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Samenvatting

In het kader van het Beschermingsplan Moerasvogels (2000-2004) zijn speciale be-
schermingsmaatregelen voor moerasvogels gewenst in agrarisch gebied. Vogelbescher-
ming Nederland heeft aan Bureau Waardenburg gevraagd een overzicht samen te stellen
van de verspreiding en habitatgebruik van soorten die in de kernmoerassen broeden en
daarbuiten foerageren (lepelaar en purperreiger) of belangrijke populaties in agrarisch
gebied hebben (zwarte stern). Tevens is het gewenst de knelpunten voor moerasvogels
in agrarisch leefgebied in beeld te brengen en vrijwilligersgroepen, terreineigenaren,
waterschappen en agrariërs een handvat te bieden voor verbetering van dit leefgebied.

Via gepubliceerde gegevens en informatie van deskundigen zijn verspreidingskaarten
samengesteld van belangrijke agrarische gebieden voor lepelaar, purperreiger en zwarte
stern (figuur 3.1, 3.2 en 3.3). Hierop zijn voor lepelaar en purperreiger foerageergebie-
den in agrarisch gebied aangegeven.  Voor de zwarte stern zijn foerageergebieden en
broedgebieden in agrarisch gebied omgrensd. Deze kaarten zijn vervolgens samengeno-
men tot een kaart met de ligging van belangrijk agrarisch leefgebied voor deze drie
soorten (figuur 3.4). De gebieden liggen met name in Laag Nederland. Grote aaneenge-
sloten belangrijke foerageer- en leefgebieden liggen in het Groene Hart, Waterland-
Zaanstreek, delen van de kop van Noord-Holland, Noordwest Overijssel en verspreid in
Friesland. De overlap tussen leefgebieden van purperreiger en zwarte stern is groot aan-
gezien laagveengrasland een belangrijk habitat is voor beide soorten. De lepelaar heeft
een  voorkeur voor kleigebieden.

Ook voor de roerdomp, een andere doelsoort van het Beschermingsplan Moerasvogels
zijn deze gebieden van belang. Het merendeel van de Nederlandse roerdompen die bui-
ten moerasgebieden foerageren, benutten het in figuur 3.4 aangegeven gebied. Voor de
overige soorten zijn ze minder van belang omdat deze soorten ofwel deels in andere ge-
bieden foerageren (blauwe kiekendief) ofwel geheel niet in agrarisch gebied voorkomen
(bijv. woudaap). Een aanzienlijk deel van de belangrijke moerasvogelleefgebieden in
agrarisch gebied is ook van belang voor andere Rode Lijst soorten zoals noordse woel-
muis, grote modderkruiper en groene glazenmaker (figuur 3.5).

In hoofdstuk 4 wordt een uitgebreid overzicht gepresenteerd van de eisen die leplaar,
purperreiger en zwarte stern stellen aan het leefgebied in agrarisch gebied. Tevens zijn
hier de knelpunten gegeven die in het agrarisch leefgebied optreden en de foerageer-
mogelijkheden  beperken. De belangrijkste knelpunten zijn:
Lepelaar:
- Belemmering visintrek in polders en winteroverleving vis.
- Achterstallig slootonderhoud.
- Toegenomen menselijke verstoring
Purperreiger en zwarte stern
- Belemmering visintrek in polders en winteroverleving vis.
- Afname wateroppervlak en diversiteit.
- Achterstallig onderhoud baggerwerkzaamheden.
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- Te hoge mate van uniformiteit sloten en polders.
- Steile taluds van sloten.
- Tegennatuurlijke waterpeilen.
- Te hoge trofiegraad oppervlaktewater.
- Te weinig seizoensdynamiek.
- Toegenomen menselijke verstoring.

In hoofdstuk 5 worden in algemene zin maatregelen voorgesteld voor polders waarvan
de betreffende moerasvogels en andere fauna profiteren. Voor de volgende maatregelen
worden concrete voorbeelden gegeven van inrichting en beheer:
- Aanleg ondiepe oeverzones (leefgebied prooidieren en bereikbaarheid ervan).
- Opheffen isolatie voor visintrek (vergroten prooiaanbod).
- Vergroten wateroppervlak en diversiteit.
- Aanleg moeraselementen.
- Kwaliteit verbeteren van oever- en perceelranden.
- Herstel krabbescheer en waterlelievegetaties.
- Natuurvriendelijk baggeren.
- Invoeren van lokaal dynamische watermilieu’s.
- Retentiebekkens integreren met natuurbeleid.
- Verlagen trofiegraad.
- Soortspecifieke maatregel: uitleggen vlotjes voor zwarte sterns.

In hoofdstuk 6 zijn voor een tweetal gebieden de voor moerasvogels voorgestelde
maatregelen in de praktijk op haalbaarheid onderzocht en zo mogelijk ingepast in lopen-
de inrichtingsplannen. Dit betreft Polder Middelblok (Krimpenerwaard) en Polder Blan-
kenham (Weerribben).

Behoud en bescherming van moerasvogels vereist een integrale aanpak van het beheer
van land- en waterbiotoop. Daarom zijn moerasvogels een ideale ingang voor natuurbe-
leid in agrarisch gebied. De bescherming van moerasvogelleefgebied in polders staat bij-
voorbeeld tot op heden minder nadrukkelijk op de agenda dan bescherming van weide-
vogelbroedgebied. Het beschermingsbeleid en de budgetten in agrarisch gebied concen-
treren zich om deze reden vooral op het terrestrische milieu. Toch vervult het agrarisch
gebied en juist ook het aquatische milieu een cruciale rol in de voedselvoorziening van
bedreigde moerasvogels. Belangrijke partijen die de verbetering van leefgebied gestalte
kunnen geven zijn dan ook agrariërs en waterschappen.

Aanvullend op de specifieke aanbevelingen voor herstelmaatregelen in agrarische gebie-
den (hoofdstuk 5) zijn in het kader van het Beschermingsplan Moerasvogels de volgende
algemene aanbevelingen te geven:
- Een vervolg geven aan de proefprojecten in Middelblok en Blankenham. De beide

proefprojecten laten zien dat het mogelijk is in aanvulling op andere belangen de
belangen voor moerasvogels in inrichting en beheer in te passen. Indien dit op een
ruimere schaal in Nederland uitgevoerd wordt, wordt het leefgebied van de bedreigde
soorten wezenlijk verbeterd.
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- Het is aan te bevelen om een “slootpakket” in Programma Beheer in te voeren, waarin
resultaatbeloning voor schonings- en baggerbeheer is opgenomen.  Hierin kan de
geschiktheid als foerageergebied voor moerasvogels een selectiecriterium zijn. Een
voorbeeld hiervan is een pluspakket “krabbescheervegetaties” met doelsoorten zwarte
stern en groene glazenmaker.

- In overleg met waterschappen en agrarische natuurverenigingen een systeem opzetten
voor slootschoon- en baggerbeheer bijvoorbeeld via de opzet van een integraal bag-
gerplan.
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Summary

In the framework of the Dutch Marsh Bird Protection Plan (2000-2004), protection of
marsh bird habitat in agricultural areas is receiving special effort. Vogelbescherming
Nederland (Birdlife Netherlands) has asked Bureau Waardenburg to prepare an overview
of the importance of farmland for threatened marsh birds and to make recommendations
for management and farming policy. Especially for species that breed in large marsh areas
and feed in agricultural areas such as Spoonbill or Purple Heron, or for species with sub-
stantial populations breeding in farmland such as Black Tern an overview is needed about
distribution and abundance. Moreover bottlenecks for marsh birds in agricultural habitats
need to be visualized, and information and a habitat improvement plan need to be made
available to volunteer groups, landowners, policy makers (District Water Boards) and
farmers.

Based on published reports and consulting experts, national species distribution maps
were established of agricultural areas important for spoonbill, Purple Heron and Black
Tern (figure 3.1, 3.2 and 3.3). These maps present important feeding areas of Spoonbill
and Purple Heron in farmland and breeding and feeding habitat of Black Tern in farm-
land. Marshland feeding or breeding habitat is not included in these maps. These species
maps were combined into one map showing the most important agricultural areas in the
Netherlands for these three species (figure 3.4). These areas are mainly situated in the
lower part of the Netherlands. Large suitable habitats are situated in Het Groene Hart,
Waterland-Zaanstreek, parts of Noord-Holland, Northwest Overijssel en scattered in
Friesland. Important areas for Purple Heron and Black Tern overlap to a large extent as
both species predominantly occur in lowland peat grasslands. Spoonbills prefer (marine)
clay areas.

Also Bittern, another target species in the protection plan, profits from these designated
areas. Other target species profit to a lesser extent partly because they feed in other
agricultural areas (Hen Harrier) or because they do not use agricultural areas at all (e.g.
Little Bittern). The designated farmland habitats also form an important habitat for other
Red List species such as Root Vole Microtus oeconumus, Weatherfish Misgurnus fossilis
and Green Hawker Aeschna viridis (figure 3.5).

In chapter 4 an extensive overview is presented of necessary habitat conditions in farm-
land for Spoonbill, Purple Heron and Black Tern. Here also bottlenecks are presented that
hinder feeding (all species) or breeding (Black Tern) in nowadays farmland. The most im-
portant are:
Spoonbill:
- Hindered migration and winter survival of prey fish in polders.
- Overdue ditch management.
- Increased human disturbance.
Purple Heron and Black Tern:
- Hindered migration and winter survival of prey fish in polders.
- Decrease of ditches and ditch diversity.
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- Overdue ditch management.
- Uniformity in most ditches with respect to water quality and dimensions.
- Steep ditch borders in some areas.
- Unnaturally fluctuating water levels (high summer levels, low winter levels).
- Eutrophic waters.
- Relatively stable water levels.
- Increased human disturbance.

In chapter 5 general measures are presented to improve habitat in farmland. These inclu-
de:
- Creating shallow borders to increase prey diversity and availability for birds.
- Removing obstacles which hinder fish migration.
- Increasing number and length of ditches.
- Creating areas of marsh habitat within farmland.
- Improving quality of borders of fields and ditches- recovering Water Soldier and Nym-

phaeid vegetations (ditch management).
- Phased and less drastic dredging of ditches.
- Locally implementing dynamic water levels.
- Integrating water retention areas in nature policy.
- Decreasing eutrophication.
- Species specific measures: providing nesting rafts for Black Tern.

Chapter 6 gives two practical examples of how the proposed measures for habitat im-
provement for marsh birds can be incorporated in current planning policy of two Dutch
polders. The feasibility of the habitat improvement plans is also evaluated.

To protect marsh birds in agricultural areas an integrated approach is needed for terres-
trial as well as aquatic habitats. For this reason marsh birds are an ideal ambassador for
nature conservation, unlike any other species group. E.g. until recently, protection of
marsh bird habitat in agricultural areas has been regarded less important than protection
of meadow birds. For this reason nature conservation as well as budgets focus mainly on
terrestrial habitats. However, agricultural areas, with their specific aquatic environments,
play an important if not crucial role as feeding areas for threatened marsh bird species.
Important parties in improving the agricultural areas for marsh birds are farmers and Dis-
trict Water Boards.

Additional to the site-specific recommendations for management in farmland (chapter 5)
a few general recommendations can be given:
- The pilot project in two example polders should get a follow up in other areas. This

might increase the possibilities for marsh bird conservation in farmland in general.
- It is important to label budgets for ditch management in nature conservation policy
- Ditch management plans and dredging schedules need to be formulated in close con-

sultation with District Water Boards and farmers.
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1 Inleiding

In het kader van het Beschermingsplan Moerasvogels (2000-2004) zijn speciale
beschermingsmaatregelen voor moerasvogels gewenst buiten natuurgebieden (actiepunt
6.2 10-16). Het gaat daarbij om soorten die in de door het beschermingsplan gedefini-
eerde grote kerngebieden broeden en daarbuiten foerageren (m.n. lepelaar en purperrei-
ger) ofwel belangrijke populaties hebben buiten de kerngebieden (bijvoorbeeld blauw-
borst in Flevoland en zwarte stern in het Groene Hart). Sloten, vaarten, poelen en andere
open wateren, maar ook ruigtes en overhoeken in het agrarisch gebied leveren een
belangrijke bijdrage aan het behoud van moerasvogels in Nederland.

Gerichte maatregelen in het agrarisch gebied voor herstel van helofytenvegetaties (zoals
rietkragen), overhoeken, krabbenscheervelden en onderwaterfauna zijn van cruciaal
belang voor duurzame populaties van moerasvogels als purperreiger en zwarte stern.
Om deze reden is een project opgestart dat beoogt de kwaliteit van leefgebied voor
moerasvogels buiten natuurgebieden te verbeteren door inrichting en beheer van water-
gangen en randen ervan als leef- en foerageergebied te optimaliseren.

Doelstelling en doelgroepen
De doelstelling van deze rapportage is tweeledig. Allereerst wordt er een overzicht
gepresenteerd van het huidig gebruik van regulier agrarisch gebied door moerasvogels
en met name lepelaar, purperreiger en zwarte stern, inclusief de eisen die deze soorten
stellen aan het agrarisch leefgebied. Dit overzicht wordt aangevuld met knelpunten voor
moerasvogels in het huidig agrarisch gebied. Een tweede doelstelling is om belangheb-
benden (terreineigenaren, waterschappen, agrariërs, vrijwilligers) een handvat te bieden
voor de bescherming van moerasvogels in agrarisch gebied. Hiertoe worden de eisen en
knelpunten in beeld gebracht, maar tevens wordt een overzicht gegeven van mogelijke
maatregelen die uitgevoerd kunnen worden. De maatregelen hebben een verschillend
schaalniveau en een verschillende inspanningsbehoefte. De gepresenteerde informatie
kan gebruikt worden bij inrichtingsplannen, maar ook bij een prioritering van beleids-
doelen. Zo nodig is voor aanvullende informatie verwezen naar rapportages waar extra
informatie te vinden is. De rapportage bevat tevens dwarsverbanden naar andere pro-
jecten en beschermingswerkzaamheden.

De doelstelling van het Beschermingsplan moerasvogels is niet beperkt tot vogels. Ook
andere soortgroepen die op de Rode Lijst staan dienen te profiteren van de bescher-
mingsactiviteiten. Om deze reden is in onderhavige rapportage de relevantie van
belangrijke agrarische foerageergebieden van moerasvogels voor bedreigde fauna (vis-
sen, amfibieën en insecten) in beeld gebracht.

Om een en ander concreet te maken zijn twee voorbeeldgebieden onder de loep geno-
men waarin de maatregelen zijn ingepast. Deze praktijkvoorbeelden tonen de voor- en
nadelen van diverse maatregelen en de (on)mogelijkheden deze in te passen in de prak-
tijk.



12



13

2 Methode

2.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten

De studie concentreert zich op leefgebied van moerasvogels in agrarisch gebied. Er is
veelal functionele overlap tussen agrarisch gebied en reservaatgebied. In hoofdzakelijk
agrarische gebieden kunne (kleine) reservaten voorkomen van eenzelfde landschapstype
en omgekeerd. In de werkwijze is zoveel mogelijk getracht een scheiding aan te houden
tussen regulier agrarisch gebied en reservaatgebied. In regulier agrarisch gebied staat de
agrarische bedrijfsvoering voorop hetgeen betekent dat natuurgerichte maatregelen
inpasbaar moeten zijn in de bedrijfsvoering. Daar waar natuurbeheer hierin in te passen
is, worden in de rapportage voorstellen opgenomen. In het rapport zijn, om deze reden,
bijvoorbeeld geen moerasontwikkelingsprojecten uitgewerkt. Wel zijn kleinschalige voor-
beelden uit reservaatgebieden aangehaald die wellicht ingezet kunnen worden in agra-
risch gebied.

De informatie over lepelaar, purperreiger en zwarte stern is integraal uitgezocht en
opgenomen. Informatie over de verspreiding van andere soorten moerasvogels in agra-
risch gebied is niet in kaartbeelden uitgewerkt. Dit omdat vlakdekkende informatie
schaars is (blauwborst) of omdat de foerageergebieden in agrarisch gebied zeer lokaal
zijn en een geheel ander aanpak nodig hebben dan de soorten van natte habitats
(blauwe kiekendief, velduil). Wel is van alle soorten van het Beschermingsplan moeras-
vogels een korte indicatie gegeven van de verspreiding in agrarisch gebied.

Voor de habitateisen van overige moerasvogels van het Beschermingsplan Moerasvogels
(den Boer 2000) is eveneens geen gedetailleerde beschrijving gemaakt. Bij deze soorten
is wel aangegeven in hoeverre de voorgestelde maatregelen van lepelaar, purperreiger en
zwarte stern aansluiten op hun eisen. Dit is tevens uitgevoerd voor andere (Rode Lijst)
fauna van moerasgebieden die is gepresenteerd in het Beschermingsplan Moerasvogels.

De gepresenteerde informatie is gebaseerd op literatuur en kennis van soortdeskundigen.
Er is geen aanvullend veldwerk verricht.

2.2 Methode inventarisatie foerageergebieden in agrarisch gebied

Op basis van gepubliceerde gegevens en interviews met lokale deskundigen is een over-
zicht samengesteld van foerageergebieden van lepelaar, purperreiger en zwarte stern. In
tegenstelling tot een aantal eerdere overzichten werd in deze studie uitsluitend informa-
tie over de foerageergebieden in agrarisch gebied verzameld.

Voor purperreiger werd de basis van de kaarten gevormd door een eerder overzichten
van de ligging van foerageergebied in moeras en agrarisch gebied (Van der Winden &
van Horssen 2001). Dit bestaande overzicht werd aangeboden aan lokale deskundigen
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en beoordeeld op actualiteit en compleetheid. Dat gaf slechts in beperkte mate wijzigin-
gen in het gebruik van het agrarisch gebied. In de omgeving van het Naardermeer en
Noordwest-Overijssel werd in 2003 in het kader van een uitgebreide studie naar pur-
perreigers een groot oppervlak foerageergebied gekarteerd op het voorkomen van deze
soort (Kijgsveld et al. in prep). Dit leverde zeer beperkte wijzigingen op ten opzichte van
de eerdere kaart.

De informatie over de ligging van foerageergebieden van de Lepelaar is hoofdzakelijk
gebaseerd op overzichten van voedselgebieden in Noord-Holland (Jonker 1992) en
daarbuiten (Van Dijk 1995) in het begin van de jaren negentig en het overzicht voor Ne-
derland aan het eind van de jaren negentig (Blomert & Wymenga 2000). De concept-
kaart die hieruit voortkwam, is voorgelegd aan enkele waarnemers, die goed bekend zijn
in de verschillende regio’s en op de hoogte zijn van het recente voorkomen van lepe-
laars.

Voor de zwarte stern bestond nog geen overzicht van de ligging van foerageergebieden.
Een eerste overzicht werd in het kader van onderhavige studie samengesteld op basis
van gepubliceerde gegevens en lokale deskundigheid. In tegenstelling tot de lepelaar en
purperreiger kan de zwarte stern ook broeden in agrarisch gebied. In dat geval overlapt
het foerageergebied in agrarische gebieden met het broedgebied.

Van een aantal gebieden werd het gebruik van agrarisch gebied als voedselgebied inge-
schat op basis van de gebiedskenmerken (graslanden en sloten) en de ligging ten op-
zichte van kolonies in de periode 1999-2003. Indien binnen een afstand van 2 km gras-
land aanwezig was, is dit als foerageergebied meegerekend. Hoewel zwarte sterns op
grotere afstand van de kolonie kunnen foerageren, wordt het meeste voedsel binnen een
afstand van 2 km verzameld (van der Winden et al. 2002). Deze samengestelde kaart is
vervolgens aan lokale deskundigen voorgelegd en zo nodig aangepast.

In de kaartbijlagen zijn voor lepelaar, purperreiger en zwarte stern foerageergebieden in
Nederland in kaart gebracht die hoofdzakelijk buiten natuurgebied gelegen zijn. Bij deze
inventarisatie zijn de volgende uitgangspunten in acht genomen:

1. In beginsel zijn gebieden die binnen regulier agrarisch beheer vallen in kaart gebracht.
Aangezien in veel agrarisch gebied de verweving tussen reservaat en regulier agrarisch
gebied groot is, zijn snippers reservaat binnen de opzet meegenomen. Grotere eenheden
open graslandgebied in eigendom van natuurbeherende organisaties zijn zoveel mogelijk
uitgesloten in de kaarten als informatie hierover beschikbaar was in landelijke data-
bestanden. In enkele gevallen zijn deze opgenomen omdat de begrenzing van reservaten
niet beschikbaar was. Het bleek niet mogelijk om met behulp van bestaande (GIS)
bestanden agrarisch gebied te onderscheiden van reservaatgebied. Bestanden van DLG
met informatie over de ligging van SAN of SN terreinen van het Programma Beheer ble-
ken incompleet (bron DLG, Dordrecht). Voor kaart E2.11 uit het Natuurcompendium, die
voor dit doel zeer geschikt is, bleek het niet mogelijk autorisatie te regelen voor onder-
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havig project aangezien de bronhouders geen toestemming verleenden aan het RIVM
deze kaart aan derden ter beschikking te stellen.

2. Van de purperreiger is een indruk van het belang voor de soort gegeven in termen van
‘geregeld’ of ‘incidenteel’. Dit is een arbitraire keuze die soms gebaseerd is op kwantita-
tieve gegevens (o.a. Van der Winden & Van Horssen 2001), maar vaker op basis van in-
drukken van derden.

3. Voor zover nu bekend is er buiten het gebied dat in de kaartbijlagen is aangegeven,
geen agrarisch gebied als foerageergebied van betekenis.

4. De omgrenzingen zijn bepaald door de gehele polder als foerageergebied aan te ge-
ven indien er binnen die polder observaties van foeragerende vogels werden uitgevoerd.
Dit betekent dat de omgrenzing in de regel ruimer is dan het feitelijke foerageergebied,
maar wel overeenkomt met in het veld herkenbare eenheden.

5. In de kaarten zijn waarnemingen opgenomen uit agrarische gebieden in het broedsei-
zoen. Voor lepelaar gold dat waarnemingen zijn opgenomen in het voorjaar voor 1 juli.
Gebieden, die in het broedseizoen buiten bereik van de kolonies liggen en waar na 1 juli
volwassen vogels en uitgevlogen jongen foerageren, zijn niet opgenomen.

6. Het gebruik van de gebieden door lepelaars is in categorieën ingedeeld. Er is een inde-
ling gemaakt naar talrijkheid en frequentie. De talrijkheid is in het genoemde overzicht
van Blomert & Wymenga (2000) ingedeeld in klassen van 1-20, 21-50, 51-100 en 101-
200 exemplaren per locatie. In de praktijk blijkt dat in agrarische gebieden vrijwel uit-
sluitend de eerste categorie van deze indeling van toepassing is; hier foerageren lepelaars
vaak individueel en verspreid. De frequentie is overeenkomstig de genoemde overzichten
van Jonker (1992) en Van Dijk (1995) verdeeld in drie categorieën: incidenteel, regelma-
tig en intensief of frequent. Deze indeling laat duidelijke verschillen zien in de benutting
van verschillende gebieden. Blomert & Wymenga (2000) geven echter deze indeling
niet. Daarom is het door deze auteurs vermelde aantal waarnemingen per atlasblok (5x5
km) gebruikt om de talrijkheid in te schatten. De volgende bewerking is uitgevoerd:
· 1-4 waarnemingen per atlasblok: ‘onregelmatig’;
· 5-25 waarnemingen per atlasblok: ‘regelmatig’;
· 26-102 waarnemingen per atlasblok: ‘intensief’.
De in deze rapportage gebruikte indeling heeft de volgende betekenis:
· onregelmatig: het gebied wordt niet elk jaar bezocht;
· regelmatig: het gebied wordt jaarlijks bezocht, met een seizoensmaximum van

een enkel exemplaar;
· intensief: het gebied wordt jaarlijks bezocht, met een seizoensmaximum van

enkele exemplaren.
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2.3 Methode belangrijke leefgebieden overige fauna in agrarisch gebied

De kaarten die voor de foerageergebieden van moerasvogels werden samengesteld zijn
beoordeeld op hun relevantie voor overige Rode Lijst fauna, genoemd in het Bescher-
mingsplan Moerasvogels. De moerasvogelkaarten vormden het uitgangspunt en op basis
van literatuur is ingeschat of de betreffende agrarische gebieden andere fauna herber-
gen.

Zoogdieren Voor het aangeven van belangrijke zoogdierleefgebieden is gebruik gemaakt
van Dijkstra (1998) en verspreidingsgegevens uit La Haye et al. (2001).
Vlinders Voor het aangeven van belangrijke vlinderleefgebieden is gebruik gemaakt van
Tax (1989).
Libellen Voor het aangeven van belangrijke libellenleefgebieden is gebruik gemaakt van
Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (2002).
Sprinkhanen Voor het aangeven van belangrijke sprinkhaanleefgebieden is gebruik
gemaakt van Kleukers et al. (1997).
Vissen Voor het aangeven van belangrijke leefgebieden van vissen is gebruik gemaakt
van De Nie (1996). Waar mogelijk zijn deze gegevens met regionale atlassen (Crom-
baghs et al. 2002, De Jong et al. 2003) nauwkeuriger ingevuld. Voor grote modderkrui-
per zijn de verspreidingsgegevens uit De Nie (1996) op basis van mededelingen van ter-
reinbeheerders en veldervaringen beoordeeld waarbij het belang van de diverse popula-
ties is ingeschat.
Reptielen en amfibieën Voor het aangeven van belangrijke leefgebieden van reptielen en
amfibieën is gebruik gemaakt van Bergmans & Zuiderwijk (1986). Waar mogelijk zijn
deze gegevens nauwkeuriger ingevuld met gegevens van RAVON (diverse overzichten
RAVON-tijdschrift.

2.4 Voorbeeldgebieden

Op basis van mondelinge verzoeken bij diverse instanties is een tweetal kansrijke pro-
jecten geselecteerd die als voorbeeldprojecten kunnen dienen voor inrichtingsmaatrege-
len. Daarbij stonden de volgende voorwaarden voorop:
1. gebied ligt grotendeels in agrarisch gebied en het blijft in de nabije toekomst hoofd-

zakelijk in agrarisch gebruik;
2. het gebied wordt (of in het recente verleden) in de broedtijd gebruikt door zwarte

stern en purperreiger en maatregelen bieden goede kansen voor deze soorten;
3. vanuit een aantal instanties wordt aangegeven dat herinrichting van waterhuishou-

ding of grondgebruik gewenst is in de nabije toekomst, waarbij de functie voor flora
en fauna meegewogen wordt in de planvorming;

4. instanties gaven aan dat het op prijs geteld werd als moerasvogeldeskundigen het
betreffende voorbeeldproject zouden beoordelen op de kansen voor moerasvogels.
De uitwerking ervan in de planvorming    en     de onderhavige studie heeft er op deze
wijze baat bij omdat de praktische beperkingen en mogelijkheden in agrarisch
gebied inzichtelijk worden;
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5. de voorbeeldgebieden verschillen in geografische ligging, landschap, waterhuishou-
ding en gebruik.

In de aanpak is uitgegaan van bestaande planvorming en inrichting, waarbij de voorge-
stelde projecten zijn beoordeeld op hun meerwaarde voor moerasvogels. Beide gebieden
zijn bezocht waarbij de huidige situatie bekeken is. De geplande inrichtingsmaatregelen
zijn beoordeeld voor hun toepassing voor moerasvogelbescherming en tevens zijn, zo
nodig, aanvullende voorstellen gedaan voor extra maatregelen die niet in de bestaande
plannen opgenomen waren. Een en ander is zo gedetailleerd mogelijk uitgewerkt, zoda-
nig dat de maatregelen als blauwdruk gebruikt kunnen worden in andere vergelijkbare
gebieden. Er is niet toe is overgegaan om de maatregelen te koppelen aan een individu-
ele boer of locatie. De invulling op perceelsniveau, inclusief de haalbaarheid wordt over-
gelaten aan de lokale partijen.
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3 Foerageergebieden van moerasvogels in agra-
risch gebied

3.1 Foerageergebieden van de lepelaar in agrarisch gebied

Lepelaars foerageren in de broedtijd in grote delen van het poldergebied in Groningen,
Friesland, Noord- en Zuid-Holland, met inbegrip van de Waddeneilanden (Figuur 3.1). In
Groningen is de talrijkheid en bezoekfrequentie van lepelaars laag. In Friesland betreft
het vooral de kleigraslanden in het noordelijk en westelijk weidegebied. In Noord-Hol-
land worden vooral de kleigraslandgebieden (Texel, Schagerkogge, Westerkogge) en de
droogmakerijen in het veenweidegebied benut. In Zuid-Holland zijn de polders rond
Delft en ten noorden van Rotterdam het meest bezocht. In het deltagebied foerageren
lepelaars nagenoeg uitsluitend buitendijks dan wel in reservaten binnendijks. De ver-
spreiding van foeragerende lepelaars valt grotendeels binnen een zone van 40 km vanaf
de meest nabije kolonies ( > 3 broedparen, situatie 1998-2000, Overdijk 2002). De rela-
ties tussen foerageergebieden en kolonies zijn beschreven in Jonker (1992), Van dijk
(1995) en Blomert & Wymenga (2000).

3.2 Foerageergebieden van de purperreiger in agrarisch gebied

De belangrijkste foerageergebieden van de purperreiger liggen in de slotenrijke veenwei-
depolders in het Groene Hart, de IJsseldelta en omgeving van Wieden en Weerribben en
lokaal in graslanden rondom reservaten in Friesland (figuur 3.2). In Noordwest Overijssel
is het aanbod aan, voor purperreigers geschikte, foerageergebieden lager dan in het
Groene Hart. De dichtheden in de polders van Overijssel zijn in de regel relatief laag, met
goede uitzonderingen aan de oostkant van de Wieden (o.a. hoogwaterzone). In het
Groene Hart is een groot aanbod aan slotenrijke goede polders aanwezig. De foerageer-
gebieden van de belangrijkste kolonies in Nieuwkoop, Kinderdijk en de Zouweboezem
overlappen hier ten dele (o.a. in de Krimpenerwaard).

Foerageergebieden van belangrijke kolonies in kernmoerassen
De purperreigers van de grote kolonie in de Wieden foerageren in de wijde omgeving,
met de nadruk op de Weerribben (vooral in het moeras), de hoogwaterzone en de slo-
tenrijke graslanden ten oosten en ten zuiden van de Bovenwijde.

De purperreigers van Nieuwkoop foerageren in alle oude waterrijke polders ten westen,
zuiden en oosten van het gebied. Voor zover bekend liggen de uiterste grenzen onge-
veer bij Breukelen in het Oosten, Alphen aan den Rijn in het Westen en de Krimpener-
waard in het zuiden (o.a. Van der Kooij 1976, Van der Winden & van Horssen 2001). Ten
opzichte van de jaren zeventig is het totaal benutte gebied afgenomen (pers. med H. van
der Kooij).
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Figuur 3.1. Ligging van de foerageergebieden van de lepelaar in Nederland in agrarisch
gebied.
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Figuur 3.2. Ligging van de foerageergebieden van de purperreiger in Nederland in
agrarisch gebied.

De foerageergebieden van de purperreigers van Kinderdijk zijn gelegen in de westelijke
Krimpenerwaard en westelijke Alblasserwaard, met her en der incidentele locaties (of in
kleine aantallen) meer naar het westen, onder andere in de nieuwe moerassen van de
Crezée Polder.
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3.3 Foerageergebieden van de zwarte stern in agrarisch gebied

De ligging van de foerageergebieden van de zwarte stern komt sterk overeen met de
situering van de kolonies (figuur 3.3) aangezien ze in tegenstelling tot lepelaar en pur-
perreiger veel dichter bij de kolonies foerageren. Zwarte sterns die broeden in (laag-
veen)moeras gebruiken aangrenzende graslandpolders in de regel frequent als foera-
geergebied. Dit geldt onder andere voor kolonies in de Wieden, Weerribben, Nieuwkoop
en ook voor kolonies in het rivierengebied. Met name in laag Nederland betreft dit
hoofdzakelijk graslanden in regulier agrarisch gebruik. In het rivierengebied wordt gere-
geld gefoerageerd in graslanden die eigendom zijn van natuurbeherende instanties en
derhalve niet op de kaart zijn opgenomen.

Alleen in het Groene Hart worden op grote schaal agrarische gebieden aangetroffen
waar zwarte sterns zowel broeden als foerageren. Hier bieden de brede sloten meer
broedgelegenheid dan in andere delen van Nederland.

Foerageergebieden in agrarisch gebied bij belangrijke kolonies in kernmoerassen
(Beschermingsplan Moerasvogels)

Wieden en Weerribben: Blankenham, Blokzijl, Leeuwterveld, Barsbekerbinnenpolder,
Wanneperveen en Bovenboer (Provincie Overijssel).
Gelderse poort: hoofdzakelijk in reservaatgraslanden, maar tevens van belang zijn:
Gendtse Polder, westelijke Ooypolder, graslanden Erlecom-Zyfflich, Pannerdense waard-
Babberich, Ossenwaard (Provincie Gelderland).
Oostelijk Vechtplassengebied: hier wordt tegenwoordig nog nauwelijks gebruik
gemaakt van agrarisch gebied als foerageergebied: Bethunepolder en Polder Maarsse-
veen (Provincie Utrecht).
Nieuwkoopse Plassen: Polder Nieuwkoop, Polder Achttienhoven, graslanden langs de
Meije, NooreinderPolder (Provincie Zuid-Holland), graslanden in Wilnis Bovenpolder
(Provincie Utrecht).
Randmeren/IJsseldelta: Polder Oldebroek, Polder Dronthen, Polder Kamperveen, Polder
gastenboek, Kampereilend, graslanden in omgeving Zwarte Water (Provincie Overijssel).
Oude Venen e.o.: Groote Krite, Grouwster Laagland, Wildlanden, Hooge Warren,
Kraanlanden, Veenhoop-Smalle Eee, Gealanden, Polder Oudegaaster Zanding (Provincie
Friesland).
Rottige Meenthe/Lindevallei: graslanden in directe omgeving Rottige Meenthe, Polders
de Stroomkant/de Kom (Linde) (Provincie Friesland).
Oldelamer: Polder weter- en Oosterschar, graslanden Oldelamer, graslanden in omge-
ving Tjonger (Provincie Friesland).
De Peel/Oost Brabantse Vennen: Hier vrijwel als broedvogel verdwenen: graslanden ten
westen van Soerendonk en graslanden Brugse heide (Valkenswaard) (Provincie Noord-
Brabant).
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Figuur 3.3. Ligging van de foerageergebieden van de zwarte stern in Nederland in
agrarisch gebied.
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3.4 Overlap tussen de foerageergebieden van moerasvogels

De ligging van de foerageergebieden van de zwarte stern en purperreiger tonen een
grote overlap. In de laagveengebieden is de overlap zelfs zeer groot (figuur 3.2 en 3.3).
De minste overlap is er in het rivierengebied waar wel zwarte sterns voorkomen, maar
dat grotendeels buiten het bereik van kolonies van purperreigers ligt.

De overlap tussen lepelaar enerzijds en zwarte stern of purperreiger anderzijds, is zeer
beperkt. Lepelaars foerageren hoofdzakelijk in kleigebieden in west Nederland waar
zwarte stern en purperreiger grotendeels ontbreken.

Wanneer alle agrarische foerageergebieden van lepelaar, purperreiger en zwarte stern
samengevoegd worden, ontstaat een beeld van de belangrijkste agrarische gebieden
voor moerasvogels in Nederland (figuur 3.4). Dit betreft 2870 km2 en beslaat daarmee
12,1 % van het oppervlak van het totale agrarisch gebied in Nederland en 7,1% van het
totale oppervlak van Nederland. Voor de meeste soorten van het Beschermingsplan
Moerasvogels komt dit aandachtsgebied overeen met hun eisen:

Roerdomp – foerageert geregeld in de omgeving van broedlocaties in agrarisch gebied in
vergelijkbaar habitat als de purperreiger. Het grootste deel van het agrarische foerageer-
gebied dat door de Nederlandse populatie gebruikt wordt, is afgedekt door figuur 3.4.
Her en der kunnen locaties niet op de kaart staan, zoals graslanden nabij territoria in oost
Nederland en Friesland.

Woudaap – deze soort foerageert in beperkte mate in sloten in agrarisch gebied. Deze
locaties grenzen altijd direct aan de broedmoerassen en zijn in de meeste gevallen afge-
dekt door figuur 3.4, zeker waar het belangrijke deelpopulaties betreft zoals de Oostelij-
ke Vechtplassen. Incidentele territoria en aanliggend foerageergebied kunnen ontbreken.

Kwak – voor zover bekend foerageren de Nederlandse kwakken hooguit in zeer beperkte
mate in agrarisch gebied.

Krooneend – deze soort foerageert (en broedt) slechts bij hoge uitzondering in agrarisch
gebied. Daar waar dit geregelder voorkomt (zoals Polder Demmerik, Utrecht) is dit afge-
dekt door figuur 3.4.

Blauwe kiekendief – deze soort foerageert veelvuldig in agrarisch gebied in de broedtijd.
De overlap met figuur 3.4 is minimaal vanwege de afwijkende broedverspreiding.
Belangrijke agrarische foerageergebieden liggen tegenwoordig op de Waddeneilanden
(polders) en de akkergebieden van Zuidelijk Flevoland.

Porseleinhoen – foerageert in de huidige situatie vrijwel niet in regulier agrarisch gebied.

Blauwborst – deze soort kan op veel locaties in agrarisch gebied broeden. Dit is niet in
beeld gebracht, maar van belang zijn kleipolders (Friesland, Groningen, Zeeland, Flevo-



25

land) waar gebroed wordt in verruigde sloten, maar bijvoorbeeld ook in koolzaadvelden.
De overlap met figuur 3.4 is beperkt.

Figuur 3.4. Ligging van de foerageergebieden van ‘moerasvogels’ in Nederland in
agrarisch gebied. Het betreft de samengevoegde kaart van de foerageer-
gebieden van lepelaar, purperreiger en zwarte stern. Totaal oppervlak
2873 km2.
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Snor – broedt en foerageert in de huidige situatie vrijwel niet in regulier agrarisch gebied.
Daar waar dit incidenteel voorkomt is de overlap met figuur 3.4 zeer groot.

Grote karekiet – kan her en der agrarisch gebied als foerageergebied gebruiken indien
rietranden van open plassen en meren grenzen aan agrarisch gebied (bijvoorbeeld
Reeuwijk, Drontermeer). De karekieten foerageren dan in ruigtes langs naburige sloot-
kanten. De overlap met figuur 3.4 is redelijk groot.

Baardmannetje - foerageert in de huidige situatie vrijwel niet in regulier agrarisch gebied.

3.5 Overige Rode Lijst fauna in moerasvogelfoerageergebieden

Waterspitsmuis Neomys fodiens De waterspitsmuis is een soort die in West-Nederland
binnen het agrarisch gebied met name voorkomt op plaatsen waar door kwel sloten niet
dichtvriezen. Andere habitateisen betreffen de aanwezigheid van een goed ontwikkelde
watervegetatie en ruig begroeide oevers. Met name het veenweidegebied lijkt belangrijk
te zijn voor deze soort (zie kaart). Deze soort is dan ook een aandachtssoort voor maat-
regelen binnen foerageergebieden van moerasvogels in het witte gebied. Belangrijke
leefgebieden van deze soort die overlappen met foerageergebieden van moerasvogels in
het witte gebied zijn weergegeven in figuur 3.5.

De Otter Lutra lutra is recent geherintroduceerd in Nederland. Indien de populatie zich
goed ontwikkelt zal vanwege de grote ruimte behoefte ook van het agrarisch gebied
gebruik worden gemaakt. De otter heeft een voorkeur voor goed begroeide, heldere
wateren met dekkingbiedende oevers en is gevoelig voor verstoring.

Bever Castor fiber komt in de huidige situatie vrijwel alleen in reservaten in Flevoland,
De Biesbosch en Gelderse Poort voor. Incidenteel maakt hij ook gebruik van het agrarisch
gebied en kan daar schade aan gewassen (bieten) veroorzaken. De bever eet zowel
bomen en struiken als kruiden en waterplanten. Hij heeft een sterk voorkeur voor met
houtige gewassen begroeide oevers. Vanwege deze voorkeur is deze soort niet relevant
als doelsoort in de witte gebieden.

Noordse woelmuis Microtus oeconumus De Noordse woelmuis bewoont in het agrarisch
gebied (Waterland) natte weilanden die vaak geheel door wateren zijn geïsoleerd. Waar
hij geen concurrentie van andere woelmuizen ondervindt (bepaalde eilandsituaties:
Texel) kan hij ook drogere biotopen bewonen. De soort is gebaat bij natuurlijke dyna-
miek waarbij weilanden periodiek onderlopen. Deze soort profiteert in belangrijke mate
van maatregelen binnen foerageergebieden van moerasvogels in het witte gebied.
Belangrijke leefgebieden van deze soort die overlappen met foerageergebieden van
moerasvogels in het witte gebied zijn weergegeven in figuur 3.5.

Aardbeivlinder Pyrgus malvae Deze soort komt in de huidige situatie alleen in reservaten
voor.
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Grote vuurvlinder Lycaena dispar Deze soort komt in de huidige situatie alleen in reser-
vaten voor.

Zilveren maan Clossiana selene Deze soort komt in de huidige situatie alleen in reserva-
ten voor.

Vroege glazenmaker Aeschna isosceles Deze soort van laagveengebieden kwam vroeger
in het landelijk gebied voor maar heeft zich in de afgelopen decennia steeds meer terug-
getrokken in reservaatsgebieden. De afname is vermoedelijk te wijten aan het verdwijnen
van mesotrofe wateren met riet en lisdodde. Met name in de laagveengebieden zijn
maatregelen in het agrarische gebied kansrijk. Deze soort profiteert dan ook van maatre-
gelen binnen foerageergebieden van moerasvogels in het witte gebied. Belangrijke leef-
gebieden van deze soort die overlappen met foerageergebieden van moerasvogels in het
witte gebied zijn weergegeven in figuur 3.5.

Groene glazenmaker Aeschna viridis De groene glazenmaker is in Nederland strikt
gebonden aan het voorkomen van krabbenscheer De soort komt hoofdzakelijk voor bin-
nen reservaatgebieden. Ook in het agrarische gebied komen echter populaties voor.
Deze soort profiteert in belangrijke mate van maatregelen binnen foerageergebieden van
moerasvogels in het witte gebied. Belangrijke leefgebieden van deze soort die overlap-
pen met foerageergebieden van moerasvogels in het witte gebied zijn weergegeven in
figuur 3.5.

Glassnijder Brachytron pratense De glassnijder is in Nederland een vrij algemene soort.
De belangrijkste populaties komen hierbij voor in reservaatsgebieden. Ook daarbuiten
liggen echter goede kansen voor deze soort. Deze soort profiteert in belangrijke mate
van maatregelen binnen foerageergebieden van moerasvogels in het witte gebied.
Belangrijke leefgebieden van deze soort die overlappen met foerageergebieden van
moerasvogels in het witte gebied zijn weergegeven in figuur 3.5.

Beekrombout Gophus vulgatissimus De beekrombout is een soort van rivieren en beken.
Deze soort profiteert niet van maatregelen binnen foerageergebieden van moerasvogels
in het witte gebied.

Bruine korenbout libellula fulva Deze tamelijk zeldzame soort komt voor binnen reser-
vaten in het laagveengebied maar de belangrijkste populaties worden gevonden in het
agrarische gebied langs kanalen. Deze populaties bevinden zich hoofdzakelijk buiten de
voor moerasvogels belangrijke foerageergebieden.

Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia dubia komt in de huidige situatie alleen in reservaten
voor.

Moerassprinkhaan Stethophyma grossum komt in de huidige situatie (vrijwel) alleen in
reservaten voor. Deze soort kan wel profiteren van maatregelen binnen foerageergebie-
den van moerasvogels in het witte gebied.
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Gouden sprinkhaan Chrysochraon despar komt in de huidige situatie (vrijwel) alleen in
reservaten voor. Deze soort kan wel profiteren van maatregelen binnen foerageergebie-
den van moerasvogels in het witte gebied.

Zompsprinkhaan Chortippus montanus komt in de huidige situatie (vrijwel) alleen in
reservaten voor. Deze soort kan wel profiteren van maatregelen binnen foerageergebie-
den van moerasvogels in het witte gebied.

Kamsalamander Triturus cristatus De kamsalamander is een soort die met name op de
zandgronden langs beken en rivieren voorkomt. Op de zandgronden komt de soort in
kleinschalig agrarisch landschap voor. Deze gebieden zijn echter van ondergeschikt
belang als foerageergebied voor moerasvogels. Binnen laag Nederland komt hij met
name binnen reservaatsgebieden voor. Alleen in de Vijfheerenlanden lijkt een polderpo-
pulatie aanwezig te zijn. Deze soort kan wel profiteren van maatregelen binnen foera-
geergebieden van moerasvogels in het witte gebied.Belangrijke leefgebieden van deze
soort die overlappen met foerageergebieden van moerasvogels in het witte gebied zijn
weergegeven in figuur 3.5.

Knoflookpad Pelobates fuscus De knoflookpad is een soort waarvan zowel de voort-
plantingswateren als het landhabitat regelmatig in het agrarisch gebied zijn gelegen. De
soort kan voor de voortplanting gebruik maken van voedselrijke wateren zoals weiland-
poelen en oude riviermeanders. Het landhabitat bestaat uit bossen en andere plaatsen
met een rulle zandige bodem waarin de dieren zich kunnen ingraven. Bekend is het
gebruik van volkstuinen, paardenweitjes en extensieve akkertjes. Het verspreidingsgebied
van deze soort overlapt niet met belangrijk foerageergebied van moerasvogels.

Heikikker Rana arvalis De heikikker is een soort die vooral in de hoger gelegen delen van
Nederland voorkomt. In bepaalde veenweidegebieden (Vijfheerenlanden, Alblasser-
waard) kan de soort ook in laag Nederland hoge dichtheden bereiken. Hier bewonen de
dieren weilandpolders. Deze soort profiteert in belangrijke mate van maatregelen binnen
foerageergebieden van moerasvogels in het witte gebied. Belangrijke leefgebieden van
deze soort die overlappen met foerageergebieden van moerasvogels in het witte gebied
zijn weergegeven in figuur 3.5.

Ringslang Natrix natrix De ringslang komt in Nederland met name voor in het oostelijk
rivieren gebied en het centrale veenweidegebied. De dieren komen daarbij relatief veel
voor binnen het landelijk gebied. Deze soort profiteert in belangrijke mate van maatre-
gelen binnen foerageergebieden van moerasvogels in het witte gebied. Belangrijke leef-
gebieden van deze soort die overlappen met foerageergebieden van moerasvogels in het
witte gebied zijn weergegeven in figuur 3.5.

Paling Anguilla anguilla De paling is een vis die zich op een onbekende plek in de buurt
van de Sargassozee voortplant. Hierna trekken de larven naar de Europese kusten waar
ze de rivieren optrekken om in zowel sloten als snelstromende beken op te groeien tot hij
terugtrekt naar de geboortegrond om af te paaien. Als migrerende vis heeft de paling
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veel te lijden van barrières in de grote rivieren zoals stuwen en waterkrachtcentrales.
Deze laatste vormen een belangrijke sterftefactor. Een andere oorzaak voor de sterke af-
name van deze vis het wegvangen van de larven (glasaal) voor consumptie. Hoewel het
landelijk gebied belangrijk voor deze vis is liggen de grootste knelpunten voor herstel van
de populatie buitendijks. Deze soort profiteert in belangrijke mate van maatregelen bin-
nen foerageergebieden van moerasvogels in het witte gebied.

Kroeskarper Carassius carassius De kroeskarper is een vis die vooral in het landelijk
gebied voorkomt. Hier bewoont hij goed begroeide oeverzones, met name waar wateren
bijna dichtgegroeid zijn met bijvoorbeeld waterpest kan hij hoge dichtheden bereiken. In
Nederland komt hij vooral voor binnen west-Nederland en het rivierkleigebied. Ook
daarbuiten wordt hij echter, wat meer verspreid, aangetroffen. Vanwege zijn verspreide,
redelijke algemene voorkomen worden geen specifieke maatregelen voor deze vis
behandeld maar wordt deze vis samen met vetje en bittervoorn onder de noemer vissen
behandeld. Deze soort profiteert in belangrijke mate van maatregelen binnen foerageer-
gebieden van moerasvogels in het witte gebied.

Vetje Leucaspius delineatus Het vetje is een algemeen visje van stilstaande wateren wat
eind 1800/begin 1900 Nederland heeft weten te koloniseren (De Nie 1996). De soort
komt vaak in het agrarische gebied voor waar zowel poldersloten als plassen en karper-
putten worden bewoond. Belangrijk zijn harde plantenstengels (riet, gele plomp) waar de
eitjes op af worden gezet. Vanwege zijn korte levensduur kan rigoureus schonen (ver-
dwijnen van ei-afzetmogelijkheden) in geïsoleerde wateren hierbij het einde betekenen
van de populatie. Vrijwel overal in west-Nederland komt deze soort binnen het landelijk
gebied voor. De verspreidingskernen lijken zich hierbij in het veenweidegebied te bevin-
den. In Oost-Nederland is de soort meer gebonden aan beken, rivieren en kanalen. Door
zijn formaat en levenswijze (veel aan de oppervlakte) is het een zeer geschikte prooivis
voor moerasvogels. Vanwege zijn verspreide, redelijke algemene voorkomen worden
geen specifieke maatregelen voor deze vis behandeld maar wordt deze vis samen met
kroeskarper en bittervoorn onder de noemer vissen behandeld. Deze soort profiteert in
belangrijke mate van maatregelen binnen foerageergebieden van moerasvogels in het
witte gebied.

Bittervoorn Rhodeus sericeus De bittervoorn is een algemene vis van stilstaande en lang-
zaam stromende wateren die in het agrarisch gebied hoge dichtheden kan bereiken. De
dichtheden kunnen hierbij per regio aanzienlijk variëren. Hierbij is hij in enkele regio’s een
der algemeenste vissen. Voor zijn voortplanting is de soort afhankelijk van grote zoet-
watermosselen. Hierdoor is hij gevoelig voor grootschalig baggerbeheer. De soort komt
vrijwel overal in West Nederland voor. Vanwege zijn verspreide, redelijke algemene voor-
komen worden geen specifieke maatregelen voor deze vis behandeld maar wordt deze
vis samen met kroeskarper en vetje onder de noemer vissen behandeld. Deze soort pro-
fiteert in belangrijke mate van maatregelen binnen foerageergebieden van moerasvogels
in het witte gebied.
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Grote modderkruiper Misgurnus fossilis De grote modderkruiper is een vis van stilstaan-
de wateren. Belangrijke populaties komen hierbij voor langs de Linge, de Lek (Vijfhee-
renlanden & Alblasserwaard) en in Noordwest Overijssel. Waarschijnlijk komt het groot-
ste deel van de populatie van deze soort voor buiten reservaatsgebieden. De dieren heb-
ben hierbij een voorkeur voor wateren met weinig andere vissoorten. In deze wateren
kunnen ze in hoge dichtheden voorkomen en stapelvoedsel vormen voor reigerachtigen
(Van der Winden et al. 2002b). Deze soort profiteert in belangrijke mate van maatrege-
len binnen foerageergebieden van moerasvogels in het witte gebied. Belangrijke leefge-
bieden van deze soort die overlappen met foerageergebieden van moerasvogels in het
witte gebied zijn weergegeven in figuur 3.5.

Kwabaal Lota lota De kwabaal is een roofvis die zowel stilstaande als stromende wateren
kan bewonen. Hierbij houden de dieren zich met name in de koudere delen. De dieren
paaien in februari-maart op ondergelopen weilanden en in andere ondiepe wateren. Het
is bekend dat dieren uit de Linge en Vinkeveense plassen in het verleden paaiden in de
nabijgelegen polders. Van alle in Nederlandse voorkomende vissen ziet de situatie voor
de kwabaal er het minst rooskleurig uit. Dit komt onder meer door het gebrek aan kennis
over deze soort en de vermoedelijke lage dichtheden waarin hij aanwezig is. Herstel-
maatregelen voor deze soort dienen zowel op het niveau van riviersystemen als aanlig-
gende polders plaats te vinden. Deze koudeminnende soort is in de rivieren sterk achter-
uitgegaan door vermoedelijk chemische verontreiniging. De huidige thermische veront-
reiniging maakt daarbij herstel na verbetering van de waterkwaliteit onwaarschijnlijk. In
de plassengebieden vormt het peilbeheer waarschijnlijk een knelpunt waardoor in de
winter niet voldoende ondergelopen delen aanwezig zijn om in te paaien. Kansrijke
maatregelen zijn dan ook met name mogelijk bij percelen die aan de plassen grenzen
waar deze soort nog voorkomt. Door deze in de winter en voorjaar langdurig onder
water te zetten worden geschikte paaiplaatsen gecreëerd. Deze soort profiteert in be-
langrijke mate van maatregelen binnen foerageergebieden van moerasvogels in het witte
gebied.
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Figuur 3.5a. Belangrijke leefgebieden van overige fauna in agrarische foerageergebie-
den van moerasvogels (uitgangspunt figuur 3.4). Belangrijke gebieden zijn
per Rode Lijst soort omkaderd. N.B. op de kaart zijn niet alle leefgebieden
van overige fauna in Nederland opgenomen, maar uitsluitend die gebieden
die overlappen met belangrijk agrarisch foerageergebied van lepelaar,
purperreiger en zwarte stern.
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Figuur 3.5b. Overzicht van de belangrijkste foerageergebieden van moerasvogels, waar-
in is aangegeven waar, binnen deze foerageergebieden, belangrijke leefge-
bieden liggen van Rode Lijst-fauna soorten
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4 Ecologische randvoorwaarden doelsoorten

4.1 Foerageergebied lepelaar

De lepelaar foerageert in Nederland in het Waddengebied, de Zoute Delta, zoete en
brakke moerasgebieden en agrarisch gebied (Jonker 1992, Blomert & Wymenga 2000,
Overdijk 2002). In het agrarisch gebied wordt vooral gefoerageerd in sloten. Polderslo-
ten in zeekleigebieden zijn favoriet, in mindere mate wordt gefoerageerd in laagveenpol-
ders. Gebieden met een relatief hoge slootdichtheid worden het meest bezocht. Vereist is
een slootdiepte van 10-30 om te kunnen waden (Jonker 1992). De benutte sloten zijn
doorgaans 3-5 meter breed, hebben een zeer beperkte bedekking aan waterplanten en
liggen in open landschap. Open slootdelen zijn vereist om te kunnen waden en prooi-
dieren op de tast te kunnen vangen, een beperkte bedekking van waterplanten is van
belang voor vis en andere waterorganismen. Plaatselijke diepere delen (meer dan 2
meter) zijn van belang als overwinteringsplaats voor vis.

Prooidieren in het vroege voorjaar zijn met name stekelbaars (drie- en tiendoornige ste-
kelbaars) en later in het seizoen jonge (wit)vis, amfibieën en grotere waterinsecten
(Schutte & den Boer 1999). Migratiemogelijkheden voor driedoornige stekelbaarzen tus-
sen polder en zee zijn van belang, omdat de exemplaren die op zee overwinteren en in
het voorjaar binnentrekken groter zijn dan de standexemplaren.

Het talud is van ondergeschikt belang; dit kan U-vormig zijn, een flauw verloop hebben
of terrasvormig zijn. Relevant is een vlakke, redelijk stevige bedding, zodat lepelaars door
de sloot of langs de slootkant kunnen waden.

In tabel 4.1 zijn de kenmerken van foerageerhabitat voor lepelaars samengevat.

4.2 Foerageergebied purperreiger

De purperreiger foerageert in Nederland in moeras en agrarisch gebied, met name in de
laagveengebieden. In het agrarisch gebied wordt gefoerageerd langs (en in) sloten, in
slootkanten en op graslandpercelen en in perceelranden (Van der Winden & van Horssen
2001). Gebieden met een hoge slootdichtheid (> 10 km per 100 ha) waar de sloten bre-
der zijn dan 1 meter hebben de voorkeur. Purperreigers foerageren zowel langs sloten
met kortgemaaide oevers als oevers met hogere vegetatie en langs sloten met veel en
weinig waterplanten. Desalniettemin lijkt het noodzakelijk dat in het totale foerageerge-
bied meerdere sloottypen aanwezig zijn waaronder sloten met en zonder helofyten-
vegetaties en met en zonder waterplanten (submers en drijvend). Een belangrijk deel van
de sloten dient helder te zijn (zicht meer dan 50 cm). De sloten dienen op diepte te wor-
den gehouden omdat sloten met veel bagger ongeschikt worden.
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In het totale foerageergebied is bij voorkeur een grote variatie aan prooien aanwezig
waaronder amfibieën (m.n. kikkers), vissen (o.a. witvis, baars, zeelt), grote waterinsecten
(spinnende watertor, geelgerande watertor), muizen, waterratten en mollen.

Tabel 4.1. Checklist met habitateisen voor het foerageergebied van de lepelaar in agrarisch ge-
bied. Bronnen: Wintermans & Wymenga 1996, Schutte & den Boer 1999, Blomert
& Wymenga 2000. In de tabel zijn randvoorwaarden opgenomen die van invloed
zijn op prooibeschikbaarheid (P) alsmede voor de geschiktheid als foerageergebied
(F).

factor waarde of kwalificatie opmerkingen

WATERBIOTOOP

dimensie en morfologie

 type sloten (P, F)
 bodem zeeklei, laagveen (P, F) poldersloten op zeeklei optimaal
 breedte water > 2m en < 8m (P, F) doorgaans 3-5 meter
 lengte oever redelijk 1,3 km/100 ha (P)
 talud divers (F) u-vormig of flauw talud
 bedding vlak (F) voldoende stevig
 diepte ondiepe delen (< 30 cm) (F) foerageerdiepte 10-30 cm,

plaatselijk diepte > 0,5 m als
winterrefugia voor vis.

hydrologie

 stroomsnelheid < 1 m/s (P) hooguit zeer zwak stromend
 peilfluctuaties gunstig (P) periodiek droogvallen in

waterkwaliteit

 doorzicht indifferent jaagt op de tast
 trofiegraad mesotroof tot eutroof (P) (niet hypertroof)
 zuurgraad pH > 5 (P)
 chloridegehalte zoet en zout in polders brak en zoet

vegetatie

 watervegetatie beperkt ontwikkeld (P, F) foerageert bij voorkeur in open
water, voor prooidiversiteit
afwisseling nodig.

 oevervegetatie beperkt ontwikkeld (P, F) bij voorkeur open sloten

LANDBIOTOOP

 vegetatie niet relevant foerageert niet op land

OVERIGE VOORWAARDEN

 rust gebiedsdelen met een lage verstoringintensiteit dienen aanwezig te zijn

Zowel ondiepe sloten (bewaadbaar) als diepe sloten worden als foerageergebied benut,
maar idealiter hebben sloten zeer flauwe taluds die geleidelijk in het water lopen zodat
de vogels tenminste deels in het water kunnen foerageren.

De graslandpercelen worden door purperreigers als voedselgebied benut indien ze exten-
sief beheerd worden en er muizen, mollen en kikkers in voorkomen. Laat gemaaide
graslanden (voor het eerst eind juni-juli) kunnen van belang zijn omdat muizenpopulaties
zich gedurende het seizoen kunnen opbouwen. Als er laat gemaaid wordt, zijn de aan-
wezige muizen bovendien beter zichtbaar in het korte gras.
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Bij voorkeur zijn in het foerageergebied van purperreigers, naast sloten, lokaal ondiepe (<
50 cm) waadbare poelen aanwezig zijn met verspreide helofyten.

In de ideale situatie kunnen purperreigers tijdens het foerageren, wisselen tussen sloot-
kanten, sloten ruige percelen en ondiepe poelen. In tabel 4.2 zijn de habitateisen voor
het purperreiger foerageerhabitat samengevat.

Tabel 4.2. Checklist met habitateisen voor het foerageergebied van de purperreiger. Bronnen
(Van der Kooij 1976, Ellenbroek et al. 1999, Van der Winden & van Horssen 2001).
In de tabel zijn randvoorwaarden opgenomen die van invloed zijn op prooibeschik-
baarheid (P) alsmede voor de geschiktheid als foerageergebied. (F).

factor waarde of kwalificatie opmerkingen

WATERBIOTOOP

dimensie en morfologie

 type sloten of poelen (P, F) naast sloten zijn ondiepe
poelen/plassen belangrijk

 bodem laagveen (P, F) ook klei op veen
 breedte water > 2m en < 8m (P)
 lengte oever minimaal 10 km/100 ha (P, F) veel overgangen
 talud glooiend (F) weinig bagger op de bodem
 diepte ondiepe delen (< 50 cm) glooiend talud met overgang in

nodig (P, F) waadbare ondiepe waterdelen
meest ideaal. Diepe delen in regio
nodig als winterrefugia voor vis.

hydrologie

 stroomsnelheid hooguit zeer zwak stromend
 peilfluctuaties gunstig (P) periodiek droogvallen in combina-

tie permanente wateren optimaal
waterkwaliteit

 doorzicht > 1m (F) goed doorzicht (zichtjager)
 trofiegraad mesotroof tot eutroof (P) (niet hypertroof)
 zuurgraad pH > 5 (P)

vegetatie

 submerse vegetatie goed ontwikkeld (P) ten minste in deel gebied
 drijvende vegetatie ten minste in deel gebied lage bedekking van kroos,

krabbescheer of g. plomp/waterlelie of flab. of kroosvaren (P, F)
 oevervegetatie gras, helofyten en kruiden (P, F) smalle stroken (< 2m) volstaan
 helofyten verspreide helofyten (P, F) in poelen in mozaïek structuur

LANDBIOTOOP

 vegetatie extensieve graslanden met percelen met maaibeheer
kort en hoog gras en eind juni-juli
delen met greppels (P, F) geen bos/bosschages

OVERIGE VOORWAARDEN

 rust gebiedsdelen met een lage verstoringintensiteit dienen aanwezig te zijn

4.3 Foerageergebied zwarte stern

De zwarte stern foerageert in Nederland in moeras en open water en in agrarisch gebied.
In het agrarisch gebied wordt gefoerageerd boven sloten, slootkanten en graslandperce-
len (Van der Winden 2002). Gebieden met een hoge slootdichtheid waar de sloten bre-
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der zijn dan 2 meter hebben de voorkeur (>10% wateroppervlak in een polder). In een
foerageergebied zijn meerdere sloottypen noodzakelijk, waaronder sloten met helofyten-
vegetaties en waterplanten (submers en drijvend). Een belangrijk deel van de sloten dient
helder en diep te zijn (zicht meer dan 50 cm).

In het foerageergebied is bij voorkeur een grote variatie aan prooien aanwezig waaron-
der vissen (o.a. voorns, baars), grote waterinsecten (larven watertorren), regenwormen,
en terrestrische insecten zoals zweefvliegen, libellen, juffers, dansmuggen en amfibieën
en hun larven.

Binnen het foerageergebied dienen sloten met en zonder waterplanten (submers en drij-
vend aanwezig te zijn). De sloten dienen op diepte te worden gehouden omdat sloten
met veel bagger ongeschikt worden.

Verschillende typen graslandpercelen worden door zwarte sterns benut, waaronder
intensief beheerde en frequente gemaaide (strontvliegen, regenwormen) en extensief
beheerde (zweefvliegen, overige diptera). Een combinatie van intensieve graslanden met
extensieve bloemrijke graslanden is ideaal. Belangrijke insectenrijke bloemsoorten zijn
onder andere (akker)distel, harig wilgenroosje en schermbloemigen (met name engel-
wortel en berenklauw).

Bij voorkeur zijn in het foerageergebied van zwarte sterns lokaal ondiepe (< 50 cm), van
het oppervlaktewater geïsoleerde, poelen aanwezig met verspreide helofyten.

In het foerageergebied zijn zwarte sterns weinig verstoringsgevoelig Indien ze in agra-
risch gebied broeden dienen er rustige gebiedsdelen aanwezig te zijn of mitigerende
maatregelen genomen te worden in overleg met boeren (zie Van der Winden 2002).

In de ideale situatie kunnen zwarte sterns tijdens het verzamelen van hun voedsel wisse-
len tussen slootkanten, sloten, ruige percelen, gemaaide percelen en ondiepe poelen. In
tabel 4.3 zijn de habitateisen voor het foerageerhabitat van de zwarte stern samengevat.

4.4 Overlap tussen de verschillende soorten

In hoofdlijnen vertoont zowel de ligging als de kwaliteit van het foerageergebied van
purperreiger en zwarte stern grote overeenkomsten (figuur 3.4, tabel 4.2 en 4.3). Beide
soorten foerageren in waterplantenrijke kleine wateren met meer of minder rijk begroei-
de oevers. De zoekgebieden waar verbetering van het leefgebied noodzakelijk zijn
overlappen in grote mate en het type maatregelen dat uitgevoerd dient te worden even-
eens. Om deze reden worden beide soorten gezamenlijk behandeld. Voor de lepelaar zijn
noodzakelijke inrichtingsmaatregelen reeds in een uitgebreide vorm besproken (Schutte
& den Boer 1999) en de belangrijkste punten worden voor de volledigheid herhaald.
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Tabel 4.3. Checklist met habitateisen voor het foerageergebied van de zwarte stern in agra-
risch gebied. Bronnen (Van der Winden & Heemskerk 1999, Van der Winden
2002, van der Winden ongepubl). In de tabel zijn randvoorwaarden opgenomen die
van invloed zijn op prooibeschikbaarheid (P) alsmede voor de geschiktheid als
foerageergebied (F).

factor waarde of kwalificatie opmerkingen

WATERBIOTOOP

dimensie en morfologie

 type sloten en poelen (P, F) 10-60% oppervlak percentage
 bodem laagveen, klei, zand (P, F)
 breedte water > 2m (P, F) tenminste 50% sloten breder dan

4 m is optimaal
 lengte oever zeer groot (P, F) veel overgangen
 bodem weinig bagger (P)
 diepte ondiepe delen (< 50 cm) en diepe delen diepe delen in regio nodig

(P) als refugia voor vis.
hydrologie

 stroomsnelheid < 1 m/s (P) hooguit zeer zwak stromend
 peilfluctuaties gunstig tussen seizoenen periodiek droogvallen in

in broedseizoen beperkt (P) combinatie met permanente wa-
teren gunstig

waterkwaliteit

doorzicht > 1m (P, F) goed doorzicht (zichtjager)
trofiegraad mesotroof tot eutroof (P) (niet hypertroof)
zuurgraad pH > 5 (P) geen verzuurde wateren

vegetatie

submerse vegetatie goed ontwikkeld ten minste in deel gebied (P)
drijvende vegetatie goed ontwikkeld ten minste in deel gebied geen hoge bedekking van kroos,

(P, F) flab of kroosvaren
krabbescheer 5-10% van oppervlaktewater bedekt met overjarige matten  (P, F)
gele plomp/waterlelie tenminste 5% van wateroppervlak bedekt (P, F)
oevervegetatie deels helofyten en kruidenrijke vegetatie smalle stroken (< 2m) volstaan

(P, F)
LANDBIOTOOP

 Vegetatie graslanden met kort en hoog gras ook percelen met maaibeheer
(P, F) eind juni-juli

 type ook bloemrijke graslanden (P, F) akkerdistel, schermbloemen

4.5 Knelpunten foerageergebied van lepelaar

Waterpeilbeheer en het voedselaanbod
Compartimentering van polders met verschillende peilen heeft ervoor gezorgd dat pol-
ders van elkaar geïsoleerd raakt en vismigratie van en naar overwinteringsgebieden of
paaiplaatsen wordt verhinderd. Tegennatuurlijk peilbeheer, lager in de winter, hoger in de
zomer, is ongunstig voor het visaanbod. Zo zijn er in de winter te weinig diepe plekken in
poldersloten waardoor overlevingskansen van vis kleiner zijn, met als gevolg dat het
prooiaanbod in het vroege voorjaar slecht is. Verandering van polder- of slootpeil als
gevolg van ruilverkaveling of functieverandering (bv bollenteelt in Noord-Holland) maakt
het foerageergebied minder geschikt (Jonker 1992). In poldergebieden die diep ontwa-
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terd zijn, wordt ook vaak het slootbodemprofiel steil en V-vormig gemaakt zodat het
ongeschikt wordt voor lepelaars die een geleidelijk U-vormig profiel nodig hebben.

Slootbodem en oevergesteldheid
Achterstallig slootonderhoud, waardoor een dikke baggerlaag in sloten ontstaat, kan het
foerageren van lepelaars verhinderen. Kunstmatige oeververdediging (vaak toegepast op
plassen en meren) maakt ondieptes ongeschikt als foerageergebied voor lepelaars.

Chemische samenstelling van oppervlakte water
Belasting van het oppervlaktewater met bestrijdingmiddelen, zware metalen of mest-
stoffen kan indirect een effect hebben op het voorkomen en de kwaliteit van prooien.
Echter in de huidige situatie zijn er geen negatieve effecten op kuikens en eieren bekend
die op deze processen wijzen (van Hattum et al. 1998 en Denneman 1992, alleen relatief
hoog kwik gehalte, in 60/70er jaren wel effect op populatie lepelaars).

Rust
Verstoring door een grotere ontsluiting van landelijke gebieden (fietspaden en wandel-
paden die in het kader van ruilverkavelingen worden aangelegd) verkleint het aandeel
potentieel geschikt foerageergebied voor lepelaars.

4.6 Knelpunten foerageerhabitat van purperreiger en zwarte stern

In hoofdlijnen vertoont zowel de ligging als de kwaliteit van het foerageergebied van
purperreiger en zwarte stern grote overeenkomsten (figuur 3.4, tabel 4.2 en 4.3). In dit
hoofdstuk worden in algemene zin de knelpunten besproken voor het foerageergebied
van beide soorten. In veel gevallen komen de knelpunten overeen. Daar waar verschillen
tussen beide soorten zijn wordt dit aangegeven. Tevens wordt in dat geval aangegeven
of dit tegenstrijdige verschillen zijn of aanvullingen.

In het onderstaande zijn zowel processen als factoren genoemd. Dus het gebrek aan
helofyten is genoemd alsmede de oorzaken hiervoor zoals schoningsbeheer. Veel facto-
ren zijn terug te voeren op een beperkt aanbod aan prooidieren. Dit is in de begeleiden-
de teksten aangegeven.

4.6.1 Waterkwantiteitsbeheer en -kwaliteitsbeheer sloten

De belangrijkste beperkende factoren voor purperreiger en zwarte stern in het agrarisch
gebied zijn gelegen in het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer. Hieronder worden de
belangrijkste punten samengevat, waarbij in alle situaties geldt dat meerdere knelpunten
tegelijkertijd optreden en elkaar bovendien kunnen versterken.

1. Afname wateroppervlak en diversiteit
In de meeste agrarische gebieden is het oppervlak water (sloten) flink afgenomen de
laatste decennia. Dit als gevolg van de drooglegging of egalisering van hoofdsloten,
(ruilverkavelingen), maar zeker niet in de laatste plaats als gevolg van de demping van
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dwarssloten. In sommige gebieden is het dempen van poelen een probleem. Dit is een
knelpunt omdat het totaal oppervlak water en de randlengte is afgenomen. Met name
dwarssloten bieden in de regel een belangrijk brongebied voor prooien omdat het on-
derhoud minder frequent is en er opgroeigebieden voor visbroed en amfibieën aanwezig
kunnen zijn.

2. Afname visbestanden
In veel polders vindt de wateraanvoer plaats over een lange toegangsweg. De verbindin-
gen tussen tertiaire sloten en (diep) open water zijn zeer beperkt aanwezig (isolatie pol-
ders). Veel poldersloten zijn door sluizen, gemalen en stuwen effectief afgesloten van
hoofdweteringen zodat vis de polders onvoldoende (frequent) kan bereiken. In de prak-
tijk betekent dit veelal dat visintrek in het voorjaar niet of zeer laat op gang komt en zelf-
standige vispopulaties met een hoge dichtheid aan prooien ontbreken (Tauw 2002, De
Jong & Hoogerwerf 2002). In de winter kunnen vispopulaties in de polders bij vorst snel
ineenstorten, waardoor de prooibeschikbaarheid in het voorjaar laag is. Voor zowel pur-
perreiger als zwarte stern is dit een wezenlijk probleem omdat vis (en visbroed) een
belangrijk bestanddeel van het voedselpakket vormt. In gebieden met kwetsbare amfi-
bieënsoorten of grote modderkruipers is het raadzaam om terughoudend te zijn met het
opheffen van isolatie. Zonering kan hierbij een belangrijke maatregel zijn.

3. Baggervorming
In de meeste veenweidegebieden is een grote achterstand ontstaan in het onderhoud
van de sloten. Veel sloten zijn hierdoor volgelopen met bagger, waardoor de waterdiepte
sterk is afgenomen, het doorzicht is verminderd en waterplanten slecht ontwikkelen. De
ondiepe baggersloten bieden onvoldoende voedsel voor purperreiger en zwarte stern en
de vangbaarheid ervan neemt af vanwege het afgenomen doorzicht (Van der Winden
2001).

4. Uniformiteit sloten met weinig planten
In de vigerende visie hebben sloten hoofdzakelijk een betekenis voor het waterbeheer.
Dit betekent dat sloten in de regel frequent geschoond worden op een intensieve wijze.
In veel gebieden betekent dit dat er uniforme sloottypen ontstaan met weinig submerse
planten en weinig oeverplanten. De structuur van de sloten (breedtes en variatie) is één-
vormig. De schuilmogelijkheden voor veel prooitypen zijn beperkt en bovendien kunnen
meerjarige cycli van grote waterinsecten, amfibieën of vis vaak niet voltooid worden.
Paaiplaatsen voor vis zijn eveneens beperkt beschikbaar.

5. Steile taluds
De vorm van de taluds en de bijbehorende drooglegging van de percelen bepalen in
belangrijke mate de kwantiteit en kwaliteit van prooien en bovendien de vangbaarheid
ervan (zeker voor purperreigers). Sloten met geleidelijke taluds bieden kansen aan de
ontwikkeling van helofyten en schuilmogelijkheden voor kleine vis en insecten en amfi-
bieën (o.a. De Jong & Hoogerwerf 2002). Bovendien kunnen purperreigers vanaf flauwe
taluds de sloten goed bevissen. Als gevolg van de verlaging van de oppervlaktewater-
peilen zijn de taluds in veel gebieden te steil. Voor purperreiger zijn de taluds in veel
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gebieden dermate steil dat ze ongeschikt zijn als foerageergebied. Dit speelt met name in
gebieden waar de veenlagen dun zijn (klei op veen, veen op klei of veen op zand).

6. Tegennatuurlijke waterpeilen
De meeste veenweidegebieden kennen een tegennatuurlijk waterpeilbeheer met relatief
hoge zomerpeilen en lage winterpeilen. Belangrijke nadelen hiervan staan onder andere
beschreven in Den Boer (2000) en De Jong & Hoogerwerf (2002). Samengevat komt het
erop naar dat de eutrofiëring versterkt wordt, de ontwikkeling van helofyten benadeeld
wordt. Bovendien kunnen de winterpeilen dermate laag zijn dat vis- en amfibieënpopu-
laties in polders sterven tijdens vorstperioden (De Jong & Hoogerwerf 2002). Recent is in
de Krimpenerwaard, Zuid-Holland duidelijk geworden dat de ontwikkeling van krabbe-
scheer ook benadeeld wordt door dit onnatuurlijke peilbeheer (Kuipers in prep.). Voor
moerasvogels komt daar specifiek nog bij dat hogere peilen in de zomer de vangbaarheid
van prooien bemoeilijkt. In natuurlijke systemen neemt de vangbaarheid van prooien in
de loop van de zomer, wanneer de voedselbehoefte groot is vanwege de jongen, juist
toe door het ontstaan van ondiepe poelen.

7. Te hoge trofiegraad van veel oppervlaktewateren
In veel gebieden is het oppervlaktewater hypertroof als gevolg van de inlaat van hyper-
troof water (Rijnwater) en bemesting van aangrenzende percelen. Samengevat veroor-
zaakt dit een versterking van de baggervorming, algenbloei (troebelheid van het water)
en dichte lagen van kroos en flab (o.a. Den Boer 2000). De troebelheid van het water
vermindert de diversiteit aan prooitypen omdat veel soorten in troebel water niet kunnen
leven. Bovendien neemt de vangbaarheid af voor zichtjagers als zwarte stern en purper-
reiger.

8. Weinig dynamiek
In het agrarisch gebied is (natuurlijke) dynamiek in waterpeilen vrijwel geheel afwezig.
Kleine schommelingen worden toegestaan in de sloten. Echter in polders met sterke kwel
wordt dit water snel afgevoerd evenals regenwater. Plas-dras situaties komen slechts zeer
beperkt voor en dan hooguit gedurende een korte periode. Om deze reden ontbreken
natte laagtes in graslanden veelal die als paaigebied voor vis en amfibieën kunnen dienen
en daarmee als foerageergebied voor moerasvogels. Als gevolg van het ontbreken van
dynamiek ontwikkelen oevervegetaties zich bovendien minder goed.

4.6.2 Beheer percelen en perceelranden

9. Eenvormige, weinig structuurrijke perceelranden en percelen
Purperreiger en zwarte stern foerageren beide op prooisoorten die voor tenminste in een
deel van hun jaarcyclusfase afhankelijk zijn van terrestrische milieus, zoals insecten
(zwarte stern) of kleine zoogdieren en amfibieën (purperreiger). Van zoogdieren (Huijser
et al. 2001) en amfibieën en insecten (van der Winden & van de Haterd 2002) is bekend
dat er hogere dichtheden voorkomen in structuurrijke slootranden. In veel grasland-
gebieden ontbreken bloemrijke structuurrijke randen of percelen waar dergelijke prooien
voorkomen. De percelen bestaan in de regel uit éénvormige graslandtypen waar het gras
frequent gemaaid wordt. De prooisamenstelling is hier uniform. Randen en overhoeken
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die meerjarig niet gemaaid worden ontbreken in veel gebieden zodat diersoorten met
meerjarige cycli of overwinteren in overjarige kruiden veelal ontbreken. Grasland wordt
in toenemende mate omgezet in maïsakkers hetgeen voor beide soorten ongeschikt
foerageergebied is.

4.7 Knelpunten voor moerasvogels en overige fauna in agrarisch gebied

In de voorliggende paragrafen worden de knelpunten in het agrarisch gebied per soort
beschreven. Voor purperreiger en zwarte stern zijn ze, gezien de overlap, al samengeno-
men. In tabel 4.4 zijn alle knelpunten samengenomen en per soort van het aandachts-
plan moerasvogels (exclusief blauwe kiekendief) getoetst. Uit dit overzicht blijkt dat de
meeste knelpunten terug te voeren zijn op problemen in waterkwaliteits- en kwantiteits-
beheer. In de matrix staan zowel processen als factoren omdat bij doelgroepen de
samenhang niet altijd helder is. Uit de tabel blijkt da er, gesimplificeerd, vooral winst te
boeken is bij verbetering van de factoren waterplanten en oevervegetatie via de proces-
sen slootschoning, baggeren en peilbeheer. Flexibel peilbeheer of idealiter natuurlijk peil-
beheer (hoge winterpeilen, lage zomerpeilen) zijn in de huidige bedrijfsvoering lastig tot
zeer moeilijk inpasbaar. Op de korte termijn bieden beheersmaatregelen zoals baggeren
en schoning wel goede mogelijkheden.

In belangrijke mate zijn de knelpunten die voor moerasvogels gelden vergelijkbaar met
die voor belangrijke overige fauna in het agrarisch gebied (tabel 4.5). Ook hier zijn wa-
terhuishouding (peilbeheer) en het ontbreken van moerasovergangen belangrijke knel-
punten. Het opheffen van isolatie in polders werkt voor een aantal vissoorten positief uit
(vetje), maar voor andere niet (grote modderkruiper. Dit is tegenstrijdig en slechts op te
lossen door een zonering aan te brengen met geïsoleerde en niet geïsoleerde gebieds-
delen.
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Tabel 4.4. Overzicht van knelpunten in agrarisch gebied per aandachtsoort in het
Beschermingsplan Moerasvogels. – effect groot, effect aanwezig, 0 = effect
niet relevant. De knelpunten zijn in hoofdthema’s samengevat. Het is moge-
lijk dat knelpunten overlappen of indirect met elkaar samenhangen (bijvoor-
beeld slootschonen en waterplanten), voor de volledigheid zijn de items
toch opgenomen en niet uitsluitend het uiteindelijke effect. Rd = roerdomp,
Wa = woudaap, Kw = kwak, Pu = purperreiger, Ll = lepelaar, Ke = kroon-
eend, Po = porseleinhoen, Zs = zwarte stern, Bb = blauwborst, Sn = snor, Gk
= grote karekiet, Bm = baardman.

Knelpunt Rd Wa Kw Pu Ll Ke Po Zs Bb Sn Gk Bm

1. Wateroppervlak en omvang

   a. dempen dwarssloten -- - ? -- -- 0 0 -- - 0 0 0

   b. egaliseren hoofdwateren -- - ? -- -- - 0 -- - 0 0 0

   c. dempen poelen -- -- - -- - 0 - -- - - - 0

2. Afname visbestanden -- -- - -- -- 0 0 -- 0 0 0 0

3. Te veel bagger  (ondiep troebel) -- -- -- -- -- -- 0 -- 0 0 0 0

4. te frequente schoning (planten) -- -- - -- - -- 0 -- - 0 - 0

   a. te weinig waterplanten -- -- - -- - -- 0 -- 0 0 - 0

   b. te weinig krabbescheer/lelies -- -- - -- 0 -- 0 -- 0 0 - 0

   c. weinig helofyten -- -- - -- 0 - -- -- -- -- -- --

5. te steile taluds -- - - -- -- 0 - - -- 0 0 0

6. tegennatuurlijk peilbeheer -- -- -- -- -- -- - -- - - - -

7. sloten hypertroof -- -- -- -- -- -- 0 -- 0 0 - 0

   a. te veel kroos/flab/algen -- -- -- -- -- -- 0 -- 0 0 - 0

8. Dynamiek

   a. geen plas-dras landen -- 0 -- -- -- 0 -- -- 0 0 0 0

9. Eenvormige percelen en perceelranden

   a. weinig overjarige vegetaties -- 0 0 -- 0 0 - -- -- - -- -

   b. weinig structuurrijke perceelranden -- 0 0 -- 0 0 0 -- -- - --

   c. weinig laat maaibeheer -- 0 0 -- 0 0 0 -- - 0 0 0
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Tabel 4.5. Overzicht van knelpunten in agrarisch gebied per aandachtsoort in het Be-
schermingsplan Moerasvogels. – - effect groot, - effect aanwezig, 0 = effect
niet relevant. De knelpunten zijn in hoofdthema’s samengevat. Het is mo-
gelijk dat knelpunten overlappen of indirect met elkaar samenhangen (bij-
voorbeeld slootschonen en waterplanten), voor de volledigheid zijn de
items toch opgenomen en niet uitsluitend het uiteindelijke effect. Ws
=waterspitsmuis, Nw = Noordse woelmuis, Vg = vroege glazenmaker, Gg =
groene glazenmaker, Gs = glassnijder, Ks = kamsalamander, Hk = heikikker,
Rs = ringslang, Gm = grote modderkruiper, Kw = kwabaal, Vi = vis alge-
meen (o.a. kroeskarper, vetje, bittervoorn).

Zoogdieren Libellen Herpetofauna vis

Knelpunt Ws NwVg Gg Gs Ks Kp Hk Rs GmKw Vi

1. Wateroppervlak en omvang

   a. dempen dwarssloten -- - - - - -- - -- -- -- - --

   b. egaliseren hoofdwateren - 0 - - - 0 0 0 -- - - --

   c. dempen poelen - 0 -- 0 -- -- -- -- -- - 0 0

2. Afname visbestanden

   a. isolatie polderwateren - 0 + + + + + + ? + -- -

   b. weinig overwinteringsputten 0 0 + + + 0 0 0 ? + - --

3. te veel bagger (ondiep, troebel) - 0 - - - - - - ? - -- -

4. te frequente schoning (planten) - 0 - -- -- -- - - 0 -- - --

   a. te weinig waterplanten - 0 -- -- -- -- - - - -- - --

   b. te weinig krabbescheer/lelies 0 0 -- -- 0 0 0 0 - 0 - -

   c. weinig helofyten - - -- - -- 0 0 - 0 -- - --

5. te steile taluds -- - - - - -- -- -- -- -- 0 -

6. tegennatuurlijk peilbeheer - - - - - - -- -- - - - --

7. sloten hypertroof -- 0 - - - -- - -- - - - --

   a. te veel kroos/flab/algen -- 0 -- -- - - - - - - - -

8. Beperkte dynamiek

   a. geen plas-dras landen - -- 0 0 0 0 0 -- - 0 -- -

9. Eenvormige percelen en perceelranden

   a. weinig overjarige vegetaties - - 0 0 0 - 0 - - 0 0 0

   b. weinig structuurrijke perceelranden -- - - - - 0 0 -- - 0 0 0

   c. weinig laat maaibeheer ? 0 - - - 0 0 - - 0 0 0
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5 Verbetering van het leefgebied voor purperreiger
en zwarte stern

5.1 Inrichtingsmaatregelen

Voor het agrarisch gebied zijn reeds door diverse instanties maatregelen uitgewerkt die
positief zouden moeten zijn voor moerasvogels. Het betreft in vrijwel alle situaties maat-
regelen die een antwoord geven op de knelpunten die zijn opgesomd in hoofdstuk 5.
Deels betreft dit sectorale maatregelen zoals maatregelen ter verbetering van de vispo-
pulaties (de Jong & Hoogerwerf 2002), maar andere voorstellen kiezen een bredere
insteek waar meer organismen van profiteren (oa. CLM 2000). In deze paragraaf wordt
een aantal maatregelen samengevat die direct of indirect het leefgebied van purperreiger
en zwarte stern verbeteren. Bij de voorgestelde maatregelen is de handhaving van het
huidige agrarische gebruik een voorwaarde.

1. Aanleg ondiepe oeverzones
(knelpunt 1, 2, 4, 5)
Maatregel 1.1     De aanleg van     plas-drasbermen     langs sloten of hoofdweteringen vergroot
het oppervlak ondiep leefgebied voor jonge vis, amfibieën en waterinsecten. Het dient
tevens als foerageerhabitat (waden) voor de purperreiger. In figuur 5.1 is een concreet
voorbeeld gepresenteerd van de invulling van deze maatregel in de Krimpenerwaard (zie
ook CUR 1999 a,b).

Maatregel 1.2     Indien de hele watergang wordt vergraven kunnen    accoladeprofielen    
worden aangelegd, waarbij het profiel bestaat uit een dieper deel geflankeerd door
ondiepere zones. Door een watergang een groter watervoerend profiel te geven dan op
grond van de maatgevende afvoer noodzakelijk is, kan er meer begroeiing in de water-
gang worden toegestaan (naar De Jong & Hoogerwerf 2002).

Maatregel 1.3     Als er steile taluds zijn kan éénzijdig een deel van het    talud ver       graven    
worden tot een geleidelijk talud, al dan niet gecombineerd met een plas-dras oever.

2. Opheffen isolatie voor visintrek
(knelpunt 2)
Maatregel 2.1     Om de isolatie voor visintrek te beperken is het belangrijk een deel van de
poldersloten    aan te laten        sluiten op hoofdweteringen of diepe wateren    . De Jong &
Hoogerwerf (2002) bevelen een verhouding diepe hoofdwetering tot sloten aan van 1:8
tot 15. dat betekent dat voor elke 8 tot 15 km sloot tenminste één km hoofdwetering
aanwezig moet zijn om de intrek van vis te garanderen. Uiteraard dient deze hoofdwete-
ring zonder hindernissen (stuwen, dammen) in open verbinding met de sloten te staan
(zie anders maatregel 2.3). (zie ook Riemersma 2000). Hierbij dient nadrukkelijk te wor-
den aangetekend dat niet alle sloten verbonden moeten worden. Gebiedsdelen die min-
der goed toegankelijk zijn voor vis hebben ook hun waarde (onder andere voor amfi-
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bieën). Ideaal is een mix van sloten met een visgemeenschappen gedomineerd door riet-
voorn, baars, blankvoorn, snoek en brasem alsmede sloten waard deze vissen moeilijk
kunnen komen. Ook om andere reden is het niet verstandig alle sloten met elkaar te
verbinden omdat dit ook tot uniformiteit leidt en bovendien de waterkwaliteit in sommi-
ge gebieden negatief kan beïnvloeden.

Figuur 5.1. Voorbeeld van de realisatie van diepe overwinteringsplaatsen voor vis in
combinatie met terrasoevers op aansluitpunten van sloten. In de kleine fi-
guur rechtsboven zijn locaties in veenweidegebieden aangegeven waar de
maatregel is toe te passen. In de schets is de omvang en ligging van de in-
grepen aangegeven. Donker gearceerd is de ligging van de diepe visput die
op de kruising van sloten is te graven. De oevers van de sloten zijn af te
graven tot plasoevers of flauwe oevers al dan niet met een deel onder wa-
ter. het is aan te bevelen de terrasoevers niet breder dan 5 m te maken zo-
dat het slootonderhoud machinaal met de maaikorf uitgevoerd kan wor-
den. Ontwerp naar inrichtingsmaatregelen in de Krimpenerwaard (R.J.S.
Terlouw, Zuid-Hollands landschap).
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Maatregel 2.2    . Om meer opgroeigebied voor vissen te realiseren en het gebruik van pol-
ders te verbeteren is het aan te bevelen    stuwen of dammen 25 m van de        hoofdwetering
te plaatsen     zodat een deel van de zijsloot functioneert als ondiepe inham (figuur 5.2).

oud nieuw

Figuur 5.2. Het verplaatsen van dammen. In de oude situatie
zijn veel hoofdweteringen afgesloten van de
zijsloten. Om de hoeveelheid opgroeigebied voor
vis te vergroten is het mogelijk de dammen 25 m
naar achteren te plaatsen om inhammen te maken.
De bovenste figuur betreft de oude situatie
(bovenaanzicht), de middelste figuur de nieuwe
situatie (bovenaanzicht), linksonder de oude situatie
en rechtsonder de nieuwe situatie.

Maatregel 2.3     Om de vismigratie in voor- en najaar voldoende te waarborgen is het in
veel polders noodzakelijk voorzieningen voor    vispassage    te treffen voor sluizen, gemalen
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en stuwen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van hevel-vispassages, Automatische
Mechanische Inlaatsluizen (AMI), De Witpassages of openingen in schutsluizen of stu-
wen. Zie voor overzichten hiervan: De Jong & Hoogerwerf (2002), Raat (1993) of Tauw
(2002). Sluit aan op maatregel 2.1 indien er een peilverschil is.

Maatregel 2.4     In poldergebieden kan de winteroverleving van vissen verbeterd worden
door lokaal     diepe putten     aan te leggen in de polders van ongeveer 2,5 m diep. De Jong
& Hoogerwerf (2002) bevelen aan per km sloot 4 van dergelijke putten aan te leggen.
Deze maatregel is te combineren met maatregel 1.1. Indien bestaande diepe hoofdwete-
ringen nabij aanwezig zijn verdient het aanbeveling de hindernissen hierheen te verwij-
deren.

3. Vergroten wateroppervlak en diversiteit
(knelpunt 1, 2, 4, 5)
Maatregel 3.1     Het wateroppervlak en de randlengte ervan is te vergroten door de aanleg
van   inhammen     in hoofdwatergangen. Een goed alternatief hiervoor is overigens maatre-
gel 1.1 waar verbredingen op kruispunten van sloten kunnen worden gerealiseerd. Dit
kan aangevuld worden met een inham. Hierdoor ontstaat meer ondiep leefgebied voor
visbroed en amfibieën.

Maatregel 3.2     Op perceeluiteinden die weinig gebruikt worden kunnen     natuur      -dwars-   
sloten     aangelegd worden die een afscheiding vormen met het gangbare perceel en het
land erachter kan bijvoorbeeld gebruikt worden als overhoek (voorbeeld in figuur 5.3). In
het verleden dienden dwarssloten om percelen te scheiden. Nu is dat minder noodzake-
lijk en zijn dwarssloten om deze reden in het ‘midden’ van het perceel verdwenen. Door
het verplaatsten van dwarssloten naar het achterland kan winst voor natuur geboekt
worden en de bedrijfsvoering op het land ervoor nog steeds efficiënt gevoerd worden.

Figuur 5.3. Natuurdwarssloot. Op het uiteinde van een perceel wordt een overhoek
gerealiseerd door de aanleg van een dwarssloot. Dit vormt leef- en op-
groeigebied voor insecten, vis en amfibieën. Weergave boven- en zij-
aanzicht.
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Foto 1. Afvlakken van sloottalud en gelijktijdig verbreden van sloot. Voorbeeld van
maatregel 1.1 en 3.1. (Foto R. Terlouw)

Foto 2. Breder en dieper deel van uiteinde van een sloot. Voorbeeld van maatregel
2.4. (Foto R. Terlouw)
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4. Aanleg moeraselementen
(Knelpunt 4)
Maatregel 4.1.    Op geschikte locaties (perceeluiteinden, overhoeken) kunnen kleine
moeraselementen     in de oeverzone aangelegd worden. Voor de aanleg van riet is het ver-
eist dat in de aanleg fase de bodem droogvalt. Daar kan riet ingezaaid worden of riet-
wortelstokken aangeplant worden. Rietwortels aanplanten onder water is meestal niet
succesvol omdat het riet afsterft.

Maatregel 4.2    . Bij lange brede sloten kunnen     dode uiteinden     (bijvoorbeeld nabij een
dam) met     bagger    opgevuld worden. Dit kan door de bagger uit de sloot zelf te (herge-
bruiken) hierop kan zich moerasvegetatie ontwikkelen (figuur 5.4). Deze maatregel is in
Polder Demmerik-Donkereind, Utrecht met succes toegepast.

Figuur 5.4. Doodlopende slootuiteinden met
bagger vullen. Lange sloten kun-
nen aan het dode uiteinde ge-
vuld worden met bagger tot het
wateroppervlak. Hier kunnen
moerasvegetaties ontwikkelen.
Weergave bovenaanzicht.

5. Kwaliteit verbeteren oever- en perceelranden
(knelpunt 2, 4, 5, 9)
Maatregel 5.1     Om de toegankelijkheid voor met name purperreiger te vergroten kunnen
(lokaal) steile    taluds afgevlakt worden     (terrassen). Het verschil met maatregel 1.1 of 1.2
is het feit dat het gaat om ‘droge’ taluds die bij het perceelbeheer horen. Ideaal is om
taluds tweezijdig af te vlakken (ongeveer 1:10), echter éénzijdige afvlakking of pleksge-
wijze (minder flauwe) afvlakking voegt ook al veel toe aan een verbetering. Maatregel
1.1 is hier een goed voorbeeld van, maar de afvlakking kan ook elders langs oevers
plaatsvinden. Dergelijke maatregelen dienen wel op enige schaal verspreid door polders
uitgevoerd te worden omdat purperreigers op meerdere locaties prooien willen en moe-
ten vangen.
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Maatregel 5.2     Door     oevers gefaseerd te schonen     (verwijderen oeverplanten en over-
planten) kunnen delen met en zonder helofyten ontstaan op de overgang tussen land en
water. Dit is gunstig voor prooien van moerasvogels. Afhankelijk van de verlandingssnel-
heid en slootbreedtes dient hier een optimale schoonfrequentie in gekozen te worden.
Dit beleid kan gekoppeld worden aan een alternatief schouwbeleid dat inmiddels door
verschillende waterschappen ontwikkeld wordt (zie ook hoofdstuk 7). In Ris-Lambers &
Bak (2003) zijn voorbeelden uitgewerkt voor oeverbeheer rekening houdend met afkal-
ving van oevers.

Maatregel 5.3     In aanvulling op maatregel 5.2 kan de oever (perceelranden) van hoofd-
watergangen of sloten ook     gefaseerd gema   aid worden zodat zowel situaties met korte
kruiden als lange kruiden aanwezig zijn. Indien her en der op hoeken kruidenvegetaties
een winter kunnen blijven overstaan kunnen bijvoorbeeld insecten en veldmuizen hier-
van profiteren.

6. Herstel vegetaties van krabbescheer en waterlelie/gele plomp
(knelpunt 4)
Maatregel 6.1     Door     waterplanten gefaseerd te schonen     kunnen delen met krabbescheer,
waterlelie of gele plomp uitgespaard worden. Deze delen kunnen vervolgens andere
slootdelen weer koloniseren. Bovendien kunnen organismen die afhankelijk zijn van de
vegetaties beter overleven. Veelal in combinatie met maatregel 5.2.

7. Baggerwerkzaamheden
(knelpunt 3, 7)
Maatregel 7.1     Voor een kwalitatief goed slootbeheer is het     geregeld baggeren     (bijvoor-
beeld eens in de vier jaar) van sloten een voorwaarde. De sloten blijven op diepte en
door de afwezigheid van bagger kunnen waterplanten zich beter ontwikkelen. De bag-
gerpomp is de meest gunstige methode omdat de bagger uit het midden van de sloot
verwijderd wordt en vissen de kans hebben naar de oevers te ontsnappen. Bovendien
komt veel fauna voor in de oeverzone verstopt in de oever vegetatie, die op deze wijze
het minst verstoord wordt. De bagger kan op het land gespoten worden. Indien er
schrale oevervegetaties aanwezig zijn is het sterk af te raden de bagger op de oever te
deponeren.

Maatregel 7.2     Van belang is het    faseren     van de baggerwerkzaamheden waarbij er pol-
derdelen kunnen zijn die zeer frequent gebaggerd worden alsmede delen die minder fre-
quent gebaggerd worden. Een veelbelovende aanpak is het opstellen van een integraal
baggerplan     voor een poldereenheid, waarin frequentie, dieptes en methoden per ge-
biedsdeel zijn uitgewerkt in overleg met waterschappen en gebruikers. Hierin kan de op-
timale vorm voor natuurbeheer, waterafvoer en gebruikers gekozen worden.

8. Dynamiek
(knelpunt 6, 8)
Maatregel 8.1     In bepaalde polderdelen een meer     natuurlijk peilbeheer    invoeren met
hoge winterpeilen en lagere zomerpeilen. Hierdoor is de vis- en amfibieënsterfte in de
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winter in de regel minder groot. Het verdient de voorkeur om peilfluctuaties niet te ab-
rupt te laten plaatsvinden omdat de fauna dan meer moeite heeft zich aan te passen.
Krabbescheervegtetaties blijven beter behouden indien de waterpeilen meer onderhevig
zijn aan natuurlijke dynamiek en flexibel (geleidelijke schommelingen worden toege-
staan) zijn.

9. retentiebekkens
(knelpunt 6, 8)
Maatregel 9.1. retentiebekkens    voor de tijdelijke opslag van water bij onvoldoende af-
voercapaciteit bieden in potentie goede mogelijkheden voor moerasvogels in agrarisch
gebied. De randvoorwaarden dienen vanuit de moerasvogeloptiek en waterbeheersing
nader uitgewerkt te worden.

10. Trofiegraad oppervlaktewater
(knelpunt 2, 3, 4, 7)
Maatregel 10.1     De trofiegraad van het oppervlaktewater is te verminderen door     herin-   
richting     van de watertoevoer, bijvoorbeeld door de inlaat van kwalitatief goed water
(vaak kwelwater) uit naburige droogmakerijen in de hoger gelegen polders. Andere mo-
gelijkheden betreft het langer vasthouden van gebiedseigen water door de invoering van
een    flexibel peilbeheer   . Op kleinere schaal kan gedoseerde bemesting op de percelen bij-
dragen aan lagere gehaltes meststoffen in sloten. Bijvoorbeeld door de    kanten niet te
bemesten     ontstaat enige buffer voor de aangrenzende sloten. Dit kan goed gecombi-
neerd worden met de bloemrijke weiderand pakketten uit het Programma Beheer. Voor
een uitgebreid overzicht van methodes zie o.a. Rijsdijk (1996).

11. Soortspecifieke maatregelen
Maatregel 11.1. Vlotjes    voor zwarte sterns. In gebieden waar op korte termijn onvol-
doende mogelijkheden zijn voor natuurlijk broedgelegenheid en waar wel zwarte sterns
voorkomen, kunnen vlotjes uitgelegd worden als noodmaatregel (Van der Winden
2000).

5.2 Beoordeling inrichtingsmaatregelen

Indien de inrichtingsmaatregelen per soort van het Beschermingsplan Moerasvogels
worden beoordeeld (tabel 6.1) blijkt dat met name maatregelen die de overgangen tus-
sen water en land (moerasoevers) vergroten voor de meeste soorten bij dragen aan ver-
betering van het leefgebied. Ook maatregelen die de diversiteit aan watertypen verbe-
teren scoren goed (zoals natuur-dwarssloten). Visetende soorten profiteren optimaal van
het opheffen van geïsoleerde vispopulaties. Natuurlijk peilbeheer scoort voor alle soorten
goed doordat bij een natuurlijk peilbeheer meer waterplanten en helofyten ontwikkelen
en tevens de overleving van vis en amfibieën groter is (prooidieren).
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Tabel 5.1. Inrichtingsmaatregelen in agrarisch gebied per vogelsoort van het Be-
schermingsplan Moerasvogels (exclusief blauwe kiekendief). + positief, 0 =
maakt voor betreffende soort niet uit, ? = onbekend. SOM = aantal posi-
tieve punten.

Hoofdmaatregel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 deelmaatregel 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1
Roerdomp + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? +
Woudaap + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? +
Kwak + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? +
Purperreiger + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? +
Lepelaar + + + + + + + + + 0 0 0 + 0 0 + + + ? +
Krooneend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + + + ? +
Porseleinhoen + + + 0 0 0 0 0 + + 0 + + 0 0 0 0 + ? 0
Zwarte stern + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? +
Blauwborst + + + 0 0 0 0 0 + + + + + + 0 0 0 + ? 0
Snor + + + 0 0 0 0 0 + + + + + + 0 0 0 + ? 0
Grote karekiet + + + 0 0 0 0 0 + + + + + + + + + + ? 0
Baarmannetje + + + 0 0 0 0 0 + + + + + + 0 0 0 + ? 0
SOM 11 11 11 6 6 6 6 6 11 10 9 10 11 9 7 8 8 12 ? 7

De meeste maatregelen die voor moerasvogels gunstig zijn, zijn ook voor de overige
bedreigde en karakteristieke fauna positief (tabel 6.2). Maatregelen in waterbeheer,
oevers en overgangen land-water en trofiegraad van wateren scoren positief voor de
meeste soorten. Tegenstrijdig zijn de maatregelen waar de isolatie van polders opgehe-
ven wordt waardoor bepaalde vissoorten zich beter kunnen verspreiden. Een deel van
deze soorten (bijvoorbeeld marterachtigen, baars) is nadelig voor amfibieën en insecten
(libellen). Dat betekent dat de uitvoering van de maatregelen vooral gebaat is bij variatie.
Als er delen van polders zijn met diep en weinig geïsoleerd water, dienen er ook delen te
zijn met afgesloten wateren waar amfibieën kunnen leven. Dichte waterplantenvegeta-
ties, zoals krabbescheer, zijn gunstig omdat ze het roofvis moeilijker maken erin door te
dringen en op deze wijze werkt dat positief voor libellen, visbroed en amfibieën.

5.3 Omvang van maatregelen

De in paragraaf 6.1 geformuleerde maatregelen zijn allemaal van belang voor moerasvo-
gels. Het is echter evident dat de kwantiteit van de maatregelen van doorslaggevend
belang is in het succes voor moerasvogels. Het aanleggen van één flauw talud in de Al-
blasserwaard zal geen wezenlijk effect hebben op de purperreigerpopulatie van het
Groene Hart. Informatie over de noodzakelijke omvang van maatregelen in agrarisch
gebied voor fauna is niet tot zeer beperkt aanwezig. Maatregelen voor weidevogels
vormen hierop een relatief goede uitzondering. In de regel zijn de schaarse aanbevelin-
gen bovendien gebaseerd op inschattingen en niet op onderliggend onderzoek. Voor vis-
sen worden o.a. vuistregels gegeven voor de aantallen diepe putten in poldergebieden
(De Jong & Hoogerwerf 2002). In het Plan Zwarte Stern (van der Winden & Heemskerk
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1999) wordt eveneens een aanzet gegeven voor vuistregels ten aanzien van de omvang
van de maatregelen. De informatie uit dergelijke rapporten is samengevat in tabel 6.3.

Tabel 5.2. Inrichtingsmaatregelen in agrarisch gebied per overige faunasoort van het
Beschermingsplan Moerasvogels (exclusief blauwe kiekendief). + positief,
0 = maakt voor betreffende soort niet uit, ? = onbekend. SOM = aantal
positieve punten.

Hoofdmaatregel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1

Waterspitsmuis + + + 0 0 0 + + + + + + + + + ? + + ? + +
Noordse woelmuis + 0 + 0 0 0 0 0 0 + + 0 + + 0 0 0 0 0 + 0
Vroege glazenm. + + + - 0 - - + + + + 0 + + + + + + + 0 +
Groene glazenm. + + + - 0 - - + + + + 0 + + + + + + + 0 +
Glassnijder + + + - 0 - - + + + + 0 + + + + + 0 + 0 +
Kamsalamander + + + - 0 - - 0 + + + 0 + 0 0 0 + + + + +
Heikikker + + + - 0 - - 0 + + + + + 0 0 0 + + + + +
Ringslang + + + - + - - + + + + + + + 0 0 0 0 + + +
Grote modderkruiper + + + - 0 - - + + + + 0 + 0 0 0 - + + + +
Kwabaal + 0 + + + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 +
Vissen algemeen + + + + + + + + + + + 0 + + + 0 + + + 0 0
SOM 11 10 11 2 3 2 3 8 9 10 10 3 10 7 5 3 7 7 9 6 9

Tabel 5.3. Aanbevelingen voor de omvang per maatregel. Indien geen literatuuropga-
ven bekend waren zijn globale inschattingen gemaakt die kunnen dienen
als vuistregel. Bronnen: 1 = van der Winden & Heemskerk 1999; 2 = De
Jong & Hoogerwerf 2002.

Maatregel
1: ondiepe oeverzones minstens 5-10% van alle slootoevers (1)
2.1: aansluiting weteringen minstens 1 aansluiting op 100 ha (2)
2.4: winterputten vis 1 km op 8 tot 15 km (2)
3.2: natuurdwarssloten 5-10% van oppervlakte water bestaat uit

doodlopende dwarssloten
4: moeraselementen 5% gebiedsoppervlak bestaat uit overhoeken

(eventueel in overlap met maatregel 1). (1)
5.1: afvlakken taluds 5-10% alle slootoevers (1)
5.2, 5.3, 6.1, 7.2: faseren schonen bij voorkeur 3 jarige cyclus (30% per jaar

van sloot schonen)
5.3: gefaseerd maaien 10-25% bloemrijke slootkanten (1)
7.1: baggerfrequentie afhankelijk van baggeraanwas
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Foto 3. Oever van sloot met moerasvegetatie. Voorbeeld van maatregel 4.1 klein
moeraselement. (Foto R. Terlouw)
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6 Voorbeeldprojecten

6.1 Inleiding

Hoofdstuk 6 somt maatregelen op die gewenst zijn in het agrarisch gebied om de foera-
geermogelijkheden voor moerasvogels te verbeteren. Veel van deze maatregelen zijn in
alle gebieden van figuur 3.4 toe te passen. In de praktijk zal blijken dat elk gebied zijn
eigen kenmerken, mogelijkheden en randvoorwaarden kent. Om enige indruk hiervan te
geven en om een voorbeeld te geven van mogelijke oplossingsrichtingen is een tweetal
voorbeeldgebieden geselecteerd, waar momenteel diverse instanties zoeken naar opties
voor kwaliteitsverbetering van het agrarisch gebied en daarvoor plannen ontwikkelen.
De achtergrond van deze plannen hoeft niet noodzakelijkerwijs gebaseerd te zijn op een
verbetering vanuit het oogpunt van flora en fauna, maar belangrijke redenen kunnen zijn
verbetering van waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer of herverkaveling. In de regel
wordt als nevendoelstelling de kwaliteitsverbetering voor fauna, zoals moerasvogels, in
de plannen expliciet of impliciet meegenomen. Om het belang van moerasvogels in der-
gelijke plannen gevolg te geven en om de knelpunten voor moerasvogels bij herinrich-
ting van gebieden beter inzichtelijk te krijgen zijn twee voorbeeldprojecten (Krimpener-
waard en Reest en Wieden) uitgekozen waar momenteel gewerkt wordt aan het verbe-
teren van het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer. Deze projecten zijn op hoofdlijnen
beoordeeld op hun sterke en zwakke punten vanuit de optiek van optimaal beheer van
agrarisch gebied voor moerasvogels en omgekeerd zijn binnen deze projecten voorstellen
ingebracht waarin rekening gehouden kan worden met moerasvogels. In beide projecten
is als uitgangspunt genomen dat de gebieden in regulier agrarisch beheer blijven (hoofd-
doelstelling agrarisch gebied) (zie ook hoofdstuk 2 methode).

6.2 Voorbeeldgebied 1: Polder Middelblok, Krimpenerwaard

De Krimpenerwaard is een veenweidegebied gelegen in het Groene Hart doorsneden
door een dicht netwerk van sloten. De Krimpenerwaard is zowel van belang voor de
zwarte stern als de purperreiger (paragraaf 3.2 en 3.3). De waterkwaliteit van de sloten
is over het algemeen matig als gevolg van de hoge nutriëntenbelasting door uitspoe-
lende meststoffen en mineralisatie van het veen. De waterdiepte is vaak gering door de
aanwezigheid van een dikke baggerlaag. Teneinde de ecologische waterkwaliteit in dit
gebied te verbeteren wordt een tweetal projecten uitgevoerd:
- Project ‘Samen naar goed water in de Krimpenerwaard’.
- Project ‘Effect inlaten gebiedsvreemd rivierwater in veenweidegebieden’.

6.2.1 Selectie polder Middelblok als voorbeeldgebied

In overleg met het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden (ZHEW; dhr. W.
Twisk, mevr. J. van Baren en dhr. F. Kuipers) is binnen de Krimpenerwaard Polder Mid-
delblok geselecteerd als voorbeeldgebied voor het beoordelen van de inpassing van
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maatregelen voor moerasvogels. Polder Middelblok, gelegen ten zuidoosten van Gou-
derak, is momenteel overwegend in agrarisch gebruik (melkveehouderij). Ongeveer de
helft van de polder is aangewezen als te verwerven reservaatgebied in het kader van de
invulling van de EHS. Circa 35% hiervan ofwel ongeveer 17% van de hele polder is
reeds verworven en in beheer bij Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. In de polder
varieerde het aantal broedparen zwarte sterns de afgelopen tien jaar tussen de twee en
acht. Enkele decennia terug was echter sprake van rond de dertig broedparen in de pol-
der. Purperreigers bezoeken polder Middelblok op dit moment slechts incidenteel om te
foerageren. De polder is te ver verwijderd van de grote kolonies om te fungeren als
regulier foerageergebied. In Polder Middelblok en aangrenzende polder zijn belangrijke
krabbescheer vegetaties aanwezig. Polder Middelblok maakt deel uit van het project
‘Samen naar goed water in de Krimpenerwaard’ en van het project ‘Effect inlaten
gebiedsvreemd rivierwater in veenweidegebieden’.

6.2.2 Knelpunten Polder Middelblok vanuit optiek van moerasvogels

1. Het gebied verliest voortdurend water aan de omliggende lager gelegen polders
(wegzijgingsgebied). Hierdoor is inlaat van gebiedsvreemd water noodzakelijk. Dit
water heeft over het algemeen een hogere trofiegraad dan gebiedseigen water. Uit
recente waterkwaliteitsgegevens van het ZHEW (jan-sept 2003) blijkt, dat het
rivierwater (Hollandse IJssel) ter hoogte van het inlaatpunt bij gemaal Verdoold
inderdaad relatief hoge gehaltes aan sulfaat en bicarbonaat bevat. Deze hoge
gehaltes werden in 2003 ook aangetroffen op een aantal meetpunten in het aan-
grenzende polderwater.

2. In de meeste sloten in Polder Middelblok is sprake van een achterstand in het
baggeronderhoud. Hier is de gemiddelde waterdiepte in de poldersloten gelijk of
minder is dan 50 cm en de dikte van de baggerlaag gemiddeld 80-100 cm. Mogelijk
leidt de aanvoer van gebiedsvreemd water tot een verhoogde mineralisatie van het
veen en daarmee tot een sterkere baggeraanwas.

3. De polder kent veel hindernissen voor vismigratie in de vorm van stuwen, dammen
en te smalle duikers. Specifiek beperken de smalle duiker tussen de Stolwijkse
Boezem en de Voorwetering en het stuwtje tussen polder Middelblok en polder
Veerstalblok (die een hoger waterpeil heeft) de uitwisselingmogelijkheden voor vis
tussen boezemwater en polderwater. Met name het zuidelijk deel van polder
Middelblok is sterk geïsoleerd voor vismigratie. Dit zal in de toekomst versterkt
worden doordat de polder een geheel eigen waterhuishouding zal krijgende een iets
hoger waterpeil (med. R. Terlouw).

De uitwisseling tussen de rivier en de polders wordt gehinderd door de aanwezigheid
van gemaal Verdoold en een tussengemaaltje ten zuiden van Gouderak.

Naast de stuwen, dammen en te smalle duikers wordt een belangrijk deel van schaars
aanwezige verbindingen (duikers en bruggen) effectief afgesloten voor grote vis
door vanginstallaties voor muskusratten. Gezien de grote dichtheid aan
muskusratten en de hoge jachtintensiteit in de Krimpenerwaard is dit een belangrijk
knelpunt in de huidige situatie.
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Ondanks de isolatie lijkt de visstand in met name in het noordelijk deel van polder
Middelblok met de aanwezigheid van onder andere snoek, zeelt, baars, ruisvoorn,
stekelbaars (spec.) en kleine modderkruiper op het oog redelijk gevarieerd (pers.
med. R. Terlouw, ZHL). Echter door beperkte uitwisselingsmogelijkheden staat de
vislevensgemeenschap onder druk en is zeker in de zuidelijke delen van de polder
onvoldoende gevarieerd en robuust.

4. Diepe overwinteringsplaatsen zijn, binnen Polder Middelblok, op een aantal locaties
aanwezig. Het Zuid-Hollands Landschap heeft een viskuil aangelegd in de Vogelplas
en op drie plaatsen tegen de Gouderakse landscheiding diepe plekken gecreëerd.
De Stolwijkse Boezem is bijvoorbeeld recent goed op diepte gebracht (gemiddelde
waterdiepte is 3 meter). Daarnaast vormt het Wiel aan de dijk bij Gouderak een
goed overwinteringsgebied. Deze locaties zijn echter slecht bereikbaar voor vis
(punt 3). Verder zijn in het oostelijk deel van polder Middelblok überhaupt weinig
diepe plekken ten behoeve van overwintering. De Middelblokse boezem is in 2000
door het Zuid-Hollands landschap op diepte gebracht en is relatief goed bereikbaar
voor vis.

5. Op dit moment is de hoeveelheid (submerse) vegetatie in veel watergangen
beperkt. De oorzaken hiervoor liggen veelal bij een te intensief (jaarlijks) scho-
ningsbeheer, de aanwezigheid van een baggerlaag en in sommige gevallen ook
door volledige bedekking met kroos waardoor geen licht meer doordringt.

6. De hoeveelheid en de vitaliteit van krabbescheer in polder Middelblok is de afge-
lopen paar jaar (mondelinge mededelingen dhr. R. Terlouw, ZHL) afgenomen.
Waarschijnlijk heeft dit te maken met de recente toegenomen inlaat van gebieds-
vreemd water via het Gemaal Verdoold met hoge gehaltes aan sulfaat en bicarbo-
naat (Smolders et al. 1996 a & b) In het recente verleden werd er geen water via
Verdoold ingelaten en was de aanvoerweg van het Lekwater zeer lang, hetgeen
mogelijk resulteerde in lagere sulfaatgehalten.

7. Ondiepe zones met helofyten of ondergedoken vegetatie in de vorm van bijvoor-
beeld flauwe oevertaluds en plas-dras situaties ontbreken in veel watergangen,
waardoor o.a. paai- en opgroeimogelijkheden voor vis beperkt zijn.

8. Purperreiger en zwarte stern foerageren ook op prooisoorten die afhankelijk zijn van
een gevarieerd terrestrisch milieu, zoals bloemrijke graslanden en perceelsranden.
Deze zijn slechts beperkt aanwezig in het agrarische deel van polder Middelblok.

9. In polder Middelblok is sprake van een min of meer vast waterpeil (NAP -2,48 m)
met een gemiddelde drooglegging van maximaal 50 tot 60 cm. In het agrarische
gebied zal het waterpeil in de toekomst verder verlaagd worden naar NAP -2,70 m.
Dit alles heeft o.a. een negatief effect op de voedselbeschikbaarheid.

10. De prooibeschikbaarheid in de vorm van amfibieën, vissen en grote macrofauna-
soorten is in polder Middelblok vrij beperkt. De meest bepalende factoren hiervoor
zijn hierboven al genoemd. Samenvattend zijn de sloten te eutroof en te uniform.

6.2.3 Maatregelen in Polder Middelblok

De belangrijkste maatregelen zijn samengevat in figuur 6.1
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1. Inlaatwater
Om de problematiek van de invloed het inlaatwater vanuit de Hollands IJssel en de Lek
verder te bestuderen is als vervolg op het project ‘Effect inlaten gebiedsvreemd rivier-
water in veenweidegebieden’ in 2003 een nieuw onderzoek gestart. Er liggen nog geen
voorstellen voor een alternatieve waterhuishouding.

Extra maatregelen ten behoeve van gebiedsvreemd water
Het is aan te bevelen de mogelijkheden te onderzoeken voor alternatieve waterinlaat.
Indien inderdaad de recente inlaat van water via Gemaal Verdoold de reden is voor de
afname van de kwaliteit van de Krabbescheer, is het zaak hier tijdig op te reageren door
de oude situatie met de lange aanvoerweg te herstellen.

2. Baggeronderhoud
Het project ‘Samen naar goed water in de Krimpenerwaard’ zal onder andere gericht zijn
op baggeronderhoud.
Geen extra maatregelen voorgesteld vanuit de optiek van moerasvogels.

3. Vismigratie
Binnen de huidige projecten in de Krimpenerwaard zijn geen specifieke maatregelen
opgenomen voor een verbetering van de vismigratie in de polder ten behoeve van het
bereikbaar maken van paai- en overwinteringsgebieden. Hieronder wordt een aantal
voorstellen aangegeven.

- Aangezien gemaal Verdoold op termijn (2008-2010) verdwijnt, heeft het weinig zin
dit gemaal passeerbaar te maken voor vis. Wel wordt aanbevolen de verbinding
tussen de Stolwijkse Boezem en de Voorwetering te vergroten (vervanging smalle
duiker door bredere duiker of brug) en de stuw in de Tiendweg-sloot passeerbaar te
maken voor vis (aanleg vispassage).

- Teneinde de interne migratie te bevorderen wordt aanbevolen om smalle duikers (<
1m in doorsnede) te vervangen door bredere exemplaren of bij voorkeur door
bruggen. Van belang is dat in de doorgangen gedurende het hele jaar voldoende
water staat.

- Om de visintrek niet teveel te hinderen zouden deels alternatieve vangmethoden
gebruikt moeten worden voor het bestrijden van muskusratten. Een andere optie is
een deel van de vanginstallaties te verwijderen in de periodes maart-mei en oktober-
november om vrije visintrek t.b.v. paai en overwintering te garanderen.

4. Overwinteringsplaatsen voor vis
Overwinteringsplaatsen zijn bij voorkeur tenminste 2,5 m diep (t.o.v. het laagste winter-
peil). Per kilometer (hoofd)wetering dienen tenminste vier van dergelijke visputten aan-
wezig te zijn (De Jong & Hoogerwerf 2002) Dit betekent dat de sloten verbreed moeten
worden op deze diepe locaties.

Recent zijn in Polder Middelblok plaatselijk delen van watergangen verdiept. Het gaat
om de Middelblokboezem, Stolwijkse Boezem en de verbrede trajecten van de Achter-
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wetering die respectievelijk tot 2-2,5 m en 2 m zijn verdiept. Tevens is in het zuidelijk
deel van de polder is een vogelplas gegraven. Genoemde delen kunnen goed gaan fun-
geren als overwinteringsplaats. Goede kansen zijn tevens aanwezig in “eerste en tweede
put van Verstoep” en de “put van Pons”.

Extra maatregelen ten behoeve van overwintering vis
Er is ongeveer 10 km hoofdwetering aanwezig in Polder Middelblok. Hiervan is een deel
op diepte van meer dan 2m gebracht (Middelblokboezem en Stolwijkseboezem) (totaal
ongeveer 3 km). Dat betekent dat het westelijk deel momenteel voldoende overwinte-
ringplaatsen zou moeten hebben. In de toekomst worden deze boezems hydrologisch
gescheiden van het agrarisch gebied om in de boezem een hoger peil te kunnen realise-
ren. Lokaal, met name in het oostelijk deel van de polder wordt aanbevolen 4 tot 8 extra
diepe putten voor de overwintering van vis aan te leggen. Een goed voorbeeld wordt
gegeven door ZHL waar grenzend aan de kade twee diepe putten zijn gerealiseerd door
perceeluiteinden af te graven en het aansluitende deel van de wetering te verdiepen.
Door de agrariërs werd aangegeven dat een dergelijke ingreep in hun gebied financieel
niet haalbaar zal zijn. Aangezien een dergelijke maatregel zowel voordelen heeft voor de
waterkwaliteit, de natuur wordt aanbevolen de betreffende agrariërs financieel en/of
praktisch te ondersteunen.

5 en 6. (gedeeltelijk) ontbreken van submerse waterplanten, krabbescheer en emerse
vegetatie
Maatregelen om knelpunten met betrekking tot de vegetatie op te lossen, kunnen
gevonden worden in een alternatief schoningsbeheer. Hierbij word de schoningsfrequen-
tie verlaagd, gefaseerd geschoond en natuurvriendelijke maaimethoden toegepast. Juist
aan deze thematiek kunnen agrariërs in de regel prima bijdragen zonder onoverkomelijke
negatieve effecten op de bedrijfsvoering.

Extra aanbevelingen met betrekking schoningsbeheer
Met name in brede (> 5 m) diepe (> 50 cm) sloten kan de schoningsfrequentie verlaagd
worden tot één maal per twee jaar of nog beter gefaseerd uitgevoerd worden met een
langere tussenperiode. Dit leidt tot een beter ontwikkelde oever- en waterbegroeiing,
hetgeen een positief effect heeft op de macrofauna-, libellen- en amfibieënstand (Bak et
al. 2001). Voor het behoud van krabbescheer is het aan te bevelen een sloot gefaseerd
te schonen. Plaatselijk worden dan delen (vakken) van de vegetatie in takt gehouden.
Door het Zuid-Hollands Landschap wordt in brede sloten de krabbescheer alleen langs
de randen weggehaald. Dit zorgt zowel voor voldoende verjonging van de vegetatie als
de aanwezigheid van oudere vegetatie. Het schonen dient bij voorkeur plaats te vinden
met een slootbak of maaikorf in de periode september-oktober (Musters et al. 2002,
2003)

7. Ontbreken ondiepe oeverzones
Op dit moment worden in agrarisch gebied geen maatregelen genomen om dit knelpunt
te verbeteren. In 2003, is bijvoorbeeld, vanuit het soortbeschermingsplan groene gla-
zenmaker budget ter beschikking gesteld voor maatregelen bij agrarische sloten in Polder
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Middelblok voor de aanleg van moerasoevers en overhoekjes. De bereidheid van agra-
riërs om hieraan mee te doen was dermate laag dat alle gelden ingezet zijn in het aan-
grenzend reservaatgebied van het Zuid-Hollands Landschap. Dit levert wel goede voor-
beelden op voor de agrariërs die mogelijk op termijn deels ingepast kunnen worden in
het regulier agrarisch gebied. Zo zijn op een aantal percelen van het Zuid-Hollands Land-
schap ten zuiden van de Tiendweg zijn de uiteinden reeds verlaagd in combinatie met
een verbreding en verdieping van de sloot, waardoor plas-dras terrassen zijn ontstaan.
Langs de Gouderakse Landscheiding worden op de perceelsuiteinden van ZHL verspreid
elzenbroekbos en ander struweel ontwikkeld als schuilgelegenheid voor vogels. Tevens
zijn aan de lange zijde van enkele percelen de oevertaluds sterk verflauwd en gedeeltelijk
ingeplant met riet.

Extra maatregelen creëren ondiepe zones
- Lokaal plas-dras oevers aanleggen bijvoorbeeld op de kopse uiteinden van de

agrarische percelen.
- Verbreding van de monding van de zijsloten in de hoofdwatergangen.
- Het verder landinwaarts verplaatsen van stuwen en dammetjes waardoor een groter

deel van de betreffende (ondiepe) sloot bereikbaar wordt.

8. Beheer perceel en perceelsranden
Door circa vier van de tien agrariërs in polder Middelblok wordt reeds natuurvriendelijk
perceelrandenbeheer toegepast, waarbij de perceelranden later en minder frequent
gemaaid worden.

Extra maatregelen beheer percelen en perceelsranden:
- Inrichten van overhoeken of perceeleinden die niet intensief gebruikt worden tot

bloemrijke vegetaties. Dit kan door de stukjes niet jaarlijks te maaien.
- Het uitstellen van de maaidatum van bloemrijke weideranden tot begin augustus op

enkele locaties.

9. Vast peilbeheer
In de huidige situatie wordt in verband met het agrarisch gebruik van de polder een vast
waterpeil aangehouden. Op termijn zijn er plannen om binnen reservaatgebieden een
flexibel peilbeheer in te voeren, waarbij kleine schommelingen worden toegestaan (R.
Terlouw pers. med.).

Geen extra maatregelen vanuit optiek moerasvogels voorgesteld

6.3 Voorbeeldgebied 2: Polder Blankenham, Noordwest Overijssel

Het gebied ‘de veenweidepolders rond de Weerribben’ wordt gevormd door de polders
Buitenbroek, Bedijkte Rondebroek, Blankenhammerbinnenpolders, Baarlingerpolder en
Noorderpolder. Aan de noordoostzijde wordt het gebied begrensd door de Wieden en de
Weeribben en aan de zuidwestzijde door de Noordoostpolder. De noordwest- en
zuidoostzijde wordt begrensd door respectievelijk Kuinre en Blokzijl.
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De Wieden en Weerribben zijn van groot belang voor moerasvogels als zwarte stern en
purperreiger. De moerassen en de omliggende polders worden als foerageergebied
gebruikt door deze soorten (paragraaf 3.3, 3.4). Echter de meeste van deze polders wor-
den recentelijk incidenteel gebruikt (o.a D. Woets pers. med.).

In de polders rond de Weerribben bestaat, volgens het Waterschap Reest en Wieden,
momenteel een aantal knelpunten in de waterbeheersing (waterkwantiteit). In de winter
treedt veelvuldig inundatie op van de lagere delen in het gebied, door de lange afvoer-
trajecten die het water moet afleggen in combinatie met te kleine watergangen. De bo-
demdaling die zich in de afgelopen jaren in het gebied heeft voorgedaan versterkt dit
effect.
In droge perioden vormt de trage wateraanvoer een probleem. De relatief diepe opper-
vlaktewaterpeilen in de Noordoostpolder veroorzaken een aanzienlijke wegzijging uit de
polders rond de Weerribben (soms 2 meter onder maaiveld). Vooral in de hogere delen
grenzend aan de Noordoostpolder bestaat dus een aanzienlijke waterbehoefte. Het
opzetten van het waterpeil ten behoeve van deze gronden heeft in de huidige optiek van
de waterbeheersing (o.a. peilvakindeling), nadelige gevolgen voor de lagere delen van
het gebied.
Tevens zijn er aandachtspunten ten aanzien van de waterkwaliteit (trofiegraad) in de
Weerribben die mede het gevolg zijn van de huidige waterhuishoudkundige situatie. Het
inlaatwater, voor de omliggende polders, wordt in alle gevallen onttrokken uit het boe-
zemsysteem van het moerasgebied de Weerribben. Dit is vanuit natuurbelangen een
ongewenste situatie, omdat gebiedseigen moeraswater (mesotroof) afgevoerd wordt
naar de omgeving. Verder vindt, bij wateroverschotten, de afvoer van polderwater uit
Blankenham in de huidige situatie plaats naar het centrum van de Weerribben. Het water
van polder Blankenham is relatief eutroof zodat dit eutrofe water met moeras instroom,
waar juist behoefte is aan mesotroof water.

Om de problemen met betrekking tot het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer
aan te pakken heeft Waterschap Reest en Wieden een conceptvoorontwerp ‘Verbete-
ringsplan Veenweidepolders rond de Weerribben’ opgesteld. Dit rapport vormt een tech-
nische toelichting op een nieuw peilbesluit voor polders rond de Weerribben. Het vormt
de basis voor de vaststelling van het gewenste peilbeheer (peilbesluit) voor de komende
8 jaar. De vervaardiging van het ‘Verbeteringsplan’ maakt deel uit van het Strategisch
Groen Project (SGP) Noordwest-Overijssel. Binnen dit project zijn op gebiedsniveau
maatregelen gedefinieerd om verschillende problemen op het gebied van ruimtelijke or-
dening, water en milieu op te lossen.

6.3.1 Selectie Polder Blankenham als voorbeeldgebied

Binnen het totaalproject Verbeteringsplan veenweidepolders rond de Weeribben is polder
Blankenham in overleg met Waterschap Reest en Wieden, Staatsbosbeheer, Provincie
Overijssel en DLG geselecteerd als voorbeeldgebied ter verbering voor moerasvogels.



65

Fi
gu

ur
 6

.2
.

Vo
or

g e
st

el
de

 m
aa

tr
eg

el
en

 P
ol

de
r B

la
nk

en
h a

m
, W

ee
rri

bb
en

 v
oo

r v
er

be
te

-r
in

g  
va

n 
h e

t l
ee

fg
eb

ie
d 

va
n 

m
oe

r a
s v

og
el

s i
n 

ag
ra

ris
ch

 g
eb

ie
d.



66

De volgende redenen liggen hieraan ten grondslag:
- Polder Blankenham is direct gelegen aan het natuurgebied de Weerribben. Dit gebied

wordt gebruikt als broedgebied door purperreiger en zwarte stern. De polder werd in
het verleden geregeld en tegenwoordig incidenteel door deze soorten als
foerageergebied gebruikt. Versterking van de functie als foerageergebied is derhalve
wenselijk.

- De maatregelen die in het Verbeteringsplan polders rond de Weerribben zijn voor-
gesteld voor Polder Blankenham (zie ook bij specifieke maatregelen Polder Blan-
kenham) kunnen, in sommige gevallen met wat aanpassingen, goed uitwerken voor
moerasvogels.

- Het landgebruik in polder Blankenham bestaat voornamelijk uit grasland. De
droogleggingseisen zijn voor grasland minder streng dan voor akkerbouw waardoor
er meer mogelijkheden zijn voor natuurbeheer.

Zie figuur 6.2 voor een samenvatting van huidige en voorgestelde maatregelen.

6.3.2 Knelpunten Polder Blankenham op basis van het ‘Verbeteringsplan’

- Peilvak BL1 in Polder Blankenham heeft in zomer en winter onvoldoende droog-
legging. Peilvak BL2 heeft in de winter onvoldoende drooglegging

- De sloten in de Polder Blankenham zijn veelal te smal en te ondiep voor voldoende
snelle afvoer.

- Het inlaatwater voor Polder Blankenham wordt ontrokken uit de Weerribben, wat
een negatief effect heeft op dit natuurgebied.

- Het eutrofe landbouwwater van de Polder Blankenham wordt rechtstreeks geloosd
op het fijn vertakte watergangenstelsel van de Weerribben. Dit is vanuit
waterkwaliteitsoverwegingen een ongewenste situatie. Het eutrofe water heeft
namelijk een negatieve invloed op de ontwikkeling van gewenste vegetatietypen in
de Weerribben, in de direct omgeving van het gemaal Blankenham.
(bron: Waterschap Reest en Wieden, concept-voorontwerp ‘Verbeteringsplan Veenweidepolders rond de

Weerribben’, 2001)

6.3.3 Knelpunten voor moerasvogels in Polder Blankenham

Specifiek in Polder Blankenham zijn de volgende knelpunten ten aanzien van foerageer-
gebied voor moerasvogels aanwezig:

- Lage prooidichtheid in wateren: vis en amfibieën. Met voor vis als belangrijkste oor-
zaken: migratiebarrières, en het ontbreken van diepe overwinteringplaatsen.

- eutroof en troebel water vooral in de winter door lokaal dikke baggerlaag.
- rigoureus schoningsbeheer waarbij de gehele watergang (oever en water) jaarlijks

geschoond wordt.
- Overwegend smalle sloten waar prooidieren zoals vis in minder grote hoeveelheden

kunnen voorkomen.
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- De breedste sloot bevindt zich langs een openbare weg zodat deze als gevolg van
menselijke verstoring matig benut kan worden als foerageergebied door purperrei-
gers.

- De oevers van de sloten en perceelranden zijn uniform en binnen het gebied zijn
overhoekjes of kleine moeraselementen, die kunnen dienen als leefgebied voor am-
fibieën en vissen, schaars.

6.3.4 Voorgestelde maatregelen Polder Blankenham ‘Verbeteringsplan’

In het verbeteringsplan wordt een groot aantal maatregelen voorgesteld vanuit de optiek
van waterbeheersing en waterkwaliteit. Deze maatregelen worden hieronder samen-
gevat (zie ook figuur 6.2).

Nieuwe waterbeheersing
Bij het ontwerp van een nieuw waterbeheersstelsel is het grondgebruik een belangrijke
randvoorwaarde. Akkerbouw stelt immers hele andere eisen aan de grondwaterstand
dan grasland. Het grondgebruik in de polders rond de Weerribben is voornamelijk gras-
land. Door manipulatie van het oppervlaktewaterpeil wordt op indirecte wijze de freati-
sche grondwaterstand gemanipuleerd. Bij graslandgebruik horen de volgende, door het
Waterschap gewenste, oppervlaktewaterstreefpeilen:

Zomersituatie (maximumpeil): een gemiddelde drooglegging van 30 tot 40 cm –mv
(situatie noemenswaardige afvoer zonder afvoer)
Wintersituatie (minimumpeil): een gemiddelde drooglegging van 60 tot 65 cm –mv (bij
halve maatgevende afvoer), een gemiddelde drooglegging van 30-35 cm –mv (bij hele
maatgevende afvoer) en een gemiddelde drooglegging van 70-75 cm –mv (situatie zon-
der noemenswaardige afvoer).

Om de streefpeilen te kunnen handhaven zal in de toekomst gebruik gemaakt gaan
worden van flexibel peilbeheer. In de zomersituatie wordt de gewenste laagste grond-
waterstand (GLG) met het maximum in te stellen peil bijgestuurd. In de wintersituatie
wordt de gewenste hoogste grondwaterstand (GHG) bijgestuurd met het minimum in te
stellen peil. Door zoveel mogelijk vasthouden (conserveren) van gebiedseigen water en,
indien noodzakelijk, wateraanvoer wordt het oppervlakte watersysteem op peil gehou-
den zodat de grondwaterstand zoveel mogelijk op hetzelfde niveau blijft en niet ‘door-
zakt’ naar een te laag niveau. Wanneer de grondwaterstand een dalende trend laat zien,
wordt het oppervlaktepeil stapsgewijs omhoog gebracht, tot indien nodig, het vastge-
stelde maximale peil. Wanneer de grondwaterstand een stijgende trend te zien geeft
gaat het oppervlaktepeil stapsgewijs omhoog tot, indien nodig, het vastgestelde mini-
male peil.

Inrichtingsmaatregelen gericht op de landbouw
- Baggeren van watergangen
- Enkele secundaire sloten eenmalig baggeren
- Diverse watergangen verruimen (‘Waternood’profielen) en duikers vernieuwen
- Inlaten vernieuwen en automatiseren
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Inrichtingsmaatregelen gericht op de landbouw en de natuur
- Afvoer Polder Blankenham verplaatsen naar de Roomsloot door het verplaatsen van

het gemaal. Hierdoor komt er geen eutroof water meer vanuit het agrarisch gebied in
de Weerribben terecht.

- Aanvoer voor de Polder Blankenham vanuit de Roomsloot laten plaatsvinden en niet
meer vanuit de Weeribben. Hierdoor blijft het gebiedseigen water in de Weerribben.

- Het aanwenden van het landbouwwater vanuit de polder Wetering voor de aanvoer
naar de polders rond de Weerribben zoals polder Blankenham. Hiertoe dient een
koppeling te worden gerealiseerd tussen polder Wetering en polder Blankenham.
Door deze maatregel wordt voorkomen dat het landbouwwater uit de polder
Wetering in de Weerribben terechtkomt.

6.3.5 Extra mogelijkheden voor verbetering moerasvogelhabitat in polder Blankenham

Een aantal maatregelen die zijn voorgesteld in het Verbeteringsplan polders rond de
Weeribben kunnen ook, eventueel met wat aanpassingen, gunstig uitwerken voor moe-
rasvogels. Veelal is er sprake van indirecte effecten waarbij door bijvoorbeeld verbeterin-
gen in het voedselaanbod de foerageermogelijkheden voor moerasvogels versterkt wor-
den. Hieronder is per voorgestelde maatregel getracht aan te geven in hoeverre er sprake
is van een positief effect op moerasvogels en welke aanpassingen mogelijk zijn
(schuingedrukte tekst). Tevens wordt er een aantal extra voorstellen gedaan die het leef-
gebied voor moerasvogels in Polder Blankenham nog verder kunnen verbeteren. Daar
waar relevant zijn mogelijke locaties voor verbeteringsvoorstellen op kaart aangegeven
(figuur 6.2).

Ontwerp nieuw waterbeheerstelsel met flexibel peilbeheer
Het toepassen van een flexibel peilbeheer, waarbij het peil naar behoefte stapsgewijs
wordt bijgesteld binnen een vastgestelde bandbreedte heeft, met betrekking tot de flora
en fauna, meerdere voordelen ten opzichte van een traditioneel peilbeheer met vaste
winter en zomerpeilen. Het droogvallen van secundaire sloten zal minder voorkomen,
waardoor de overwinteringsmogelijkheden voor bepaalde soorten amfibieën (o.a groene
kikker) in deze watergangen kan verbeteren. De kans op uitspoeling van (jonge) vis uit
de primaire watergangen naar geïsoleerde secundaire wordt verkleind. Dit heeft een
gunstig effect op de totale vislevensgemeenschap.

Baggeren van (primaire)watergangen
Het verwijderen van de baggerlaag verbetert over het algemeen de waterkwaliteit van
de watergangen en daarmee de levensomstandigheden voor vis. Zuurstoftekorten in
strenge winters met ijsvorming en in warme zomers worden met deze maatregel terug-
gedrongen. Waterplanten krijgen meer kans zich te ontwikkelen.

Aanvullende maatregel vanuit optiek moerasvogels.
Om het gebrek aan diepe overwinteringsplaatsen te compenseren kunnen watergangen
op een aantal plekken extra verdiept worden. Deze aanvulling is vooral zinvol op plekken
waar geen andere overwinteringslocaties, zoals bijvoorbeeld wielen, voorhanden zijn.
Meer effect heeft het om op enkele plaatsen in het gebied diepe putten aan te leggen in
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watergangen (bijvoorbeeld op verbrede kruispunten, of de diepe wielen aan te sluiten op
het slotensysteem. Overwinteringsplaatsen zijn bij voorkeur tenminste 2,5 m diep (t.o.v.
het laagste winterpeil). Per kilometer (hoofd)wetering dienen tenminste 4 van dergelijke
overwinteringsplaatsen aanwezig te zijn (De Jong & Hoogerwerf 2002)

Enkele secundaire sloten eenmalig baggeren
Door enkele secundaire sloten eenmalig te baggeren zullen op een wat kleiner schaalni-
veau de effecten hetzelfde zijn als bij het vorig genoemd punt.

Aanvullende maatregel vanuit optiek moerasvogels
Aanbevolen wordt bij de keuze van de te baggeren sloten, de voorkeur te geven aan die
sloten die extra deelhabitats voor vis ontsluiten, zoals diepe wielen voor de overwintering
en rietveldjes als mogelijke paaiplaatsen. In figuur 6.2 staan voorbeeldsloten aangege-
ven.
Ten aanzien van de noodzakelijk verhouding tussen diepe en ondiepe delen in wateren,
afgezien van overwinteringsplekken, wordt voor een gezond viswatersysteem uitgegaan
van 1 km diep water (in de vorm van een brede, diepe wetering of sloot) op 10-15 km
(ondiepe) sloot (Jong en Hoogerwerf 2002). Dit betekent dat binnen de polder Blanken-
ham 10-15 % van de watergangen breed (> 3,5 m) en voldoende diep (> 1 m) dient te
zijn.

Diverse watergangen verruimen (‘Waternood’profielen) en duikers vernieuwen
Uitgangspunt bij het verruimen van de watergangen volgens ‘Waternood’ is dat er meer
water binnen het gebied kan worden vastgehouden. Dit kan op meerdere wijze positieve
effecten hebben op het ecosysteem. Door meer water binnen het gebied vast te houden
is de inlaat van gebiedsvreemd, vaak eutroof water, minder noodzakelijk. Dit heeft een
positief effect op de waterkwaliteit. Door het verruimen van de watergangen ontstaat
meer wateroppervlak waardoor grotere populaties (prooi)vis zich kunnen handhaven.
Tevens worden taluds flauwer aangelegd wat de helofytenontwikkeling stimuleert en
waardoor meer paai en opgroeimogelijkheden ontstaan voor vis en amfibieën. De flauwe
taluds bieden tevens betere foerageer mogelijkheden voor purperreiger.

Extra maatregel vanuit optiek moerasvogels
Deze maatregel kan versterkt worden door op die locaties waar rietvelden en/of wilgen-
bosjes langs de watergangen aanwezig zijn, deze te betrekken bij de oever.Tevens wordt
aanbevolen bij het vernieuwen van de duikers de diameter zodanig te kiezen dat vis
goed kan passeren. Hierbij wordt over het algemeen uitgegaan van een minimale dia-
meter van 1 m.

Inlaten vernieuwen en automatiseren
Het vernieuwen en automatiseren van waterinlaatsystemen zal in eerste instantie geen
noemenswaardig effect hebben. Echter door automatisering wordt de kans op droogval
van secundaire sloten beperkt. Door de beoogde waterberging binnen de polder (zie vo-
rige punt) kan het inlaten van gebiedsvreemd, eutroof water worden beperkt. Door
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automatisering kan de inlaat van dit water verder beperkt worden, doordat er beter inge-
speeld kan worden op de behoefte.

Extra maatregel vanuit optiek moerasvogels
Zo mogelijk wordt tevens een vispassage aangelegd op een locatie langs de Linde, waar
het hoofdwatersysteem een doorgaande verbinding krijgt met Polder Blankenham. Dit
om de respectievelijke polders onderling beter te verbinden
Mogelijke type passages zijn een de Wit-stuw en een hevelvispassage.

Afvoer polder Blankenham verplaatsen naar de Roomsloot
Bij deze maatregel wordt het gemaal Blankenham verplaatst in zuidoostelijke richting

Extra maatregelen vanuit optiek moerasvogels
De verplaatsing van het gemaal biedt de mogelijkheid op de nieuwe locatie een vispas-
sage aan te leggen waardoor er uitwisseling kan plaatsvinden tussen polder Blankenham
en een groter poldergebied. Hierdoor wordt de vispopulatie in polder Blankenham ver-
sterkt.
Door de bouw van het nieuwe gemaal te combineren met de aanleg van een vispassage
kunnen kosten bespaard worden, waardoor het geheel goedkoper uitvalt dan wanneer
er een vispassage bij een bestaand gemaal wordt aangelegd.
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7 Doelgroepen en moerasvogelbescherming

7.1 Bescherming van leefgebied van moerasvogels in agrarisch gebied

Bescherming van moerasvogels speelt in het agrarisch gebied een minder grote rol dan
bijvoorbeeld bescherming van weidevogels. De bescherming van weidevogels richt zich
met name op het land(gebruik). Bescherming van moerasvogels heeft hier ook baat bij,
maar profiteert in veel ruimere mate van maatregelen in het water(beheer). Hoewel vrij-
wel het totale agrarische gebied in enige mate van belang is voor moerasvogels, zijn met
name de gebieden van figuur 3.4 van groot belang voor een aantal bedreigde en kwets-
bare soorten. Tevens zijn deze gebieden van belang voor noordse woelmuis, waterspits-
muis, ringslang, grote modderkruiper, heikikker, kamsalamander, vetje, kroeskarper,
kwabaal, groene glazenmaker, glassnijder en vroege glazenmaker (figuur 3.5).

De doelgroepen in het agrarisch gebied die de grootste bijdrage aan verbetering en her-
stel van moerasvogelleefgebied kunnen verwezenlijken zijn agrariërs en waterschappen,
ondersteund door het overheidsbeleid (Rijk, Provincies, Gemeentes). In figuur 7.1 is de
overlap per waterschap met de foerageergebieden van moerasvogels weergegeven. In
figuur 7.2 is het oppervlak foerageergebied per waterschap gepresenteerd. Hieruit blijkt
welke waterschappen binnen hun werkgebied een belangrijke verantwoording voor
moerasvogels in agrarisch gebied hebben. In zeven waterschappen is ongeveer 20% van
hun werkgebied belangrijk foerageergebied voor moerasvogels.

Waterschappen en agrariërs zijn zeer de belangrijke spelers in dit veld. Omdat de nadruk
op maatregelen in waterbeheer en – kwaliteit liggen, is een goede samenwerking tussen
agrariërs en waterschappen een cruciale randvoorwaarde. Indien agrariërs bereid zijn een
alternatief slootschoonbeheer voor hun sloten in te voeren, dienen waterschappen bereid
te zijn deze ruimte te geven. Omgekeerd zullen waterschappen die bereid zijn hun
hoofdwaterstructuur anders vorm te geven (wijzigingen in waterbergend vermogen)
begrip bij agrariërs moeten ondervinden. Om hiertoe wederzijds begrip en kennis op te
bouwen dienen gezamenlijke initiatieven ondersteund te worden.

De afgelopen jaren is in toenemende mate aandacht gekomen voor verbetering van het
leefgebied voor natuur die in meer of mindere mate afhankelijk is van maatregelen in het
waterbiotoop. Het voert te ver om in onderhavige rapportage alle projecten te noemen.
Belangrijke projecten, die niet direct voortkomen uit een vogelspecifieke insteek, zijn
onder andere: het landelijke beschermingsplan Groene Glazenmaker (coördinatie Provin-
cie Utrecht), regionale plannen zoals “Schoon water in bergambacht” (hoofdstuk 7),
Vismigratieplannen in poldergebieden (o.a. De Jong & Hoogerwerf 2002), of praktijkstu-
dies naar alternatief waterbeheer (Hoekstra & Bos-Gorter 2002, CLM 2000).
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Figuur 7.1. Ligging van waterschappen in Nederland in relatie tot het foerageergebied
van moerasvogels (figuur 3.4).
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Figuur 7.2. Procentueel oppervlak foerageergebied van moerasvogels (figuur
7.1) per waterschap. Per waterschap is het oppervlak van het
agrarisch deel van het werkgebied aangegeven dat door lepelaar,
purperreiger of zwarte stern gebruikt wordt (gesommeerd gebruik).

Deze voorbeeldden tonen projecten die vanuit een verschillende invalshoek een bijdrage
leveren aan verbetering van het leefhabitat voor moerasvogels. Omdat de insteek afwijkt
van die van de vereisten voor moerasvogels is in de regel niet het geheel noodzakelijke
spectrum afgedekt. In la deze projecten komt slechts een deel van het biotoop waar
moerasvogels gebruik van maken in de planvorming onder de aandacht. Zo ontbreken in
de planvorming voor groene glazenmaker maatregelen voor wateren met andere vege-
tatietypen dan krabbescheer zoals open water, water met gele plomp. In de slootverbe-
teringsprojecten van CLM en Bergambacht ontbreken maatregelen in het landbiotoop en
de vismigratieplannen geven geen aandacht aan andere waterorganismen die voor
moerasvogels van belang zijn. Ook hieruit blijkt wederom dat moerasvogels een inte-
grale benadering vereisen die zich uitstrekt over alle habitattypen zowel in water als op
land in het agrarisch gebed. In die zin zijn moerasvogels als goede ambassadeurs voor
een optimaal functionerend agrarisch gebied te beschouwen. Gebieden met florerende
populaties zwarte sterns en purperreigers hebben ook goede situaties voor abiotiek zoals
waterbergend vermogen, waterkwaliteit (trofiegraad) en natuur zoals vispopulaties, am-
fibieën, groene glazenmakers en noordse woelmuizen.

7.2 Soortbescherming in agrarisch gebied

Naast algemene projecten voor de verbetering van het leefgebied voor flora en fauna in
agrarisch gebied, is er ook een aantal projecten dat vanuit een soortspecifieke insteek
van bedreigde moerasvogels activiteiten ontplooit. De werkwijze, organisaties en doel-
stellingen zijn divers. Hierna worden de projecten voor purperreiger en zwarte stern
samengevat. Voor lepelaar zijn de projecten samengevat in Schutte & den Boer (1999).
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Purperreiger
Voor de purperreiger is een beschermingsplan opgesteld door de Provincie Utrecht (El-
lenbroek et al. 2000). Momenteel initieert de Provincie Utrecht de implementatie ervan
door in samenwerking met Landschapsbeheer Utrecht in een aantal gebieden in Utrecht
mogelijkheden te onderzoeken voor verbetering van het leefgebied. Hiertoe worden met
name agrariërs benaderd met het verzoek kleine moeraselementen en terrasoevers aan
te leggen. Het is onbekend of een integrale waterhuishoudingsvisie in deze aanpak
opgenomen is.

Projecten die geïnitieerd worden door vrijwilligers met betrekking tot verbetering van
leefgebied in het agrarisch gebied zijn er voor zover bekend niet. De mogelijkheden voor
vrijwilligers zijn relatief beperkt. De beste kansen liggen in het benaderen van agrariërs
voor het zoeken naar locaties waar kleine maatregelen genomen kunnen worden. Daar-
naast kunnen vrijwilligers wel een belangrijke ondersteuning bieden bij het verzamelen
van kennis over deze maatregelen door inventarisaties uit te voeren van prooidieren van
purperreigers (vissen, amfibieën, waterinsecten).

Zwarte stern
Voor de zwarte stern is een groot aantal beschermingsprojecten opgestart in het gehele
land. De meeste van deze projecten beperken zich tot het verstrekken van vlotjes op
locaties waar zwarte sterns door een afname van nestgelegenheid verdwenen zijn.
Recentelijk zijn hieruit meeromvattende projecten ontstaan die als doel hebben om het
leefgebied in brede zin te verbeteren. Hieronder worden uitsluitend beschermings-
projecten besproken waar zwarte sterns ten minste voor een deel in agrarisch gebied
broeden of hier in belangrijke mate voor hun voedselbehoefte van afhankelijk zijn.

Friesland
In Friesland worden sinds 1996 initiatieven ontplooit door de BFVW (Bond van Friese
Vogelbeschermings Wachten) voor het centraal coördineren van het beschermen van
zwarte sterns. Hiertoe worden op zoveel mogelijk locaties vlotjes uitgelegd, daar waar
natuurlijke broedgelegenheid ontbreekt. Reeds vanaf het begin zijn initiatieven ontplooit
om belanghebbende partijen (grondeigenaren) te overtuigen van het belang om het
leefgebied te verbeteren. Dit heeft tot positieve reacties geleid, maar tot op heden nog in
beperkte mate tot daadwerkelijke maatregelen (BFVW 2002).

Overijssel
In Overijssel broeden vrijwel geen zwarte sterns meer in agrarisch gebied (o.a. Brandsma
2003). De agrarische gebieden worden wel in veel gebieden als belangrijk foerageer-
gebied gebruikt. De beschermingsactiviteiten strekken zich in hoofdzaak uit tot het aan-
bieden van vlotjes in moerasgebieden, wielen en putten. Voor zover bekend zijn er geen
specifiek op het agrarisch gebied gerichte beschermingsactiviteiten voor de zwarte stern.

Gelderland
In Gelderland broeden geen zwarte sterns in agrarisch gebied. De aan moerassen gren-
zende agrarische gebieden worden in veel gebieden wel als belangrijk foerageergebied
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gebruikt. De beschermingsactiviteiten strekken zich in hoofdzaak uit tot het aanbieden
van vlotjes in moerasgebieden, wielen en putten. Voor zover bekend zijn er geen speci-
fiek op het agrarisch gebied gerichte beschermingsactiviteiten voor de zwarte stern.

Groene Hart
In het Groene Hart bevindt zich een grote populatie zwarte sterns in agrarisch gebied. De
beschermingsprojecten zijn hier op regionaal niveau opgestart (o.a. Alblas & Kes 1999,
Werkgroep Zwarte Stern Utrechtse Venen 1999) en recentelijk verenigd in een project-
groep Zwarte Sten in het Groene Hart (o.a. Van der Winden 2002, Van der Winden &
Van der Zijden 2002). Deze projectgroep wordt gevormd door Landschapsbeheer
Utrecht, Landschapsbeheer Zuid-Holland, Landschap Noord-Holland, het Zuid-Hollands
Landschap, Vogelbescherming Nederland en Bureau Waardenburg. In de start van het
project lag de nadruk op het aanbieden van vlotjes en het nemen van maatregelen die
de verstoring van jongen door agrarische werkzaamheden moesten beperken. Hiervoor
is dankbaar gebruik gemaakt van de ervaring die was opgebouwd door de Werkgroep
zwarte stern van ANV de Utrechtse venen. In overleg met agrarische natuurverenigingen
in Zuid-Holland en Utrecht zijn pakketten opgesteld (inclusief financiële regelingen) met
maatregelen om kolonies te beschermen. Dit beleid bleek zeer effectief doordat het
broedsucces van zwarte sterns in agrarisch gebied sterk verbeterde. De projecten van
2002 worden geëvalueerd in Van der Winden & van der Zijden (2002), waarin doelgroe-
pen, inzet van vrijwilligers, maatregelen en effecten besproken worden.

7.3 Aanbevelingen

Aanvullend op de specifieke aanbevelingen voor herstelmaatregelen in agrarische gebie-
den (hoofdstuk 5) zijn in het kader van het Beschermingsplan Moerasvogels de volgende
algemene aanbevelingen te geven:
- Een vervolg geven aan de proefprojecten in Middelblok en Blankenham. De beide

proefprojecten laten zien dat het mogelijk is in aanvulling op andere belangen de be-
langen voor moerasvogels in inrichting en beheer in te passen. Indien dit op een rui-
mere schaal in Nederland uitgevoerd wordt, wordt het leefgebied van de bedreigde
soorten wezenlijk verbeterd.

- Het is aan te bevelen om “slootpakket” in Programma Beheer in te voeren, waarin
resultaatbeloning voor schonings- en baggerbeheer is opgenomen.  Hierin kan de
geschiktheid als foerageergebied voor moerasvogels een selectiecriterium zijn. Een
voorbeeld hiervan is een pluspakket “krabbescheervegetaties” met doelsoorten zwarte
stern en groene glazenmaker.

- In overleg met waterschappen en agrarische natuurverenigingen een systeem opzetten
voor slootschoon- en baggerbeheer bijvoorbeeld via de opzet van een integraal bag-
gerplan
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