwikkeling beoogt dan ook een versterking van deze relaties tot 
stand te brengen, o.a. door middel van de verzachting van de overgang 
tussen het open water en het land. De gerealiseerde projecten zijn dan 
ook niet alleen op opschaling van moerassen gericht geweest. Ook meer 
kleinschalige dan wel geïsoleerd gelegen vormen van versterking van eco-
logische relaties tussen open water en land hebben onderdeel uitgemaakt 
van de natuurontwikkeling in het lisselmeergebied. 

In feite zijn alle projecten nadrukkelijk gericht geweest op het versterken 
van de ecologische relaties tussen water en land. Bij alle projecten is een 
expliciet onderdeel hiervan het beter beschikbaar maken van voedselbron-
nen in het open water voor oevergebonden organismen (met name 
vogels). Het eilandje bij de Stichtse Brug geeft zelfs alleen invulling aan dit 
onderdeel van de ecologische relaties. Een ander belangrijk onderdeel 
behelst het verzachten van de veelal harde overgangen tussen water en 
land. Met uitzondering van het project Stichtse Brug trachten alle tot dus-
ver gerealiseerde projecten via verondiepingen en opspuitingen de ont-
wikkeling van water- en oevervegetatie te stimuleren, waardoor water-
land overgangen hun natuurlijke gradiënten terug krijgen. 

Natuur en recreatie 
Maatregelen om de confrontatie tussen natuur en andere (gebruiks)func-
ties in het lisselmeergebied voor de natuur zo gunstig mogelijk vorm te 
geven zijn ook onderdeel van de ecologische koers. Bij vier projecten, It 
Soal langs de Friese lisselmeerkust en Abbert II, Polsmaten en Horst in de 
oostelijke randmeren, is de zonering van waterrecreatie ten behoeve van 
rustgebieden voor watervogels zowel een expliciet onderdeel van de doel-
stelling als een bepalende factor in de vormgeving geweest. Dat juist in de 
randmeren aan deze kwestie zo veel aandacht is besteed, vloeit uiteraard 
direct voort uit het feit dat de recreatiedrukte hier sterk geconcentreerd is 
op een relatief geringe wateroppervlakte. 

Rivierdelta 
Tenslotte is het zeer recente project lisselmonding te beschouwen als een 
eerste stap bij de verwezenlijking van een dynamische rivierdelta, een 
expliciet in de ecologische koers genoemd geleidelijk overgangsgebied', 
te weten tussen meer en rivier. 

4.1.2 Wat is (nog) blijven liggen? 

De natuurontwikkeling, zoals die tot op heden in het lisselmeergebied tot 
uitvoering is gekomen, heeft ook nog diverse door ledema et al. (1996) 
gesignaleerde hoofdlijnen van de gewenste ecologische koers onderbelicht 
gelaten. In het kort zal in deze paragraaf ook even op deze aspecten wor-
den ingegaan, omdat dat aanknopingspunten kan bieden voor de evalu-
atie van het succes van de huidige natuurontwikkeling. 

Tegennatuurlijk peilbeheer 
Als één van de belangrijkste tekortkomingen in de natuurlijkheid' van het 
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lisselmeergebied is aangegeven het in principe 'tegennatuurlijke' water-
peilbeheer. In de grote meren wordt het peil gereguleerd aan de hand van 
winter- en zomerstreefpeilen, waarbij het zomerstreefpeil 20 cm hoger ligt 
dan het winterstreefpeil. Voor een ecologisch gezonde ontwikkeling van 
natuurlijke oeverbegroeiingen lijkt een dergelijk peilverloop uiterst ongun-
stig, omdat oeverplanten als Riet droge omstandigheden nodig hebben 
voor kieming en vegetatieve uitbreiding. Het is duidelijk dat lokale inrich-
tingsmaatregelen ten behoeve van natuurontwikkeling, zoals waar tot 
dusver sprake van geweest is, nooit de pretentie kunnen hebben om voor 
het knelpunt waterpeilverloop een oplossing te bieden. Het probleem is 
inmiddels wel in een breder verband opgepakt in de studie Waterhuis-
houding in het Natte Hart (WIN) onder begeleiding van Rijkswaterstaat 
naar mogelijkheden voor een andere waterhuishouding in Ijsselmeer-
gebied, Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal (ledema & Breukers 
1997). 

Waterkwaliteit 
Over een ander regelmatig terugkerend heet hangijzer in het integrale 
waterbeheer in Nederland, de waterkwaliteit, geeft de ecologische koers 
het volgende aan. De grote meren in het Iisselmeergebied, IJsselmeer en 
Markermeer, zijn vanwege hun benedenstroomse ligging en hun dimen-
sionering van nature voedselrijke wateren. Eutrofiëring, leidend tot 
omvangrijke algenbloeien, is ongewenst, maar de voedselproductie van 
het systeem in termen van macro-evertebraten en vis is wel gebaseerd op 
een goede nutriëntenvoorziening vanuit de Ijssel. De eutrofiëring van de 
Rijn, zoals die in de jaren tachtig zijn piek bereikte, is inmiddels volgens de 
RAP/NAP scenario's flink aan het afnemen, wat zich ook in Ijssel- en 
Markermeer manifesteert (Lammens & Hosper 1998, Lammens 1999). 
Weliswaar is (nog) geen beperking van de algengroei door nutriënten 
opgetreden, maar verdere reductie van fosfaten zal dat punt wel nabij 
brengen. Bovendien dient te worden bedacht dat een verdere reductie van 
nutriënten in het IJsselmeer al zal kunnen gaan leiden tot een verminderde 
productiviteit aan Driehoeksmosselen, waarmee de draagkracht van het 
gebied voor duikeenden zou kunnen afnemen (Lammens 1999). Extra 
maatregelen ter vermindering van de nutriëntenlast in Ijssel- en Marker-
meer (ook op te vatten als natuurontwikkeling) worden vooralsnog dan 
ook niet nodig geacht (vgl. o.a. ledema et al. 1996). In de Veluwerand-
meren (Nuldernauw tot en met Drontermeer) is inmiddels een enorme 
verbetering van de waterkwaliteit opgetreden, resulterend in omvangrijke 
velden van waterplanten (vooral kranswieren) en een flinke toename van 
watervogels, zowel levend van waterplanten als van de daar voorkomen-
de macro-evertebraten (Coops et al. 1997, Van den Berg et al. 1997, Van 
der Winden et al. 1997). Ook hier lijken verdere maatregelen ter vermin-
dering van de nutriëntenlast (voorlopig) niet meer nodig. De westelijke 
randmeren, Eemmeer en Gooimeer, kennen een andere situatie. Vanwege 
de wateraanvoer vanuit de nog steeds sterk geëutrofieerde Eem is de 
nutriëntenlast in deze regio van het lJsselmeergebied nog altijd veel te 
hoog. Hier zou natuurontwikkeling dan ook maatregelen kunnen inhou-
den om de waterkwaliteit lokaal te verbeteren. Gedacht kan worden aan 
o.a. helofytenfilters en/of het gericht bevorderen van de roofvisstand 
waarmee een bijdrage aan Actief Biologisch Beheer kan worden geleverd 
(vgl. o.a. Grimm etal. 1992). 

Hoog slibgehalte in het Markermeer 
In het Markermeer speelt nog een ander specifiek probleem dat de 
natuurlijke productiviteit van het watersysteem belemmert. Het gaat hier 
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om een enorme hoeveelheid slib, dat regelmatig in resuspensie komt als 
gevolg van opwoeling door de wind (o.a. Vermij et al. 1992, Van Duin 
1992). Na de aanleg van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad 
wordt dit slib niet meer afgevoerd naar het IJsselmeer om definitief tot 
bezinking te komen in de daar aanwezige voormalige getijdegeulen. Als 
gevolg van dit slib is de bodem van het Markermeer voor een zeer groot 
deel vrijwel ongeschikt geworden voor bodemleven (Ligtvoet & Grimm 
1993), terwijl het water een grote concentratie van slibdeeltjes heeft, 
waardoor ook de productiviteit van plankton geringer is dan de nutriën-
tenconcentratie toe zou staan (Vermij et al. 1992, Lammens 1999). 
Natuurontwikkeling in het Markermeer, voor zover gericht op de waarden 
van het open water, lijkt dan ook gebaat bij maatregelen die tot een effec-
tief wegvangen van slib zouden leiden. Hierbij kan o.a. gedacht worden 
aan lokale verdiepingen. Mogelijk wordt hierdoor echter wel het risico ver-
hoogd op het optreden van blauwwierbloei (met name Microcystis). 

Geleidelijke overgangen 
De ecologische koers geeft aan dat de ontwikkeling van geleidelijke over-
gangen belangrijk is. Zo is inmiddels begonnen met de vormgeving van 
een geleidelijke overgang tussen de meren en de rivier (lisseldelta) en de 
verzachting van harde oevers (de diverse gerealiseerde natuurontwikke-
lingsprojecten). De overgang tussen [Isselmeer en Waddenzee is echter 
nog altijd zeer abrupt en kan als knelpunt worden ervaren. Tot dusver 
heeft de gerealiseerde natuurontwikkeling in het lJsselmeergebied zich nog 
niet op de oplossing van dit knelpunt gericht. Initiatieven worden inmiddels 
wel ondernomen in de vorm van verkenningen naar mogelijkheden voor 
het creëren van een brakke overgangszone bij de Afsluitdijk of in ieder 
geval een verdere optimalisering van de mogelijkheden voor vismigratie 
door de sluizen (o.a. Gerits & ledema 1998, ledema & Breukers 1997). 

4.2 Lokale concretiseringen van ecologische koers 

Uit het bovenstaande blijkt dat aan elk van de gerealiseerde natuuront-
wikkelingsprojecten één of meer aspecten van de ecologische koers zijn te 
verbinden waaraan de betreffende projecten een bijdrage zouden kunnen 
leveren. In de ecologische koers voor het lisselmeergebied is bovendien 
voor sommige aspecten een geografische component vermeld: niet in alle 
regio's hebben dezelfde aspecten eenzelfde prioriteit (ledema et al. 1996). 

Dijkversterking en natuurontwikkeling 
Houtribdiik; te beschouwen als lokale 
invulling van de ecologische koers. 
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Aspecten van de ecologische koers 
Het aspect opschaling van moerassen is vooral relevant in die delen van 
het gebied, waar aansluiting gevonden kan worden bij reeds bestaande 
natte natuurgebieden buiten- en binnendijks. Deze worden vooral aange-
troffen in Friesland (Friese Waarden buitendijks en het merengebied bin-
nendijks), Noordwest-Overijssel (Wieden-Weerribben), Zuidelijk Flevoland 
(Oostvaardersplassen-Lepelaarplassen), het Hollands/Utrechtse Vechtplas-
sengebied en de Noord-Hollandse veenweidegebieden (Waterland en 
Zaanstreek). Actieve verbetering van waterkwaliteit is een aandachtspunt 
voor de westelijke randmeren (Eemmeer en Gooimeer), terwijl het 
Markermeer het probleem kent van een enorme voorraad mobiel slib. 
Ecologische verbindingen en geleidelijke overgangen zijn eveneens duide-
lijk geografisch gebonden aspecten. 

Het concretiseren van de ecologische koers voor de projecten 
In deze paragraaf wordt per project een lokaal relevante concretisering 
gegeven aan de relevante aspecten van de ecologische koers' (tabel 4.1). 
Deze concretiseringen zullen worden beschouwd als zinvolle lokale doel-
stellingen, waarbij meetbare parameters horen. Aan de hand van monito-
ring van deze parameters kan, voor zover deze tot dusver heeft plaatsge-
vonden, een evaluatie van de bijdrage van natuurontwikkeling aan de 
ecologische koers worden uitgevoerd. 

Het blijkt dat bij de meeste projecten een groot deel van de relevante 
aspecten van de ecologische koers en hun lokale concretiseringen direct 
aansluiten op de oorspronkelijk geformuleerde (natuur)doelstellingen 
(tabel 4.1). Omdat de monitoringsactiviteiten tot dusver vooral geconcen-
treerd zijn geweest op het kunnen evalueren van deze oorspronkelijke 
doelstellingen, is de bijdrage van de natuurontwikkeling tot nu toe aan de 
ecologische koers dus voor een belangrijk deel te evalueren. Waar echter 
de lokale concretiseringen van de 'ecologische koers' bij een project niet 
zijn terug te vinden in de oorspronkelijke doelstellingen, is evaluatie 
onmogelijk omdat dan in de monitoring geen aandacht is geschonken aan 
de hiertoe te meten parameters. Zo is in alle gevallen waarin het functio-
neren van het project als paai- en/of opgroeigebied voor vis te beschou-
wen is als een relevante concretisering van de ecologische koers', dit 
ofwel niet opgenomen in de oorspronkelijke doelstellingen (bv. Bocht van 
Molkwerum, Mirnserklif, Abbert II, Polsmaten) ofwel niet adequaat geme-
ten (bv. Onderdijk, Vossemeer). Deze rol van de natuurontwikkeling in 
het versterken van de relaties tussen water en oever kan dan ook niet 
worden geëvalueerd. 

4.3 Bijdrage natuurontwikkeling aan ecologische koers 

Alle tot dusver uitgevoerde natuurontwikkelingsprojecten hebben in ieder 
geval lokaal een duidelijke verandering van de morfologie van het 
Jsselmeergebied tot gevolg gehad. Hierdoor is in vrijwel alle gevallen 
sprake geweest van een verzachting van de overgang land-water en een 
versterking van de ecologische relaties tussen land en water. De oevers 
zijn ter plaatse van de projecten gradiëntrijker en daardoor ' natuurlijker" 
geworden. Deze verhoging van de natuurlijkheid van de oevers heeft 
geleid tot meetbare versterking van de ecologische relaties tussen land en 
water. Oevervegetaties zijn sterk toegenomen als gevolg van de diverse 
projecten zonder dat dit ten koste is gegaan van de ontwikkeling van 
watervegetaties. Vooral waar de projecten in de nabijheid van bestaande 
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Tabel 4.1 
Overzicht van de reeds gerealiseerde natuurontwikkelingsprojecten in het lisselmeergebied. Weergegeven zijn de aspecten van de 
ecologische koers waaraan betreffende projecten invulling zouden moeten geven, de daarbij te formuleren doelstellingen op lokaal 
niveau en, ter vergelijking, de oorspronkelijk geformuleerde lokale doelstellingen. 

Project 	aspect ecologische koers 	 lokale concretiseringen c.q. 	oorspronkelijke doelstellingen 
nieuwe doelstellingen 

Onderdijk • versterking relaties water-land • watervegetatie • potenties voor watervegetatie 

• meer gradiënten • oevervegetatie • potenties voor oevervegetatie 

• betere ontsluiting voedseibronnen • paai/opgroeigebied vis • paaigebied vis 

open water • rust/foerageergebied water- en • foerageer- en rustgebied water- 

moerasvogels en moerasvogels 

broedgebied watervogels • broedgebied moerasvogels 

Workumer- • opschaling natte natuur • aanzanding buitendijks • aangroei van de kust 

buitenwaard • versterking relaties water-land moerasareaal 

• meer gradiënten • uitbreiding oevervegetatie elders • uitbreiding moeras- en rietvegetaties 

• betere ontsluiting voedselbronnen • watervegetatie • niet opgenomen 
open water . rustgebied watervogels • rustplaats steltlopers en watervogels 

It Soal • zonering gebruiksfunctie/natuur • rust/broedgebied watervogels • foerageer- en rustgebied water- 

• versterking relabes water-land en moerasvogels; zonering van 

• betere ontsluiting voedselbronnen recreatie en natuur 

open water • waterplanten • niet opgenomen 
• meer gradiënten 

Bocht van • opschaling natte natuur • watervegetatie • ontwikkeling watervegetatie 

Molkwerum • versterking relaties water-land • oevervegetatie • ontwikkeling moerasvegetatie 

• meer gradiënten • rust/foerageergebied water- • rustplaats watervogels; ruigebied 

• betere ontsluiting voedselbronnen en moerasvogels futen en eenden 

open water • broedgebied water- en • broedgebied riet- en moerasvogels; 

moerasvogels biotoop kale grond broeders 

• paai/opgroeigebied vis • niet opgenomen 

Mirnserklif • opschaling natte natuur • watervegetatie • niet opgenomen 
• versterking relaties water-land • oevervegetatie • ontwikkeling moerasvegetatie 

• meer gradiënten • rust/foerageergebied water- • foerageer- en rustgebied vogels 

• betere ontsluiting voedselbronnen en moerasvogels 

open water • broedgebied water- en • broedbiotoop riet- en moerasvogels 

moerasvogels 

• paai/opgroeigebied vis • niet opgenomen 

Iisselmonding • creëren geleidelijke en dynamische • dynamische binnendelta pilot project; heeft nog geen scherp 

overgang rivier-meer (morfodynamiek) omlijnde doelstelling 

• opschaling natte natuur • specifieke watervegetatie 

• versterking relaties water-land • specifieke oevervegetatie 

• meer gradiënten • rust/foerageergebied water- en 

• betere ontsluiting voedselbronnen moerasvogels 

open water • broedgebied water- en 

moerasvogels 

• corridor functie voor trekvis 

Vossemeer • bijdrage ecologische verbinding • oevervegetatie moeraszone 

randmeren • rust/foerageergebied water- en • rust- foerageergebied riet-, moeras- 

• opschaling natte natuur moerasvogels en watervogels 

• versterking relaties water-land • broedgebied water- en • broedgebied water- en 

• meer gradiënten moerasvogels moerasvogels 

• betere ontsluiting voedselbronnen • paai/opgroeigebied vis • uitbreiden habitat macrofauna 

open water • uitbreiden habitat Snoek 

Een Groene Riem onder het Natte Hart 	 76 



Project 	aspect ecologische koers 	 lokale concretiseringen cq. 	oorspronkelijke doelstellingen 

nieuwe' doelstellingen 

Abbert II • zonering gebruikstunctie/natuur • oevervegetatie • spontane rietmoerasontwikkeling 

• bijdrage ecologische verbinding • rust/foerageergebied water- • rust- en foerageerplaats voor riet-, 

randmeren en moerasvogels moeras- en watervogels 

• opschaling natte natuur • scheiding waterrecreatie en 

• versterking relaties water-land rustgebied 

• meer gradiënten • broedgebied water- en • broedplaats voor riet-, moeras- en 

• betere ontsluiting voedselbronnen moerasvogels watervogels 

open water • paai/opgroeigebied vis • niet opgenomen 

Polsmaten • zonering gebruiksfunctie/natuur • oevervegetatie • slikkige platen met 

• bijdrage ecologische verbinding • rust/foerageergebied water- en moerasontwikkeling 

randmeren moerasvogels • beschermen rustgebied watervogels 

• opschaling natte natuur • scheiding waterrecreatie en • zoneren recreatie en natuur 

• versterking relaties water-land rustgebied 

• meer gradiënten • broedgebied water- en • niet opgenomen 
• betere ontsluiting voedselbronnen moerasvogels 

open water • paai/opgroeigebied vis • niet opgenomen 

Horst • zonering gebruiksfunctie/natuur • watervegetatie • ontwikkeling waterplanten 

• bijdrage ecologische verbinding • rustgebied watervogels • rustgebied watervogels 

randmeren • scheiding waterrecreatie en • zonering recreatie en natuur 

• versterking relaties water-land rustgebied 

• meer gradiënten 

• betere ontsluiting voedselbronnen 

open water 

Stichtse Brug • versterking relaties water-land • pionierbroedvogels (plevieren, • broedbiotoop kale grond broeders 

• betere ontsluiting voedselbronnen Kluut, meeuwen en sterns) 

open water 

• bijdrage ecologische verbinding • oevervegetatie • niet opgenomen 

randmeren • rust/foerageergebied water- en • niet opgenomen 
• bijdrage verbetering waterkwaliteit moerasvogels 

• paai/opgroeigebied roofvis • niet opgenomen 

Houtribdijk • versterking relaties water-land • oevervegetatie • ondiep moerasgebied 

• meer gradiënten • watervegetatie • niet opgenomen 

• betere ontsluiting voedselbronnen • rust/foerageergebied water- en • niet opgenomen 

open water moerasvogels 

• paai/opgroeigebied vis • niet opgenomen 

natte natuurgebieden zijn aangelegd, is de kolonisatie door typische moe-
rasvogels redelijk snel tot stand gekomen. Broedvogels van pioniersituaties 
en van natte graslanden koloniseerden de natuurontwikkelingsprojecten 
nog sneller en verschenen ook op relatief geïsoleerd gelegen gebieden. 
Hoe de verzachting van de oevers door de verondiepingen en opspuitin-
gen voor vissen en macrofauna heeft uitgewerkt, was niet op basis van de 
uitgevoerde monitoring te beoordelen. 
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INTERMEZZO 
Zandpiaattellingen bij de Mirnserklif; 
watervogels reageren op veranderingen in de morfologie 

Algemeen 
Het natuurontwikkelingsproject Mirnserklif bestaat uit vier zandplaten. Deze zandplaten hebben een ver -
schillende hoogte en een oevervegetatie met een verschillende soortensamenstelling en bedekking, wat 
verschillen in het gebruik door vogels tot gevolg heeft. Sinds 1995 zijn bij de vliegtuigtellingen in het 
IJsselmeer de aantallen vogels per plaat geteld (M.R. van Eerden). De platen zijn genummerd overeenkom-
stig de vliegrichting. Zo geldt dat plaat 1 het meest naar het oosten ligt. De tellingen zijn van de jaren 
1995, 1996 en 1997. De vogels zijn maandelijks geteld. Weergegeven is het gemiddelde aantal vogels in 
een voor de betreffende soort specifieke periode; voor Aalscholvers de periode maart tot en met oktober; 
voor sterns de periode mei tot en met september; voor Bergeenden, Wilde Eenden, Scholeksters en meeu-
wen het hele jaar. Langs de y-as is het gemiddeld aantal vogels uitgezet in de voor de betreffende soort 
gunstige periode. 

Resultaten 
Alleen in 1995 zijn grote aantallen Aalscholvers geteld, oplopend tot gemiddeld 360 op de vierde plaat. In 
1996 en 1997 is dit aantal flink verminderd tot 13 exemplaren op de tweede plaat. De aantallen 
Bergeenden, Wilde Eenden, Scholeksters en meeuwen zijn na 1995 sterk afgenomen. Visdieven en Zwarte 
Sterns verschijnen pas in 1996 op de platen 2 en/of 3 (een enkele Visdief is in 1995 al op de derde plaat 
geweest) (zie figuur). 

Zowel bij Visdief als bij Zwarte Stern is een voorkeur voor plaat 3 te zien. Plaat 4 is een schiereiland en 
daardoor gevaarlijker vanwege de bereikbaarheid voor Vossen en andere predatoren. Volgens de morfolo-
gische gegevens ligt plaat 2 in september 1997 grotendeels onder water (in september 1997 variërend van 
NAP - 5 cm tot NAP - 85 cm). Plaat 2 was minder begroeid dan de andere platen waardoor de Zwarte 
Stern in 1996 nog wel op plaat 2 is geweest. In 1997 stond deze plaat al te veel onder water waardoor 
plaat 3 de voorkeur had. Opvallend is dat een aantal van de geïnventariseerde soorten twee jaar na aan-
leg, in 1995, nog massaal op het schiereiland zat. In ieder geval was het toen nog minder begroeid waar-
door de vogels eventuele Vossen konden zien aankomen. In 1996 en 1997 zijn de vogels nagenoeg van de 
vierde plaat verdwenen, met uitzondering van Aalscholvers, Wilde Eenden en Kokmeeuwen. Plaat 1 is de 
laagstgelegen en kleinste plaat van de Mirnserklif en komt s zomers al heel snel onder water te liggen. 
Deze plaat wordt dan ook het minst bezocht. In 1997 zijn er alleen nog enkele Aalscholvers, Bergeenden, 
Wilde Eenden, Kokmeeuwen en Zilvermeeuwen te vinden. 

In de figuren A tot en met D is te zien dat bij Mirnserklif de aantalsontwikkeling van de verschillende groe-
pen steltlopers anders is dan bij de Bocht van Moikwerum. Na de aanleg van Mirnserklif in 1993 nemen 
beide groepen in aantal toe. Daarna worden de benthivore lopers van slikken en platen niet vervangen 

Overzicht van de aantallen Visdieven 
en Zwarte Sterns op de platen van 
Mirnserklif 

Numbers of Common Tern (left) and 
Black Tern (right) on the individual 
islets of Mirnserklif 
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door de steltlopers van graslandgebieden zoals bij de Bocht van Molkwerum, maar blijven beide groepen in 
het gebied aanwezig. Dit kan zijn doordat dit onverdedigde gebied veel dynamischer is en meer invloed 
ondervindt van erosie en het verplaatsen (in noordelijke richting) van de platen (zie morfologie 
Mirnserklif). In zon dynamische situatie ontwikkelt de pioniervegetatie zich minder snel tot een grasland-
gebied. 

Conclusies 

Het noteren van de vogels voor de afzonderlijke platen kan worden gekoppeld aan de hoogte van de pla-
ten en de mate van begroeiing van de platen. Dit maakt het mogelijk de keuze van de verschillende soor-
ten vogels voor een plaat te begrijpen. Het vergelijken van de vogelbezoeken per zandplaat met de morfo-
logische ontwikkeling van de zandplaten geeft inzicht in de voorkeur van watervogels voor nattere of 
drogere en meer of minder begroeide platen. 

Benthivore lopers slikken en platen bij de Bocht van Molkwerum 
Aantalsontwikkeling van het aantal 	 - 	 -- 
benthivore lopers van slikken en platen 	 A 
(A en C) en steltlopers van droge zoet- 	6 - 
watergebieden (B en D) bij Bocht van 
Molkwerum (boven) en bij Mirnserklif 	- 
(beneden) in de periode 1993 tot en ° 	4 
met 1997. 	

• 	3 - 

Numerica/ deve/opments of mudf/at- 	s 	2 -. 
dwe//ing waders (A and C) and pastu- 
re-dwe//ing waders (B and D) at Bocht 	1 

van Mo/kwerum (above) and af 	 o - 	 - 	- I 	- 
Mirnserklif (below) between 1993 and 
1997. 	 Steltlopers zoet en droog bij de Bocht van Moikwerum 
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4.3.1 Morfologie 

Een belangrijke vraag bij de evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten, 
die gebaseerd zijn op veranderingen in de morfologie van watersystemen, 
is in hoeverre de aangebrachte veranderingen op langere termijn in stand 
kunnen blijven. Als gevolg van wind- en goifwerking, in combinatie met 
grote strijklengtes en een min of meer constant waterpeil, zijn aangelegde 
eilandjes, vooroevers, voorlanden en verondiepingen sterk geneigd te ero-
deren. Vrijwel alle gerealiseerde projecten zijn dan ook voorzien van meer 
of minder uitgebreide oeververdedigingen in de vorm van stortstenen 
dammen of zandlichamen. 

Projecten in het IJsselmeer 
In het IJsselmeer zijn alleen de projecten Workumerbuitenwaard en 
Mirnserklif volledig onverdedigd aangelegd. Bij eerstgenoemde was een 
belangrijk onderdeel van de doelstelling dat de te verwachten erosie van 
de aangebrachte verondieping zou leiden tot aangroei of in ieder geval 
verminderde erosie van de nabije buitendijkse gronden. Bij de aanleg van 
de eilandjes bij de Mirnserklif is gekozen voor het achterwege laten van 
verdediging, omdat de verwachting bestond dat op dit kustgedeelte, waar 
van nature ondiepten bestaan, erosie beperkt zou kunnen blijven. 
De plaat bij de Workumerbuitenwaard is inmiddels onder water ver-
dwenen en het materiaal heeft geen bijdrage tot aangroei van de kust 
geleverd. De eilandjes van de Mirnserklif zijn in oppervlak afgenomen 
en wandelen langzaam in noordelijke richting. Deze ontwikkelingen 
hebben hun aanwijsbare consequenties gehad voor vogelbezoek (vgl. 
intermezzo). 

Projecten in de randmeren 
In de randmeren zijn ook de projecten Vossemeer en Abbert 1 en II niet 
verdedigd, terwijl bij Polsmaten de verdediging beperkt is gebleven tot 
één kant. De aanleg van een onverdedigde zandpiaat in het Drontermeer 
(Abbert 1) is geen succes geweest. Binnen een tijdsbestek van 3 â 4 jaar is 
deze plaat onder water verdwenen. De gevoeligheid van de locatie voor 
zetting en erosie was kennelijk te optimistisch ingeschat (Stoffer & Jans 
1997). De andere morfologische veranderingen bij de projecten in de 
randmeren blijken allemaal wel mee te vallen. Hun ecologische functies lij-
ken daarmee op redelijk duurzame wijze gegarandeerd te kunnen worden. 
Voor het Vossemeer is het eigenlijk nog te vroeg om de effecten van mor-
fologische veranderingen te evalueren. 

4.3.2 Oever- en moerasontwikkeling 

Watervegetaties 
Watervegetaties zijn overal in het IJsselmeergebied, maar vooral in de 
Veluwerandmeren, gedurende de afgelopen tien jaar in belangrijke mate 
toegenomen (o.a. Noordhuis 1997, Van den Berg 1999, De Witte et al. 
1999). Dit is vooral toe te schrijven aan een aanzienlijke verbetering van 
de waterkwaliteit, waardoor de lichtcondities in het water voor waterplan-
ten veel gunstiger zijn geworden. De aanleg van de diverse natuurontwik-
kelingsprojecten, vrijwel altijd bestaande uit opspuitingen waarbij in princi-
pe voor waterplanten geschikt areaal boven water is gekomen, heeft dan 
ook vooralsnog nergens een negatieve uitwerking gehad op het voorko-
men van watervegetatie. Van de drie natuurontwikkelingsprojecten waar-
bij watervegetatie is geëvalueerd kan alleen bij Onderdijk een positieve 
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invloed op de watervegetatie door de aanleg van het project worden 
onderscheiden. 

Oevervegetaties 
Oevervegetaties zijn in alle projecten in meer of mindere mate tot ontwik-
keling gekomen. In feite blijken alle opgespoten voorlanden en eilandjes al 
snel met vegetatie bedekt te raken, eerst met pioniers en Riet, vervolgens 
met een rietruigte. Wat echter vooralsnog in de meeste gevallen is uitge-
bleven, is een uitbreiding van het areaal regelmatig geïnundeerd rietland. 
Aangezien juist dit vegetatietype een belangrijk habitat vormt voor de 
meer karakteristieke diersoorten van moerasgebieden (met name riet- en 
moerasvogels; o.a. Graveland & Coops 1997), is het uitblijven van een 
dergelijke uitbreiding te beschouwen als een knelpunt. 

De meest gedetailleerde monitoring van oevervegetatie in natuurontwik-
kelingsprojecten in het lisselmeergebied heeft plaatsgevonden in het pro-
ject Abbert II (Remmeizwaal et al. 1997, Remmelzwaal & Doze 1998, 
Remmeizwaal & Verheule 1999). Uit dit onderzoek is duidelijk naar voren 
gekomen dat de vestiging van Riet op nieuw ontwikkelde oevers snel en 
gemakkelijk op natuurlijke wijze kan plaatsvinden. Bovendien kan de snel-
heid van uitbreiding in belangrijke mate worden vergroot door inzaai en 
aanplant van Riet. Uitbreiding van deze oevervegetaties tot in het water 
wordt echter belemmerd door een aantal factoren. In de eerste plaats 
kiemt Riet alleen op drooggevallen, vochtige grond (Ter Heerdt 1993, 
Coops 1996), zodat het feit dat het waterpeil in het groeiseizoen hoger 
gehouden wordt dan in de winter een belemmering vormt voor uitbrei-
ding tot in het water. Daarnaast hebben proeven met exclosures, die 
begrazing door herbivore watervogels uitsluiten, laten zien dat Riet zich 
wel tot in het water kan uitbreiden wanneer het niet aan begrazing bloot 
staat (figuur 4.1). Begrazing door watervogels vindt alleen plaats wanneer 
het Riet geïnundeerd is. Dan kunnen zowel bovengrondse delen als ook 
wortelstokken door de vogels worden gegeten. Binnen de exclosures in 
Abbert II hebben Riet en ook Kleine Lisdodde (dat wel onder water kan 
kiemen, vgl. Coops 1996) zich in het water weten te vestigen tot aan het 
niveau van het winterpeil. Een verdere uitbreiding in de richting van het 
water lijkt vooralsnog onmogelijk, zo lang het winterpeil lager wordt 
gehouden dan het zomerpeil. Overigens suggereren de bevindingen in 
Abbert II dat een lager winterpeil ook nog enige voordelen kan hebben. 
Dankzij de verlaging van het peil in de loop van het najaar komen de wor-
telstokken van het Riet buiten het bereik van grazende ganzen te liggen, 
waardoor hun overleving in de zone tussen zomer- en winterpeil beter is 

Figuur 4.1 
Begrazing van Riet in en buiten exclos- 	20 

ures (naar Remmeizwaal & Verheule 	 N=3 

1999). 	 N=3 	 N=3 

15 

Figure4.1 
Grazing of Reed within and outs,de 	.8 
exclosures (according to Remmelzwaal 	10 

& Verheule 1999). 	 N=3 	 N=3 

5.N=6 	 1 	1 
0 	 1 	. 	._.l .... 

• lisdodde 	 natuurlijk 	natuurlijk 	gezaaid 	gezaaid 	geplant 	geplant 
zonder 	met 	zonder 	met 	zonder 	met 

U riet 	 exclosure 	exclosure 	exclosure 	exclosure 	exclosure 	eeclosure 

Een Groene Riem onder het Natte Hart 	 81 



dan bij stagnant peil. Bevindingen in Volkerak-Zoommeer laten zien dat bij 
stagnant peil of een slechts iets verhoogd winterpeil de begrazingsdruk in 
najaar en winter van ganzen op de rietwortelstokken zo groot kan zijn dat 
van uitbreiding van nieuwe vestigingen tot in het water geen sprake is 
(Tosserams et al. 1997, 1999). 

Jarenlang onderzoek in het rietmoeras van de Oostvaarderspiassen heeft 
aangetoond dat uitbreiding van het areaal rietland het beste functioneert 
gedurende een reeks van droge jaren. Het Riet kan dan op de drooggeval-
en terreinen een flinke areaaluitbreiding ondergaan (Jans & Drost 1995). 
Wanneer vervolgens een reeks nattere jaren de nieuw ontwikkelde vege-
tatie onder water zet, kan een zodanig vitale rietvegetatie tot ontwikke-
ling zijn gekomen dat de resistentie tegen begrazing door watervogels 
sterk is vergroot. Hoewel er dan wel weer begrazing optreedt, zal er een 
licht in areaal afnemende rietvegetatie aanwezig blijven, die in een 
komende reeks van drogere jaren opnieuw tot uitbreiding kan komen. 

Een andere belangrijke belemmering van rietontwikkeling bestaat uit de 
ophoping van organisch materiaal in de bodem. Met name in sterk 
beschutte oevers en onder eutrofe omstandigheden hoopt zich binnen het 
Riet een flinke strooisellaag op, die leidt tot anaërobe omstandigheden. De 
hierbij vrijkomende giftige verbindingen als azijnzuur, ethanol en sulfiden 
tasten de vitaliteit van het Riet aan (Graveland & Coops 1997). Het ver-
moeden luidt dat de geringe dynamiek in waterpeilen leidt tot een sterke 
ophoping van organische stof in de bodem. Zo zal bij periodieke droogval 
mineralisatie van de strooisellaag plaatsvinden, terwijl regelmatige door-
spoeling tijdens inundaties strooisel zal uitspoelen. Voor de situatie in het 
lJsselmeergebied, waar van te sterke beschutting niet vaak sprake zal zijn, 
is deze beperkende factor waarschijnlijk van geringere betekenis dan de 
begrazing door herbivore watervogels. 

Ook aan de landzijde van een oevervegetatie treden veranderingen op. 
Als een oevergedeelte niet meer overspoeld wordt, komen veelal andere 
pionierplanten tot ontwikkeling dan Riet, biezen of lisdodde. Het gaat hier 
in eerste instantie om ruigtekruiden als Hang Wilgenroosje, Koninginnen-
kruid of zelfs distels en in latere instantie ook om houtige gewassen als 
wilgen en Vlier. De hoogteligging en het talud van aangebrachte opspui-
tingen zijn dan ook in sterke mate bepalend voor de mate waarin verrui-
ging en opslag van houtigen plaatsvindt. Zo zijn in het project Vossemeer 
de eilandjes veel hoger en met een veel steilere helling aangelegd dan bij 
Abbert II. Hierdoor is in het Vossemeer zelfs nu al te zien dat de ontwikke-
ling van oevervegetatie beperkt blijft tot de randen van de aangelegde 
eilandjes. Midden op de oliebollen' zijn al heel snel vooral andere ruigte-
kruiden tot ontwikkeling gekomen, die eigenlijk veeleer als akkeronkrui-
den dan als moerasvegetatie beschouwd moeten worden (Duinker & 
Janssen 1998). De vegetatieontwikkeling op de verdedigde Bocht van 
Moikwerum heeft tot dusver geleid tot natte en droge pioniervegetaties 
en kortgrazige vegetaties, met slechts plaatselijk enige verruiging (Duinker 
& Janssen 1997). Op het eveneens verdedigde vooroeverproject 
Onderdijk is wel op veel plaatsen een door Riet gedomineerde vegetatie 
tot stand gekomen, terwijl op de onverdedigde Mirnserklif de vegetatie-
ontwikkeling uiteenloopt van niets of een zeer beperkte pioniergemeen-
schap op de laagste platen tot een bonte diversiteit van oevervegetaties, 
ruigtes en pioniers op het meest westelijke (schier)eiland (Duinker & 
Janssen 1997). De bevindingen in Abbert II hebben overigens ook aange-
toond dat in ieder geval in sommige jaren ook bij lager gelegen delen een 
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massale vestiging van wilgen kan optreden (Remmeizwaal et al. 1997, 
Remmelzwaal & Doze 1998). De vestiging van deze wilgen heeft vooral 
plaatsgevonden in 1995, toen er tot laat in het voorjaar sprake was van 
extreem hoge waterstanden (tot NAP + 0.16 m eind mei) hetgeen ideale 
kiemomstandigheden voor met name de boomvormende Schietwilg ople-
verde. Omdat vervolgens het waterpeil uitzakte tot NAP - 0.17 m in 
augustus, zijn zowel de kieming als de latere uitgroei van de wilgen zeer 
voorspoedig verlopen (Remmeizwaal & Doze 1998). 

Kale grond en pioniervegetatie 
Het gebrek aan peildynamiek langs de oevers van het lisselmeergebied 
heeft eveneens gevolgen voor het areaal aan kale of spaarzaam begroeide 
natuurlijke oevers. Deze vormen in principe ook onderdeel van het natuur-
lijke watersysteem en zijn van belang als foerageergebied voor steltlopers 
en broedgebied voor pionierbroedvogels (o.a. sterns, meeuwen, plevieren 
en Kluten). Bij de min of meer constante waterpeilen in de huidige situatie 
zullen alle boven water gelegen terreinen dan ook uiteindelijk begroeid 
raken met een hoog opgaande rietruigte of zelfs met bos, waardoor van 
kale platen geen sprake kan zijn. De monitoring van de vegetatieontwik-
kelingen in de natuurontwikkelingsprojecten heeft inderdaad duidelijk 
laten zien dat alle aangelegde gronden meer of minder snel begroeid 
raken met een droge ruigtevegetatie. Beheersmaatregelen zijn dan ook 
nodig om de terreinen die als broedgebieden voor pionierbroedvogels zijn 
bedoeld (o.a. Bocht van Moikwerum, Mirnserklif, Stichtse Brug) kaal te 
houden. Het uitblijven van natuurlijke dynamiek door waterpeilfiuctuaties 
of zoute invloed van zee (het periodiek terugzetten van de vegetatiesuc-
cessie door inundaties) moet dan gecompenseerd worden door anthropo-
gene dynamiek (bv. maaien). 

Broedvogels 
De natuurontwikkelingsprojecten hebben allemaal in de eerste jaren na 
aanleg een duidelijke broedfunctie gehad voor de typische pionierbroed-
vogels, die nestelen op kale grond. Plevieren, Kluten, sterns en meeuwen 
wisten deze plekken steeds feilloos te vinden. Na drie â vier jaar echter 
was de vegetatieontwikkeling in de regel zo ver gevorderd dat in ieder 
geval plevieren, Kluten en sterns goeddeels verdwenen. Meeuwen hebben 
zich vaak wat langere tijd weten te handhaven. Projecten die expliciet 
voor deze groep van broedvogels bedoeld zijn, zijn op termijn dan ook 
alleen succesvol op dit punt, als hoog opgaande vegetatieontwikkeling 

De Snor, een typische bewoner van 
geïnundeerd rietland, laat zich vaker 
horen dan zien. 
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kan worden tegengegaan, hetzij door natuurlijke dynamiek of actief 
(maai)beheer, hetzij door een zodanige bodemsamenstelling (zeer grof 
materiaal) dat vegetatieontwikkeling belemmerd wordt. 

De typische broedvogels van nat riet/and koloniseren de natuurontwikke-
lingsprojecten wat trager. Pas als de ontwikkeling van moerasvegetatie 
goed op gang komt, verschijnen de vertegenwoordigers van deze groep, 
meestal pas twee a drie jaar na aanleg. Bij de projecten langs de Friese 
Lisselmeerkust en de oostelijke randmeren lijkt deze vestiging wat sneller 
tot stand te kunnen komen dankzij de nabijheid van reeds aanwezige riet-
kragen langs de kust. Deze nabijheid met bestaande moerasachtige gebie-
den is waarschijnlijk ook de oorzaak van het feit dat de rietvogelbevolking 
van de Friese projecten, Vossemeer en Abbert II ook completer is qua 
soortensamenstelling dan het veel meer geïsoleerd gelegen project 
Onderdijk. Het nut van aansluiting van natuurontwikkeling op bestaande 
moeraselementen (ledema et al. 1996) wordt hiermee onderstreept. 
Aanleg van moerasgebieden in meer geïsoleerde omstandigheden lijkt in 
dit licht zinvoller, als de schaal van het te ontwikkelen project boven de 
1000 â 1500 ha komt. 

4.3.3 Versterking relaties water-land 

De bijdrage van de natuurontwikkelingsprojecten in het lisselmeergebied 
aan de versterking van ecologische relaties tussen het water en het land is 
tot dusver vooral tot uitdrukking gekomen in het gebruik van de gebieden 
door bepaalde groepen van watervogels. Met name de gebieden die tot 
dusver in belangrijke mate kaal of schaars begroeid zijn gebleven, hebben 
voor soorten als sterns, meeuwen en Aalscholvers een belangrijke functie 
als broed- en/of rustgebied gekregen. 
Deze vogelsoorten zijn voor hun voedselvoorziening in belangrijke mate 
afhankelijk van het open water, waar zij de belangrijkste visgronden 
exploiteren. De natuurontwikkeling heeft hun een toename van rust- dan 
wel broedgelegenheid verschaft in de omgeving van hun favoriete voed-
selgebieden, waardoor de voedselvoorraden van het open water een bete-
re benutting hebben gekregen (Rijsdorp et al. 1997). 
Goede voorbeelden zijn te vinden bij het vooroeverproject Onderdijk, 
waar meeuwen en sterns die vissen op het open water van het IJsselmeer 
de aangelegde structuren zijn gaan gebruiken, zowel om te rusten als om 
veilig te broeden (figuur 4.2). 

Omgekeerd hebben we bij Onderdijk ook gezien dat de toegenomen 
luwte dit kustgedeelte aantrekkelijker heeft gemaakt voor rustende 
Smienten (figuur 4.3), een grasetende eendensoort die s nachts de bin-
nendijkse graslanden bezoekt om te foerageren. Ook langs deze weg zijn 
de relaties tussen open water en land versterkt. 

De projecten Bocht van Molkwerum en Mirnserklif langs de Friese 
lisselmeerkust hebben een vergelijkbare uitwerking gehad op de verster-
king van ecologische relaties van watervogels tussen land en open water. 
Zo zijn de eilandjes van de Bocht van Moikwerum in de nazomer een 
belangrijke rustplaats geworden voor de op het open water vissende Aal-
scholvers (figuur 4.4). Hier staat tegenover dat andere viseters als Futen 
en Grote Zaagbekken in hetzelfde deelgebied, waarschijnlijk als gevolg 
van het areaalverlies aan open water, duidelijk zijn afgenomen. Laatst-
genoemde soorten zijn voor hun rust niet afhankelijk van droog terrein. 
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Smient: herbivore loper in Onderdijk 

iEE, 

800 

0) 
600 

> 

400 

200 

1987-1991 	 1995-1997 

Figuur 4.2 
Aantalsontwikkeling bij meeuwen en 
sterns (piscivore vliegers) op Onderdijk 
(A geeft de aantallen rustende vogels 	. 
voor en na aanleg en inrichting van het 
gebied; B geeft de aantalsontwikkeling 
van broedende meeuwen en sterns, 	MI 

alsmede van andere pionierbroedvo- 
gels). 

Figure 4.2 
Numerical development in gul/s and 
terns (piscivorous f/ying foragers) at 
Onderdijk (A provides numbers of 
roosting birds before and after /ay-out 
and design of the area; 8 provides 
numerical deve/opment of breeding 
gul/s and terns and other pioneer spe-
des). 
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Figuur 4.3 
Aantalsontwikkeling bij rustende 
Smienten (herbivore loper; eet gras in 
binnendijkse poldergebieden) op 
Onderdijk; aantallen rustende vogels 
voor en na aanleg en inrichting van 
het gebied zijn weergegeven. 

Figure 4.3 
Nurnerical deve/opment in roosting 
Eurasian Wigeon (herbivorous walking 
forager; consuming grass lea vee in me- - 
hore past ure/and) at Onderdijk; num-
bers of roosting birds are given before 
and after fay-out and desing of the 
project. 
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In hoeverre de natuurontwikkeling ook voor aquatische organismen als vis 
en macro-evertebraten heeft geleid tot een verbeterjng van de ecologi-
sche relaties tussen water en land, is op basis van de monitoring niet aan 
te geven. Weliswaar hebben diverse projecten dit aspect als expliciet 
onderdeel van de doelstellingen vermeld, maar in de monitoring bij de 
projecten is aan deze groepen van organismen volstrekt geen aandacht 
besteed. Het veldwerk waarmee deze effecten zouden kunnen worden 
aangetoond, is dermate intensief dat het niet gemakkelijk in een uitge-
breid monitoringsprogramma is op te nemen zonder dat de kosten zeer 
hoog oplopen. Het verdient echter wel aanbeveling om deze effecten eens 
nader te onderzoeken op één of enkele bijzondere plaatsen. 

4.3.4 Zonering met recreatief medegebruik 

Van de projecten lt Soal (Friese kust), Polsmaten (Veluwemeer) en Horst 
(Wolderwijd) is expliciet in de doelstellingen opgenomen dat de aan te 
leggen structuren een bijdrage zouden moeten leveren aan de zonering 
van de recreatieve ontwikkelingen. Dit zou ter plaatse van de projecten 
een betere garantie van de rust voor watervogels moeten bewerkstelligen. 
Ook bij andere projecten als bv. Bocht van Molkwerum, Vossemeer en 
Abbert II is de aanleg van dien aard dat een dergelijk effect mag worden 
verwacht. Gerichte tellingen van recreanten (zeilers en windsurfers) heb-
ben plaatsgevonden bij Horst en bij Polsmaten. Zij laten zien dat de 
aanleg van de strekdammen inderdaad een sterke vermindering van de 
recreatiedruk in de beoogde rustgebieden tot stand gebracht heeft (tabel-
len 4.2 en 4.3). 

Van de overige genoemde projecten is de effectiviteit van de zonering niet 
specifiek onderzocht en dus ook niet met monitoringsresultaten te onder -
bouwen. Wel geven de terreinbeheerders in de randmeren aan dat ook de 
projecten Vossemeer en Abbert II als gevolg van de aangebrachte structu-
ren in sterke mate gevrijwaard blijven van ongewenste recreatiedruk 
(mond. med. J. Tempel & W. Bouw, Provincie Flevoland). Zonering van 
recreatief medegebruik van een natuurontwikkelingsproject is dus door 
een uitgekiende inrichting redelijk goed te verwezenlijken. 

Figuur 4.4 
Aantalsontwikkeling bij visetende 
watervogels op en rond de Bocht van 
Molkwerum, aantallen vogels voor en 
na aanleg van het gebied zijn weerge-
geven. De op droog terrein rustende 
Aalscholvers namen duidelijk in aantal 
toe, de altijd op het water verblijvende 
Futen en Grote Zaagbekken namen af. 

Figure 4.4 
Numerical development in piscivorous 
water birds on and around Bocht van 
Molkwerurn; numbers of birds are 
given before and after lay-out and 
design of the project. 
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Tabel 4.2 
Overzicht van het gemiddelde aantal voor aanleg percentage na aanleg percentage 

aanwezige recreanten voor en na aan- (N = 6) van het totaal (N = 8) van het totaal 

leg van Horst. 

N = aantal waarnemingen, 
in natuurgebied 	16.33 60.48 % 1.75 5.47 % 

in recreatiegebied 	10.67 39.52 % 30.25 94.53 % 

27.00 32.00 

. Tabel4.3 	 - - - 
Overzicht van het gemiddelde aantal 	 na aanleg 	percentage 

aanwezige recreanten na aanleg van 	 (N = 13) 	van het totaal 

Polsmaten. 

in natuurgebied 	5.45 	13.68 % 
N = aantal waarnemingen, 

in recreatiegebied 34.38 	86.32 % 

39.83 
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5 Discussie 

5.1 Autonome ontwikkeling van het Iisselmeergebied 

Op het open water van Ijsselmeer, Ketelmeer, Zwarte Meer en Vossemeer 
hebben fosfaatreducties geleid tot een duidelijke afname van de nutriën-
tenlast, tot op het niveau van ongeveer Markermeer (0.1 mg 1-1  totaal-
fosfaat). In het Markermeer is het fosfaatgehalte sinds 1975 vrijwel con-
stant geweest (Lammens 1999). De gehaltes aan stikstof zijn door de jaren 
heen eveneens vrijwel constant gebleven. De concentratie aan chlorofyl-a 
is in het IJsselmeer hoger dan in het Markermeer. In het IJsselmeer is chlo-
rofyl-a in de jaren negentig afgenomen ten opzichte van de jaren tachtig, 
maar een verder afname laat zich nog niet zien (Lammens 1999). In het 
Markermeer is dit gehalte constant relatief laag geweest. Algengroei is 
nog niet fosfaatgelimiteerd geweest, maar zal bij verdere fosfaatreductie 
waarschijnlijk gaan afnemen (Lammens 1999). Het doorzicht vertoont in 
beide meren een licht toenemende trend, die iets sterker naar voren komt 
op het Markermeer dan op het IJsselmeer, hoewel het niveau van het 
doorzicht iets hoger is op het IJsselmeer vanwege de geringere hoeveel-
heid slib (ledemaetal. 1996, Lammens 1999). 

De hoeveelheden vis variëren sterk van jaar tot jaar, maar zijn altijd groter 
op het Ijsselmeer. Er lijkt een dalende trend te zijn in de hoeveelheden 
Spiering, met name in het Ijsselmeer, in de jaren negentig ten opzichte 
van de jaren tachtig (Lammens 1999). Overige vissoorten vertonen geen 
duidelijke trend door de jaren heen, maar laten wel jaarlijkse fluctuaties 
zien. De nu nog sterke visserijdruk op roofvis, Aal en ook Spiering (o.a. 
Buijse 1992, Dekker & Hartgers 1998) zal waarschijnlijk (al dan niet nood-
gedwongen) gaan afnemen. Met een geringere druk op de roofvis (Baars 
en Snoekbaars) zal er minder Spiering komen, maar aan de andere kant 
zullen ook minder bijvangsten aan kleine vis optreden in de aalfuiken 
(Dekker et al. 1993). Hierdoor zou juist weer meer kleine vis beschikbaar 
kunnen komen. Onduidelijk is hoe dit zal gaan uitwerken in de draag-
kracht voor visetende vogels. Visetende vogels hebben een duidelijk neer-
gaande lijn vertoond sinds de piek aan het eind van de jaren tachtig en 
het begin van de jaren negentig (Van Rijn 1998, Lammens 1999). 
Driehoeksmosselen, de belangrijkste consument van algen (Lammens 
1999) en de belangrijkste prooi voor duikeenden (De Leeuw 1997), lijken 
in biomassa af te nemen. Tussen 1981/82 en 1992/93 heeft zich in het 
IJsselmeer nog een lichte toename voorgedaan (Van Eerden et al. 1997), 
maar zijn in het Markermeer belangrijke verliezen geconstateerd (Bij de 
Vaate 1994). Hoewel recentere gebiedsdekkende gegevens ontbreken, 
suggereren de sterk gedaalde aantallen overwinterende duikeenden sinds 
halverwege de jaren negentig (Van Rijn 1998) dat zich een negatieve ont-
wikkeling aan het voordoen is. 

De oevergebieden in IJsselmeer en vooral Markermeer zijn slecht ontwik-
keld. Er is niet of nauwelijks sprake van vlakke oevertaluds en ook het feit 
dat het zomerpeil gemiddeld hoger is dan het winterpeil belemmert de 
ontwikkelingsmogelijkheden van oevervegetatie (o.a. ledema et al. 1996). 
Dankzij de toename van het doorzicht in beide meren zijn waterplanten 
flink aan het toenemen in de ondiepere delen. De recreatiedruk, vooral 
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langs de oevers, en de druk van wonen aan het water' (o.a. Iiburg in het 
Iimeer) nemen toe. 

In de Veluwerandmeren is in de jaren negentig de nutriëntenlast zeer sterk 
afgenomen, hetgeen na een scala aan maatregelen (afvissen bodemwoe-
lende vis, doorspoelen met schoon polderwater, defosfatering op water-
zuiveringsinstallaties Noord-Veluwe) heeft geresulteerd in zeer helder 
water. Hierdoor is in de waterplantenontwikkeling een successie van fon-
teinkruiden naar kranswieren op gang gekomen (Noordhuis 1997), het-
geen de verheldering nog heeft versterkt. Vanwege de voortgaande toe-
ristische ontwikkeling in de randmeren, zijn waterplanten inmiddels zelfs 
een probleem geworden en worden er proeven met maaien van waterve-
getatie (met name fonteinkruiden) genomen. Over dezelfde periode heeft 
zich tevens een enorme toename van Driehoeksmosselen voorgedaan 
(Noordhuis 1997), waarvan de oorzaken onduidelijk zijn. De verbeterde 
waterkwaliteit lijkt hiermee te maken te hebben, maar in het IJsselmeer lij-
ken hoge nutriëntlasten eigenlijk nooit een belemmering te hebben 
gevormd. Watervogels zijn in de Veluwerandmeren flink toegenomen, 
vooral de herbivoren (zwanen, Meerkoet, Tafeleend en zwemeenden), 
maar ook de Kuifeend als mosseleter (Noordhuis 1997). Tevens is er spra-
ke van een lichte toename van viseters. Zandwinning eist een plaats op, 
evenals recreatie. Natuurontwikkeling is lokaal sterk ruimtebepalend in de 
relatief smalle wateren, maar het omgekeerde peilverloop en de begrazing 
door watervogels belemmeren een goede ontwikkeling van in het water 
staande oevervegetaties. Het project IIVR (Integrale Inrichting 
VeluweRandmeren) tracht alle functies op uitgebalanceerde wijze een 
plaats te geven. 

In de westelijke randmeren tekent zich inmiddels ook een duidelijke verbe-
tering van de waterkwaliteit aan (Noordhuis 1997). De hoge nutriënten-
belasting van de Eem heeft hier deze ontwikkeling echter duidelijk geremd 
en de ontwikkeling van uitgebreide waterplantenvelden is hier, ook al 
vanwege de grotere waterdieptes, vooralsnog uitgebleven. De ontwikke-
ling van oever- en moerasvegetaties langs de randen van het oude land 
kennen hier dezelfde beperkingen als in de Veluwerandmeren. Grotere 
natuurontwikkelingsprojecten zijn hier vooralsnog niet uitgevoerd. 

Recreatie biedt zowel kansen als 
bedreigingen voor natuurontwikkeling 

T 
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5.2 Natuurontwikkeling in het Iisselmeergebied 

Tot dusver hebben alle gerealiseerde natuurontwikkelirigsprojecten in het 
lisselmeergebied uitsluitend betrekking gehad op het aanbrengen van ver-
anderingen in de morfologie van delen van het gebied. Deze morfologi-
sche aanpassingen waren gericht op ofwel een verzachting van de over-
gang water-land, ofwel de versterking van de ecologische relaties tussen 
water en land en meestal op allebei. Het project Horst, bestaande uit vier 
dammetjes, heeft de zonering van recreatie en natuur als belangrijkste 
doelstelling. Geleidelijke water-land overgangen bieden een goed habitat 
voor het ontstaan van een helofyten-vegetatie en de hierin levende orga-
nismen. Het nog volop in ontwikkeling verkerende pilot project IJssel-
monding heeft daarnaast als doel ook nog invulling te geven aan het 
terugbrengen van de natuurlijke (dynamische) overgang tussen rivier en 
meer, een expliciet onderdeel van de ecologische koers' (ledema et al. 
1996). 

Andere aspecten van de ecologische koers, zoals het terugbrengen van de 
gradiënt zout-zoet, het mogelijk maken van meer natuurlijke waterpeil-
fluctuaties (zowel binnen het seizoen als door de jaren heen) en het pro-
bleem van een zeer grote mobiele slibvoorraad opgesloten in het 
Markermeer als gevolg van de aanleg van de Houtribdijk, zijn door de 
natuurontwikkelingsprojecten nog volledig genegeerd. Ook de mogelijk-
heid om via gerichte natuurontwikkeling in de westelijke randmeren een 
bijdrage te leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit, wat hier nog 
altijd een knelpunt is voor de ecologische ontwikkeling, is nog niet in pro-
jecten opgepakt. 

5.3 Geomorfologie en bodemkundige grenzen aan natuurontwikkeling 

Veranderingen in de morfologie 
Veranderingen in de morfologie hebben tot doel een vollediger ecologisch 
functioneren van het overgangsgebied tussen water en land mogelijk te 
maken, zowel in de vorm van een rietmoeras als in de vorm van slikken of 
platen. Het spreekt voor zich dat dit alleen op duurzame wijze vorm kan 
krijgen indien de aangebrachte veranderingen ook min of meer stabiel 
aanwezig kunnen blijven. Door golfwerking dreigen echter aangelegde 
eilandjes en voorlanden op plaatsen waar zij niet van nature aanwezig 
waren weg te eroderen. Ook zetting van de ondergrond als gevolg van 
het toegenomen gewicht van een aangebrachte opspuiting kan het uit-
eenzakken en onder het wateroppervlak verdwijnen van een nieuw pro-
ject in de hand werken. 

Weinig morfologische stabiliteit 
Twee projecten zijn voor wat betreft hun morfologische ontwikkelingen 
als mislukt te beschouwen. Het gaat hier om Abbert 1, een zandplaat die 
als gevolg van zetting en voortdurende golfaanval volledig onder water is 
verdwenen, en Workumerbuitenwaard, een zandplaat waarvan het de 
bedoeling was dat deze door erosie in de richting van de Friese kust zou 
verschuiven om de sedimentatie daar te bevorderen. De zandplaat ero-
deerde inderdaad wel, maar het geërodeerde materiaal is aantoonbaar 
niet in de richting van de kust geschoven (zie hoofdstuk 4.2.2). 

Type ondergrond, bodemmateriaal van aangelegde structuren 
De vanaf 1989 aangelegde natuurontwikkelingsprojecten betroffen alle 
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het aanleggen van verdedigde of onverdedigde platen en structuren. 
De aangelegde platen bestaan uit een verschillend type bodem (zand, slib 
of klei of een combinatie hiervan) en zijn op verschillende typen onder-
grond aangelegd (zand, veen, slib of klei of een combinatie hiervan) en op 
locaties met een verschillende hoeveelheid dynamiek ter plaatse. Het type 
ondergrond (de zetting) stelt samen met het materiaal van de aangelegde 
platen en structuren en de hoeveelheid dynamiek ter plaatse, grenzen aan 
de stabiliteit van de aangelegde projecten. 

Dat bodemsamenstelling gerelateerd is aan een bepaald type vegetatie-
ontwikkeling, is te zien bij het project in het Vossemeer. Uit de eerste 
vegetatiekartering na aanleg, in 1997, blijkt dat de eilanden van het 
Vossemeer razendsnel begroeid zijn geraakt. Dit is waarschijnlijk een 
gevolg van het feit dat de klei van land afkomstig is. Deze klei is reeds 
gerijpt en bevat een groot aantal zaden waaruit in zeer korte tijd veel 
planten ontkiemd zijn. De vegetatie van de eilandjes is hierdoor vergelijk-
baar met de begroeiing van een stuk land met kleigrond dat omgeploegd 
is en vervolgens braak is blijven liggen (Duinker & Janssen 1998). 

Het type ondergrond waarop het project gesitueerd wordt is belangrijk in 
verband met de zetting (verdichting) die het project veroorzaakt op de 
ondergrond. Bij een ondergrond van veen is de zetting groter dan bij een 
ondergrond van klei. De bodemsamenstelling van het natuurontwikke-
lingsproject stelt beperkingen aan het voorkomen van bepaalde vegetatie-
typen. Op een zandige of slibbige bodem ontstaat een ander vegetatiety-
pe dan op een kleMge bodem. 

Dynamiek 
Wat betreft de hoeveelheid dynamiek is het zo dat bij de Friese kust over 
het merendeel van het jaar meer wind staat dan aan de Noord-Hollandse 
kust, waardoor het een dynamischer locatie is. 
Natuurontwikkelingsprojecten kunnen met een verdediging worden aan-
gelegd. Dit wordt echter niet altijd toegepast, omdat de geleidelijke over -
gang tussen land en water hierdoor meer abrupt wordt. 

De locatie voor een natuurontwikkelingsproject stelt door de hoeveelheid 
hydro- en morfodynamiek en door de bodemsamenstelling bepaalde voor-
waarden aan de mogelijkheden tot natuurontwikkeling. De verschillende 
oevergedeelten van het lJsselmeergebied, waar de tot nu toe gerealiseerde 

Schetpenrijke zandafzettingen kunnen 
gotfdynarniek redelijk goed weerstaan 	 - 
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projecten zijn aangelegd, hebben een bepaalde bodemsamenstelling en 
mate van dynamiek (waaronder windinvioeden, golven en stroming). De 
bodemsamenstelling van het IJsselmeer is bij de Friese kust anders dan bij 
de Noord-Hollandse kust. 

Hieruit volgt dat onverdedigde projectgebieden aan de meer dynamische 
locatie aan de Friese kust eerder van vorm zullen veranderen dan gebie-
den aan de Noord-Hollandse kust. Een voorbeeld van een onverdedigd 
project aan de Friese kust is Mirnserklif. Hier is duidelijk de invloed te zien 
van het afwezig zijn van een verdediging en van een meer dynamische 
locatie. In hoofdstuk 3.2.5 is te zien dat de eilandjes zich verplaatsen in 
noordelijke richting. Bij de Bocht van Molkwerum, ook aan de Friese kust 
maar voorzien van stortstenen oeververdedigingen, is veel minder duide-
lijk sprake geweest van erosie, of verschuiving van de aangelegde structu-
ren (Duinker & Janssen 1997). Wel is het middelste eiland kleiner gewor-
den en zijn de scherpe randen aan de oostkant afgevlakt. 

5.4 De ecologische effecten van natuurontwikkeling in het lisselmeergebied 

De resultaten van de monitoring hebben redelijk eenduidig laten zien, dat 
de realisatie van vrijwel alle natuurontwikkelingsprojecten in en rond het 
lJsselmeergebied heeft geleid tot meetbare versterking van de relaties tus-
sen water en land voor wat betreft watervogels. Of ook de relaties met de 
waterorganismen (o.a. in de vorm van paai- en opgroeigebieden voor vis) 
sterker zijn geworden dankzij de gerealiseerde projecten is helaas niet te 
zeggen, daar er geen adequaat meetprogramma is uitgevoerd om hier iets 
over te kunnen zeggen. 

Pionierbroedvogels 
Vaak heeft versterking van ecologische relaties plaatsgevonden in de vorm 
van het verschaffen van rust- of broedgelegenheid aan pioniers als meeu-
wen en sterns (broedvogels van kale of schaars begroeide platen die foe-
rageren op het open water). Dit type versterking blijkt in ieder geval in de 
eerste paar jaar na aanleg van een eiland, plaat of voorland zeer gemakke-
lijk te realiseren te zijn. De kolonisatie door pionierbroedvogels verloopt 
snel en voorspoedig, maar er zijn op wat langere termijn wel problemen 
geconstateerd. In de eerste plaats is de dynamiek op de meeste plaatsen in 
het IJsselmeergebied zodanig door de menselijke bemoeienissen uit het 
verleden ingeperkt dat ieder drooggelegen stuk land als gevolg van de 
voortschrijdende vegetatiesuccessie snel verruigt en uiteindelijk eindigt in 
bos. Een goed voorbeeld hiervan is het PEN-eiland in het limeer (vgl. 
Besteman et al. 1997). Slechts behoorlijk intensief maal- of soms begra-
zingsbeheer kan voorkômen dat de als broedgebied voor pionierbroedvo-
gels benodigde mate van openheid gehandhaafd blijft. Zo is het bij de 
Bocht van Molkwerum en in mindere mate bij Onderdijk, aan het maaibe-
heer te danken dat er nog steeds meeuwen, Kluten en sterns tot broeden 
komen. Bij Onderdijk is in 1995 speciaal voor kale grond broeders een 
eiland aangelegd. Wanneer de beheerder ervoor kiest deze functie van het 
eiland te behouden zullen ook hier op den duur de ruigtekruiden en wil-
gen verwijderd moeten worden. Dynamischer omstandigheden doen zich 
voor bij de Mirnserklif, waar de aangelegde eilandjes zich, onder invloed 
van de voornamelijk zuidwestenwind, in noordelijke richting blijken te ver-
plaatsen. Deze mate van dynamiek is echter zelfs voor pionierbroedvogels 
vaak te groot. Te vaak verdwijnen bij opwaaiing de platen onder water 
(ook in het broedseizoen) om een betrouwbare broedplek te kunnen bie- 
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den. De komst van grondpredatoren als Vossen kan een ander probleem 
vormen bij voortschrijdende vegetatiesuccessie en een relatief korte 
afstand tot het land met ondiep water. Broedgelegenheid voor op de 
grond broedende vogels dreigt hierdoor verloren te gaan. In mindere mate 
geldt dit ook voor de rustfunctie van bijvoorbeeld platen voor meeuwen, 
sterns, steltlopers en watervogels. 

Oevervegetatie 
De verzachting van oevers en het ontstaan van moerasvegetaties en inte-
ressante pioniersvegetaties is in de gedocumenteerde gevallen succesvol te 
noemen. Het belangrijkste knelpunt is gelegen in het slechts spaarzaam 
tot ontwikkeling komen van het zogenaamde waterriet (Riet dat tot zon 
30 â 50 cm het water ingroeit). Dit is waarschijnlijk voor een belangrijk 
deel het gevolg van het overal in het gebied gehanteerde tegennatuurlij-
ke waterpeil, maar ook een factor als begrazing van geïnundeerde moe-
rasvegetaties door herbivore watervogels (ganzen en zwanen) speelt hier-
bij waarschijnlijk een belangrijke rol. Nieuw tot ontwikkeling te komen 
waterriet blijkt nog weinig bestand tegen graasdruk. Op de meest 
beschutte plaatsen kan een opeenhoping van organisch materiaal tussen 
het Riet belemmerend gaan werken voor de vitaliteit van waterriet (vgl. 
Graveland & Coops 1997). 

Kolonisatie moerasachtige gebieden 
De kolonisatie van de nieuw gevormde moerasachtige gebieden door 
karakteristieke broedvogels van dit terreintype verloopt trager dan de 
kolonisatie door pionierbroedvogels en broedvogels van nat grasland. Ook 
blijkt uit de resultaten dat de meest typische riet- en moerasvogels een 
nieuw project gemakkelijker koloniseren, wanneer dit project gelegen is in 
de nabijheid van reeds bestaande moerasgebieden binnendijks of, in het 
geval van de Veluwerandmeren, langs de oever van de oude land kust. Dit 
betekent dat de aanleg van moerasachtige gebieden de grootste kans van 
slagen heeft, wanneer ofwel de schaal van het project zelf voldoende 
groot is ofwel er sprake is van aansluiting op bestaande natte natuur. Een 
moerasgebied dat groot genoeg is of in verbinding staat met een ander 
moerasgebied is gunstig voor organismen, zoals rietvogels; hun uitsterf-
kans" als gevolg van toevallige calamiteiten zal geringer zijn. 
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De afname van het areaal aan open water 
Het creëren van structuren bracht met zich mee dat een gedeelte van het 
areaal open water verloren ging, wat in de ondiepe oeverzone relatief 
grote gevolgen kan hebben. De invloed van het verlies aan areaal open 
water is bij twee natuurontwikkelingsprojecten berekend. Bij de Bocht van 
Molkwerum is gekeken naar de hoeveelheid waterplantenareaal dat ten 
gevolge van de aanleg van de zand platen verminderd is. Bij Abbert II is 
gekeken naar een mogelijke afname van het aantal watervogels dat een 
voorkeur heeft voor open water. Bij de Bocht van Molkwerum blijkt de 
afname van de watervegetatie als gevolg van het boven water gebrachte 
areaal, in verhouding tot de grote toename in het hele gebied, verwaar-
loosbaar te zijn. De invloed van het verlies van het oppervlak open water 
op een aantal soorten watervogels is in de randmeren uitgerekend bij het 
project Abbert II, in het Drontermeer. Dit project nam in vergelijking tot 
de projecten in de andere randmeren waar watervogels zijn geteld, een 
relatief groot deel van het open water oppervlak in.  Van de soorten die 
voordeel ondervinden bij een open water oppervlak blijken alleen de 
Wilde Eenden in aantal achteruit te gaan. Wat betreft de aan open water 
gebonden soorten watervogels is, voor enkele projecten langs de Friese 
kust, berekend dat deze enigszins zijn afgenomen. Dit lijkt echter in geen 
van de gevallen tot aantoonbare achteruitgang van de betreffende soor-
ten in het lisselmeergebied als geheel te hebben geleid. 

Uit de voorbeelden blijkt dat in de onderzochte gevallen geen achteruit-
gang is op te merken door afname in open water oppervlak. Wat betreft 
de watervegetatie is het natuurlijk mogelijk dat een groot project als de 
aan te leggen IJsseldelta in het Ketelmeer een vermindering van de water-
vegetatie ten gevolge heeft. Er zou ook rekening kunnen worden gehou-
den met bijzondere soorten die in bepaalde gebieden staan. Zo groeit in 
het Ketelmeer op de plaats van het aan te leggen project Iisseldelta het 
haast niet verder in het lisselmeergebied opgemerkte Rivierfonteinkruid. 
Bij de aanleg van het project zou aandacht besteed moeten worden aan 
het instandhouden van deze soort op deze locatie. 

5.5 Bijdrage aan de 'ecologische koers' 

Als bijdrage aan de 'ecologische koers' voor het lJsselmeergebied, zoals 
geformuleerd door ledema et al. (1996), en overgenomen in het 'Beheers-
plan Nat' hebben de meeste projecten een redelijke tot goede bijdrage 
geleverd. In deze ecologische koers' zijn de grondbeginselen van 'natuur-
lijkheid' en verscheidenheid' geïncorporeerd, zoals die door Bal et al. 
(1995) in het Handboek Natuurdoeltypen in Nederland' zijn aangedragen 
als leidende principes voor het nationale natuurbeleid. Zo heeft de natuur-
ontwikkeling in het lisselmeergebied dan ook een positief effect gehad op 
de verscheidenheid in habitats en daarmee ook op de verscheidenheid in 
organismen (biodiversiteit). De natuurlijkheid van de processen is minder 
nadrukkelijk versterkt, vooral vanwege het feit dat de meest basale pro-
cessen van hydro- en morfodynamiek spelen op het schaalniveau van het 
gehele lisselmeergebied. Geen enkele van de reeds uitgevoerde projecten 
(zelfs niet de initiëring van de aanleg van een dynamische rivierdelta in de 
lJsselmonding) heeft tot dusver op dit schaalniveau pretenties gehad. 
Natuurlijke processen als ecologische relaties tussen water en land hebben 
voor vogels en vegetatie op meer lokale schaal wel versterking ondervon-
den als gevolg van de uitgevoerde natuurontwikkeling. Of dit ook voor 
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aquatische fauna geldt, kon door gebrek aan specifieke monitoringsgege-
vens niet worden vastgesteld. 

In de AMOEBE's voor het lJsselmeergebied worden natuurstreefbeelden 
beschreven, waarin meer ruimte wordt gegeven aan waterplanten, perif-
ere moerasgebieden en waarin een scala aan doelvariabelen ofwel talrij-
ker, ofwel minder talrijk in het gebied voor zouden komen (Vanhemelrijk 
et al. 1993, Vanhemelrijk & Laane 1997). Het zal duidelijk zijn dat de 
natuurontwikkeling tot dusver met betrekking tot de ontwikkeling van 
waterplanten min of meer indifferent is geweest, maar wel degelijk een 
duidelijke bijdrage heeft geleverd aan de versterking van natuurlijke 
oevers. Vele van de meer spectaculaire doelsoorten (o.a. Otter, Kwak en 
Grote Karekiet) hebben (nog) niet van de natuurontwikkeling kunnen pro-
fiteren, maar van zulke kwetsbare soorten kon dat ook nog niet redelijker-
wijs worden verwacht. Wel zijn in principe de habitateisen van deze soor-
ten dichter binnen bereik gebracht. Voor wat betreft het terugbrengen 
van de hoeveelheden blauwwieren en de stand aan bodemwoelende vis 
(met name Brasem) l<an worden gesteld dat de natuurontwikkeling tot 
dusver hieraan geen bijdrage heeft gegeven, hetgeen overigens ook niet 
of nauwelijks gepretendeerd werd. De positieve trend in waterplanten en 
visstandsamenstelling in de randmeren (Noordhuis 1997) heeft waar-
schijnlijk weinig of niets te maken gehad met de daar uitgevoerde natuur-
ontwikkeling, tenzij roofvis als Snoek al heeft kunnen profiteren van uitge-
breidere oevervegetatie. Hierover zijn echter geen specifieke gegevens 
bekend. 

In het licht van de 'ecologische koers' valt er bij enkele projecten hier en 
daar wel iets af te dingen op de locatiekeuze. Zo lag het bijvoorbeeld niet 
voor de hand om voor Onderdijk te streven naar de ontwikkeling van een 
moerasgebied. Gezien echter de ontwikkelingen bij De Ven waar reeds 
een klein buitendijks moerasgebiedje ligt, de Houtribdijk, de plannen voor 
het Enkhuizerzand (Rijsdorp et al. 1997) en mogelijkheden voor binnen-
dijkse natuurontwikkeling (pers. med. H. Fabritius, Staatsbosbeheer), is in 
de toekomst schaalvergroting en betere aansluiting denkbaar. Een ander, 
minder gelukkig gekozen project is het plaatje bij de Stichtse Brug, waar 
broedende sterns het voornaamste natuurdoel vormen. Wanneer gekeken 
wordt naar de uit de 'ecologische koers' af te leiden lijn voor de westelijke 
randmeren en de ligging ten opzicht van het binnendijkse gebied, zou 
natuurontwikkeling zich veeleer moeten richten op verbetering van water-
kwaliteit, in combinatie met de ontwikkeling van een ecologische verbin-
dingszone van moeraselementen, zowel naar het Vechtplassengebied als 
langs de andere randmeren naar het Zwarte Meer. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

6.1.1 Natuurontwikkeling in het Iisselmeergebied 

• de morfologische stabiliteit van de aangelegde projecten 
De verdedigde projecten blijven goed liggen. Er treedt ook wel erosie op 
(bijvoorbeeld bij het middelste eiland van de Bocht van Molkwerum) maar 
dit is veel minder dan bij de onverdedigde projecten. Een succesvolle ligging 
van de onverdedigde projecten is zeer afhankelijk van de locatie en van het 
type ondergrond. Het onverdedigde project Mirnserklif en het gedeeltelijk 
verdedigde Abbert II zijn relatief stabiel. Wel is van de Mirnserklif het meest 
oostelijk gelegen eilandje geheel onder het wateroppervlak verdwenen, ter-
wijl ook het tweede oostelijk gelegen eilandje zo goed als verdwenen is. 
Toch is het meeste materiaal in de nabije omgeving weer gesedimenteerd 
en heeft zich de gewenste verondieping voorgedaan. De bedoeling van de 
zandplaat Workumerbuitenwaard was dat deze in oostelijke richting zou 
eroderen. De erosie heeft plaatsgevonden maar de zand plaat is afgevlakt in 
westelijke richting. De onverdedigde zandplaat Abbert 1 is onder het water-
oppervlak verdwenen. Projecten aan de westkust van Friesland zijn minder 
stabiel door morfologie (ondergrond) en een grotere strijklengte dan aan de 
zuidkust, waar minder sprake is van zetting en wind. Projecten in de rand-
meren liggen in een veel kleiner wateroppervlak en hebben daardoor te 
maken met minder invloed van de wind door een kortere strijklengte. In 
tabel 6.1 is voor de verschillende projecten aangegeven of ze verdedigd of 
onverdedigd zijn en in 1998 nog stabiel zijn of zijn geërodeerd. 

Tabel 6.1  Project verdedigd (v) / stadium in 1998 
Stabiliteit van de projecten in 1998. onverdedigd (o) 
De projecten zijn verdedigd (v), onver- 
dedigd (o) of gedeeltelijk verdedigd 
(vlo) aangelegd. Onderdijk v stabiel 

Workumerbuitenwaard o vlakt af in zowel oostelijke als westelijke richting 
en verdwijnt 

It Soal v stabiel 
Bocht van Molkwerum v stabiel 
Mirnserklif o erodeert en sedimenteert in noordelijke richting 
Vossemeer o stabiel 
Abbert 1 o is onder het wateroppervlak verdwenen 
Abbert II v / o vrij stabiel 
Polsmaten v stabiel 
Horst v stabiel 
Stichtse Brug o stabiel 

• de ecologische functie van de aangelegde structuren 
In tabel 6,2 is voor de in de doelstellingen genoemde parameters aange-
geven of de aanleg van de projecten succesvol, neutraal of niet succesvol 
is geweest. De evaluatie van de watervogels in de randmeren heeft zich, 
behalve bij Abbert II, beperkt tot de steitlopers. Bij het wel of niet succes-
vol zijn van moerasvegetatie is de ontwikkeling van een rietruigte succes-
vol genoemd. Veelal verkeerde de vegetatie bij de natuurontwikkelings-
projecten nog in een eerder stadium van de vegetatiesuccessie, in een 
pionierstadium of een beginnende ruigte. 
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Tabel 6.2 Project oorspronkelijke doelstellingen - wel of niet succesvol 
Overzicht van geëvalueerde natuuront- 
wikkelingsprojecten, de in de doelstel- 
ingen voorkomende parameters die 	Onderdijk • 	potenties voor watervegetatie • succes 

geëvalueerd zijn en het wel of niet suc- • 	potenties voor oevervegetatie • 	succes 

cesvol zijn van de parameters. • foerageer- en rustgebied water- 
en moerasvogels • 	succes 

• broedgebied moerasvogels • succes 

Workumer- • aangroel van de kust • geen succes 
buitenwaard • 	uitbreiding moeras- en rietvegetaties • geen succes 

• 	rustplaats steltlopers en watervogels • 	succes (voor watervogels) 

It Soal • foerageer- en rustgebied waadvogels, • geen succes 
steltlopers, watervogels en sterns 

• 	zonering van recreatie en natuur • 	succes (mond. med. J. Hooijmeijer) 

Bocht van • ontwikkeling watervegetatie • 	neutraal 
Moikwerum • ontwikkeling van moerasvegetatie • (nog) geen succes 

• 	rustplaats watervogels • 	succes 
• 	ruigebied futen en eenden • 	voor eenden: succes; voor Futen: 

geen succes 
• 	biotoop kale grond broeders • 	succes 
• 	broedgebied riet- en moerasvogels • 	(nog) geen succes 

Mirnserklif • 	ontwikkeling moerasvegetatie • 	(nog) geen succes 
• 	rustbiotoop vogels • 	succes 
• 	broedbiotoop riet- en moerasvogels • (nog) geen succes 

Vossemeer • moeraszone • (nog) geen succes 
• 	rust- foerageergebied riet-, moeras- • geen gegevens 

en watervogels 
• broedgebied water- en moerasvogels • 	lijkt succesvol te worden 
• 	uitbreiden habitat macrofauna • geen gegevens 
• 	uitbreiden habitat Snoek • geen gegevens 

Abbert II • spontane rietmoerasontwikkeling • 	succes 
• 	rust- en foerageerplaats voor riet-, • 	steltlopers: enig succes 

moeras- en watervogels 
• 	broedplaats voor riet-, moeras- • 	enig succes 

en watervogels 

Poismaten • 	slikkige platen met moeras- • succes 
ontwikkeling 

• beschermen rustgebied watervogels • 	steltlopers: succes 
• 	zoneren recreatie en natuur • succes 

Horst • ontwikkeling waterplanten • 	neutraal 
• rustgebied watervogels • 	steltlopers: neutraal 
• zonering recreatie en natuur • 	succes 

Stichtse Brug • broedbiotoop kale grond broeders • 	succes 

Enkele aanvullingen zijn de volgende. Het project Stichtse Brug is succes-
vol te noemen maar de locatie is vanuit de ecologische koers' gezien 
ongelukkig gekozen. In het Eemmeer zou volgens de ecologische koers' 
moerasontwikkeling moeten plaatsvinden en verbetering van de water-
kwaliteit. Er zijn bijzondere bevindingen gedaan bij natuurontwikkelings-
projecten. Bij Mirnserklif zijn in 1998 twee tot drie broedparen Dwerg-
meeuwen geteld. Deze soort is in Nederland als broedvogel een uiterst 
schaarse verschijning. Bij Onderdijk is in 1997 en 1998 één paar Grote 
Mantelmeeuwen geteld en bij de Bocht van Molkwerum is in 1997 een 
mogelijk nest van de Grote Mantelmeeuw aangetroffen en in 1998 is bij 
de Bocht van Molkwerum opnieuw een paar Grote Mantelmeeuwen 
gezien, dat territoriaal gedrag vertoonde. Gezien de ontwikkelingen bij 
deze soort in Onderdijk (en misschien ook in de Bocht van Molkwerum) 
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kan worden gesteld dat de natuurontwikkeling in het IJsselmeer de vesti-
ging van de Grote Mantelmeeuw als broedvogel in Nederland mede lijkt 
te bevorderen. Ook de vestiging van twee paartjes van de landelijk 
schaarse Zwartkopmeeuw in Onderdijk in 1998 is een succes te noemen. 

• knelpunten tussen de aanleg van een natuurontwikkelingsproject en de 
realisatie van natuurdoelstel lingen 

Er is een aantal knelpunten te noemen tussen de aanleg van een natuur-
ontwikkelingsproject en de realisatie van natuurdoelstellingen. Bij een aan-
tal projecten vormt de vegetatiesuccessie een knelpunt. Vegetatiesuccessie 
heeft als gevolg dat het broedbiotoop van in open terrein broedende plo-
nierbroedvogels afneemt. Bij de minder dynamische projecten ontwikkelt 
zich een ruigte met wilgen. Alleen als het project meer dynamisch is of 
wanneer het wordt kaal gehouden door het verwijderen van de vegetatie 
of het strooien van schelpen blijft het toegankelijk voor pionierbroedvo-
gels. Een tweede knelpunt is het betreden van de projecten door Vossen. 
De Vossen eten eieren of kuikens waardoor het broedsucces afneemt. Een 
derde knelpunt vormt de achterblijvende ontwikkeling van waterriet. 
Oevervegetaties zijn in alle projecten in meer of mindere mate tot ontwik-
keling gekomen. Er is sprake van een vegetatiesuccessie van een vegetatie 
met pioniers naar Riet en vervolgens naar een rietruigte. Echter, een uit-
breiding van het areaal regelmatig geïnundeerd rietland is bij de meeste 
projecten nog niet voorgekomen. Hier zijn verschillende oorzaken voor 
aan te dragen: het tegennatuurlijk peilbeheer in het lJsselmeergebied, de 
begrazing en de ophoping van organisch materiaal. 

6.1.2 	Monitoring van natuurontwikke/ing 

Monitoring rondom natuurontwikkeling is tot dusver veelal slechts inci-
denteel specifiek afgestemd geweest op het kunnen evalueren van de 
gestelde natuurdoelen. Niettemin is het met de tot dusver uitgevoerde 
meetprogramma's in andere kaders (o.a. MWTL en Regionaal Meetnet) 
vaak wel mogelijk geweest om belangrijke doelparameters succesvol te 
evalueren. Het feit dat veel van de voor de evaluatie gebruikte gegevens 
betrokken moesten worden uit meetprogramma's die niet specifiek op de 
doelstellingen van natuurontwikkeling waren gericht, heeft niettemin 
regelmatig de interpretatie bemoeilijkt. Evaluatie van de op vissen en 
macrofauna gerichte doelstellingen bij Onderdijk en het Vossemeer was 
zelfs onmogelijk, omdat er geen meetprogramma was dat fijnschalig 
genoeg was om hier op projectschaal iets van te kunnen zeggen. 

Het programma NIJL is eigenlijk het enige specifiek op natuurontwikke-
lingsprojecten toegesneden monitoringsprogramma. Nadeel hiervan is 
echter dat de gemeten parameters uitsluitend betrekking hebben op 
aspecten van geomorfologie en vegetatieontwikkeling en dan nog voor -
namelijk op die zaken die goed via luchtfotografie gevolgd kunnen wor-
den. Een onzekere factor bij de monitoring van de natuurontwikkeling is 
dat watervogel- en broedvogeltellingen worden uitgevoerd door vrijwilli-
gers en door pgo's. Op deze wijze is het moeilijk professionele kwaliteits-
eisen aan de tellers op te leggen wat verschillen tussen de tellingen ten 
gevolge kan hebben. 
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6.2 Aanbevelingen 

6.2.1 Huidige natuurontwikkeling; hoe verder met de bestaande projecten 
(beheersmatig) 

• Het omgaan met het onderhoud van bestaande verdedigingen 
In afhankelijkheid van plaats en expositie dient modelmatig onderzoek 
uitgevoerd te worden naar golfontwikkeling op basis van bekende rela-
ties tussen golfhoogte, strijklengte en overheersende windrichting en - 
kracht). Dan kan worden beslist of, en zo ja, hoe intensief verdediging 
onderhouden moet worden. Projecten aan de Friese westkust lijken bij-
voorbeeld behoorlijk gevoelig te zijn, projecten aan de Friese zuidkust 
minder en projecten in de randmeren nauwelijks. In sommige gevallen 
is (een zekere mate van) erosie ook één van de doelen van het 
betreffende project. Het al of niet onderhouden van een verdediging 
kan dan ook gestuurd worden vanuit een al of niet bestaande wens 
naar meer morfologische dynamiek. Een concrete aanbeveling is om 
een goede studie uit te voeren naar de verschillen in morfologische ont-
wikkeling tussen de onverdedigde eilandjes bij Mirnserklif en de verde-
digde bij de Bocht van Molkwerum. Nut en noodzaak van verdedigin-
gen in relatie tot morfodynamiek en wensbeeld kunnen hierdoor 
duidelijker worden. 

• Het omgaan met ongewenste successie 
Bij diverse projecten waar stimulering van broedgelegenheid voor pio-
nierbroedvogels in de doelstelling staat blijkt het gebrek aan dynamiek 
te leiden tot een ongewenste vegetatiesuccessie. Hierdoor ontstaan 
ruigtes of zelfs struwelen die niet meer geschikt zijn voor de doel-
groep'. In het beheer van deze gebieden kan hierop ingespeeld worden 
door: 

maaien en/of kappen buiten het broedseizoen met een frequentie 
die afhankelijk is van de snelheid van de successie 
het toestaan van meer hydrodynamiek door bv. gaten aan te bren-
gen in verdedigingen 
het aanbrengen van aanpassingen aan substraat (grover materiaal, 
bv. schelpen, stenen, zeer grof zand) 
het hoger aanleggen van het 'broedgebied', zodat droogtestress 
vegetatieontwikkeling kan remmen 

Op de wat grootschaliger projecten kan nabeweiding (na het broedsei-
zoen) worden overwogen. 

• Het omgaan met beperkte waterrietontwikkeling 
Binnen het huidige peilbeheer kan getracht worden de ontwikkeling 
van waterriet te stimuleren door uitrastering tegen watervogelbegra-
zing en het inplanten van wortelstokken. Inzaaien van helofyten heeft 
geen zin zolang het zomerpeil gemiddeld hoger is dan het winterpeil 

• Het omgaan met de toegankelijkheid voor grondpredatoren 
Bij sommige projecten is door de beheerders geconstateerd dat de ver-
zachting van de oever als ongewenst neveneffect heeft geleid tot een 
betere toegankelijkheid van broedgebieden van vogels voor grondpre-
datoren als Vossen, afkomstig van het vasteland. Herstel van isolatie 
door middel van (verdieping van) watergangen (vorming c.q. herstel 
van broedeilanden) lijkt hiervoor de meest elegante oplossingsrichting. 
Afschot van Vossen is niet gewenst, gezien de mate van verstoring die 
een dergelijke activiteit teweeg zou brengen. 
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Het omgaan met verschillen in ontwerp- en beheersdoelstellingen 
De (natuur)doelstellingen bij het ontwerpen van de meeste natuuront-
wikkelingsprojecten zijn in de regel nogal idealistisch van aard. In de 
praktijk wordt vaak gezien dat, in ieder geval zonder beheersinspannin-
gen, bepaalde doelstellingen niet worden gehaald, of dat er ongewens-
te neveneffecten optreden. In feite zijn de hierboven genmde aanbe-
velingen gericht op het via beheer toch trachten te realiseren van de 
gewenste ontwikkelingen. Soms echter kunnen de ontwikkelingen in de 
praktijk of veranderde inzichten leiden tot veranderingen in de doelstel-
lingen. Zo is bijvoorbeeld voor het project Stichtse Brug te verdedigen 
dat de oorspronkelijke doelstelling van broedterrein van sterns en ple-
vieren minder passend is dan een doelstelling gericht op oevervegeta-
tieontwikkeling of kan bij enkele andere projecten de ontwikkeling van 
hoog opgaand struweel of bos leiden tot een niet gewenste kans op de 
vestiging van broedende Aalscholvers. In dit soort situaties dient per 
geval te worden afgewogen of in het beheer expliciet een andere doel-
stelling moet worden gehanteerd dan de oorspronkelijke. 

6.2.2 Natuurontwikkeling in uitvoering; inrichting/beheer en monitoring 

In de vorige paragraaf is aangegeven hoe omgegaan kan worden met de 
reeds uitgevoerde natuurontwikkelingsprojecten. Deze paragraaf geeft in 
het kort aan wat de aanbevelingen zijn voor de projecten die op dit moment 
in uitvoering zijn. Deze projecten staan genoemd in tabel 6.3. Bij elk van 
deze projecten is aangegeven welke rol zij spelen in de ecologische koers 
en met wat voor soort maatregelen zij daar invulling aan kunnen geven. 

Voor de monitoring van het succes van deze nog in uitvoering zijnde 
natuurontwikkelingsprojecten wordt dezelfde procedure voorgesteld als 
reeds vermeld in Lauwaars et al. (1998) en in 6.2.4. Uit de doelstellingen 
wordt een zo concreet mogelijke set van meetbare parameters gelicht en 
voor zover deze niet al in vergelijkbare projecten elders worden gemeten, 
luidt het advies om deze parameters voor de betreffende projecten in het 
totale monitoringsprogramma op te nemen. 

6.2.3 Toekomstige natuurontwikkeling; prioritering van aard en locaties, 
meekoppeling met andere pro/ecten 

Probeer in de toekomst ook andere aspecten van de ecologische koers 
op te pakken dan alleen versterking van de relaties water-land, schaal-
vergroting van moerassen en ecologische verbinding door randmeren. 
Hierbij kan o.a. worden gedacht aan: 

Een verdere vormgeving van een dynamische rivierdelta rond de 
lisselmonding. Hierbij zou ook het (buitendijks gelegen!) 
Kampereiland en de aanleg van het 'vergeten' randmeer langs 
de Noordoostpolder betrokken moeten worden. Een meekoppe-
ing met de wens naar meer bergingscapaciteit c.q. meer buffe-
ring van zoet water ter verkoming van de verdrogingsproblema-
tiek ligt hier voor de hand (zie o.a. ook het project 
Waterhuishouding in het Natte Hart'; WIN). 
De aanleg van een brakke overgangszone tussen IJsselmeer en 
Waddenzee, liefst met enig getij en (semi-)terrestrische aspec-
ten. Een voor de hand liggende optie hiervoor is een verbinding 
tussen IJsselmeer en Amstelmeer, waardoor het eiland Wieringen 
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Tabel 6.3 
Overzicht van in de planfase verkerende 
natuurontwikkelingsprojecten, hun rol 
in de ecologische koers volgens "Natuur 
in het Natte Hart" en Beheersplan 
Nat' en de wijze waarop deze rol via 
maatregelen invulling kan krijgen. 

PROJECTEN IN rol in ecologische koers wat doen? bron(nen) voor 
UITVOERING (Natuur in het Natte Hart, BPN) nadere informatie 

Natte As • cruciaal voor ecologische verbinding • ontwikkeling moeraselementen als 'stepping Hund 1999 
Vechtplassen-NW-Overijssel door stones' voor verbinding tussen Veluwemeer 
randmeren en Wolderwijd via water en via oever 

Delta Schuitenbeek • verbetering waterkwaliteit • Schuitenbeek omleiden van Nuldernauw Reeders 1997 
randmeren-west naar Nijkerkernauw 

• bijdrage ecologische verbinding • moerasontwikkeling rond delta stimuleren 
door randmeren 

Enkhuizerzand • versterking relaties water en land • maken eiland voor pionierbroedvogels Rijsdorp et al. 1997 
betere 'ontsluiting/benutting' (kaal/schaars begroeid) + rietvegetatie voor 

• voedselgebieden open water rustgebied 
situeren broed/rustgebied nabij beste 
visgronden noordelijk deel IJsselmeer 

Waterlandse kust • ecologische verbinding Vechtplassen- • eiland/schiereilandjes met moeras- Wardenaar et al. 
limeer-Waterland ontwikkeling 1998, 

• verrijking gradiënt water-land • luwte met (extra) stimulering waterplanten Doet et al. 1998 
• compensatie verlies door Iiburg • predatievrije en luwe rust/broedplaats water- 
• zonering recreatie-natuur en moerasvogels in nabijheid van water 

én van land 
zoneren waterrecreatie en natuur 

PEN-eiland • ecologische verbinding Vechtplassen- • schiereiland(jes) met moeras, ruigte, struweel Besteman et al. 
limeer-Waterland en moerasbos laten voortbestaan/ontwikkelen 1997 

• verrijking gradiënt water-land • toestaan waterdynamiek d.m.v. dijkdoor- 
• compensatie verlies door lJburg steking/kreek op PEN-eiland 
• zonering recreatie-natuur • handhaven huidige waarden, versterken 

zonerende werking ruigte/bos 

lJsselmonding • realisering dynamische rivierdelta • creëren uitgangssituatie met optimale kansen Bel 1994, 
(overgang rivier-meer) voor hydro- en mortodynamiek Projectbureau 

• bijdrage ecologische verbinding door • natuurlijke vegetatiesuccessie naar moeras, Depotbouw 1995 
randmeren ruigte-, struweel- en bos in dynamische 

• vergroting areaal moerasgebied omgeving (beheer niets doen) 

Houtribdijk • versterking relaties water en land • creëren rustgebied watervogels 
• betere 'ontsluiting/benutting' voedsel- • broedgebied voor pioniers 

gebieden open water (dus liever eilandjes dan schiereilandjes) 
• meekoppeling met dijkversterking • rietvegetaties als 'stepping stones'; 

geen bosontwikkeling 

in ere hersteld zou worden. Ook hier zijn relaties te leggen met 
het project WIN, maar ook met het zoeken naar meer ruimte 
voor water (bv. in IVIJ 2030, Integrale Visie lisselmeergebied 
2030"). 
Vistrek verder optimaliseren door nog beter uitgekiend spuibe-
heer in Afsluitdijk. Wellicht zijn er combinaties mogelijk met de 
brakke overgangszone onder punt 2. Ook hier wordt eveneens 
binnen WIN en IVIJ 2030 aandacht aan besteed. 
Een oplossing zoeken voor het probleem van mobiel slib in het 
Markermeer. Er dienen experimenteren te worden uitgevoerd 
aangaande de effectiviteit van slibvangen en de eventuele risi-
co's van minder slib met betrekking tot de kans op blauwwier - 
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bloeien. Er kan sprake zijn van meekoppelingskansen met (diepe) 
zandwinning in het Markermeer. 
Verbetering van de waterkwaliteit in de westelijke randmeren. 
Hierbij kan worden gedacht aan uitbreiding van de rietoevers als 
mogelijke helofytenfilters en/of als paai/opgroeigebied voor 
roofvis, maar ook de omleiding van de Schuitenbeek van 
Nuldernauw naar Nijkerkernauw kan hiertoe een bijdrage leveren. 
Het sterk inzetten op de realisering van een natuurlijker water-
peilverloop (zowel binnen seizoenen als tussen jaren) zal voor 
het gehele lisselmeergebied betere kansen bieden op de ontwik-
keling van geïnundeerde oevervegetaties. Vanuit de ecologische 
koers voor het gehele lisselmeergebied (ledema et al. 1996, 
Beheersplan Nat) lijkt het dan ook aan te raden om binnen WIN 
hiervan een belangrijk punt te maken. 

Waar heeft welk type natuurontwikkeling prioriteit: 
• Schaalvergroting van moerassen, in combinatie met de verster-

king van de relaties water-land, is het meest effectief in aanslui-
ting op bestaande natte natuur. Eventueel kan de aanleg van 
nieuw moerasachtig gebied ook gelijk op grotere schaal plaats-
vinden. Volgens de richtlijnen uit 'Natuur in het Natte Hart' en 
het 'Beheersplan Nat' is kleinschalige moerasontwikkeling dan 
ook prioritair langs de Friese zuid- en westkust, langs de gehele 
lijn' van de randmeren en in het zuidwestelijk deel van het 
Markermeer (inclusief limeer en Waterlandse kust). Ook kan 
aansluiting worden gezocht bij de voorstellen voor voorlanden 
etc. ten behoeve van veiligheid, die voortkomen uit het WIN-
project. 

• Verbrakking lijkt zeer kansrijk in de Wieringermeerpolder bezui-
den Wieringen (zie ook punt 2) en/of rondom de Afsluitdijk. Er 
zijn combinatiemogelijkheden met vergroting van de waterber-
gingscapaciteit en daarmee ook met het WIN-project. 
Afstemming met (natuur)wensen vanuit de Waddenzee is nood-
zakelijk. 

• Slibvang als experiment voor natuurontwikkeling in open water 
Markermeer (zie punt 4). 

• Rivierdelta versterken rond lisselmonding, in aansluiting op 
potenties op Kampereiland, wellicht ook met 'vergeten' rand-
meer Noordoostpolder (zie punt 1). 

• Ecologische verbinding voor moerasgebonden soorten door de 
randmeren en langs/door Iimeer (inpassen in IIVR en in ROM- 
limeer). Hieruit vloeit de wens voort tot moerasontwikkeling 
over de volle lengte van de randmeren. Deze 'gordel' hoeft niet 
overal even breed en prominent te zijn en hoeft zeker ook niet 
altijd buitendijks gesitueerd te zijn. 

Bij de aanleg van nieuwe projecten van hetzelfde type (gericht op ver-
zachting van water-land overgangen en/of moerasontwikkeling) dienen 
de mogelijkheden voor zetting en de mate van stroming uitvoerig te 
worden bestudeerd, zodat voorkomen wordt dat projecten onder water 
verdwijnen of in de verkeerde richting eroderen (zoals Abbert 1 respec-
tievelijk Workumerbuitenwaard), of te weinig zetting ondervinden 
(zoals Vossemeer en Bocht van Molkwerum). 
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Figuur 6.1 
Traject tussen een aan te leggen of al 
aangelegd natuurontwikkelingsproject 
(NOP) de doelstellingen, de meetbare 
parameters en een op te stellen meet-
programma. 

Figure 6.1 
Pathway between a nature deve/op-
ment project (both an ex/sting one 
and a newly planned one), its aims, 
the measurable parameters and the 
design of an adequate monitoring 
pro gra mme. 

meetprogramma opstellen, 

protocol zoveel mogelijk laten aansluiten 

op MWTL/Regionaal Meetnet 

meetprogramma opstellen, 

aansluiten op MWTL/Regionaal Meetnet, 

rekening houdend met vergelijkbare 

projecten in de regio 

6.2.4 Toekomstige monitoring 

In figuur 6.1 is weergegeven wat de activiteiten zijn in het traject tussen 
een bestaand of nieuw natuurontwikkelingsproject en het opstellen van 
een meetprogramma voor het project. Uitgangspunt is een bestaand of 
nieuw natuurontwikkelingsproject. Een njeuw natuurontwikkelingsproject 
wordt aangelegd met bepaalde doelstellingen, op een bepaalde locatie en 
heeft een bepaalde aard en omvang. Bij een bestaand project is het moge-
lijk dat de doelstellingen, de aard en de omvang worden aangepast. Bij het 
formuleren van doelstellingen (bij een nieuw project) of het aanpassen van 
doelstellingen (bij een bestaand project) is het gewenst dat deze overeen-
komen met aspecten uit de ecologische koers' voor het lisselmeergebied 
(ledema et al. 1996) en opgenomen in het Beheersplan Nat. Wanneer 
deze lijn gevolgd wordt, zullen bijvoorbeeld de aard, omvang en doelstel-
lingen van het project Stichtse Brug aangepast kunnen worden. Hierdoor 
zullen deze wel aansluiting kunnen vinden op aspecten van de 'ecologi-
sche koers'. In dit geval kan dat overigens voor het beheer de consequen-
tie hebben dat de plaat niet langer 'kaal' gehouden hoeft te worden voor 
sterns en plevieren, hetgeen waarschijnlijk tot weerstanden leidt bij de 
beherende instantie. 

Voor het monitoren en uitvoeren van een evaluatie van een project is het 
van belang dat de doelstellingen zijn opgebouwd uit concrete (meetbare) 
parameters. Vastlegging van de nulsituatie (de situatie net voor aanleg) is 
van belang voor de ecologische waarden van de projectomgeving en is 
een voorwaarde om een evaluatie te kunnen uitvoeren en te kunnen con-
cluderen of de ecologische bijdrage van een project aan het gebied posi-
tief, neutraal of negatief is geweest (bv. kartering watervegetatie voor- en 
na aanleg van een project). Het vastleggen van de uitgangssituatie (de 
situatie direct na aanleg) is voor de morfologie en ecologie mogelijk. Het 
uitvoeren van waterpassingen en lodingen op het moment net na aanleg, 
is van belang om morfologische ontwikkelingen te kunnen volgen. Wat 
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betreft de ecologische parameters bij de uitgangssituatie kunnen bijvoor-
beeld vissen, watervogels, steltlopers en zaden van de pioniervegetatie net 
na aanleg worden gekarteerd. Als dit gebeurt, wordt het mogelijk iets te 
zeggen over de ontwikkeling van betreffende parameters en om een eva-
luatie uit te voeren. Voor ieder natuurontwikkelïngsproject is het van 
belang dat een meetprogramma wordt opgesteld. Dit gebeurt door de 
meetbare parameters, frequenties en locaties vast te leggen. De program-
ma's maken het mogelijk de ontwikkelingen te volgen en zichtbaar te 
maken of een project aan de doelstellingen voldoet. De beste mogelijkhe-
den hiertoe doen zich voor wanneer bij het opstellen van een meetpro-
gramma zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij bestaande meet-
programma's zoals MWTL of het Regionaal Meetnet. 

Concrete aanbevelingen voor toekomstige monitoring van 
natu urontwi kkel ing: 
• Voor ieder natuurontwikkelingsproject, bestaand of nieuw, is het van 

belang dat de (natuur)doelstelling afgestemd wordt op de ecologische 
koers' voor het lisselmeergebied; hieruit kunnen concrete, meetbare 
parameters afgeleid worden. 

• In ieder geval moet worden getracht de minimale monitoringsprogram-
ma's toe te passen, zoals die voor de verschillende projecten in MON-
NATYS zijn opgesteld in 'Vinger aan de Pols" (Lauwaars et al. 1998). 
Hierin zijn de uit de doelstellingen afgeleide parameters opgenomen. 

• De gegevens die de monitoring van natuurontwikkelingsprojecten 
oplevert, dienen bij een centraal punt te worden ingezameld (Rijks-
waterstaat Directie lisselmeergebied). Dit maakt een evaluatie van 
natuurontwikkeling in het lJsselmeergebied mogelijk. 

• Een mogelijkheid om meer afstemming van de monitoring van natuur-
ontwikkeling in het lJsselmeergebied te realiseren kan bestaan uit het 
'inpassen' van het programma "NIJL" in MONNATYS (een monito-
ringsprogramma voor alle te monitoren parameters bij de natuuront-
wikkelingsprojecten). De benodigde morfologische, floristische en 
faunistische gegevens afkomstig uit andere meetprogramma's zouden 
in ieder geval in één overkoepelend kader geregistreerd kunnen worden 
zonder de noodzaak de veldactiviteiten anders te organiseren. 

• Het programma NIJL kan worden uitgebreid met de watervegetatie bij 
o nde rd ij k. 

• Meer aandacht moet worden besteed aan de effecten van natuuront-
wikkeling op de ecologische relaties water-land voor de aquatische 
organismen (vis, macrofauna), in eerste instantie via onderzoek op 
slechts één of enkele locaties. Of uitbreiding naar meer grootschalige 
monitoring hiervan bij alle projecten zinvol is, kan dan later nog worden 
bezien. 

• Eens in de 4 jaar dienen de natuurontwikkelingsprojecten te worden 
geëvalueerd. 

• Afstemming dient plaats te vinden met lopende meetprogramma's 
(waaronder programma's van pgo's), waarvan gegevens worden 
gebruikt bij de evaluatie, is noodzakelijk. Zo wordt voorkomen dat 
meetactiviteiten zonder kennisgeving stoppen. 
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Bij het bestaan van met elkaar vergelijkbare projecten voor wat betreft 
aard, omvang en geografische situering is het aan te raden de monito-
ring van één van de projecten intensief en van de andere projecten 
minder intensief (bv. lagere frequentie) uit te voeren. Een voorbeeld 
hiervan vormen de projecten Abbert II en Vossemeer. Beide projecten 
bestaan uit een grote groep eilandjes en hebben moerasvorming als 
doel. Toch is het aan te raden met lagere frequenties en/of op schaalni-
veua grover te blijven monitoren omdat dan bijzondere ontwikkelingen 
opgemerkt kunnen worden (bv. broedvogels en oevervegetatie). 

Afspraken uit workshop (van 4 maart 1999) dienen te worden geme-
moreerd. Dit behelst o.a. meer en vaker direct contact tussen alle 
betrokkenen: natuurontwikkelaars RWS en LNV, onderzoekers en veld-
medewerkers (tellers) t.b.v. meer directe afstemming. Inpassing speci-
fieke monitoringsactiviteiten rond projecten binnen grofschaliger meet-
netten als MWTL en Regionaal Meetnet bevorderen t.b.v. vergelijking 
trends binnen en buiten de projecten. Zo wordt kenbaar of projecten 
inderdaad trendbreuken kunnen opleveren. 
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Bijlagen 

.... . .......... Overzicht van de gebruikte gegevens bij de evaluatie. Aangegeven zjn de 
Bijlage 1 	 projecten met doelstellingen, de parameters uit de doelstellingen, de 

gegevensbron en de opdrachtgevende of uitvoerende instantie. 

Locatie 	doelstelling 	 parameter 	gegevensbron + instantie 

Onderdijk 	• geschiktheid aangelegde 	• morfologie 	• geomorfologie is opgenomen in het NIJL-programma, RDIJ-ANI 
structuur voor ecologisch 
functioneren 

• paaigebied vis • visbroed • gebeurt niet 
• foerageer- en rustgebied • water- en • maandelijkse watervogeltellingen vanuit het vliegtuig door RIZA, 

water- en moerasvogels moerasvogels traject 57, MWTL 
• broedgebied moerasvogels • broedvogels • BMP-A monitoring (Broedvogel Monitoring Project) van 

SOVON 
• potenties voor watervegetatie • watervegetatie • opname door RIZA in 1990, 1994 

een MWTL raai die een gedeelte van het gebied doorkruist, 
MWTL 

• potenties voor oevervegetatie • oevervegetatie • N Ii L-monitoringsprogramma, RDIJ-AN 1 

Workumer- • aangroei van de kust • morfologie • waterpassingen en lodingen RDIJ-ANM 
buitenwaard • rustplaats steltlopers en • watervogels • maandelijkse watervogeltellingen vanuit het vliegtuig door RIZA, 

watervogels traject 34, MWTL 
• uitbreiding moeras- en • oevervegetatie • gebeurt niet 

rietvegetaties 

t Soal • geschiktheid aangelegde • morfologie • gebeurt niet 
structuur voor ecologisch 
functioneren 

• rust- en foerageerbiotoop • watervogels • maandelijkse watervogeltellingen vanuit het vliegtuig door RIZA, 
waadvogels, steltlopers, traject 33, MWTL 
watervogels en sterns 

• zonering van recreatie en • recreanten • gebeurt niet 
natuur 

Bocht van • geschiktheid aangelegde • morfologie • gebeurt niet 
Molkwerum structuur voor ecologisch 

functioneren 
• rustplaats watervogels, • watervogels • maandelijkse watervogeltellingen vanuit het vliegtuig door RIZA, 

ruigebied futen en eenden traject 31, MWTL 
• biotoop kale grond broeders • kale grond • LSB monitoring (Landelijk Soortonderzoek Broedvogels) (1989 

broeders tot en met 1997), 50 VON 
• broedgebied riet- en moeras- • riet- en moeras • BMP-B monitoring (Broedvogel Monitoring Project 

vogels broedvogels (bijzondere soorten) (1997), SOVON 
• ontwikkeling watervegetatie • watervegetatie • wordt 4-jaarlijks gebiedsdekkend gekarteerd (FYTOGIS-kaarten), 

RDIJ-AN 
• ontwikkeling moerasvegetatie • oevervegetatie • NIJL monitoringsprogramma, RDIJ-ANI 

Mirnserklif • geschiktheid aangelegde • morfologie • waterpassingen en lodingen, RDIJ-ANM 
structuur voor ecologisch 
functioneren 

• rustbiotoop vogels • watervogels • maandelijkse watervogeltellingen vanuit het vliegtuig door het 
RIZA, traject 26, MWTL 

• broedbiotoop riet- en • riet- en moeras- • LSB monitoring (Landelijk Soortonderzoek Broedvogels) 
moerasvogels broedvogels (1989-1994), SOVON 

• BMP monitoring (Broedvogel Monitoring Project) (1995-1997), 
SOVON 

• ontwikkeling moerasvegetatie • oevervegetatie • NIJL-monitoringsprogramma, RDIJ-ANI 
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Locatie 	doelstelling parameter gegevensbron + instantie 

Vossemeer 	• geschiktheid aangelegde • morfologie • gebeurt niet 
structuur voor ecologisch 
functioneren 

• moeras als rust en • riet-, moeras en • maandelijkse watervogeltellingen vanuit de boot in het hele 
foerageergebied voor riet-, watervogels Vossemeer (te weinig gegevens om te evalueren) 
moeras- en watervogels 

• broedgebied riet-, moeras- • riet- en moeras- • 	SBB-Flevoland / Overijssel (in 1998) 
en watervogels broedvogels 

• uitbreiden habitat Snoek • vis • gebeurt niet 
• uitbreiden habitat macrofauna • macrofauna • gebeurt niet 

Abbert 1 	• geschiktheid aangelegde 
structuur voor ecologisch 
functioneren 

• foerageer- en rustgebied voor • steltlopers, 
steltlopers, eendachtigen en 	• eendachtigen en 
ganzen 	 ganzen 

• tegengaan van recreatie 	• recreanten 
achter het eiland door 
aanplant van biezen 

• ligt onder water en is opgenomen bij het monitorings-
programma van Abbert II 

Abbert II 	geschiktheid aangelegde 
structuur voor ecologisch 
functioneren 

• rust- en foerageerplaats riet- 
moeras- en watervogels 

• spontane rietmoeras-
ontwikkeling 

• broedplaats riet-, moeras- en 
watervogels 

• morfologie 	• waterpassingen en lodingen, RDIJ-ANM 

• riet-, moeras- en 	maandelijkse watervogeltellingen vanuit de boot in het hele 
watervogels 	Drontermeer, Provincie Flevoland 

• oevervegetatie • NIJL-monitoringsprogramma, RDU-AN 
• Riet en wilgen, in een monitoringsprogramma dat speciaal 

voor dit project is opgezet door het RIZA 
• broedvogels 	• LSB monitoring (Landelijk Soortonderzoek Broedvogels) 

(1992-1997) 
• broedvogeltellingen door de Provincie Flevoland (in 1998) 

Polsmaten 	• geschiktheid aangelegde 	• morfologie 	• gebeurt niet 
structuur voor ecologisch 
functioneren 

• beschermen rustgebied 	• watervogels 	• maandelijkse watervogeltellingen vanuit de boot in het hele 
watervogels 	 Veluwemeer, Provincie Flevoland 

• slikkige platen met moeras- 	• oevervegetatie 	• NIJL-monitoringsprogramma, RDIJ-ANI 
ontwikkeling 

• zoneren recreatie en natuur 	• recreanten 	• recreantentellingen zijn uitgevoerd in 1992 en 1993, LNV 

Horst 	• rustgebied watervogels 	• watervogels 

• zonering recreatie en natuur 	• recreanten 
• ontwikkeling waterplanten 	• watervegetatie 

• maandelijkse watervogeltellingen vanuit de boot in het hele 
Wolderwijd, Provincie Flevoland 

• recreantentellingen zijn uitgevoerd in 1992 en 1993, LNV 
• wordt jaarlijks gebiedsdekkend gekarteerd in het hele 

Wolderwijd (FYTOGIS-kaarten), RDIJ ANM 

	

Stichtse Brug • geschiktheid aangelegde 	• morfologie 	• waterpassingen en lodingen, RDU-ANM 
structuur voor ecologisch 
functioneren 

	

• broedbiotoop kale grond 	• kale grond 	• LSB monitoring (Landelijk Soortonderzoek Broedvogels), 
broeders 	 broedvogels 	SOVON 
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