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Inhetkader van devoorbereidingen vanhet Integraal Structuurplan
Noorden desLands heeft deStuurgroep,door deMinister vanEconomische
Zakenbelastmet deopstellingvan ditplan,opdracht gegeven toteen
breed samengesteld milieuonderzoekproject. Inzijnopzet sluit ditproject
zoveelmogelijk aanbijnationale enregionale studies,die destijdsvoorhanden of inontwikkeling waren.Daarmeewerd beoogd een brug teslaan
tussendezestudies,zoverschillend vanoptiek enschaal,alsook desamenwerking tussenmilieu- onderzoekinstituten daadwerkelijk tebevorderen.
Hetonderhavige rapportvormt eenonderdeel vanditproject.

Eenwoord vandank ishierop zijnplaats aandebegeleidings-commissie,
deuitvoerende instituten,provinciale diensten enniet indelaatsteplaats aan develdonderzoekers enalle instellingen enparticulieren,die
hunmedewerking hebbenverleend.
Hetwetenschappelijk gehaltevanelk dermilieustudies afzonderlijk isvoor
rekening vanhetverantwoordelijke onderzoekinstituutc.q. deonderzoekdienst.
Debegeleidingscommissie heefto.m.de functievan intermediair enplatform
voor deuitwisseling vanwetenschappelijke kritiek vervuld.
Ikhoop datdezemilieustudies kunnen bijdragen totmeer diepgaandvoorbereide beleidsbeslissingen inhetkadervandeverdere ontwikkeling vanhet
Noorden.Het isvanbelang dathetgebruikvandeuitkomstenvandezestudiesmet devereiate zorgvuldigheid geschiedt.Hetverdient daarom aanbeveling
omwaarnodig deskundigen tebetrekken bijde interpretatie vanhetbeschikbare studiemateriaal, zekerwaar het gaatombasisgegevens dieniet inde
publicaties zijnopgenomen,maar beschikbaar zijnbijde onderzoekinstellingen
enprovinciale diensten.

DE VOORZITTER VANDE STUURGROEP
INTEGRAALSTRUCTUURPLAN NOORDENDES LANDS
/«
(Drs.S.Miedema)

VOORWOORD
Dit rapportvormt eenonderdeel vaneenreeks rapporten,waarinde
resultaten zijnweergegevenvanhetmilieu-onderzoek tenbehoevevanhet
Integraal Structuurplan Noorden desLands (ISP). Het ISP-milieu-onderzoek
bestaatuiteen landsdelig onderzoek, dathethele ISP-gebied omvateneen
regionaal onderzoek, dat zichbeperkt totenkele deelgebieden.Voorhet
bestuderen vandit deelrapport ishetgewenstkennis tenemenvan deoverige
deelrapporten die tothet landsdelig onderzoek behoren.
De globale opzetvandeonderhavige studie ende gebruiktemethoden zijn
mede totstand gekomen tijdens besprekingenvan de 'landsdelige1 onderzoekers
onder leiding van deprojectcoördinator. Hetverzamelen en interpreteren van
bestaande gegevenswas voor een belangrijk deelmogelijk dankzij demedewerking
van deecologenvan deProvincialePlanologische Diensten (PPD)inGroningen,
Friesland,Drenthe enOverijssel.
Hetveldwerk ishoofdzakelijk doorKeijverricht, terwijl DeBoerde
rapportage verzorgde.Bijhet totstand brengenvan dedefinitieve tekstis
veel steunondervonden vanondermeerA.J. Beintema (RIN,Leersum),P.F.M.Opdam
(RIN,Leersum),C.W. Stortenbeker (RIN,Arnhem), J.C. Smittenberg (PPD,Drenthe),
J.H. Smittenberg (PPD,Friesland)enA.L.J.Wijnhoven (RIN,Leersum), die
commentaar hebben geleverd ophet concept.De eindredactie enverdere afwerking
vanhet rapportwerd verzorgd doorM.J.S.M.Reijnen (RIN,Leersum).
Debeide auteurs hebbenhunwerkzaamheden verricht als tijdelijkmedewerker bijhetRijksinstituut voorNatuurbeheer (RIN), dat zorg droeg voor de
wetenschappelijke begeleiding enverantwoording.Hetonderzoekwerd uitgevoerd
vanaugustus 1975 tot januari 1978.Hetuitgebrachte rapportheeft de status
vanRIN-rapport,d.w.z.eenofficiële publicatievanhetRijksinstituutvoor
Natuurbeheer.

M.J.S.M.Reijnen
A.L.J.Wijnhoven
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1

INLEIDING

1.1

Algemeen

Hetmilieuonderzoek dat inhetkader van devoorbereidingen vanhet
integraal StructuurplanNoorden des Lands (ISP)isverricht,bestaat
uit twee samenhangende delen:
- Het landsdelig onderzoek,eenoverzichtskartering op schaal
1:.200.000vanhethele ISP-gebied,en
- Het regionaal onderzoek,eenmeer gedetailleerde kartering vanvijftiendeelgebieden op schaal 1: 25000.
Het ISP-gebied omvat deprovincie Friesland,Groningen,Drenthe en
hetnoordwestelijke ennoordoostelijke deel vanOverijssel.
Het landsdelig onderzoek isopgezet als eenaanvulling op dewerkzaamheden die tenbehoeve van deLandelijke Milieukartering werden
uitgevoerd. Het bestaat uit devolgende onderdelen:
1.Eendoor hetRijksinstituut voorNatuurbeheer (RIN)verrichtonderzoeknaar devegetatiekundige aspectenvanhet landschap.
2.Eeneveneens doorhetRIN verricht ornithologisch onderzoek (dit
rapport).
3.Eenstudienaar debetekenis van de bossen inhetnoordenvanhet
land voorhetnatuurbehoud, uitgevoerd doorhet Rijksinstituut
voor onderzoek indeBos-enLandschapsbouw "DeDorschkamp" insamenwerkingmet deStichting voor Bodemkartering teWageningen.
4.Eenhydrobiologisch onderzoek doorhetRINnaar dekwaliteit van
hetoppervlaktewater aandehand vanhogere planten (macrofyten)
endierlijke organismen (macrofauna).
5.Eendoorhet Instituutvoor Cultuurtechniek enWaterhuishouding
(ICW)verricht onderzoek naar de fysisch-chemische samenstelling
vanoppervlakte- engrondwater inhetnoorden deslands.
6.EendoorRIN enICWgezamenlijk verrichte deelstudiewaarinwerd
nagegaanwelke overeenkomstenenverschillenh;tbiologischwateronderzoek enhet fysisch-chemische wateronderzoek vertonen.
Deuitvoering vanhet regionaal onderzoek isopgedragen aandePlanologischeDienstenvan debovengenoemde provincies.Voordeopzeten
deresultaten hiervankanverwezenwordennaar dealgemene inleiding
tot dedeelrapporten (Smittenberg,e.a.1978)ennaar derapporten van
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dedeelgebieden.De gekarteerde gebiedenvoorhet regionaal onderzoek
zijnweergegeven infiguur 1.1.
Aanhangsel 1geeft eenoverzicht van alle deelrapporten vanhet ISPmilieuonderzoek.De onderlinge samenhang tussen deonderzochte facettenkomtaan deorde ineen samenvattend rapportvanhet landsdelig
enregionaal onderzoek (Wijnhoven,ReijnenenSmittenberg 1978).
Met deuitvoering vanditmilieuonderzoek werd beoogd gegevens te
leveren om dekwaliteiten vannatuur en landschap involdoendemate te
betrekken inde totstandkomingvanhet Integraal Structuurplan.Dit
houdt inhet concretiseren vaneen beleid datmede gericht isopde
instandhouding van deactuele betekenis vanhetnatuurlijk milieu,het
voorkómenvanverdereaantasting enhetcreërenenbenuttenvanmogelijkheden totrehabilitatie enverdere ontwikkeling.Daarbijkonwordenuitgegaan vanéénvande inhet rapport vandeWerkgroepRuimtelijkeOntwikkeling vanhetI.S.P.geformuleerde hoofddoelstellingen
vanhet ruimtelijk beleid: "Demogelijkheden enbeperkingen,voortvloeiend uiteen strevennaar behoud van enwaarmogelijk verbetering
endifferentiëring vannatuurlijkmilieu en landschap,dienen richting
gevend tezijnvoor demate vangroei endewijze van spreiding vande
bevolking, deeconomische activiteit (inclusief de landbouw),hetwonen,derecreatie endemobiliteit" (Anonymus 1975c).
IndeStructuurvisie Natuur- enLandschapsbehoud (Ministerie vanCultuur,Recreatie enMaatschappelijkWerk 1977)werd tenaanzienvannatuuren landschap devolgende hoofddoelstelling geformuleerd: "Hetbevorderenvan zodanige voorwaarden enomstandigheden datverscheidenheid ensamenhang innatuur- en landschap wordengewaarborgd ennatuurwaarden,cultuurwaarden enwaarden indesfeervan demenselijkebeleving op eenkwalitatief optimaal peilworden gehandhaafd, danwelwordenontwikkeld". Voorhetnatuurbehoud en-beheer zouhieruit devolgende algemene doelstelling worden afgeleid:het instandhoudenvande
verscheidenheid aan ecosystemen endedaarbij behorende levensgemeenschappen (methunorganismen),waarin flora en fauna spontaan totontwikkeling zijngekomen,ineenrangschikking dienietofweinig door
demens is beïnvloed.Op grond hiervanwerden dedoelstellingen voor
hetmilieuonderzoek alsvolgtnaderuitgewerkt:
1.Het inventariseren vandevoorkomendemilieutypen (ecosystemen)en
het beschrijven daarvanvoorwat betreft debelangrijkste componenten.
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FIGUUR 1.1.OVERZICHT VAN DE GEKARTEERDE GEBIEDEN
VAN HET REGIONAAL ONDERZOEK
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2. H e t a a n g e v e n v a n de b e t e k e n i s v a n deze m i l i e u t y p e n d a nw e l de comp o n e n t e n d a a r v a n u i te e n o o g p u n t v a nn a t u u r b e h o u d (waardering n a tuui'lijk miIi vu ) .

3.Hetaangeven vandemogelijkheden envoorwaardenvoor eenbeheer,
gericht op instandhouding of vergroten van dezebetekenis.
Deze doelstellingen golden zowel voor het landsdelig alsvoor hetregionaal onderzoek. Zijhebben de basis gevormd voor dealgemeneaanpakvanhethele onderzoek.Deuitwerking heeft per deelonderzoek en
per onderzochte regio opverschillende wijze plaatsgevonden.
Omeen zogoedmogelijke uitvoering vanhetproject te bevorderen
werd inmei 1975 de Begeleidingscommissie voor hetMilieuonderzoek ISP
inhet levengeroepen.Deze was samengesteld uitvertegenwoordigers
vande betrokkenProvinciale Planologische Diensten, deaanhetonderzoekdeelnemende onderzoekinstituten, deRijksuniversiteit Groningen,
deRijksplanologische Dienst endeministeries vanCultuur,Recreatie
enMaatschappelijk Werk,Economische Zaken,LandbouwenVisserij en
vanVolksgezondheid enMilieuhygiëne.Voor de samenstelling van deBegeleidingscommissie kanworden verwezennaar aanhangsel 2.Methetoog
op deuitvoering van de besluiten van deBegeleidingscommissie envoor
dealgehele leiding vanhetonderzoekwerdhetRINverzocht eenprojectcoördinator aan tewijzen.Dezewerd tenaanzienvanhetregionale onderzoek in zijn taatcbijgestaan door deecologenvan debetrokkenProvinciale Planologische Diensten.
1.2.Doelstellingen ornithologische onderzoek.
De indevorige paragraafweergegeven algemene doelstellingen zijn
voor hetornithologisch onderzoek alsvolgtuitgewerkt:
1.Hetonderscheiden vanvoor vogels relevante milieulypen enhetbeschrijven daarvan aan dehand van devogelbevolking enlandschappelijke
kenmerken.
2. Hetaangevenvan debetekenis vandezemilieutypen als leefgebied
voor vogels enhet aangeven inhoeverre aangebieden deze betekenis
kanworden toegekend.
3.Het aangevenvanvoorwaarden voor het instand houdenof vergroten
vande betekenis die aan degebieden is toegekend.
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4.Het aangeven vanconsequenties voor devogelbevolking van diverse
ingrependie inISP-kader zoudenkunnenplaatsvinden enhetaangevenvan dekwetsbaarheid van bepaalde vogelgroepen voor bepaalde
activiteiten.
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2 THEORETISCHE ACHTERGROND ENALGEMENE OPZET
Inparagraaf 1.2 zijn dedoelstellingen vanhet ornithologisch onderzoekgeformuleerd. Deze geven tevens ingrote lijnendeopzetvanhet
onderzoek weer.Na een toelichting op de theoretische achtergrond die
tengrondslag ligtaan degevolgdewerkwijze,wordt dealgemene opzet
nader uitgewerkt.De concretewerkwijze komt inhoofdstuk 3aan deorde.
2.1 Theoretische achtergrond
Een belangrijk uitgangspunt voorhetonderzoek was dat diersoorten
(i.h.b.vogels)nietonafhankelijk vanhunomgeving beoordeeld kunnen
worden. Ze staan innauwe relatiemet overige diersoorten endeanderecomponenten vanhet landschap. Zo'nrelatiestelsel van organismen
enhun omgeving wordt aangeduid methet begrip ecosysteem, dathierna
naderwordtverklaard. Tevens wordt ingegaan op enkelekenmerken en
eigenschappen vanecosystemen dievoorhetonderhavige onderzoek van
belangwaren.Deze paragraaf steuntwat betreft dealgemene ecologischekennisvooral opOdum (1971).
Ecosysteem
We verstaanhieronder eenrelatiestelsel van levende organismen
(planten endieren)enhun omgeving (milieu)met specifieke eigenschappen.Het ismogelijk ecosystemenvan zeerverschillende orde te
onderscheiden.Dekleinekunnenworden samengevoegd totgrote endie
weer totgrotere.Afhankelijk van dedetaillering kunnen dus zowel een
ven, eenheidemet vennen,als dehele biosfeerwordenopgevatals
ecosysteem. Geen enkele ecosysteem isvolledig gesloten (onafhankelijk
van zijnomgeving) ;ieder ecosysteem heeft relatiesmetnaburigeof
zelfs ververwijderde ecosystemen. Het levende deelvaneen ecosysteem,
dusplanten endieren,wordt vaak aangeduid methet begrip levensgemeenschap. Inhetkader van ditonderzoek verstaanwe onderecosystemen zowel demilieugebieden als de landschapszon»s.Voor een verklaring
vanvoornoemde gebiedseenhedenwordt verwezen naar paragraaf 3.2.
Aantallen soorten en individuen iiiecosystemen
Aan debasisvan ieder ecosysteem staat de zonals voortdurendeenergieleverancier.Met hulp vandeze energie zettenplanten koolzuurgas
( CO )enwater om insuikers.Deze suikers wordenvervolgens omgezet
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indiverse organische verbindingen (primaire produktie). Plantenvormen een bronvanvoedsel voorvele diersoorten: insekten,knaagdieren,
vissen,grote zoogdieren (dit zijndeprimaire consumenten).De eerstenwordengegeten door diverse soorten insekteneters (velevogelsoorten;dit zijndesecundaire consumenten). Viseters en roofdieren
(tertiäre consumenten)eten zowelprimaire als secundaire consumenten.
Zetmen de aantallen individuen (ofhet totale gewicht)van iedervan
debovengenoemde groepen als blokken boven elkaar danonstaaneen
piramide vanaantallen (ofvan biomassa).Daaruit blijkt dathetaantal individuen afneemtnaarmatemenhoger indevoedselketen komt
(figuur2.1).

Figuur 2.1. Pyramide van aantallen (zie tekst voor toelichting)

I

tertiairekonsumenten
secundaire konsumenten
primairekonsumenten
producenten

Het aantal dieren ineenecosysteem (dichtheid)wordt aldus ingrote
trekkenbepaald doorhetvoedselaanbod enisdaarmee afhankelijk van
deprimaireproduktie.
Hetaantal soortenorganismen lijktvooral teworden bepaald door
het dynamischniveau endedaarmee samenhangende structuur van ecosystemen.Methet begrip structuur duidenwe deruimtelijke rangschikking van deonderdelen aanenvooral ookhun samenhang.Met de term
dynamiek bedoelenwehet totaal derprocessen zoals die inhet ecosysteem plaatsvinden.De biologische kringlopen staandaarbijcentraal.
Hetgaat daarbij omenergiestromenenverschijnselen zoals onder andere
'omzetting', 'verandering' en 'instabiliteit'. Enkele belangrijkever-
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schijningsvormenvandehier bedoeldemilieudynamiek zijndeomgevingsfactoren zonnestraling (licht), temperatuur,vochtgehalte,voedselrijkdom e.d. Deze factorenkunnen zowel direct als indirect werkzaam
zijn tenopzichte van een bepaald organisme of een zekere levensgemeenschap.Voor eenuitgebreide verklaring vande begrippen structuur
endynamiek endeonderlinge samenhang kanwordenverwezennaar Van
Leeuwen (1973). Inweinig dynamische ecosystemen isde structuurrijkdomgroot,waardoor ermogelijkheden zijnvoorveel diersoorten;de
onderlinge betrekkingen tussen de soorten zijngecompliceerd.Dynamische ecosystemen hebben een betrekkelijk eenvoudige structuur en
bieden daardoor slechts plaats aanweinig soorten;deonderlingebetrekkingen zijn eenvoudig vanaard.
Classificatie en typering van ecosystemen
Demeeste diersoorten zijn inmeerdere ofminderemate gespecialiseerd;
deze specialisatie kan betrekking hebben op allerlei levensverrichtingen zoals voedselkeuze,wijze,plaats enperiode vanvoedselzoeken,
plaats vannestofhol.Hunaanwezigheid wordt bepaald door demogelijkheden die deomgeving biedt.Hierdoor ishetmogelijk verschillende typenvanecosystemen teonderscheiden diewordengekenmerkt door
bepaalde plante-endiersoorten.
Voor planten bestaat ereenwetenschappelijk uitgewerkt systeem
vanvegetatietypen diegekenmerktworden door een bepaalde soortensamenstelling (Westhoff enDenHeld 1969). Voor dieren bestaat een
dergelijk systeemniet.Hoewel ervoor enkele diergroepen (vogels,
sommige groepen insekten,slakken)hieroverwel inzicht bestaat,is
ditnognietwetenschappelijk onderbouwd. (zieo.a.Tinbergen1962,
KeijenWiegers 1976,Opdam enReijnen 1977). Vandit inzichtwordt
indeze studie gebruik gemaakt.
Veranderingen insoortensamenstellingen-aantallen van ecosystemen
Wanneer een bepaald ecosysteem zichongestoord heeftkunnenontwikkelen, ishet aantal kenmerkende soorten (relatief)groot.Bovendien
zijn danmeestal ookalleoverige soortenvolledig aanwezig.Veranderingen indeze soortensamenstelling en/of deaantallenper soort zijn
overhetalgemeen eengevolg vannatuurlijke successie (het indetijd
op elkaar volgenvanverschillende typenecosystemen)ofvanmenselijke
activiteiten enhebbenvooral betrekking op dekenmerkende soorten.

-25-

Demeeste typenecosystemen dieechtermomenteel inons landvoorkomen, zekerwanneer beschouwd op hetniveau vanmilieugebieden,vertonenechter geenofweinig tekenenvannatuurlijke successie.
Voor eenbelangrijk deel is dit tewijten aanactiviteitenvan demens.
Vrijwel alleveranderingen inecosystemenhebbenmomenteel danook
hunoorzaak ineengewijzigd beheer,zoals een toenemende intensivering vande landbouw,meer recreatie,drinkwaterwinning e.d.
Hetaantalkenmerkende soortenkanmen daarom alsmaatgebruiken voor
deongestoordheid (kwaliteit)vaneen ecosysteem.
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2.2

Algemene opzet

2.2.1 Onderzochte diergroepen.
Hetonderzoek heeft zichvrijwel uitsluitend gericht opvogels.
Slechts inenkele gevallen zijnandere diersoorten bij deinventarisatiebetrokken.
Vogels
De vogels zijn terangschikken ingroepen,welke informatie gevenover
enkele zeerverschillende aspectenvanhet ecosysteem. Zowordteronderscheid gemaakt tussenbroedvogels,trekvogels enwintergasten.
Daarnaast zijnerverschillen indeaard endeomvang vanhetbroedterreinendevoedselgebieden.Tenslotte isvooral deplaats indevoedselketenvangroot belang.Onderaan dieketen staandeplanteneters,in
hetmidden deetersvan insekten,wormen e.d. enbovenaanvindenwe
deroofvogels,uilen enviseters. Opgrond van dezekennis ishet
mogelijk om binnen eenbeperkte tijd inzicht teverwerven indeornithologische aspectenvandeecosystemen die zowel bijhet landsdelig
als bijhet regionaal onderzoek zijnonderscheiden.
Ook eenaantal praktische redenenhebbendekeuzevan devogels als
faunistisch onderzoekobject bepaald:
- Vogels oriënteren zichvisueel en zijnderhalve overdag actief;
zezijndaardoor inhetalgemeengoedwaarneembaar.
- Vogelskomenop demeesteplaatsen inredelijke dichthedenvoor.
- Hetgaatbijvogels omeen betrekkelijk gering aantal soortendie
goed herkenbaar zijn.
Ditmaakthetmogelijk om ineenrelatiefkorte tijd tenminste een
globaal beeld tekrijgenvan devogelbevolking.
Andere diersoorten.
Ineenaantal gevallenkunnenook andere diersoorten informatie geven
over dekwaliteit vanecosystemen.Vooral sommige insektengroepen
(libellen,vlinders)endiversegrotere zoogdiersoorten zijn inprincipe bruikbaar.Hetontbrekenvaneenvolledig overzichtover deverspreiding is indemeeste gevallen eenpraktisch bezwaar.Deze laatste
diergroepen zijnnietop systematische wijze bijditonderzoek betrokken.
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2.2.2 Inventarisatie
Zowel broedvogels als trekvogels (overzomeraars,doortrekkers,wintergasten zijnbepalend voor engeven informatie over de ornithologische
kwaliteitvaneengebied.Deze groepenvanvogels vereisen eenverschillende aanpak.
Broedvogels.
Hetverzamelen van zowelkwalitatief alskwantitatief volledigmateriaal vanhethele ISP-gebied was,vooral door de zeerbeperkte tijd en
mankracht,nietmogelijk.Aan dehand van eigen ervaring (KeijenWiegers 1976)envaneenvergelijkend onderzoek naar verschillendeevaluatiemethoden door deProvinciale Planologische Dienst vanDrenthe
(Kersten,VanOsenSmittenberg 1977)isgekozenvooreen beperkt
kwalitatief onderzoek:het inventariseren vankenmerkende soorten.Het
gaat daarbijom driegroepenvanvogels:
a.vogels die inhunvoorkomen vrijwel geheel beperkt zijn toteenbepaald landschapstypeendaarvoor duskarakteristiek zijn;
b.vogels dieaanhet eind staanvanvoedselketens:predatoren (roofvogels,uilen,reigers,futen); inbepaalde gevallenkunnen zijinformatie verschaffen over hetvoorkomen vanpersistente toxische
stoffen;
c.vogels die bijzondere eisen stellen aanhunmilieu endie ineen
heel vroeg stadium vanbeïnvloeding van eenecosysteem doorhunverdwijnen aangeven dater ietsmis is.Zijndeze soortenaanwezig,dan
magmen aannemen datandere soorten,dieminder hoge eisenstellen,
ook aanwezig zijn.
Sommige vogelsoortenkunnenondermeer danéénvande bovengenoemde
groepen gerangschiktworden.
Niet-broedvogels.
Wat betreft deniet-broedvogels isvoor een beoordeling behalvekwalitatief vooral kwantitatief systematisch onderzoek noodzakelijk.Omdatde
tijd ontbrak voor eenvolledige inventarisatie vanalle soorten, ishet
onderzoek beperkt tothet aangeven van de functie die diversegebiedenhebbenals foerageergebied, pleisterplaats,slaapplaats of overtijingsgebied voor eenbeperkt aantal vogelgroepen (ganzen,eenden,plevieren,steltlopers en incidenteel roofvogels). Voor debeoordeling spelenvooral deaantallen vogels dievan eengebied gebruikmaken eenrol;

-26-

inminderemate isook deverblijfsduurvanbelang geweest.
2.2.3 Ornithologische betekenis
Hetnatuurbehoud richt zichophet instandhoudenvandeverscheidenheid aanecosystemen.Deze doelstelling isniet beperkt totnatuurreservaten; zijheeft eenuniverseel karakter.Eengoed ontwikkeld
ecosysteem isvoorhetnatuurbehoud vangrotere betekenis daneen
matig of slechtontwikkeld (gestoord)ecosysteem. Inditonderzoek isde
betekenis voorhetnatuurbehoud opgevat als de betekenis die eengebied heeft als leefgebied voor vogels:deornithologische betekenis.
Deze betekeniswordt enerzijds afgeleid uit de samenstelling vande
broedvogelbevolking. Naarmate ermeer kenmerkende soorten ineengebied
broeden,wordt aangenomen dathet desbetreffende ecosysteem beter ontwikkeld is.Anderzijds kan deornithologische betekenis ookwordenbepaald door deaanwezigheid vangrote aantallenniet-broedvogels.
2.2.4 Voorwaarden voor instandhouding ofvergroting vandeornithologischebetekenis.
Vrijwel alle ecosystemen inNederland hebben zichonder invloed van
menselijke activiteiten ontwikkeld.Dat betekent dat totop zekere
hoogte een ingrijpen door demens (beheer)noodzakelijk isombestaande landschapstypen instand tehouden. Inveel gebieden isdeornithologische betekenis verminderd doordathet beheer zich ingeringemate
of ingrijpend heeft gewijzigd. Aanpassing vanhet beheer aandeeisen
dievogels stellenaanhunbroed- ofverblijfplaats,kan deornithologische betekenis soms vrij snelweer doen toenemen. Ineenaantalgevallenheefthetveranderde beheer echteronomkeerbare gevolgengehad
voorhet landschap endaarmee voor devogelbevolking. In dergelijke
gevallen zalgezochtkunnenwordennaarhet latenontstaanvanandere
dandeoorspronkelijke ecosystemen.Daarbij zalmeestal gerekend moetenwordenop een zeer langeontwikkelingsduur vandegewenste ecosystemen
2.2.5 Consequenties vanverschillende ingrepen;kwetsbaarheden.
Ecosystemen zijngevoelig voor 'systeemvreemde'dynamiek enwel des te
meernaarmate dezemilieudynamiek sterker afwijkt vande 'systeemeigen'
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dynamiek.Dat betekent datweinig dynamischemilieus veel gevoeliger
zijnvoor toevoeging van een zelfdehoeveelheid dynamiek dan zeer
dynamischemilieus.Het toevoegen van systeemvreemde dynamiek uit zich
ondermeer inverandering indevegetatiestructuur.Daarmee heeft zij
invloed op devogelbevolking. Voorvogels zijndaarnaast devolgende
factorennog vanbelang:
- veranderingen inde landschapsstructuur (aantal,combinatie enrangschikking vanlandschapselementen);
- deaanwezigheid van systeemvreemde toxische verbindingen; ditheeft
vooral eengroot effectop soorten diehoog indevoedselketen staan
zoalspredatorenenviseters;1
- rust;voor diverse vogelsoorten (enook anderehogere dieren)geldt
dat zij tamelijk veel rustnodig hebben inen bijhunverblijfplaats
Toename vanonrustkan derhalve voor vogelpopulaties een verandering
insamenstelling of dichtheid betekenen.
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3 WERKWIJZE

3.1 Inleiding

Na de beschrijving van de gebruikte gebiedsindeling en typering, wordt
do werkwijze bij de inventarisatie behandeld. De inventarisatie valt
in vier delen uiteen:
- het opstellen van een lijst met kenmerkende soorten;
- het verzamelen van reeds bestaande informatie;
- het verzamelen van veldgegevens
- het vastleggen van de verzamelde gegevens
Vervolgens wordt nader ingegaan op:
- het beoordelen van de ornithologische betekenis;
- het aangeven van voorwaarden tot instandhouding of vergroting van de
ornithologische betekenis;
- het aangeven van consequenties van verschillende ingrepen en het beschrijven van specifieke kwetsbaarheden
In de discussie worden tenslotte opmerkingen en kanttekeningen gemaakt
over di' ccvoIede werkwijze.
3.2 Gebiedsindeling
Als men gebieden met elkaar wil vergelijken, zijn criteria nodig op
grond waarvan men tot een gebiedsindeling komt. De gebiedsindeling
voor het landsdelige milieuonderzoek moest zowel bruikbaar zijn voor
het ornithologisch onderzoek als voor het onderzoek naar de vegetatiekundige aspecten van het landschap. Daarom zijn criteria gekozen die
voor beide typen onderzoek van belang zijn.
Milieugebieden
Als uitgangspunt werd de gebiedsindeling genomen die opgesteld is ten
behoove van de "Voorlopige waarderingsknart van hot natuurlijk milieu
in Nederland" (KaIkluiven,Nluinpel eu SttiinpeI-Kieirkr. I'>/!)•vei'deraangeduid als VLM (Voorlopige Landelijke Milieukartering). Op basis hiervan is een gebiedsindeling en typering opgesteld die aansluit bij de
schaal van het onderzoek (1 : 200 0 0 0 ) .Een nadere detaillering vond
plaats aan de hand van de volgende criteria:
Bodemgebruik: Er is voornamelijk gelet op bouwland, grasland, bos en heide.
Landschap: Hiermee wordt vooral de ruimtelijke structuur van het land-
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schap bedoeld die totuitdrukking komt inhet voorkomen vanhoutwallen,bomenrijen, bosjes,boscomplexen e.d. Er isdus enige overlap met
hetgrondgebruik. Ook de'ontstaansgeschiedenis heeft een rol gespeeld.
Tenaanzien van denadere detaillering zijngeen exacte richtlijnen
gehanteerd.
Kavelpatroon/hoeveelheid sloten:Eenverschil inkavelpatroon isin
veel gevallen eengoede indicatie voor een teverwachten verschil in
vegetatie;o.a. ingebiedenwaar vroeger eenruilverkaveling heeft
plaatsgevonden kaneen dergelijk verschil geconstateerdworden.Daarnaast zegthetkavelpatroon iets over deontginningswijzeen-geschiedenis.Dehoeveelheid sloten isvooral van belang bijdeonderverdelingvanhet veenkoloniale gebied endeklei-op-veengebieden.
Voorhetornithologisch onderzoek minder relevante criteria waren
verder: bodem, reliëf endetailwaterhuishouding.In deelrapport 4(Reijnen
enDe Boer 1978)is hetgebruik van deze citeria nader toegelicht.
Landschapszones
Op grond vanglobale bodemkundigekenmerken (Stichting voor Bodemkartering 1965)ende invloed vanhetwater zijn demilieugebiedenondergebracht in7landschapszones.Een landschap&onewordt gekenmerkt door
een zekerehomogeniteitwat betreft abiotische eigenschappen. Voor één
landschapszone,hetWaddengebied, bleek hetnodig een onderverdeling
op testellen.Figuur 3.1 geeft eenoverzicht van de indeling inlandschapszones endeelzones endehierbij gebruikte hoofdcriteria.
Figuur 3.2 geefthet ruimtelijk beeld.
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Figuur 3.1. Indelingvanhet ISP-gebied inlandschaps

zones

Indelingscriteria

Kenmerken

- Waddeneilanden

Bodemmateriaal

Zand enklei,voedselarm tot voedselrijk

- Waddenzee

Waterhuishouding

Getijde, zout water

2. IJsselmeergebied (IJ)

Waterhuishouding

Zoetwater, géén getijde

3. Zeekleigebied (K)

Bodemmateriaal

Zeeklei, voedselrijk

4. Overgangsgebied (0)

Bodemmateriaal

Zeeklei op veen,matig
voedselrijk tot voedsel
rijk

5.Laagveengebied (L)

Bodemmateriaal
Waterhuishouding

Laagveen,matig voedselrijk totmatig voedselarrn

- Plateau

Bodemniateriaal

Zand, voedselarrn

- Beekdal

Bodemmateriaal

Beekafzetting en veen,
matig voedselrijk tot
matig voedselarrn

- onvergraven

Bodensnateriaal
Waterhuishouding

Hoogveen, zeer voedselarrn

- ontgonnen

Bodemmateriaal
Cultuurhistorie

Hoogveenontginningsgrond,
voedselarrn tot matig
voedselarrn

Landschapszone
(deelzone)
1.Waddengebied (W)

6. Zandgebied (Z)

7.Hoogveengebied (H)

3.3Landschapstypen
Aangezienvogelsvoorhunvestigingofverblijfafhankelijk zijnvan
landschapsstructuren,zijndemilieugebiedenmetovereenkomstigelandschappelijkekenmerkenondergebrachtineenaantallandschapstypen.
Eenlandschapstypewordtgekenmerktdooreenbepaaldehomogeniteit
watbetreft(potentiële)vogelbevolking.
Deindelinginlandschapstypenisnietafhankelijkvandeindeling
inlandschapszones.Eenbepaaldlandschapstypekaninmeerdaneen
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FIGUUR 3.2. LANDSCHAPSZONES
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landschapszone voorkomen.Erkunnen dangeringe verschillen zijn tussende (potentiële)vogelbevolking vaneen landschapstype inverschillende landschapszones. InFig. 3.3. zijn deonderscheiden landschapstypenweergegevenmet daarachter de landschapszones waarin zevoorkomen.
Figuur 3.3 Overzicht en voorkomen van de onderscheiden landschapstypen
1)
Landschapszone
Landschapstype

W

A duinenenstrand

X

B wadenkwelder

X

C openagrarischgebied

X

X

D waterenmoeras

X

X

IJ

K

X

0

X
X

L

Z

H

X

X

X

X

kleinschalig agrarischgebied
Ebeslotenagrarischgebied

X

Fparkachtig landschap
('• bossen

X

H heide

X
X

X

X

X

X

I veen

verklaring:
1)Delettersymbolenvoordelandschapszoneswordenverklaard infiguur 3.1
X:aanwezig indesbetreffendelandschapsrone
geensymbool:ontbrekend indesbetreffendelandschapszone

Demeestenamen sprekenvoor zichzelf.De onderverdeling van
hetkleinschalig agrarisch gebied behoeftnaderf toelichting:
E besloten agrarisch gebied isagrarisch gebied (akkerland, grasland
of eenmengsel daarvan)waarvan depercelen omslotenworden door
heggen,houtsingels ofhoutwallen enwaarvan deperceelsgrootte niet
meer dan 1 - 2 ha bedraagt.
F parkachtig landschap isbesloten agrarisch gebiedwaarinmeer elementen aanwezig zijn;vooral boomgroepen ind«vormvan bosjes,park-

X
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tuinen, lanen enverder heideveldjes,kleine wateren zoals vijvers
enbeken enmoerasterreintjes.Er is dusveel variatie opkleine
schaal.
Eenenkelemaal is,op grond van landschappelijke verschillen,een
milieugebied gesplitst en zijn delenbijverschillende landschapstypenondergebracht.
3.4 Inventarisatie
Bijde inventarisatie isveel gebruik gemaaktvan bestaandegegevens.
De bronnen die daarvoor gebruiktwerden, zijn inaanhangsel 3weergegeven.
3.4.1 Hetopstellen vaneen lijstvankenmerkende soorten
Als basis voor eenop testellen lijstvankenmerkende soortenwerd
de indeling in landschappen gebruikt.De lijstkwam tot stand innauw
overlegmet deornithologenvanhet regionaal onderzoek enmet enkele
externe adviseurs.Voor elk landschapstypebinnen een landschapszone
iseen lijstopgesteld vanalle vogelsoorten die,opgrond van deervaring vaneenaantal onderzoekers, indat landschapstype thuishoren
of erkarakteritiek voor zijn.Het betrefthier uitsluitend de inparagraaf 2.3.2 bedoelde kenmerkende soorten.Lijsten van een zelfde
landschapstypeuitverschillende landschapszones vertonen slechtsgeringeverschillen.
Vanwege degedetailleerde gebiedsindeling en inventarisatie bijhet
regionale onderzoek wijkt dedaar opgestelde lijstvankenmerkende
soorten enigszins afvandievanhet landsdelig onderzoek.
Aanhangsel 4geeft eenoverzicht van de lijstvankenmerkende soorten.
3.4.2 Veldonderzoek
Broedvogels
Hetveldonderzoek isslechts zeerglobaal geweest.Tijd voor volledige
inventarisaties was erniet.Er is daarom volstaanmethet éénmaal
bezoekenvan demeestemilieugebieden.Door het bezoekenvanmilieugebiedenwaarvan de broedvogelgegevens reeds bekend waren,werdenervaring en inzicht inde 'noordelijke' situatie getoetst envergroot.
Bijhet bezoek aanmilieugebiedenwaarvan geenof onvolledige gegevens
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bekendwaren,kon aandehand van deze ervaring ètidoor de aanschouwing
vanhet landschap,eenglobaal oordeel gevormdworden over devogelbevolking ofover degeschiktheid vanhetmilieugebied alsbroedgebiedvoorvogels. Overhet landschap ende landschapskenmerken die
voor vogels van belang zijn,werden bovendien aantekeningen gemaakt
(grondgebruik,vegetatiestructuur, aard,aantal enrangschikking van
landschapselementen),aan dehandwaarvan debeoordeling laternog
eens ycLoL'lsi kon worden.

Gemakkelijk inventariseerbare soorten (b.v.door opvallend gedrag
indebaltstijd en specifieke biotoopkeuze zoalskiekendieven) zijn
tamelijk volledig geïnventariseerd. Allewaargenomen broedgevallen
(ofaanwijzingen daarvoor)van dekenmerkende soorten zijngenoteerd,
waarmogelijk envan belang voor de interpretatie isook eengrove
schatting gemaaktvan dichtheden (b.v.bijweidevogels).
Waarmogelijk isgelet ophet bestaanvaneenvoorvogels belangrijke relatie tussenverschillende milieugebieden en/of landschapstypen.Diverse vogelsoorten hebben bijvoorbeeld voor het broeden bos
of bosjes nodig, terwijl ze foerageren inhetomringende agrarische
gebied (blauwe reiger,buizerd, roek).
N i e t - b r o e d voiit.
K C I's•

Inhet voorjaar van 1976 ismin ofmeer systematisch gelet op voorkomen
enaantallen vanenkele doortrekkers als goudplevier,regenwulp en
kemphaan;vanandere opvallende soorten zijnook aantekeningengemaakt.
Naar aanleiding vanhetwerk vanM. vanEerden aangoudplevieren inde
provincie Groningen, is inISP-verband eengoudplevierentelling georganiseerd innovember 1976.Uiteindelijk isdeze telling ingeheel
Nederland gedaan. Inhet voorjaar van 1977 isdeze telling (ook landelijk)
herhaald (VanEerden&Keij 1978).
Ookhier spelen relaties een belangrijke rol.Niet-broedvogelsgebruikenvoorhet foerageren vaak andere landschaostypendanvoorhet
rustenof slapen.Veel steltlopersoorten foeragerenbij laagwater inde
geheleWaddenzee,bijhoogwater concentreren ze zichop deeilanden en
dekust van het vasteland; sommige ganzesoorten foerageren op gras- of
akkerland maar slapenophetwater vanmeren.
Overige soorten
Er zijnaantekeningen gemaakt van diverse libelle-en vlindersoorten
en voorts van incidentele waarnemingen van amfibiënenreptielen.
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Deze gegevens geven echter zo'n fragmentair beeld dat zegeenrolhebbengespeeld bijde beoordeling.
3.4.3 Het vastleggen vande gegevens
Van iedermilieugebied iseenarchiefformulieraangelegdwaarop de
volgende gegevens voorkomen:naam ennummer vanhetmilieugebied,het
oppervlak,de topografischekaartwaarop hetmilieugebied voorkomt,
het jaar van inventarisatie, de bron van de verwerkte gegevens.Vervolgens isereenvoorgedrukte soortenlijstmet ruimte voor het aangeven
vanaantallenvan iedere broedvogelsoort enruimte voor gegevens van
afwijkende biotopen.Tenslotte kunnen er aantekeningenworden gemaakt
over landschap,overige diersoorten enandere details (zieFig.3.4).
Voor zovervan toepassing iser een extra formulier voorhetvastleggenvangegevens overniet-broedvogels.Na denoodzakelijke basisgegevens overhetmilieugebied zelf iser eenvoorgedrukte lijstvan
niet-broedvogels met ruimte voorhet invullenvanaantallen die bijeen
ofmeer tellingen inhet desbetreffendemilieugebied zijnvastgesteld
(zie figuur3.5).
3.5 Het aangeven vandeornithologische betekenis
De ornithologische betekenis isafgeleid uit gegevens over broedvogels
enniet-broedvogels. Bijdebroedvogelswordt debetekenis vooralbepaald door devolledigheid van dereeks vankenmerkende soorten,soms
ishet criterium dichtheid gebruikt.De betekenis voor niet-broedvogels
berust op aantallen individuen.
3.5.1 Broedvogels
Volledigheid
Van ieder milieugebied wordt bepaald hoeveel kenmerkende soortenvan
het desbetreffende landschapstypeals broedvogel voorkomen.Dit aantal
wordt gerelateerd aan depotentiële aantallen vogelsoorten.Voor debeoordeling zijndevolgende (arbitraire)grenzen gehanteerd:
- volledig

607oofmeer van dekenmerkende soorten isaanwezig

-matig volledig

30-607ovandekenmerkende soorten is aanwezig

- onvolledig

307°ofminder van dekenmerkende soorten isaanwezig

Inparagraaf 3.5 isuiteengezet dat ieder landschapstype voor iedere
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Figuur 3.4

Archiefformulier t>roedvogels
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Figuur3.5 Archiefformulierniet-broedvogels
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landschapszone eeneigen lijstvankenmerkende soortenheeft.Voor de
beoordeling volgens dehier gebruiktemethode betekent dit datonderlingevergelijking vanmilieugebieden alleenverantwoord iswanneer ze
indezelfde landschapszone liggen envanhetzelfde landschapstype zijn.
Dichtheid
Onder dichtheid wordt verstaanhet aantal broedparen per 100havan
het gebied datals broedbiotoop inaanmerking komt.De dichtheid heeft
voornamelijk een rol gespeeld bij de beoordeling van weidevogelgebieden
(zieookparagraaf 5.4.1).Eenhoge dichtheid aanweidevogels,dieornithologisch van betekenis is,hoeftnietaltijd gepaard tegaanmetveel
kenmerkende soorten.Vooral bijmilieugebiedenwaarvan geenofweinig
gegevens bekendwaren,isinhet broedseizoenop dedichtheid aanweidevogelsgelet.
3.5.2 Niet-broedvogels
De groep vanniet-broedvogels kan indrie categorieënwordengesplitst:
- doortrekkers;vogels dieopvoor-ennajaarstrek doorhetISP-gebied
trekken endaar tijdelijk verblijven (veel steltlopersoorten)
-wintergasten;vogels dienietveel inhet ISP-gebied broedenmaar die
gedurende dewinter inhet ISP-gebied aanwezig zijn.Daarbijkanhet
gaan om soorten die inhetgeheel niet inhet ISP-gebied broeden
(b,v.ganzen)of om soorten dieals soortwèl inhet ISP-gebied broedenmaarwaarvan exemplarenuitandere broedgebieden inhet ISP-gebied
overwinteren (b.v. diverse roofvogelsoorten)
- overzomeraars;vogels die inde zomer inhet ISP-gebied verblijven
maarwaarvanhet broedgebied inhet algemeenveel noordelijker ligt.
Hetgaatmeestal oméénjarige vogels dienogniet geslachtsrijp zijn
(diverse steltlopersoorten, eendesoorten engrauwe gans)
Voor debeoordeling van deornithologische betekenis voor niet-broedvogels isgebruik gemaaktvandenormen die doorhet InternationalWaterfowlResearch Bureau (IWRB)zijnopgesteld voorwatervogels ensteltlopers. Het betreft dez.g.17o-norm:wanneer ineen bepaald gebied tijdelijk 17o(ofmeer)vande totalepopulatie vaneensoortuiteen bepaalde
trekbaan tegelijk aanwezig is,wordt zo'ngebied van internationale
betekenis geacht.Een bezwaar van dezenorm isdathijniet aaneenbepaalde oppervlakte gebonden is.Er isgetracht denorm zo toe tepassen
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datdegebiedenwaar hetomgaatvoor debetrokkenvogelgroep(en)een
functionele eenheid vormen.Inaanhangsel 5zijnper soort deaantallen vogels
vermeld die overeenkomenmet de1%-norm.
Milieugebieden dieaandezenorm voldoen,hebben ook inISP-verband
een zeergrote ornithologische betekenis.Milieugebieden dieniet aan
dezenorm voldoen,maarwaarin tochaanzienlijke aantallen niet-broedvogels voorkomen,of dieeenbelangrijke functievervullenvoornietbroedvogels,hebben inISP-verband eengrote ornithologische betekenis.
3.5.3 Integratie
Voorhetvaststellenvan deuiteindelijke ornithologische betekenis is
primair devolledigheid vankenmerkende soorten gebruikt of deschatting daarvanaandehand van landschappelijkekenmerken.De gegevens
over deniet-broedvogels zijnals belangrijkste neven-criterium gebruikt.
Indien relaties bekend envoor devogels vanbelang zijn,kunnen sommigemilieugebieden daardoor ineenhogere categorie komen.Deeindbeoordeling vanderelatieve betekenis vandemilieugebieden als leefgebied voorvogels omvat drie categorieën:
Categorie I:relatieve betekenis zeer groot (broedvogels volledig of
niet-broedvogels 170-norm)
Categorie II:relatieve betekenis vrijgroot (broedvogelsmatig volledig
ofonvolledigmaar dan
veel niet-broedvogels)
Categorie III:relatieve betekenis niet groot (broedvogels onvolledig,
geenofweinignietbroedvogels)
3.6 Voorwaardenvoor instandhouding envergroting van de ornithologische
betekenis
Aangezien erweinig tijd beschikbaarwas om ditonderwerp grondig te
behandelen, isvolstaanmethet gevenvanalgemene richtlijnen.Debehandeling vindtplaats per landschapstype. Verdere detaillering per
landschapszonewas nietgoedmogelijk. Er bestaat eennauwe relatie
methetvolgende aspect.
3.7,Consequenties vanverschillende ingrepen; kwetsbaarheden
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Ditveel omvattende aspectwordt ietsuitgebreider behandeld danhet
voorgaande.Als leidraad functioneert dehoofddoelstelling vande
Werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling ISP (Anonymus 1975)die inhoofdstuk 1geciteerd is.
Voor ieder daaringenoemd activiteit isgetracht eenaantal invloedenop
devogelbevolking tebeschrijven.Waarmogelijk zijn specifiekekwetsbaarheden van bepaaldevogelgroepen vermeld.
3.8 Discussie
Methode
Zoals inhoofdstuk 2isaangegeven, isde betrouwbaarheid van demethode diegebruikmaaktvankenmerkende soortenwetenschappelijk nogniet
aangetoond. Er zijnevenwel duidelijke aanwijzingen datmet dezemethode toch eengoed oordeelkanworden gevormd over deornithologische
kwaliteit vaneengebied:
- algemenekennis en inzichtover dewerking vanecosystemen,o.a.wat
betreft derol endekwetsbaarheid vanpredatoren (b.v. accumulatie
vanpersistente biociden inde voedselketen)
-kennis over biotoopeisenvanweidevogels enook andere soorten;de
mate van 'kritisch' zijn (d.w.z. demeestkritische soortverdwijnt
heteerst bijeenverandering inhet biotoop)
- gelijksoortige ervaringen en inzichtenvan diverse onafhankelijke
veldornithologen overuiteenlopende vogelsoorten.
Samenmet deeis dat inéénbroedseizoen eenglobaal overzicht vande
vogelbevolking vaneengeheel landsdeelwerd gegeven,bleek dehier
gevolgdemethode deenigemogelijkheid om indit tijdsbestek aande
opdracht tevoldoen.
Inventarisatie
Voor foutenbronnen bijdegedetailleerde inventarisaties (Regionaal
Onderzoek,SOVON,Avifauna's)kankortheidshalve verwezenworden naar
opmerkingen indeelrapport 8,hoofdstuk 5(Smittenberg c a . 1978).
Doorhet feit datde inventarisatie slechts op één broedseizoen betrekking heeft,kunnen allerlei toevallige omstandighedeneenniet geheel
representatief beeld geven van de broedvogelbevolking (natuurlijke
populatieschommelingen,menselijke activiteiten van tijdelijke aard,
dedroogte van 1976). Vooral bij deSOVON-gegevens endeAvifauna-
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inventarisaties speelt dekennis/kundigheid vande inventarisator
een belangrijke rol.Bijhetveldwerk zijn demilieugebieden slechts
éénkeer bezocht.Hoewel het tijdstip vanhet bezoekwel enigszins was
afgestemd op eenoptimaal resultaat (sommige landschapstypeneerder
inhet seizoen dan andere),kunnenvele soortenonopgemerkt zijngebleven.Daarom zijn dezeveldgegevens vooral als aanvulling gebruikt
op debeoordeling aan dehand vande landschappelijkekenmerken.Voor
een aantal niet-bezochte gebiedenkonmen terugvallen op de veldkennis
die deeerste auteur (J.A.de Boer)opdeed bijhet onderzoek naar de
vegetatiekundige aspectenvanhet landschap(deelrapport4 ) .
Ornithologische betekenis
Milieugebiedenwaarvoor gegevens gebruikt zijnvanhet regionaal onderzoek,zijnmeer indetail geïnventariseerd. Daardoorwordt gemakkelijk
eenhogerevolledigheid aanbroedvogels geconstateerd. Hoewel hiermee
rekening isgehouden bijhetopstellen vande lijstvankenmerkende
soorten (bijhet landsdelig onderzoek zijnenkelemoeilijk teinventariseren enenkele zeldzame soortennietopgenomen)kan ditverschil
indebasisgegevens tochvan invloed zijnop dehier gepresenteerde
resultaten.Samenmet deeerder genoemdemogelijkheid van onnauwkeurige
ofniet-representatieve basisgegevens,betekent dit datdekaart 'Relatieveornithologische betekenis'met denodige voorzichtigheid moet
wordengebruikt.
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4 INVENTARISATIE
Na eenglobalekarakteristiek vanhethele studiegebied wordt per
landschapszone eenbeschrijving vande landschapstypen alsvogelgebied gegeven.Behalve dekenmerkende soortenworden soms ookanderevogelsoorten genoemd;voor deduidelijkheid zijndeze tussen
haakjes geplaatst. Inenkele gevallen zijnookandere diergroepen
(of -soorten)vermeld.
4.1 Globalekarakteristiek vanhet ISP-gebied
Het landschap vanhet ISP-gebied endaarmeeookhetvoorkomen van
vogels ofvogelgroepen issterkbepaald door demens. Zonderingrijpenvan demens zouhet landschap endedaarbij behorendevogelwereld er indemeeste gevallen totaalanders hebbenuitgezien.
Het zuidoostelijk deelvanhetgebied isdroger,hogergelegenen
meer continentaal.Vandaaruit isernaarhetnoorden enwesten een
geleidelijke overgangnaarhet lagergelegenAtlantischeNoordzeegebied.De tweeuitersten benaderen denatuurlijke statushetdichtst.
HetWaddengebied, eengebiedmet eenhogemilieudynamiek engrote
voedselrijkdom,isbroedgebied voorkustgebonden vogels alsmeeuwen
ensterns enook de eidereend diedaar ingrote aantallen voorkomt
maar elders ontbreekt.Buitenhetbroedseizoen ishet eenvoedselgebied voormiljoenen steltlopers,eenden enganzenuitNoordwestEuropa,Siberië,IJsland enGroenland.Het isdaardoorvanessentiëlebetekenis voor deecosystemen indebroedgebieden vandedesbetreffendevogels.
HetHoogveengebied,het andereuiterste,ishoog gelegen,open
envoedselarmmet eengeringematevanmilieudynamiek.Het ishet
natuurlijke biotoop voordiverse gespecialiseerde soorten die echter
ingeringe aantallen optreden.Enkelevoorbeelden daarvan zijn
grauwekiekendief,goudplevier enkorhoen.Dehoogveenontginningsgebieden zijnvoorvogels van relatief gering belang; uitzonderlijk
isechterwel degrotedichtheid vandegelekwikstaart.
InhetLaagveengebied enhet Overgangsgebied treffenwe landschappenaan diehet voorNederland zo typische deltakaraktervertonen. Indeopenwaterenmet hunoeverlanden,devenen enderietenmoerasgebieden vindt eengroep zeerkarakteristieke vogels een
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optimaalbroedgebied, zoals reigerachtigen,eendesoorten,rallen,
kiekendieven enmoeraszangers.Ookdeweidevogels,diemeer hetopen
gebied prefereren, zijn zowelkwalitatief alskwantitatief goedvertegenwoordigd.
Het Zeekleigebied herbergt,voor zoverhet grondgebruik grasland
is, eveneens eengoedeweidevogelstand. Kenmerkend vooralleopen
graslanden isdat zijbuitenhet broedseizoen belangrijke rust-en
fourageergebiedenkunnen zijnvoorgroteaantallen ganzen ensteltlopers.De intensiever ingebruik zijndeakkerlandgebieden herbergen
relatiefweinig karakteristieke vogelsoorten. Eenuitzondering hierop
vormendeGroningse akkerlandgebieden op deklei; daar ishetvoorkomenvankwartelkoning engrauwegors,die inderestvan Nederland
vrij schaars zijn,tochwel bijzonder.Ookmakenganzen ensteltlopersvaak gebruik vandezegebieden.
Inhet Zandgebied zijnhet vooral debeekdalen dieeeneigenvogelbevolking herbergen.Weidevogels envooral eensoort alshet
paapje zijnkarakteristiek. Buitenhet broedseizoen zijnhetvoedselgebiedenvoor roofvogels ensteltlopers.Ophet plateau hangt de
vogelbevolking erg afvanwat demensmethet landschap heeft gedaan:
indekleinschalige agrarische landschappen zijnhet voornamelijk
cultuurvolgers diemet eengrote soortenrijkdom voorkomen; inde
voornamelijk aangeplante enrelatief jongebossen zijn roofvogels en
spechten enkele specifieke groepenonder debosvogels;heidenherbergenkarakteristieke soortenalskorhoen,wulp entapuit.Deakkerlandgebieden inhet Zandgebied zijnvoorvogels van relatief gering
belang.

4.2 Landschapszones
4.2.1 Het Waddengebied
Het NederlandseWaddengebied is slechts eendeelvaneengebied dat
zichuitstrekt vanDenHelder totaan Esbjerg inDenemarken.Het
vormt eengrensmilieu tussen land enwater datwordt gekenmerkt door
eenhogemilieudynamiek. Er spelen zichvoortdurend veranderingen af
tussennat endroog,koud enwarm, zout enzoet. IndeWaddenzee is
eengrotevoedselaanvoer vanuit deNoordzee ener iseenhogepri-
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maireproduktie. Indit systeemkunnen zichenorme aantallenvan
relatiefweinig soorten lagereorganismen ontwikkelen. Zijdienen
alsvoedsel vooranderediersoorten zoals vissen envogels.Devissen zijnweer voedselvoor zeehond enmens. Inhet Waddengebied
komen diverse trekwegen samenuit zeerververwijderde broedgebieden;
het grootste deelvandevogels trektdoornaarmeer zuidelijkgelegenoverwinteringsgebieden (ziefiguur4.1).
Daarbij gaathet om enkelemiljoenenvogels diehet gebied gebruiken
alsvoedsel-enrustgebied tijdens de trek.Vele soortenmakenhier
bovendien geheel of gedeeltelijk deruidoor.
Voor zovernu bekend iswordthetvoedselaanbod optimaal gebruikt;
datwil zeggen dat er,binnen eenzekeremarge,vrijwel geenvogels
meerbijkunnen. Iederverlies aanoppervlakte ofkwaliteit zalbetekenen dat degroottevandevogelpopulaties afneemt.Dit kan invloed
hebbenopdeecosystemen inhetbroedgebied vandedesbetreffende
soorten.De factorenvoedsel enrust zijnhetmeest essentieel.Dit
geldt zowelbij laagwater (foerageren)alsbijhoogwater (rusten).
Dehoogwatervluchtplaatsen aanderandenvandeWaddenzee zijneven
belangrijk als deWaddenzee zelf.
HetWaddengebied wordt onderverdeeld intwee subzones:deWaddeneilanden endeWaddenzeemet dekwelders langsdekustvanhet
vasteland.De eilanden bevatten een serievan uitzonderlijkegrensmilieus invele schakeringen,meestalmet geleidelijke overgangen.
Verder isdegeïsoleerde liggingkarakteristiek. Deovergang naar
hetvasteland isoverhet algemeen scherpmaarhier endaargeleidelijk, vooral op plaatsen waar de kust buitendijks nog aangroeit.
4.2.1.1 De Waddeneilanden
Door degeïsoleerde ligging heeft ieder eiland zijneigenkarakter
wat zijn faunabetreft.Bijvelegroepenongewervelde dieren enook
bijde zoogdierenfauna komt dat totuitdrukking (IJsselingen
Scheygrond 1950).Wat devogels betreftnemen deeilanden eveneens
eeneigenplaats in.Dekleine eilandenvertonen duidelijkhetdynamischekarakter vandeWaddenzee:Rottumeroog (W 1), Rottumerplaat
(W 2), Simonszand (W 3), Engelsmanplaat (W 9 ) , Richel (W23)en
Griend (W28).
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Piguur4«1•

DeplaatsvanhetWaddengebied indetrekbaanvan
steltlopers,ganzeneneenden (naarAbrahamse,Joenje
enVanLeeuwen-Seelt 1976)

broedgebieden
overwinteringsgebieden
belangrijke trekroute
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Soortenals(grotestern),noordse
stern,visdiefendwergsternnemen
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alsbroedvogeldebelangrijkste
plaatsin.Dezemilieugebiedenzijnverdervan
grootbelangalsovertijingsgebiedvoor
niet-broedvogels.
OpdeviergroteWaddeneilanden
komenverschillendelandschapstypenvoor.Hetstrand (W4,10,16,
24)isdebroedplaatsvoorstrandplevier,bontbekplevierendwerg-

stern;deduinen(W6,12,18,19,20)voorvelesoortenkleine
zangvogelszoalsroodborsttapuit,(sprinkhaanrietzanger),grauwe
klauwierenverdervoorzowelbruine,blauwealsgrauwekiekendief,
velduil,bergeend enveleanderesoorten.Optweeeilandeniswater
enmoeras (W7,25)onderscheiden.Hierinkomenvooralveeleendesoortenalsbroedvogelvoor.Debossen(W20en27)zijnalsbroedgebiedgeschiktvoorvelezangvogelsoorten;vangrotebetekeniszijn
zealsrust-enschuilplaatsvoorveleduizendenvogelstijdensde
trek.HetzelfdegeldtvoorhetbeslotenagrarischgebiedopTerschelling(W21).Hetopenagrarischgebiedindepoldersenookdekwelderszijngeschiktalsbroedgebiedvoorweidevogels,dekweldersook
alsbroedgebiedvoormeeraanhetwadgebondenvogelszoals(zilvermeeuw)eneidereend.Daarnaastzijnzevoedsel-enrustgebiedvoor
eendesoorten,voorrotgansenbrandgansenvoorzeergroteaantallen
steltlopers.
4.2.1.2 DeWaddenzeeenkwelders
DeWaddenzee
Hetgebiedvormteenbelangrijkevoedselbronvoorenkeleduizenden
broedvogelsvanhetomringendeland (eilandeneikwelders).Hetgaat
omenkeleeendesoorten(bergeend,eidereend),diversesteltlopersoorten,sternsenmeeuwen.Enkelemiljoenentrekvogelsmakengebruikvanhetenormevoedselaanbod enderelatieverustinhetgebied.Hetzijnenkeleganzesoorten,eendesoorteaendiversesteltlopersoorten(daarvanzijnscholeksterenbontestrandloperhet

-47-

talrijkst). Demeeste soorten
gebruiken deWaddenzee alsbelangrijk tussenstation op de
najaars- envoorjaarstrek.Op
denajaarstrekmakendiverse
soortenderuidoor.Veelsoortenverblijven dehelewinter
indeWaddenzee,zijhet in
kleinere aantallen.Vandiverse
soorten blijft eendeelvande

^ ^ r 3 = E ^ ^ 2 T ~ "';-~"**

populatieookde zomer inhet
gebied;het gaat danmeestal om

scholekster

individuen dienognietgeslachtsrijp zijn.Tijdens hoogwater,alshet voedsel voor demeeste
soortenniet bereikbaar is,vinden dezevogels inenomdeWaddenzee
rustgebieden:dehoogwatervluchtplaatsen. Deze liggendeels op zandplaten eneilandjes,deels op deWaddeneilanden endekuststrook van
hetvasteland.Deaanwezigheid vandezeovertijingsplaatsen isvoor
devogels even essentieel alshet enorme voedselaanbod.
Alskarakteristieke overige diersoortmoet de zeehond genoemdworden. InhetNederlandse deelvandeWaddenzee zijn in 1976 ongeveer
375exemplaren geteld.Vergelijking met deaantallen in1950(ca.
2300)enin1960 (ca.900)geeft eenverontrustende achteruitgang van
dezesoortaan (Reijnders 1976).
Kustgebiedenvanhet vasteland
Dit zijnallebuitendijkse kwelders
dieminofmeernatuurlijk zijn.
Zebiedenbroedgelegenheid aansternsoorten,kluut enweidevogels,
vooral tureluur enkemphaan.Daarnaast vervullen zevoor niet-broedvogels defunctievanvoedsel-en
rustgebied (eenden,ganzen ensteltkluut

lopers).
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4.2.2 Het IJsselmeergebied
Ditvoormalige zoutwatergetijdebekken isnu een zoetwatermeer met een
constantewaterstand. Het deel datbinnenhet ISP-gebied ligt,beperkt zich tot deFriesekustzone.Het IJsselmeer isrijk aanvis en
driehoeksmosselen dieeenvoedselbronvoorwatervogels vormen.Het
gebied kentweinig rustverstoring.
Het IJsselmeer zelf (IJ 6)isgedurende bepaalde perioden inhet
winterhalfjaarvoedsel-enrustgebied voorbelangrijke aantallen van
fuut, smient,tafeleend,brilduiker engrote zaagbek (Beintema 1974;
Swennen 1970). Voorhet buitendijkse openagrarisch gebied zijnkarakteristiek: zomertaling,krakeend, slobeend,kuifeend,kwartelkoning, (tureluur),watersnip,kemphaan,kluut engelekwikstaart. Een
kombinatie dusvankustvogels enweidevogels.Dewater- enmoerasgebieden (IJ 2,3,4)herbergen devolgende kenmerkendebroedvogelsoorten: (fuut), (blauwe reiger),
roerdomp,krakeend, tafeleend, bruine
kiekendief,waterral,porseleinhoen,
wulp,watersnip,noordse stern,visdief,dwergstern,velduil,baardmannetje, snor engrotekarekiet.De
Steile Bank (IJ 5)is een belangrijke
rust- enslaapplaats voorde aalscholr
aalscholver

ver

» £ a n z e n > steltlopers enmeeuwen

(DeBoer 1972;Engelmoer 1974).

4.2.3 Het Zeekleigebied
Het Zeekleigebied bestaat uitsluitend uitopenagrarisch gebied.
Naar grondgebruik isdeze landschapszone in tedelen ingraslandgebieden enakkerlandgebieden. Erzijn enigemilieugebiedenwaar
zebeide inafwisseling voorkomen.
Hetopenagrarisch gebied isvanbelang alsbroedbiotoop voor
eenaantalweidevogelsoorten. Hetvoldoetnamelijk aaneenaantal
eisendiedezevogels stellen:ruimte (openheid), rust eneenkorte,
liefstwatvochtige vegetatiemethier endaarwater. Innatuurlijke
omstandighedengnathet daarbii voornamelijk omvochtige en rustige
gebieden als toendra's,venen,oevergraslandene.d.InNederland
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bereiken dezeweidevogels vooral indegraslandgebieden hogedichtheden; op akkerland komen slechts enkele van deze soorten vooren
danmeestal ingeringe dichtheid. Kenmerkend voor deze gebieden is
eenaantal steltlopersoorten als scholekster,kievit,grutto,tureluur,watersnip enkemphaan,waarvan de laatste driehetmeest 'kritisch' zijn.Daarnaast zijn zomertaling, slobeend,kwartelkoning en
gelekwikstaart soorten die indit biotoop thuishoren.
Buitenhet broedseizoen vervulthet openagrarisch gebied een
functie als rust-en voedselgebied voor diverse vogelsoorten.Deterreineigenschappen openheid,voedselaanbod enweinig verstoring zijn
daarbij vanbelang. Soorten die daarvangebruikmaken,zijnsteltlopers alskievit,kemphaan engoudplevier eneen aantal eende-en
ganzesoorten.Deopen terreinen indenabijheid vandeWaddenkust
kunnen regelmatig ofonderbijzondere omstandigheden als rustgebied
voorwadvogels dienen.
Soorten zijno.a. smient,

m

bergeend, rotgans,brandgans, scholekster, zilver-
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plevier,goudplevier,wulp,
t u r e l u u r e nk l u u t .
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4.2.4 Het Overgangsgebied
Samenmethet Laagveengebied hoort deze zone tothet laagstedeel
vanhet ISP-gebied.Het laagveen is indeze zonemet een laag zeekleibedekt,waardoor eenmatig voedselrijke situatie isontstaan.
Het grondwaterpeil ishoog.Plaatselijk treedt kwel op uitnabijgelegenhogere zandgronden.Op enkele plaatsen treedt zoutwater aan
deoppervlakte,afkomstig uitdiepereveenlagen diemet zeewater
doordrenkt zijn.Deze zoutekwel iso.a.vanbelang voor detureluur (Beintema enTimmerman 1976). Er zijn twee landschaptypen te
onderscheiden:openagrarisch gebied enwater- enmoerasgebied;
de typenkomenookgemengd voor.
Hetopenagrarisch gebied bestaat vrijwel uitsluitend uit grasland;alleen tenoostenvan destad Groningen is erveel akkerland.
Het landschapwordt gekenmerkt door eenhoge dichtheid aan sloten
enkleinewateren. Eenaantalvan dezegebieden is inruilverkave-
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linggeweestwaardoor destructuurrijkdom sterk isafgenomen (waterpeilverlaging, sterkeafnamevanhet aantal sloten,verdwijnenvan
plasjes enmoerasjes). Ditheeftmeestal totgevolg datdiversekenmerkende soortenontbreken (zieparagraaf 6.2.3.2). Kenmerkende
broedvogelsoorlen zijn deweidevogels enverder o.a. zomertaling,
slobeend,kuifeend,kwartelkoning, zwarte stern,visdief engele
kwikstaart.Buitendebroedtijd zijndegraslanden vanbelang als
pleisterplaats van steltlopers zoalskievit,goudplevier enkemphaan; indewintervanganzen.
Dewater- enmoerasgebieden bestaanoverwegend uitmerendie
veelal door een smalle riet- enmoerasstrookomrand zijn.Zehebben
hunbetekenis inhet algemeen tedanken aanhun geschiktheid als
broedbiotoop voorwater-,riet- enmoerasvogels.Kenmerkende broedvogels zijn: (fuut), (dodaars), roerdomp,zomertaling,krakeend,slobeend,bruinekiekendief, (boomvalk), (waterral),porseleinhoen,snor
engrotekarekiet. Buitenhet
broedseizoen kunnen zeeen uiterst
belangrijke functie vervullenals
rust-, foerageer- of slaapplaats
voorvele soortenwatervogels zoals fuut,zwemeenden,duikeenden,
zaagbekken enganzen.Eenaantal
Hfc
porseleinhoen

merenneemt daarbij eensleutelpositiein.

4.2.5 Het Laagveengebied
Kenmerkend voor dehele zone isdehoge grondwaterstand, eenrelatieve voedsei.irmoede endegrote sLrucLuurrijkdom. lil"komenIwuc
landschapstypen voor:openagrarisch gebied en\ater-enmoerasgebied; indiversemilieugebieden komendeze gemengd voor.
Inhetopenagrarisch gebied,dat geheel uit grasland bestaat,
liggenveel slotenvanverschillend formaat enmetmeestal vlakke
oevers.Verder zijn ervaakkleineveenputjes, rietlandjes,broekbosjes e.d. Indit landschapstype betekent ruilverkaveling eengrote

ingreep omdat deessentie vanhet landschap daarbijvolledigverdwijnt,namelijk eenhogegrondwaterstand eneengrotedifferentiatieopkleine schaal.Kenmerkende broedvogels zijndeweidevogels
enverder zomertaling, slobeend,kuifeend,kwartelkoning, zwarte
stern, (visdief)engelekwikstaart.Vooral dekemphaan iskenmerkend
voorhetveengebied. Buitenhet broedseizoen kunnen in(iegraslanden
vele kievitten,grutto's enkemphanenverblijven,üegebieden zijn
minder geschiktvoorganzen.
Doorveenwinning iseenaantalwater- enmoerasgebieden ontstaan.
Dezevertonennogmeer differentiatie envariatie danhet openagrarisch gebied:naastwateren vanverschillend formaatkunnenveleverlandingsstadia aanwezig zijn;broekbossen enuitgestrekte rietlanden
zijnbelangrijke elementen terwijl ookgrasland ineenkleinschalig
patroonvoorkomt.Kenmerkende broedvogels zijno.a. dodaars,purperreiger,roerdomp,krakeend,tafeleend,blauwe enbruinekiekendief,
boomvalk, (waterral), porseleinhoen,
wulp, tureluur,watersnip, zwarte
stern,velduil,snor engrotekarekiet. Buitenhet broedseizoen is
dit landschapstypevan betekenis
als rui-enrustgebied voorvele
eendesoorten,als doortrekgebied
voor dekemphaan enalsoverwintewatersnip

ringsgebied voor eenden,kleine en
wilde zwaan,rietgans enenkele
roofvogelsoorten als blauwekiekendief envelduil.
4.2.6 Het Zandgebied
Het Zandgebied bestaat uit eenhoge,relatief droge envoedselarme
kern (hetDrents plateau)met een lager gelegen uitlopernaarhet
noordwesten enuit eenaantal beekdalen dievochtiger envoedselrijker zijn.Deze eigenschappen hebben geleid tot eenverschillend
grondgebruik endaarmee totverschillende landschapstypen.Kenmerkend voor dezone alsgeheel isdegrotevariatie aanlandschaps-
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elementen opkleine schaal,waardoor eengrote soortenrijkdom aan
broedvogels konontstaan.Van sommigevandezevogelsoorten ishet
voorkomenvannationale betekenis omdat degrote dichtheden diein
het ISP-gebied voorkomen, elders inhet land invergelijkbare landschappenmaar zeldenworden geëvenaard (patrijs,geelgors).Het
(vrijwel)ontbreken vanbepaalde soorten (metnamebosuil,kwartel,
grauweklauwier enortolaan)is,hoewelhet biotoopwel aanwezig
lijkt,eveneens eenopmerkelijk verschijnsel.Demilieugebiedenkunnen invijf landschapstypenwordenondergebracht:het open agrarisch
gebied,hetkleinschalig agrarisch gebiedmet desubtypen besloten
agrarisch gebied enparkachtig landschap,debossen endeheide.
Vanhet openagrarisch gebied zoumenkunnen zeggen dathet in
het Zandgebied niet thuishoort.Het is tebeschouwen als eendegeneratiestadium vanhetkleinschalig agrarisch gebied,Deze degeneratie
heeft door ingrijpenvandemens plaatsgevonden.Het gaatomgrootschaligeheideontginningen of ruilverkavelingen. Deze bestaanuit
groteoppervlakten cultuurland, zonderopgaande elementen envaak
alsmonocultuur ingebruik.Kenmerkende soortenvanhet open agrarisch
gebiedworden ernauwelijks of inzeer lagedichthedenaangetroffen.
Kenmerkende soortenvanhet besloten agrarisch gebied envanheide
komenhier endaarnog voor.Het gaat danom soorten (of individuen)
dieplaatstrouwvertonen,of dieuit traditie eengebied nog blijven
bezoeken,of die inkleine restenvan rijkere landschapselementen
nognet voldoendevoorwaarden aanwezig vindenom zich tekunnenhandhaven.Voorbeelden zijn (wintertaling),wulp,patrijs, (kwartel),tureluur, (tapuit), gelekwikstaart en (geelgors). Buitenhetbroedseizoenvervult dit landschapstype,
ookweer incidenteel,een functie
ais foerageergebied voor kleine
aantallen roofvogels.Enkelebeekdalenbehorenook tothet open
agrarisch gebied.De vogelbevolking
vertoont sterkeovereenkomst met

/" A

dievandeveengraslanden,waarbxj
paapje

een soort alshet paapjeveelkan
voorkomen.
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Eengroot deelvanhet Zandgebied wordt ingenomen doorkleinschaligagrarisch gebied.De bodem endehoogteligging zijnnogalgevarieerd.HetDrents plateau ligthoog envertoont vrijveel reliëf
doordeaanwezigheid van zandruggen.Denoordwestelijke uitloper daarvan ligt lager enheeftminder reliëf. InOost-Groningen enNoordoostOverijssel liggendekzandgebieden.Minofmeer loshiervan bevinden
zichbijGaasterland, St.Nicolaasga,Vollenhove endeomgeving van
Winschoten enkelemorene-elementen.Devariatiewordt sterk vergroot
doordebeekdalen.Dezeveroorzaken extra reliëf,terwijl zenatter
envoedselrijker envaak ookveniger zijn.Onder invloed vanvroegere
agrarische bedrijfsvoering,verschillende cultuurpatronen (isolatie)
en socialeverhoudingen isop dereeds gevarieerde ondergrond een
zeer rijke schakering van landschappen ontstaan.Voorbeelden van deze
landschappen zijn:het esdorpenlandschap met oudebouwlanden,bosjes
enrestantenvanheidevelden (Drents plateau); het oudeheideontginningslandschap op drogere grondenmet eenkleinschalige afwisseling
vanakkerland,grasland,heiderestanten, bos]cs enhoutwolion (Drents
plateau,zuidelijke Friesewouden); het slagenlandschap, eenheideontginningslandschap opvochtiger gronden,met veelhoutwallenof
elzensingels tussenhet grasland (noordelijke Friesewouden,Ruinerwold,zuidelijkWesterkwartier);hethoevenlandschap langs de OverijsselseVecht;echteparklandschappen bijo.a. Oenkerk,Heerenveen,
Beetsterzwaag,TerApel enPaterswolde; debeekdallandschappen. Het
landschapstypewordt onderverdeeld intwee subtypen,het besloten
agrarisch gebied enhetparkachtig landschap.
Het beslotenagrarisch gebied bestaat overwegend uit grasland met
eenhoge dichtheid aanelzenrijen en/ofhoutwallen. Indemeeste
strekenkomenbovendien veelkleine plasjes enmoerasjes voor (pingo's). Devogelbevolking wordt gekenmerkt door enkele weidevogels
(vooral dewatersnip)enmeestal eenhoge dichtheid aan struweel-en
bosrandvogels.Aangezien de inventarisatie eenkwalitatief karakter
heeft, zijndeze struweel-enbosrandvogels niet als kenmerkende
soort gebruikt;het isvooral dedichtheid diebepalend isvoor de
ornithologischekwaliteit.
Het parkachtig landschap komt overgrote oppervlakten inhet Zandgebied voor.Erkanonderscheid gemaaktworden tussendebeekdalen en
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deoverigeparkachtige landschappen. Indeoverigeparkachtige landschappenkomtmeestal eengroteverscheidenheid aan landschapselementenvoor:grasland,akkerland,houtwallen,bos enbosjes,landgoederen,
heiderestanten. Door dezeverscheidenheid iseen zeer gevarieerde en
soortenrijke vogelbevolking mogelijk.Deaanwezigheid van veelsoortig
cultuurland isvanbetekenis voor devoedselvoorziening van diverse
vogelsoorten.Overhet algemeen zijn ernaast de landbouwkundigewerkzaamhedenweinig andere activiteiten, zodat derustverstoring gering
is. De laatste tijdneemt echter derecreatie sterk toe.Kenmerkende
soorten zijn:blauwe reiger,wintertaling, sperwer,buizerd,boomvalk,
waterral,kwartel,patrijs,watersnip,
holenduif,koekoek, (kerkuil),steenuil,
ransuil,boomklever,groene specht,
zwarte specht,kleine bontespecht,
wielewaal, roek,glanskop,nachtegaal,
braamsluiper,fluiter,grauwe klauwier
enortolaan.
Demeeste beekdalen behorenooktot
sperwer

het parkachtig landschap.De beekdalen
vertonen stroomafwaarts gaande eengeleidelijke overgang inhunverschijnings-

vorm. Zezijnalle ingebruik als grasland. Indebovenloop gaathet
om eenbijzonderkleinschalig landschap;kleine graslandpercelenmet
vrij sterk reliëf,methoutwallen,heggen,bosjes,drasseplekken.
Indebenedenloop wordt het geleidelijk eennogal open landschap en
behoort het derhalve tothet openagrarisch gebied.Over dehele
lengtevanhet beekdal bestaat eenvrijnauwe landschappelijke relatiemet deomringendehogere gronden.
Belangrijk voor debeekdalen isde roldiehetwater inde loopvan
de seizoenen speelt enhet effect op devogelwereld:vrij laatoptredenderelatieve droogte,overstromingen inwinder envroegevoorjaar.Kenmerkende broedvogels zijn:zomertaling,slobeend, bruine
kiekendief,kwartelkoning, tureluur,watersnip,kemphaan, zwartestern,
steenuil,ransuil,ijsvogel,wielewaal,nachtegaal,sprinkhaanrietzanger,rietzanger,paapje engelekwikstaart.Wat deniet-broedvogels
betreft spelen debeekdalenvooral eenrolals tijdelijkeverblijfplaats voor eenden (vooralwintertaling),ganzen (vooral rietgans)
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enzwanen.Ookvoor doortrekkende steltlopers zijn zijvanbelang
(kievit,grutto,goudplevier,watersnip,kemphaan, regenwulp). Tijdens
hetwinterhalfjaar zijndebeekdalen eenbijzonder belangrijk foerageergebied voor roofvogels.Hethele jaar door spelen,naast derijke
variatie,vooral eenrijkvoedselaanbod enrust eengroterol.
Eenaantalbeekdalen isflink inkwaliteit teruggelopen als biotoopvoorvogels.Kanalisaties endaardoorversnelde waterafvoer
hebbendegraslanden aanzienlijk droger gemaakt,waardoor zelfs plaatselijk
akkerbouwmogelijk i s .Ruilverkavelingen die een snellere detailwatering'mogelijkmaken,hebben ditproces versterkt.Bovendienwerd
daarbij veelvariatie volkomenvernietigd doorhet opruimenvanhoutwallen enheggen,het egaliserenvan degrond enhet vervangen van
vele slootjesmet glooiende oevers door slechts enkele diepe sloten
methoge,steilekanten.Debeekdalen zijndaardoor veelmindergeschiktgewordenvoorjuist dievogels diehoge eisen stellenaanhun
omgeving.
Het Zandgebied kent eenmatigeverscheidenheid aanbossendie
echter eenrelatief groot deelvanhet oppervlak innemen. Behalve in
demilieugebieden die tothet landschapstype 'bos' zijngerekend,
komen erookmeestal kleinere boscomplexen voor indeoverigemilieugebieden;dezeboscomplexenvormendandikwijls eenonderdeel van
hetkleinschalig agrarisch landschap.Vrijwel alhet bos inhet
Noorden desLands isaangeplant.De ruimtelijke structuur diedoor
dezebosaanplant gevormdwordt, isvoorhetwelofniet voorkomenvan
eenaantalkarakteristieke vogelsoorten vanbelang.Als algemeenprincipegeldt:hoemeervariatie endifferentiatie,hoemeer vogelsoorten
eneen toenemendekansopbijzondere soortennaarmate dedifferentiatiegroterwordt.De leeftijdsopbouwvanhetbos,het aantal boomsoorten enderangschikking daarvan (perperceel,deelperceel, individu), de stratificatie endeaanwezigheid vanverrijkende elementen
alsheideveldjes,graslandjes,akkers,vennen,beken zijn bepalend
voorveelvogelsoorten. Ookde rust is een factorvanbetekenis.De
vogelbevolking vanverschillende typenboskannogaluiteenlopen. Zo
isdievan eenmonocultuur vannaaldbomen (metgoudhaantje enkuifmees als specifiekenaaldhoutsoorten)anders dandie van eengevarieerd loofbos. Uiteindelijk isdevolgende lijst v;ini.ndi.c;iLor.soorlen
opgesteld:wespendief,havik, sperwer,buizerd, boomvalk, torenvalk,
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houtsnip,groene specht,zwarte specht,grote bonte specht,kleine
bonte specht,wielewaal,glanskopmees,fluiter envuurgoudhaantje.
Buiten debroedtijd vervult het bos een
functie als slaap- en rustgebied voor
eenaantal vogels,vooralvoor roofvogels
maar ookvoorkraaiachtigen, lijsterachtigen enandere soorten.Hoe groot de
betekenis vanhet bos isvooroverwinterendeof trekkendekleine zangvogels
isniet aan tegeven.Eenfunctieals
voedsel- enrustgebied heeft het onge-

HÈ.
wespendief

twijfeld.
Hetheideareaal is inhet ISP-gebied,
evenals inderestvanNederland, enorm ingekrompen invergelijking
met hetbeginvandeze eeuw.Demeeste uitgestrekte heidevelden zijn
dichtgegroeid, bebost of incultuur gebracht voor de landbouw.De
(landelijk gezien)noordelijke heiden zijn inhet algemeenvrijvochtig enbevattenvelevennen.Eengrote aaneengesloten oppervlakte
aanheide isvangrote betekenis.Onder de thans resterendeheidevelden zijn ernauwelijksmeer die een zodanigeoppervlakte hebben
dat delevensgemeenschappen die er thuishoren,nog compleet aanwezig
zijn.Rustverstoring treedt snelop door deopenheid vanhet landschap
enkan eengrote invloed hebbenop debroedvogels.Kenmerkende soortenzijn: (dodaars),geoorde fuut,wintertaling, bruinekiekendief,
korhoen,patrijs,wulp,zwarte stern,velduil,boomleeuwerik, roodborsttapuit,paapje,tapuit,klapekster, (grauweklauwier engeelgors). Ernstig bedreigd zijnkorhoen,zwarte stern,boomleeuwerik,
klapekster engrauweklauwier. Inveelvennenkoratdekokmeeuwals
broedvogel voor.Deze soort isniet alskenmerkende soortgebruikt,
omdat desterke toename daarvan door demens isveroorzaakt (b.v.
ontginning van deheidewaardoor eengroot voeds laanbod ontstond,
openvuilstortplaatsen).Hetvoorkomenheeft bovendien een sterk
nadelige invloed op dehydrobiologische envegetatiekundige kwaliteit
van devennen.Door deuitwerpselen van demeeuwenvindt eenverrijking plaats vanhetoorspronkelijk voedselarmewater (menzieook
Bots,Jansen enNoordewier 1977;VanGijsen enClaassen1978;Reijnen
enDe Boer 1978). Buitenhet broedseizoen isdit landschapstype voor
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eenaantal vogelsoorten vanvitaal belang. Dit geldtmetname voor de
regenwulp endegrutto die ingrote aantallen invennen overnachten
tijdens de trek;ook eenden,ganzen enandere steltlopers gebruiken
devennen als slaapplaats.De factor rust ishiervoor vanbelang;dit
geldt zowelvoor deslaapplaats zelf alsvoorhet omringendevoedselgebied. Inhet zomerseizoen komen inenbijdevennenook andere
karakteristieke organismenvoor zoalsdiverse soorten libellen,de
heikikker enderugstreeppad. Op deheidehorenverder adder,zandhagedis enhazelworm thuis.
4.2.7 Het Hoogveengebied
Van deze zone isnogmaar eengering oppervlak vanhet oorspronkelijke
landschap overgebleven. Eengroot deel isontgonnen tot landbouwgebied.
Kleine delen zijnbeplantmet bos.Op andere plaatsen isdoorhet
overblijvenvan restjes veen enverder door recente aanplanten een
minofmeerbesloten landschap ontstaan.
Demeestehoogveenontginningen hebben geleid tot grootschalige
landschappenmet een intensieve agrarische bedrijfsvoering:het open
agrarisch gebied.Hieroverheersen grotemonocultures van akkerland.
Deplaatselijknogveelvoorkomende,maar verwaarloosde en verlande(nde)
veenwijken gevennog enigevariatie.Waarhetwatnatter is,komt dat
totuitdrukking inhet grondgebruik:men treft ermeer grasland aan.
Voorveelvogelsoorten ishet hierontstane landschapstype geengeschikt leefgebied. Dereeksenvanvogels vanhet openagrarischgebied zijnnergenskompleet.Opvallend is evenwelhetvoorkomenvan
grote aantallenvan (veldleeuwerik)en (gelekwikstaart). Ineenaantal ontginningen zijnnog veel elementen gespaard,waardoor een
kleinschalig agrarisch landschap isontstaan.Als kenmerkende soorten
gelden danook diverse soorten roofvogels,spechten,uilen eneen
reeksvan zangvogels waaronder nachtegaal,wielewaal en (braamsluiper).
Devogelbevolking van debossen (vooral degroterenaaldhoutcomplexen
bijFochteloo)isnagenoeg gelijk aandievandeboscomplexen inhet
Zandgebied.
Oorspronkelijk hoogveengebieden vanenige uitgestrektheid zijnnog
slechts op enkele plaatsen aanwezig.Kenmerkend voor deze gebieden zijn
deuniformiteit op grote schaal endevoedselarmoede.Opkleine schaal is
ervariatie door relatief droge ennatte plekken,kleine afgravingen en
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wat opslag van bomenenstruiken.
Kenmerkende soorten zijn: zomertaling, (wintertaling),(grauwe
kiekendief), (blauwekiekendief),
bruine kiekendief,korhoen,
wulp, grutto, (tureluur), (watersnip), (zwarte stern),velduil, (nachtzwaluw),blauwborst,
(roodborsttapuit), (paapje),
(tapuit), (sprinkhaanrietzanwulp

ger), klapekster en (grauwe
klauwier). Buitenhet broedseizoenbiedthet rust envoed-

sel aanblauwekiekendief,velduil enkorhoen,soms aanganzen (dan
derietgans)endienthet als slaapplaats voor regenwulp engrutto in
zeer groteaantallen.
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5

Deornithologische betekenis

Alvorens over tegaan tothet aangevenvan deornithologische betekenis
vande afzonderlijkemilieugebieden, zaleerst aandachtwordenbesteed
aanenkele vogelgroepen en landschapstypen.Debedoeling daarvan isom
enig inzicht tegeven indebetekenis van (Noord-)Nederland voorvogelpopulaties in internationaal verband (Europa,soms dehele wereld).
Aanheteind vandithoofdstukworden de resultatenbesproken enenkele
conclusies getrokken.

5.1

Vogelgroepen en landschapstypen

5.1.1 Steltlopers
Drie landschapstypen zijnvanbelang voor steltlopersoorten. Inde eerste
plaats isdathetWaddengebied,waarover inparagraaf 4.2 alheteenen
ander gezegd is.De internationale betekenis vanhet gebied voorsteltlopers isvooral gelegen inde functie diehet gebied heeft alsdoortrekgebied,pleisterplaats enruicentrumvoor vermoedelijk de volledige
Noordwesteuropese populaties van talvan
steltlopersoorten. Voor gedetailleerde literatuur kanverwezennaar:Abrahamse,
•-^S^-

Joenje enVanLeeuwen-Seelt (1976),Anonymus (1974), Anonymus (1975a), VandenBergh
en Schaffner (1977),Boere (1977),Boere en
Zegers (1974en 1975),Canters enMuntingh

v*

(1975),Hulscher (1975),Rooth (1966),
Spaans (1967), Swennen (1975),Waddenbulletin (alle afleveringen)enWerkgroep Dol-

lard (1974.
Inde tweede plaats ishetgraslandareaal (landschapstype:open agrarisch
gebied)van internationale betekenis als doortrekgebied en pleisterplaats
vooro.a. goudplevier,kievit,grutto enkemphaan.Vande 400000goudplevieren die innovember 1976 inNederland geteLlwerden,bevond zich
ongeveer dehelft inhet ISP-gebied (VanEerden&Keij 1978). Inhetvoorjaarvan 1976 zijn,voornamelijk indeopen Friese beekdalen enveengraslandenca. 13000kemphanenwaargenomen.
Tenslotte vervullen diverse vennenenhoogveenplassen eenbelangrijke
functie als slaapplaats voor doortrekkende regenwulpen; in1977werden
inhet ISP-gebied ruim 20000 ex.geteld (VanDijk, sehr.med.)ennahet
broedseizoen als slaapplaats voorgrutto's.
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5.1.2 Water- enmoerasvogels
Noordwest-Nederland iseendeelvan dedeltavandeRijnenenkelekleinere rivieren.Karakteristiek daarvoor zijnuitgestrektemoerasgebiedenmet
plassenenmeren.Door eeuwenlange inpolderingen,ontginningen enwaterbeheersingswerken ishet deltakarakter vrijwel overal nagenoeg volledig
verdwenen. Slechtshier endaar zijn terreinengespaard gebleven dienog
allekenmerkenvandit landschapstypebezitten.Juistomdat dit landschapstype zokarakteristiek isvoorNederland,moet aanhet voortbestaan
ervangrotewaardewordengehecht.
Ook internationaal dringthetbesef door datdit landschapstype steeds
zeldzamer en steedsmeerbedreigdwordt doorontginning, drooglegging,
vervuiling enrustverstoring.Debijbehorende specifieke faunaneemt in
degehelewereld onrustbarend af.Ineen aantal internationale ornithologische conferenties isde tekstvoorbereid vande 'ConventiononWetlands
of International Importance especially asWaterfowl Habitat' die tijdens
de conferentie inRamsar in1971bekendwerd gemaakt (Rooth 1972en1977;
Mörzer-Bruyns enRooth 1972). De tekstvan deconventie kankortworden
samengevat als:Het toetredende land is zichbewustvan de internationale
verantwoordelijkheid voorhetbehoud,hetbeheer eneenverstandig gebruik
vanwatervogelpopulaties.Daarbijwordt onderwatervogels verstaan:vogels
dievoor hunbestaanenvoortbestaan afhankelijk zijnvanwater- enmoerasgebieden.
HoewelNederland toteenvandebelangrijkste initiatiefnemers behoorde,
heefthet deconventie slechtsondertekend maar nog niet bekrachtigd.
Er zijnwel 6gebieden aangewezen diena debekrachtiging onder deconventie zullenvallen.Drie daarvan liggen inhet ISP-gebied:De Weerribben
(L20),deBoschplaat opTerschelling (W17)enGriend (W28).Alle drie
zijnreeds sindsjaren alsnatuurreservaat veiliggesteld. Infeite behoren
alle terreinen dievoldoen aande 17»-normvanhet IWRBonder de conventie
gebracht teworden (Zomerdijk 1977).
5.1.3 Ganzen
Van deNoordzeepopulatie vandevijf op grasland pleisterende ganzesoorten,
verblijft eenaanzienlijk deel gedurende de trekof dehelewinter in
Nederland. Voor demeeste soorten isdit aandeel doorgaans groter dan307„,
somsbedraagt hetbijna 1007„.Het gaat daarbij omdegrauwe gans, dekolgans,derietgans,dekleine rietgans endebrandgans (Lebret e.a.,z.j.).
De ganzen foeragerenhoofdzakelijk op grasland, sommige soortenookop
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akkerland; degrauwe gansbovendien indeoeverzone vanmoerassen.Als
slaapplaatswordenmeren,ondergelopen graslanden enkweldersgebruikt;
incidenteel ookvennen.Vooral Friesland,maar ookhetkustgebied van
Groningen endekop vanOverijssel nemeneenbelangrijke plaats in.
Inhetvoorjaar komtook de rotgans ingrote aantallenvoor.Deze soort
isgeheel aangewezen ophetWaddengebied.

ganzen

5.1.4 Weidevogels
Demeeste graslandgebiedenworden gekenmerkt doorweidevogels.Onderweidevogels,eenbegrip dat alleenmaar indeNederlandse taalbekend is,
verstaatmen inprincipe alle vogels die ingrasland broeden. Inengere
zinverstaatmenereen reeksvan steltlopersoorten onder,namelijk:
scholekster,kievit,grutto, tureluur,watersnip enkemphaan (Beintema 1975)
Deze groep is inhogemate karakteristiek voorNederland. Infiguur 5.1 is
het areaalweergegevenwaarin deze zes soortenalsbroedvogel voorkomen.
Daarbijmoetwordenopgemerkt datde soortenvooral inNederland samen in
hetzelfde terreintype totbroedenkomen. Indeoverige delenvanhetaangegeven areaal isvaak sprake vandifferentiatienaar verschillende terreintypen.
Een tweedebelangrijk verschijnsel isdehoge dichtheidwaarin demeeste
soortenjuist inNederland voorkomen.Dekaarten :nGlutzvonBlotzheim,
Bauer&Bezzel (deel 6, 1975endeel 7,1977) zijndaarvoor zeer illustratief. Invergelijking metweidevogelgebieden elders inEuropa bevatten
veleNederlandse graslandgebieden niet alleenhoge dichthedenmaar ook
veel soorten. In figuur 5.2wordendaarvanvoorbeeldengegeven.
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Figuur 5.1 Areaal waarin de zes soorten weidevogels samen voorkomen
(naar Voous i960)

BinnenNederland herbergen Noord-Holland en Friesland hetgrootste aandeelvandeNederlandse populaties vankievit,grutto, tureluur,watersnip enkemphaan (GlutzvonBlotzheim &Bezzel deel 6, 1975endeel 7 1977).
VandeoverigeNederlandse gebiedennemenGroningen enNoordwest-Overijssel eenbelangrijk aandeel vandepopulaties voorhun rekening.Vande
grutto isbovendienbekend dat807»vandeNoordwesteuropese populatie in
Nederland broedt,waarvanongeveer dehelft inhet ISP-gebied (Mulder 1972).
Ditbetekent datdegraslandgebieden vancategorie Ivanbijzonderebetekenis zijnvoor de instandhouding vanweidevogelsoorten. Hetbetekent echter
ookdatdemilieugebiedenvancategorie II,gerekend naar Europese of zelfs
wereldmaatstaven,ookvan zeer grotebetekenis zijn.
Naasthun functie alsbroedgebied hebben deopengraslandgebieden buiten
hetbroedseizoeneenbelangrijke betekenis alsvoedsel-enrustgebied voor
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doortrekkende steltlopers alskievit,grutto,kemphaan engoudplevier (zie
paragraaf 5.1.1).
Eendeel vanhet graslandareaal is indewinter rust-en fourageergebied
vooroverwinterende ganzesoorten. Van deNoordzeepopulatie van devijf,
opgrasland pleisterende ganzesoorten,verblijft eenaanzienlijk deel
gedurende de trekof dehelewinter inNederland. Voor demeeste soorten
isdit aandeel doorgaans groter dan 307„,somsbedraagthetbijna1007».
Hetgaat daarbij omdegrauwe gans, dekolgans,de rietgans,dekleine
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rietgans endebrandgans (Lebrete.a., z.j.). Vooral Friesland
maarookhetkustgebied vanGroningen endekopvanOverijssel nemen
een belangrijke plaats in.Als overwinteringsgebied voor roofvogels
zijn enigeopenbeekdalen inDrenthe enFriesland vanbelang.
5.1.5 Heide-enveenvogels
Deheide-enveengebieden zijn internationaal van zeergrotebetekenis.
Noord-Nederland ligt inhet centrumvanhet areaalvanvochtige heiden
en is,ondanks desterke achteruitgang inNederland,nog steedshet
'bolwerk'vandit terreintype.Hoewelhethiervoornamelijk om eenvegetatiekundige betekenis gaat,ishetvoorkomenvan eenkarakteristieke
reeksvanheide-enveenvogels ookvan internationale betekenis.Heiden
enhoogvenenwordenoveral inEuropanog bedreigd doorontginning,ontwatering,eutrofiëring enverstoring.Hoewel bij dedrie laatstgenoemde
invloedenhet terreinals zodanigwel blijft bestaan,verandert het
dusdanig dat demeestekarakteristieke soortenverdwijnen. Vennen en
hoogvenen zijnbiotopen dieonder de 'WetlandsConvention'behoren te
vallen.
5.2 Landschapszones enmilieugebieden
Inhetvolgende gedeelte zalvoor iedere landschapszone alleenaangegevenwordenwelkemilieugebieden incategorie Ivallenwat betreft hun
ornithologische betekenis.Voormeer informatiewordt verwezennaar
bijlage I.Dezebijlagegeeft deornithologische betekenis indrie
categorieën cartografischweer op schaal 1 :200000 (zwart/wit)en
1 :400000 (kleur).De drie categorieën zijnopdekaart alleendoor
verschillen inarcering (ofraster)ofkleur teonderscheiden. Elk
milieugebied isverder gekenmerkt door een codeletter voor de landschapszone eneennummer.Denummering per landschapszone isterug te
vinden indeaanhangsels 6en 7enop dearchiefformulieren.De codeletters voor de landschapszones zijnalsvolgt:
W

Waddengebied

Z

Zandgebied

IJ IJsselmeergebied

ZP Zandgebied: Plateau

K

Zeekleigebied

ZB Zandgebied: Beekdalen

0

Overgangsgebied

H

L

Laagveengebied

Hoogveengebied
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Op de zwart/wit kaarten ishet Zandgebied met Zaangegeven, terwijlop
dekleurenkaart deonderverdeling inPlateau en Beekdalen inde code
isverwerkt.
5.2.1 HetWaddengebied (Bijlage la)
Omdat het geheleWaddengebied als één systeem functioneert, leveren alle
milieugebieden eenonmisbare bijdrage aan de totale betekenis vanhet
Waddengebied. Het zouonjuist zijnomhet eneonderdeelmeer betekenis
toe tekennen danhet andere.HetLauwersmeer (W33)isdaarbij opdezelfdewijze beoordeeld,hoewel het gebied eenontwikkeling doormaakt
naar eengeheel ander terreintype.
5.2.2 Het IJsselmeergebied (Bijlage la)
Slechts eenklein gedeelte vanhet IJsselmeervalt onderhet ISP-gebied.
Aangezien het IJsselmeer als eenminofmeer ondeelbare eenheid opgevat
moetworden,ishetnietmogelijk omdeelwaarden toe tekennen.
5.2.3 Het Zeekleigebied (Bijlage la)
Devolgende gebieden zijnvan zeer groteornithologische betekenis:de
driehoekHarlingen-Leeuwarden-Sneek (K41,42,43,49),het gebied ten
zuidwesten vanBolsward (K35,36,37,39),het gebied ten zuidoosten
onoosten vanDokkum (K24,25,26,27),het Humsterland (K20)enhet
zuidelijke deel vanhetReitdiepdal (K 18). Het betreft hier uitsluitend
het landschapstype openagrarisch gebied.
5.2.4 HetOvergangsgebied (Bijlage lb)
Inhet openagrarisch gebied zijndevolgendemilieugebieden van zeer
grote ornithologische betekenis:polders bijhet Zuidlaardermeer en
het Leekstermeer (08,14),deZwagermieden, (019),het gebied ten
oostenvanLeeuwarden (021,23),polders omhet Sneekermeer ende
Brekken (024,33,36),debenedenloop van deTjonjer (038)en inde
kop vanOverijssel (041,43).Vandewater- enmoerasgebieden zijnde
volgendemerenvan zeergrote betekenis:het Foxholstermeer (0 9 ) , het
Zuidloardormccr (010),het Leekstermeer (01.5),het Sncekerrneer (025),
deTerkaplesterpoelen (026),het Koevordermeer (029),deWitte Brekken
(030),deGrote Brekken (037),deFluessen (034),het Vollenhovermeer
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(045)enhet ZwarteMeer (O47).De
meesLcvan rle/.enieren zi.juvooral van
betekenis voor doortrekkende enoverwinterendewatervogels;de oevervegetatie
is indemeeste gevallen tesmalvoor
eengoed ontwikkelde broedvogelstand.
Gemengde gebieden zijn tenslotte:de
polders bij Buitenpost (018),deomgevingvanGrouw enhetPikmeer (023)en
het gebied tennoordenvan deFluessen
(033).
5.2.5 HetLaagveengebied (Bijlage la)
Vanhetopenagrarisch gebied hebben
slechtsweinigmilieugebieden een zeergrotebetekenis:alleen ten
oostenvanhetTjeukemeer (L10ende zuidelijke helft vanL8 ) .
Voor deoverigemilieugebieden geldt dat erplaatselijk nog zeer
goede terreinen zijnmaar dat grote oppervlakten sterk inkwaliteit
zijnachteruitgegaan,meestal als gevolg vanruilverkaveling. De
water- enmoerasgebieden herbergen,dank zij eengoede bescherming,
demeestevogelsoorten die er thuishoren.Het zijndevolgendemilieugebieden:OudeVenen-Princenhof-Wijde Ee (L 3 ) , DeDeelen (L 6), RottigeMeenthe (L17),Weerribben (L20)endeWieden (L22).Ineenaantalmilieugebiedenkomt,naast dewater- enmoerasvogels,ook eengoedeweidevogelstand voor:bijRotstergaast (L 9 ) , DeWeeren (L15),de
Lindevallei (L18)enhetoostelijke deelvandeWieden (L23).
5.2.6 Het Zandgebied (Bijlage lc)
Open agrarisch gebied met een zeerhogeornithologische betekenis
komtvrijwelnietvoor inhet Zandgebied;het zijn slechts twee
beekdalen enwelhetDrostendiep (Z43)enhet Koningsdiep (Z122).
Vanhet subtype besloten agrarisch gebied (landschapstype kleinschalig
agrarisch gebied)behoort geen enkelmilieugebied tot categorie I.
Daarentegen zijn ervanhet subtype parkachtig landschap nog diverse
milieugebieden die incategorie Ivallen.Het gaathier zowel om
beekdalen alsomandereparkachtige landschappen. Beekdalen:WesterwoldscheAa (Z4, 7 ) ,DrentscheAa (Z30,31),Eelderdiep (Z65),
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Peizerdiep (Z72,78,79),Elper-enWesterborkerstroom (Z38),
Reest (Z 9')), Vecht (Z154)envanietsminderebetekenismaarnog
weltotcategorieIbehorend:Andersediep (Z35),Aalderstroom (Z 42),
Schoonebekerdiep (Z47)enMarsstroom/Geesserstroom (Z51).Vande
overigeparkachtige landschappenhebbendevolgendeeenzeergrote
ornithologische betekenis:TerApel (Z10),hetnoordelijkedeel
vandeHondsrug (Z18,19),Eelde(Z23),Schoonoord (Z39),Oosterhesselen(Z50),NieuwBalinge(Z54),Vries (Z64),Steenbergen
(Z84),Zuidvelde (Z73),Ruinen(Z90),Eursinge (Z92),Meppel
(Z100),Havelte(Z104),Donkerbroek (Z119),Duurswoude (Z 121),
Wolvega/Oldeberkoop(Z142),Wilhelminaoord (Z147),SintNicolaasga
(Z149),Gaasterland (Z150),hetgebiedtussenGramsbergenen
Coevorden (Z153)enhetBeerzerveld (Z167).Slechtsdrievande
milieugebiedenvanhetlandschapstypebossenvallennietincategorieI:tennoordenvanNorg (Z170),bijHuisterHeide(Z 74)
enhetNoordscheveldtennoordenvanZeijen(Z126).Milieugebieden
dievrijwelgeheeluitheidevancategorieIbestaanliggenbij
Dwingelo (Z89)enDoldersum (Z112).Daarnaastisereenzestal
milieugebiedenwaarvanrelatiefgrotedelenwordeningenomendoor
heidevancategorieI:boswachterijHooghalen (Z60),Diependal
(Z85),NieuwBalinge (Z54),hetVilsterseveld (Z163),de
Archemer-enLemelerberg (Z165)entenzuidoostenvanBeetsterzwaag (Z 121).
5.2.7 HetHoogveengebied (Bijlagelb)
Hetopenagrarischgebiedbestaatvrijweloveraluitakkerland.
GeenenkelmilieugebiedvaltincategorieI.Enkelemilieugebieden
zijnrelatiefnogwelvanbetekenisdoorhetvoorkomenvandiverse
landschapselementenofbijzonderevogelsoorten (H1,3,14,17,20,
26,34,37,38).Vanhetkleinschaligagrarischgebiedvaltbinnen
dezelandschapszonealleenmilieugebiedH22(tei,oostenvanHoogeveen)incategorieI;demilieugebiedenSchoonebekerveld (H16),
bijVeenhuizen (H27)entenoostenvanSmilde(H32oost)zijniets
mindervankwaliteitmaarnogbelangrijkgenoegomhiergenoemdte
worden.
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De tweemilieugebieden die totdebossen behoren (H28,31),zijnvan
dezelfde betekenis (cat. I)alsde bossen inhet Zandgebied. Er zijn
nog drie echte venen aanwezig;hetAmsterdamse veld (H15),het
Fochteloërveen (H29)endeEngbertsdijksvenen (H36).Van alle drie
isdeornithologische betekenis zeergroot.

5.3 Conclusies
a.TenaanzienvanhetWaddengebied enhet IJsselmeergebied kangezegd
worden dat zij als totaliteit (dus zowelhetwater alshetaangrenzende land vandeeilanden)vangrote internationale betekenis
zijnvoorbroedvogels envoor trekvogels uitNoordwest-Azië,NoordEuropa, IJsland endelenvanGroenland.
b. HetNoordnederlandse graslandareaal,datvoornamelijk inhetZeekleigebied,hetOvergangsgebied enhetLaagveengebied voorkomt,is
vangrote betekenis alsbroedgebied vanweidevogels,als rust-en
fourageergebied voor doortrekkende Noordaziatische enNoordeuropese steltlopers enalsoverwinteringsgebied voorNoordeuropese en
Aziatische ganzesoorten.Daarbijmoet geconstateerd worden datgrote
oppervlakten sterk inkwaliteit zijn teruggelopen alsgevolg van
cultuurtechnische ingrepen tenbehoeve van de landbouw.
Het aantalmilieugebieden van categorie Iisrelatief gering.
Eenverdere aantasting isvanuitornithologisch gezichtspuntongewenst.
c. Hetopenagrarische akkcrlandgebicd jsvan relatief geringe betekenis, hoewel plantse1ijk sommige vogelsoorten inhoge dichtheden
voorkomen (gelekwikstaart). Enkele delenvervullen een functie
alsvoedselgebied voorAziatische ganzesoorten.
d.DeNoordnederlandse water- enmoerasgebieden zijn internationaal
vangrote betekenis alsbroedbiotoop voor riet- enmoerasvogels;
ze zijnvan internationale betekenis als rust-,fourageer- en
overwinteringsgebied voor diverse eende- enganzesoorten uitNoordEuropa enNoordwest-Azië.Dekwaliteit vanveel gebieden is sterk
teruggelopen doorontwatering eneen toenemende recreatiedruk.
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v. De hcckd.iIt'll in Noord-Nederland /.ijnnaliona.il en inlcrn.ilionaal

van betekenis als broedbiotoop voorweidevogels,alspleisterplaats vaneenden,ganzen ensteltlopers uit Noord-Europa en
Noordwest-Azië enalswinterbiotoop voor roofvogels uitNoordwestEuropa. Er zijnevenwelnog slechtsweinig beekdalen van grote
ornithologische betekenis overgebleven.
Demeeste zijn inmeerdereofmindere
mate aangetast door cultuurtechnische
ingrepen tenbehoevevande landbouw.
f.Hetkleinschalig agrarisch gebied is
vannationale betekenis door eenrelatief grote dichtheid vanzangvogelsoorten.Sommige parkachtige landschappen zijnbovendien vanbetekenis als
broedgebied voor enkele kolonievogels
buizerd

enroofvogels.Ookvandit landschapstype zijnnog relatiefweinigmilieugebiedenvangrote ornithologischebe-

tekenis overgebleven,alsgevolg van cultuurtechnische ingrepen en
een toenemende recreatiedruk.
g.DeNoordnederlandse bossen zijnvannationale betekenis,vooral als
broedbiotoop voorroofvogels.
h.DeNoordnederlandse heideterreinen enhoogvenen zijnbinnen Noordwest-Europa van internationale betekenis als broedbiotoop vanenkelespecifieke vogelsoorten enbinnen Noord-Europa enNoordwestAziëvan internationale betekenis alspleisterplaats voor enkele
steltlopers.Gezienhet geringeoppervlak vandenog resterende
terreinenmoet iedere verdere aantasting (o.a.recreatie enontginning)als uiterst ongewenstworden beschouw!.
Samenvattend kangesteld worden dat er inhet Noorden desLandsnog
diverse terreinenvoorkomenmet groteornithologische kwaliteiten.
Daarbijmoet echter opgemerktworden dat dekwaliteit van zeerveel
milieugebieden,vooral de laatste jaren,is teruggelopen als gevolg
van een toenemende invloed vanmenselijke activiteiten.Voor diverse
milieugebieden isdeze teruggang nietmeetbaarmet dehier gevolgde
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methode.Datbetekent datmenopbasisvanditrapporteenenigszinsgeflatteerd beeld kankrijgenvanhetoppervlak aanterreinenmeteengrote
ornitho1oeisehebetekenis.

wÂÏKR-ENMOERASGEBIED INDEWORKTMERWAARD (FRIESLAND)
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6 EVALUATIE
Indithoofdstuk komen achtereenvolgens aan deorde:
- voorwaarden tot instandhouding envergroting van de ornithologische
betekenis.De behandeling daarvan gebeurtper landschapstype.
- consequenties vanverschillende ingrepen.Van een aantal menselijke
activiteitenwordthet effect op devogelbevolking aangegeven.Waar
nodigworden specifieke kwetsbaarheden vanvogelgroepen en/of landschapstypenaangegeven.
- confrontatie vandeonderzoekresultaten met beleidsuitgangspunten en
beleidsaanbevelingen die inISP-kader zijngeformuleerd. Daaruit
worden conclusies getrokken tenaanzienvanhetaspectornithologie.
De behandeling zal inalgemene termengebeurenomdat voor gedetailleerdeuitspraken veelmeer onderzoek en tijd noodzakelijk isdan indit
onderzoek beschikbaarwas.
Bijhot lezen van dithoofdstuk moetmen zichverder realiseren dat
het alleen gericht isophet ornithologische aspect vanhet natuurbehoud
Aangezien ookvegetatiekundige aspecten en dewaterkwaliteit belangrijkeonderdelen zijnvanhetnatuurbehoud,kunnen daaraan andere dande
hier genoemde argumenten ontleend worden.Men leze daartoe dedesbetreffende deelrapporten.Tevensmoet bedachtworden dat de geomorfologie
ende landschappelijke aspecten, zoals cultuurhistorie enbelevingswaarde voor demens,niet inhet onderzoek zijn betrokken.Vanuit deze
aspecten zullenaanvullende enessentieel andere argumenten eenrol
kunnen spelen.
6.1 Voorwaarden voor instandhouding envergroting vande ornithologische
betekenis
6.1.1 HetWaddengebied
Voorhethandhaven van dehuidige betekenis ish'tvanbelang datde
kwaliteit vanhetRijnwater verbeterd wordt.Dit geldtmetnamevoor
het gehalte aan zwaremetalen,PCB's (polychloorbifenylen)enpersistentepesticiden (Koeman 1969 en 1971;Vermij 1976). Deze stoffenhopen
zichop inpredatoren enviseters.Door deze concentratie betekent het
gelijkblijvenvandekwaliteit vanhetRijnwater namelijk eenverdergaande verslechtering van de situatie,met namevoor deze predatoren
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enviseters.Voorts ishet vangroot belang dathet Lauwersmeer niet
ingebruik genomenwordt alsmilitair oefenterrein,vanwege dete
verwachten verstoring van de rust en hetverloren gaanvan een uitgestrekt voedselgebied voor diversewatervogels (Rijksinstituut voor
Natuurbeheer 1975). Tenslotte ishetniet inpolderen vanhetkweldergebied vanFerwerderadeel eenbelangrijke voorwaarde voorhethandhavenvan deornithologische betekenis (Anonymus 1975a).
De betekenis vanhetWaddengebied voorhetnatuurbehoud kan vergroot
worden doorhetverminderen en/of voorkómen van rustverstoring door
laag en langzaam vliegende propellervliegtuigen, luchtkussenvoertuigen,
militaire activiteiten,wadlopers,waterrecreatie, landrecreatie.bepaalde activiteiten vanRijkswaterstaat,olie- engaswinning, alsmede
exploratie-onderzoek daarvoor (Waddenbulletin, div. afleveringen).
Bovendien ishet voor deverbetering vandekwaliteit vanhetWaddengebied essentieel datde belasting vanhetwatermet systeemvreemde
stoffen teruggebrachtwordtnaarnul.Dat betekent dateen drastische
sanering noodzakelijk isvanvervuilingsbronnen zoals depersleiding
vanHoogkerk, deSmeerpijp, de industrie bijDelfzijl,dereeds eerder
genoemdeRijn endiversekleinere vervuilingsbronnen zoals uitgeslagen
polderwaterwaarinpesticiden voorkomen.
6.1.2 HetIJsselmeergebied
Met betrekking totdewaterkwaliteitkanverwezenwordennaar deopmerkingen indevorige paragraaf.Dit geldt zowel voor het handhaven
alsvoorhetvergroten van de betekenis voor hetnatuurbehoud. Het
handhaven van de thansnog heersende rust iseveneens van belang;het
ontwikkelen vannieuwe recreatieprojekten moetvermedenworden (zie
ookDijkstra enOord 1977). Speciale aandacht verdient dewaterpeilbeheersing dieonlangs isgewijzigd doorhet gereedkomen vanhetMarkerwaarddijkvak Lelystad-Enkhuizen.
In 1977 ishet zomerpeil 10cm.verhoogd,voornamelijk voor devorming
vaneengrotere vooraad zoetwater tenbehoeve van de landbouw inaangrenzende gebieden (zie ook VanGijsen enClaassen 1978 en Bots,Jansen
enNoordewier 1978). Ditheeft aanzienlijke verliezen totgevolg gehad
bijhet broedsucces van vogelsoorten dieop de laagste delenvande
waardennestelen (itFryskeGea 1977).
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6.1.3 HetOpenagrarisch gebied
GrasIandgebied
De belangrijkste voorwaarde voor hethandhaven ofvergroten vande
ornithologische betekenis ishethandhaven ofverhogen vanhetgronden slootwaterpeil. Bovendien ishethandhaven van dedichtheid aan
slotenvanbelang. Inparagraaf 6.2.3.2wordtnader ingegaan opde
landbouw- enruilverkavelingsproblematiek, zodathier volstaanwordt
met debovenstaandeopmerkingen ènmet deopmerking dathethandhaven
vanrusteenbelangrijke secundaire voorwaarden isvoorhetbehoud van
deornithologische betekenis.
Overig openagrarisch gebied
Extensivering vanhet beheer van sloten,slootkanten en overhoeken
leidt inhet algemeen totmeer diversiteit inde landschapsstructuur,
waardoor ervoormeer vogelsoorten of -individuen plaats is.Hetverminderen vanhet gebruik vanpersistente bestrijdingsmiddelenkande
overlevingskans vandiversevogelsoorten vergroten; ditgeldt speciaal
voor roofvogels die inaangrenzende bos-ofmoerasgebieden broedenen
inhet open agrarisch gebied foerageren.
6.1.4 Water enmoeras
Het isnoodzakelijk om inprincipe iedere verdere ontwatering tevoorkomen.Daarbij speeltniet alleen deontwatering vanhet desbetreffendemoerasgebied zelf een rol.Ook ontwatering indeomgeving vaneen
dergelijk terreinkanvangrote invloed zijnop de waterhuishouding
inhet terrein.Er isdus altijd hydrologisch onderzoek nodig omte
beoordelenhoegroothet effect isvaneenontwatering indeomgeving.
Hethandhaven en somsvergroten vandevariatie tussenopenwater
en landmet dediverse verlandingstypen iseen tweedevoorwaarde voor
hethandhaven envergroten.vandeornithologische betekenis.Daarbij is
ook devariatie inhet typeopenwater van belan,.;hetgaathierbijom
dekenmerken diepte,oppervlak,oevertype enopenheid.
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Het handhaven van rust is belangrijk
omdat diversemoerasvogels nogalgevoe-
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lig zijnvoor storing. Ingebiedenmet
eenhoge recreatiedruk kanhetvertninderenvan recreatie dekwaliteit van
hetgebied vergroten.Storing doorrecreatie vindt zowel ophetopenwater
(voedselgebied)als inde oeverzone
(broedgebied)plaats door speedboten
(lawaai,golfslag)en in ietsmindere
mate doormotorkruisers,zeilboten,
roeiboten enhengelaars.

Tenslotte vraagt debiologische waterkwaliteit aandacht. Vervuild
water isals ecosysteem tamelijk instabiel of ruimtelijk eenzijdig gestructureerd. Ditkan resulteren ingrote fluctuaties vanprooidierpopulaties. Bovendien isvervuild water meestal troebel,waardoor veel
prooidieren minder ofniet tevangen zijn.Dit kanvooral gevolgenhebbenvoor visetende vogels.Hetverbeteren van dewaterkwaliteit iseen
belangrijke voorwaardevoorhet instandhouden ofvergrotenvandeornithologische betekenis.
6.1.5 Hetkleinschalig agrarisch landschap
Beekdalen
De beekdalenmet een goede vogelbevolking worden inhet algemeengekenmerkt door eenrijke,gedifferentieerde enkleinschalige landschapsstructuur.Hethandhavenvan differentiatie en structuur hiervan is
van zeergroot belang.Veel beekdalen zijnenworden inruilverkavelingsverband ingrijpend aangetast.Devolgende maatregelen leiden tot
eenernstige verarming en indemeeste gevallen tothetverlies vanhet
beekdalkarakter:
- hetvergrotenvan deafvoercapaciteit van debeek (vaak door eengeheelnieuwkanaal tegraven endeoude beekloop teverwijderen);
daardoorwordthet grondwaterpeil verlaagd enkomen de natuurlijke
jaarfluctuaties en innundaties nietmeervoor.
- hetnivelleren van landschappelijke variatie (verdwijnen vanhoutwallen,moerasjes e.d.)
- het intensiveren vandeagrarische bedrijfsvoering
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Voor de beekdalen die reeds zijnaangetast bestaat dewens om inieder
geval depotenties zogoedmogelijk tebewaren.Dat houdt indatde
nog resterende variatie inbodem, reliëf,waterhuishouding en landschapsstructuur inp.ppngovnl verderaangetast magworden.
Overigkleinschalig agrarisch landschap
liethandhaven van de bestaande landschapsstructuur isvangroot belang.
Verder ishet aanbrengen vanmeer variatie eenmogelijkheid om debetekenis voorhetnatuurbehoud tevergroten.Ookhet extensiveren van
deagrarische bedrijfsvoering biedtgoedemogelijkhedenom deomstandighedenvoor devogelbevolking teverbeteren.
6.1.6 De bossen
Demeeste bossenontlenenhunornithologische betekenis voornamelijk
aanhetvoorkomen vaneengoede roofvogelstand.Veel roofvogelsoorten
zijnrelatief gevoelig voor rustverstoring (DeBoer enPrins 1974).
Ineenaantal gevallen zalhetnodig zijnom een toenemende recreatiedruk testabiliserenofaf te leidennaarminderkwetsbare terreingedeelten.Voorts ishet van belang omeen lange omlooptijd bijdeexploitatie tehanteren,omdatveel roofvogelsoorten voor denestbouw
devoorkeur geven aanoudebomen.
Vrijwel alleproduktiebossen hebben een betrekkelijk eenvoudige
structuur.Er iseendicht,rechtlijnig wegennet;degrenzen tussen
bos enniet-bos zijn scherp;

e r WO rden slechts enkele boomsoorten

verbouwd en danhoofdzakelijk naaldhout; spontane opslag van natuurlijke
boomsoortenwordt verwijderd;aanplant,beheer enoogstvindtpervak
plaats.Door het grote aaneengeslotenoppervlak aan bos endoor devariatie indevorm -angespaardevennen enheiderestanten,komen tochnog
goudhaantje

veel vogelsoorten voor.Dedichthedenvanvooral zangvogelsoorten zijn
echter gering.De dichtheid endiversiteitvan devogelbevolking kanin
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belangrijk mate vergroot worden door dehoeveelheid inwendige enuitwendige grens tevergroten endekwaliteit van dezegrenzen teverbeteren (zieookTinbergen 1962). Ten aanzienvandeuitwendige grens
isditmogelijk door:
- Heexploitatie niet per vak maar b.v.por 1/4 of 1/8 toe tepassen
- rechtegrenslijnen tevervangen door kronkelige
- scherpe grenslijnen tevervagen (zie figgur 0.1.)

Figuur6.1 Bosrandmet scherpegrens enbosrandmetvagegrens

scherpegrens

vage grens

l i e t v e r g r o t e n v a n d e h o e v e e llie i<l i n w e n d i g e g r e n s k a n w o r d e n

bevorderd

door:

- verschiLJende boomsoorten door elkaar Ieplanten (liet gebruik van inheemse soortenheeft daarbij devoorkeur); het isvan belang dat deze
variatie blijft bestaan,hetgeenminder inspanning kost danhethandhavenvan dehuidige monocultuur
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- binnen iedere exploitatie-eenheid deverticale stratificatieversterken doorhetkappen geleidelijk uit tevoeren, zodat bomen vanuiteenlopende leeftijd enhoogte elkaar afwisselen; spontane opslag
behoeft indemeeste gevallenniet verwijderd teworden
Het gaat dusomhet toepassenvaneenkleinschaliger, fijnzinniger en
extensiever bosbeheer.Deze extensivering dient geleidelijk teverlopen.
Ineenaantal gevallen ishetwenselijk het bosuiteindelijk inhet
geheel nietmeer teexploiteren.
Het bevorderen van rust inhet broedseizoen, datvoor de roofvogels
alsgroep van februari tot inaugustus loopt,kan bereiktwordendoor
ineenaaneengeslotengebied paden enwegennietmeer teonderhouden,
af tesluiten ofop teheffen.Juist indeze gebieden iseenbeheer,
zoalshierboven beschreven is,op zijnplaats.Daarbij ishetvanbelang dat zulke rustgebieden zichuitstrekken totaan derand vanhet
boscomplex,opdat er eenongestoord grensmilieu ontstaatmethetagrarisch gebied of deheidewaaraan het bosgrenst.
6.1.7 Heide enveen
Heide iseenhalfnatuurlijkevegetatie,die alleen door voortdurende
extensieve begrazing,

periodiek branden of afplaggen instandge-

houdenwordt.Veleheidevelden zijn lange tijdnietbeheerd,waardoor
bosvorming isopgetreden.Hetverwijderen vaneengroot deelvandeze
opslag kan sommige voormalige heideveldenweer geschiktmakenvoor
heidevogels. Ookhetvergroten vanheiderestanten inboswachterijen
verdient aanbeveling.Daartoe zouden diverse stormvlaktesniet opnieuw
ingeplantmoetenworden,maar eenopheide gericht beheermoeten krijgen.Doorhetopenkarakter vanhetheidelandschap wordenvogelseerder doorrecreanten verstoord dan b.v. inboshet geval is.Hethandhavenenbevorderenvan rust isdaarom vangrootbelang. Aangezien
heidevelden van enigeomvang zeldzaam zijngeworden,verdienthetaanbeveling om allemilitaire gebruik op deze terre.nen testaken ende
recreatie af te leidenof op éénpunt teconcentreren.
Voor vennenenvenen ishetvan zeer groot belang datgeen enkele
ontwatering meer plaatsvindt.Deze voorwaarde steltook eisen aande
ontwatering vanhet omringende agrarische gebied. Inreeds ontwaterde
venen ennatte heiden ishetvan belang dathet grondwaterpeil weer
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verhoogd wordt.Voor diverse vennengeldt overigens dat ervaneen
schijngrondwaLerstand sprake is door deaanwezigheid van een keiLeemlaagof eenoerbank.Ontwatering of verhoging vanhet grondwater heeft
hier vermoedelijkminder effect.

•4
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6.2 Consequentiesvanverschillende ingrepen; kwetsbaarheden
6.2.1 Inleiding
Het aangeven vanconsequentie van diverse ingrepen die inISP-verband
zoudenkunnenplaatsvinden, zal slechts globaal en inalgemene termen
kunnengebeuren.Op verschillende plaatsen zal een zelfde soort ingreep
verschillende gevolgen hebben.Waarmogelijk zalworden aangegeven in
welke landschapstypenof landschapszones specifieke kwetsbaarheden een
rol spelenenomwelke (groepenvan)vogelsoorten het daarbijgaat.
Alsuitgangspunt voor deze bespreking iseenvandehoofddoelstellingengenomenvan dewerkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling ISP.Deze luidt:
'Demogelijkheden enbeperkingen,voortvloeiend uit een strevennaarbehoud
van enwaarmogelijk verbetering en differentiëring vannatuurlijk milieu
en landschap,dienen richtinggevend tezijnvoor dematevangroei en
dewijze van spreiding van debevolking,deeconomische activiteit
(inclusief de landbouw),hetwonen,derecreatie endemobiliteit'.
Deze vijf facetten zullenachtereenvolgens aandeordekomen.Aangezien
de landbouwhet grootste oppervlak vanhet ISP-gebied beheerst,zalhieraan extra aandachtworden besteed.
6.2.2 Spreiding vande bevolking
Het bouwenvannieuwe stadswijken endorpsuitbreidingen heeft,behalve
op deplaats vandeactiviteit zelf,eenbetrekkelijk geringe directe
invloed op devogelbevolking.Aan derand van eenbebouwdekom is echter
wèl eengeringere dichtheid vanweidevogels geconstateerd (Veen 1973).
Bij een 'homogene'spreiding vandebevolkingmoet verwachtworden dat
overal derustbehoevende soorten tenminste inaantal afnemen,waarschijnlijkvrijwel geheelverdwijnen. Bij concentratie vandebevolking ineen
beperkt aantalkernen zullendeplaatselijke gevolgenveel groter zijn
maar zal daarbuiten eengunstige situatie gehandhaafd kunnenworden.
Facetten dienauw samenhangenmet despreiding /andebevolking,zijn
de mobiliteit (verkeersstromen tussen woon- en werkgebieden) en de re-

creatie(spreiding van recreatie enrecreatieverkeer) (Anonymus 1976a;
Anonymus 1977).
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6.2.3 Economische activiteit
6.2.3.1 Industrie
Onder industriewordt hierverstaan:grootschalige complexenvanbasisindustrie,kleinschalige fabriekjes enwerkplaatsen engrotere
dienstencentra zoals laboratoria e.d. Het zal inhet onderstaande
echtervoornamelijk gaanom industrie inengere zin,dusom fabrieken
e.d. Exactegevolgen zijnmoeilijk aan tegeven.Devolgende factoren
spelen eenrol.
a. ruimtebeslag
Hiervoor geldt inprincipe hetzelfde als inde eerste alinea vande
vorige paragraaf isgezegd.
b. luchtvervuiling
Aangezien luchtvervuiling betrekking kanhebbenop zeer verschillende
stoffen dieopallerleimanieren op eenorganisme kunnen inwerken,
wordthier alleenvolstaanmethet signaleren van dezefactor.
Opgemerktmoetworden datvogels per gram lichaamsgewicht meer zuurstof
gebruiken dandemens.Dithangt samenmet dehogere lichaamstemperatuurvanvogels enmet deveel grotereactiviteit (vooral door vliegen).
Het lijkt daaromwaarschijnlijk datvogels kwetsbaarder zijnvoor luchtvervuiling dandemens. Inhet algemeen zijndenormenvoor aanvaardbare concentraties van schadelijke gassengeheel afgestemd op demens.
Er isnader onderzoek voornodig omna tegaanof deze,voor demens
acceptabel geachte concentraties ookvoorvogels aanvaardbaar zijn.
c.wateronttrekking
Hetwinnen vangrondwater voor industriële
doeleindenkan tot gevolg hebben dat diverse
natte endrassige biotopen dusdanigverdrogen dat zevoorvochtminnendevogelsoortenniet langer geschikt zijnals
broedbiotoop of foerageerterrein.
d. watervervuiling
slobeend

Devervuiling vanhet oppervlaktewater is
naar aard enhoedanigheid tesplitsen in
eenaantal soorten.
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giftigestoffen (o.a.biociden,PCB's, zwaremetalen). Sommige van
deze stoffen,die slechts langzaamwordenafgebroken endaarom lang
hun toxischewerking behouden,bereikenhunhoogste concentratie in
soorten dieaanhet eind staanvandevoedselketens inhetwater,
zoals dodaars,fuut,aalscholver,reigersoorten,visotter en zeehond (Koeman 1969 en 1971).
eutrofi'éring/saprobiëring.Dit leidt inhet algemeen tot eenzijdig
samengestelde ecosystemen (VanGijsen enClaassen 1977),waarin grote
fluctuaties vansoortenkunnenoptreden. Inprincipewordthetvoortbestaanvan een evenwichtigewatervogelpopulatie minder zekeromdat
hetvoedselaanbod niet doorlopend verzekerd is.
olie.Dooroliewordt hetwaterafstotend vermogenvanhet verenkleed
verminderd ofgeheel tenietgedaan.Demeestevogels sterven door
koudeof longonsteking.Het opruimen vanolie door detergentenkan
leiden tot sterftevan lagereorganismen dievogels totvoedsel dienen (Zweeres 1968). Metnadrukwordthier gewezenop degrotekwetsbaarheid vanhetWaddengebied inditopzicht (zieook Swennen en
Spaans 1970). Dezekwetsbaarheid iseengevolg van de combinatie
eb-en-vloed beweging,deuitgestrektheid endeondieptevan deWaddenzee. Bij ebzal eenolievlek zichvastzetten op dewadbodem,waardoor debodemorganismen,diedevoornaamste voedselbron zijnvoorde
vogels,verstikt ofvergiftigd worden.Met iederevloed gaat deolie
drijven om zichbij ebweer ergens anders vast tezetten.De invloed
van eenolievlek strekt zichdaardoor uit tot eengebied datvele
malengroterkan zijndandevlek zelf.Bovendien kande laagvan
kiczelalgen diedebodem bedekt,door deoliewordenaangetast.Deze
laag isvan essentieel belang bijhet vastleggen van slik endaarmee
voor devoedselvoorziening vandebodemorganismen dieweer doorde
vogelswordengegeten.Aantasting van deze laa^kanmogelijk leiden
totmobilisatie vanreedsvastgelegd slik.De ^.nvloeddaarvanophet
gehele ecosysteem ismoeilijk voorspelbaar.
Eenolieramp op deWaddenzee blijft echterniet beperkt tothet
ecosysteem vandeWaddenzee zelf.Doordat er inhet gebied vogels
geconcentreerd zijnuituitgestrekte broedgebieden (zieparagraaf5.2),
kan eenolieramp gevolgenhebbenvoorhet functioneren van de ecosystemen indeze broedgebieden.

thermische verontreiniging. Het gebruik alskoelwater voor diverse
industrieën envoor elektriciteitsopwekking heeft tweeverschillendeeffecten. Indeeerste plaats vindt ereutrofiëring/saprobiëring
plaats doordat allemeegevoerdemicro-organismen worden gedood door
dehitte.Vervolgensworden deze teruggebracht inhet ecosysteem.
Dezeverhoging vandehoeveelheid organische stof inhetwaterveroorzaakt vaak rotting,waarbij zoveel zuurstof wordt gebruikt dat
vissterftekanoptreden. Inde tweede plaats vindt ermeestal een
permanenteverhoging plaats vande temperatuur vanhetoppervlaktewater.Dit leidt totonevenwichtiger ecosystemenmet grotere risico's
voorwatervogels.Hetoptredenvanbotulismewordt erdoor bevorderd
(Haagsma 1974;Haagsma,DeReus-Schwarz enTerLaak 1976;Haagsma en
TerLaak 1977).'
e.hoogspanningslijnen
Door de toenemendevraag naar electriciteit,o.a.voor industriële
doeleinden, zijnrecent diverse nieuwe lijnen aanlegd enworden
nog enkelevoorbereid.Speciaal invogelrijke gebieden (weidevogels,
watervogels)enop frequent gebruikte vliegroutes (voedseltrek slaaptrek)kunnen deze lijneneenaanzienlijke sterfte veroorzaken bij
velerlei vogelsoorten (Rensen 1977;deJong 1976;De Boer,invoorbereiding).Verstoring vanvogels door jacht,recreatie e.a.kanhet
aantal draadslachtoffers nog aanzienlijk vergroten.
f.wegen
Nieuwe industrieterreinen behoeven een snelle engemakkelijkeverbindingmet overige delenvanhet land.Daarvoorwordennieuwewegenaangelegd.Voorhet effectvanwegenopdevogelbevolkingwordt verwezen
naarparagraaf 6.2.6
g. luchtverkeer
De aanwezigheid vanvliegveldenwordt vanbelang geacht voor diverse
economische ontwikkelingen,o.a. bij de Eemshaven (Anonymus 1976c).
Juist aanderand vandeWaddenzee zijn langzaam vliegendevliegtuigen
een sterkebronvanonrust enverstoring van concentraties overtijende
vogels.Veelvan dezevogels verwisselen inhetWaddengebied eendeel
vanhunverenkleed,waarvoor extra voedselnodig is.Bovendienkosthet
vliegen danmeer energie omdathetdraagvermogen van devleugelsverminderd is.Iedere storingkost derhalve onevenredig veel energie.
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Ditverlaagt deoverlevingskans vanvele vogels (Boere 1977). Hetverstorende effect vanvliegtuigen treedtook elders op,maar het betreft
danmeestal kleinere aantallenvogels.
h.militaire activiteiten
Twee aspektenvan demilitaire aktiviteiten hebben invloed op devogelbevolking:
- grondoefeningen.Deze vinden inhet algemeen plaats opheidevelden en
verder inenkele delenvanhetWaddengebied (Vliehors opVlieland, in
de toekomstmogelijk Lauwersmeer). Zowel gemotoriseerde alsongemotoriseerde oefeningenhebbenvoornamelijk rustverstoring alsgevolg.Op
heideterreinen isditvooral inhet broedseizoen nadelig voorwudp en
korhoen.De functie als slaapplaats voor steltlopers enganzenwordt
waarschijnlijk minder aangetast omdatoefeningenmeestal overdagplaatsvinden.Eennader onderzoek hiernaar isgewenst.
Op deVliehors hebben deoefeningenweinig verstorende invloed.
Hier isechterwèl deopmerking op zijnplaats daterweinig bekend
isover de functie als rustplaats voorwadvogels uit de tijd datde
oefeningen nietplaatsvonden.
InhetLauwersmeer iseengrote storende invloed teverwachten.De
doorDefensie geclaimde terreinen functioneren thans als belangrijk
voedselgebied voor ganzen,eenden ensteltlopers (Rijksinstituut voor
Natuurbeheer 1975). De vermoedelijk noodzakelijke ontwatering tenbehoeve van zwarevoertuigen zal grote invloed hebbenop deaard ende
kwantiteit vanhetvoedselaanbod.Deverstoring van derustdooroefeningen zal debetekenis vanhet gebied voorvogels verder aantasten.
- luchtverkeer. Inhetalgemeenhebben straaljagers weinig invloedop
vogels.Ditkomtvermoedelijk door dehoge snelheid vandestraaljagers.
De langzamer vliegende propellervliegtuigen èn laagvliegende straaljagers brengen echter veel storing teweeg.Deze storing vindtvoornamelijk plaats bovenhetWaddengebied: oefeningei boven deVliehors op
Vlieland, deNoordsvaarder opTerschelling envoorts devliegverbinding van deVliegbasis Leeuwardenmet deze eilanden.Menwordtderhalve verwezennaarparagraaf 6.2.3.1.g.

0.2.3.2. Landbouw
Zoals reeds vermeld indehoofdstukken 4en 5enparagraaf 6.1, heeft
de toenemende intensivering van deagrarische bedrijfsvoering eengrote
invloed op devogelbevolking vanopen enbesloten graslandgebieden.Een
aantal cultuurtechnische ingrepen,meestal in ruilverkavelingsverband
uitgevoerdom deze intensivering mogelijk temaken, isvan invloed opde
vogelbevolking (Anonymus 1975b,Anonymus 1977;Alleyn e.a. 1971;Boekema
en tenCate 1975;Beintema 1975;De Boer 1975;Bosch enKampf1973;
Glutzvon Blotzheim 1975,1977Lebret e.a. z.j.;Mulder 1972;Stichting
AvifaunaFriesland 1976,1977;VogelwerkgroepNoordhollands Noorderkwartier 1971).
a. ontwatering
Biotopen voor vochtminnende soortenverdwijnen doordatvochtig totdras
grasland nietmeer aanwezig is.Inbeekdalenwordt ontwatering bewerk
stelligd door beekkanalisatie endrainage.Daardoor isversneldewaterafvoermogelijk.De langdurige drassigheid inhetvoorjaar treedtniet
meer op.De diepere ontwatering vanhetagrarisch gebied heeft vrijwel
overal totgevolg gehad dat tesparenvochtige natuurterreinen verdroogden.Door ontwatering verandert het aantal sloten endeaard daarvan en
wordt een intensiever engemechaniseerd grondgebruik mogelijk.
b. aantal enaard van sloten
Inniet-ruilverkavelde gebieden zijnmeestal veel sloten aanwezig die
een zeerhoge ouderdom kunnenhebben.Hetwaterpeil indeze slotenis
tamelijk hoog.Door deze twee eigenschappen zijn erglooiende oevers ontstaanmet veel geleidelijke overgangen eneen vaak onregelmatige oppervlaktestructuur (betreding door vee).Bij ruilverkaveling verdwijnende
meeste sloten;erkomennieuwe sloten ineengeringe dichtheid. Hetwaterpeil is laag; deoevers zijn steil en blijven ook steil englad vanoppervlak doorhetmechanisch schonen.Erontstaat een scherpe grens zonder
variatie (zie figuur6.2).

Figuur 6.2 Dwarsdoorsnede van oude en nieuwe sloot

oude situatie

jjälll^^t^'jLtii/Ä:^'

nieuwe situatie

Indeoude situatie isereen ingewikkelde vegetatiestructuur op
eengevarieerd bodemoppervlak.Dit biedt ruimte aanveel soorten (zie
nogmaals paragraaf 2.2.1). Denieuwe situatie is (en blijft)eenvoudig
van structuur op een egaal enextreem steil oeveroppervlak. Het biedt
geenmogelijkhedenvoor vogels.Alleen inextreem drogeperioden,
wanneer niet genoegwaterkanworden ingepompt omhetwater inde sloten
oppeil tehouden,kan de bodemvan zo'n sloot foerageergelegenheid
bieden aan enkele vogelsoorten. Begreppeling isrLetmeer nodig omdat
meestal gedraineerd wordt.Percelenworden geëgaliseerd waardoorgradiëntsituaties envariatie aanvegetatietypen volledig verdwijnen.Dit
vermindert de broed- endekkingsmogelijkheid van demeesteweidevogelsoorten.
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c. gebruiksintensiteit
Door diepere ontwatering begint degroei vanhetgras eerder inhet
seizoen.Dit leidt toteenvervroeging van demechanische bewerking.
Daardoorwordt eerder inhet seizoen gehooid ofgemaaid voorperskuilvoermet als gevolg datde 'veilige' broedperiode voor alle soorten
weidevogels verkortwordt.Doordatmeer gras per oppervlak geproduceerd
moetworden,wordt aanzienlijkmeer kunstmest gestrooid.Deze verhoging
vandedynamiekwordt door slechtsweinig plantesoorten verdragen;het
aantal soorten vermindert (zieook deelrapport 4 ) .Dit resulteert ineen
weinig gevarieerde,structuurarmevegetatie dieaanweinig soorten voldoende dekking enbroedgelegenheid biedt.Bovendien vermindert devariatieaanprooidiersoorten,waardoor gespecialiseerde vogelsoorten geen
bestaansmogelijkheidmeer hebben. In sommige vormenvanbedrijfsvoering
blijft hetveevaak permanent inde ligboxenstal.Het benodigde gras
wordt dagelijks gemaaid.Dit dagelijks maaien geefteen langduriger storing die bovendien overhet geheleperceel plaatsvindt, dan bijhettweemaal daagsmelkenop eenvastpunt.Op dergelijke graslandpercelen zijn
danook slechts sporadisch broedgevallen vanweidevogels vastgesteld.
Hetzelfde geldtvoor de zogenaamde kunstweide,die beschouwd kanworden
als eenakkerwaarop graswordtverbouwd.Door ontwatering, ontsluiting
endesituering vannieuwe bedrijfsgebouwen,verdwijnt devroeger vaak
aanwezige variatie ingebruiksintensiteit.Deze ontstond vaak doorafgelegen ligging, slechte bereikbaarheid of langdurige drassigheid van
diverse percelen.Na eenruilverkaveling wordenvrijwel alle percelen
evenintensiefgebruikt.
d. landschapsstructuur
Ten behoeve van debedrijfsvoering vindtoveral schaalvergroting plaats.
Daarbijwordenveel landschapselementen opgeruimd. Indeopengebieden
zijn datvoornamelijk sloten (zie boven), onverhardewegen en somsmoerasjes; in besloten enkleinschalige gebieden zijnhet bovendienhoutwallen,bosjes,struwelen,alleenstaande bomenenkruidenrijke overhoekjes.Ter compensatiewordenveelal eenvormige houtsingels aangelegd,
ook invoorheen opengebieden.Deze gang van zaken betekent indepraktijkeenverlies vanvariatie en differentiatie (soms vanopenheid)die
gepaard gaatmethetverdwijnen vankenmerkende soorten. Gemechaniseerd
sloot- enbermbeheer,datvaak al tijdens het broedseizoen plaatsvindt,
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versterkt diteffect.
e. ontsluiting
De aanleg vanverhardewegen tenbehoeve vanhet zwaarderwordende landbouwverkeer envanhet toenemende zwareverkeer van toeleverings-en
afnemersbedrijven,heeftvaak alsneveneffect eenverhoogd gebruik door
recreatieverkeer ofhet gebruik als sluiproute voor regionaal verkeer.
Deze vergroting vanonrustheeft gevolgenvoor deweidevogelstand (Veen
1973; Vander Zande 1976). Eenverbeterde ontsluiting heeft ook gevolgen
voor derust tenaanzien vanniet-broedvogels, speciaal voorganzen.
Ontsluiting beïnvloedt degebruiksintensiteit (zie aldaar).
f. situering bedrijfsgebouwen
Invoorheenniet-bewoonde gebiedenwordenvaaknieuwe bedrijfsgebouwen
geplaatst terverkorting vandeafstand totde bedrijfspercelen.Ditbetekenteenvergroting van deonrust inzo'ngebied.
Ter illustratievolgthier eenvoorbeeld vanhet effectvaneenruilverkaveling (RVK)op devogelbevolking. Hetgaatom tweeaanelkaargrenzende gebieden inhet ISP-gebied enwel inde landschapszone Laagveengebied. Hetene is 'Bovenakkers'ten zuidenvanSteenwijk (330ha.,geen
RVK); hetandere is 'Kolderveen-boven'
(320ha.,vóórRVK identiek aanBovenakkers,RVK voltooid in 1970). Opgegeven zijn dedichtheden inaantallen
broedparen per 100ha geïnventariseerd
in1975.Bovenaan de tabel staan de7
voorkomende kenmerkende soortenvoor
het landschapstype 'Openagrarischgebied' inde landschapszone Laagveengebied.Daaronder staan de 3overige
weidevogelsoorten (gegevensF.Zwart.
kievit

PPDDrenthe) (figiur6.3).
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Figuur 6.3 Dichtheid van enkele broedvogels inbroedparen per
100ha in eenniet-ruilverkaveld en een wel-ruilverkaveld gebied (+betekent zeer geringe dichtheid)

Soort

Bovenakkers
(niet ruilverkaveld)

Kolderveen-boven
(ruilverkaveld)

steltloper-weidevogels:

2,1
3,0
2,4
1,8

Tureluur
Watersnip
Kemphaan
Scholekster
Kievit
Grutto

12,1
20,6

Totaal

42,0

1,9
2,5
8,4
7,-r»
20,;

andere soorten:
Krakeend
Slobeend
Zwarte stern
Gele kwikstaart

+
1,2
1,2

+

-

().2.4Wonen
Over dewijze vanwonenvan debevolking zijnweinige opmerkingen te
makenmetbetrekking tothetaspectvogels.Er zijngeendirecterelaties.Wèl zijner indirecte relaties,dieeen rol spelen bijde
spreiding van debevolking.Hetgaat daarbijvoornamelijk overhet
wonen inlandschappelijk aantrekkelijke gebieden (kleinschalig agrarisch landschap)dieookvoorvogels vanbelang zijn.Woningbouw in
dergelijke gebieden zalresulteren ineenafname vandiversekenmerkende soorten doordatvele biotopenverdwijnen enpermanente rustverstoring optreedt.
6.2.5 recreatie
Recreatie kanop diversemanieren plaatsvinden.Hierwordenonderscheiden:
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a. landrecreatie (wandelen, fietsen,kamperen,picknicken, spelen e.d.)
b.waterrecreatie (zeilen,varen,waterskiën)
c.mobiele recreatie (toerenmet auto's)
Andere onderverdelingen zijndie indagrecreatie en verblijfrecreatie
of in intensieve enextensieve recreatie.De eerste onderverdeling is
voor ditonderzoek minder geschikt omdat totnu toeweinig inzichtbestaat indevraag ofeenpermanente aanwezigheid van recreantenmeer
ofminder effectheeftop devogelbevolking daneen telkens terugkerendekortdurende aanwezigheid. Bovendien zalhet effect sterkafhankelijk zijnvan de tweede onderverdeling naar intensiteit envoorts van
het gedrag van de recreanten.
a. landrecreatie
Hetvoornaamste gevolg vandeze vorm van recreatie isverstoring van
derust.Dit speeltvoor de broedvogels vooral een rol bijroofvogels,
heidevogels enmoerasvogels;geschikte biotopenkunnen daardoorniet
bezetworden (zieookDe Boer enPrins 1974). Vandeniet-broedvogels
zijnvooral ganzen ensteltlopers gevoelig voor rustverstoring (men
denkehierbijvooral aanhetwadlopen).
b. waterrecreatie
Behalve rustverstoring, zowelophetwater als inde oeverbegroeiing,
heeftwaterrecreatie nog enkele effecten.Speedboten en,inkleinere
wateren,ookmotorkruisers veroorzaken nogalwatgolfslag.Ditheeft
directe gevolgen voor drijvende of zichvlak bovenhetwater bevindendenestenvan b.v. dodaars,fuut,waterhoen.Hetkanookeen effect
hebbenop deoeverbegroeiing zelf,diedan losraaktwaardoornestelgelegenheid verlorengaat.Eenander gevolg isdewatervervuiling,
waarbij hetvoornamelijk gaatomeutrofiëring/saprobi'éring.Men leze
dedesbetreffende alinea's vanparagraaf 6.2.3.1en de deelrapporten
over dewaterkwaliteit (VanGijsen enClaassen 1978;Bots,Jansenen
Noordewier 1978).
c.mobiele recreatie
Deze vorm van recreatie speelt zichvoornamelijk opwegen af.BehandeIing hiervan vindt plaats indevolgende paragraaf.
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6.2.6 Mobiliteit
Hoorde toenemende mohMitoit'worden dewej'.enssleede drukkeer.D.inrom
wordenwegen verbreed ofworden nieuwe wegen aangelegd,waardoor de
drukteminder opvalt.Wegen beïnvloeden devogelbevolking op diverse
manieren:
Indeeersteplaats vindt,bijnieuwewegen,doorsnijding plaats van
biotopen.Door dezeversnippering vanhet landschap kunnenvoorheengeschikte biotopen zokleinvanomvangworden dat zenietmeer geschikt
zijnvoor diverse vogelsoorten.
Inde tweedeplaats hebbenwegen,afhankelijk vanhetgebruik,een
negatief effectop de broeddichtheid vanweidevogels (Veen 1973;Vander
Zande 1976). Voor andere vogelsoorten is ditnog nietonderzocht.
Eenderdeeffect vanhet verkeer ishet optredenvan sterfte door
aanrijden vanvogels enandere dieren.Op bepaalde plaatsen of onder
bepaalde omstandighedenkan diternstige vormen aannemen (Braaksmaen
De Bruijn 1976;Jonkers enDeVries 1977;Osieck 1973). Behalve vogels
zijnhetvooral egels,reeën,plaatselijkkikkers enpadden en tenslotte
zeerveel insekten dievooral 'snachtsworden aangetrokken doorhet
lichtvandekoplampen.Het effectvandeze sterfte op depopulatie van
deze diersoorten isvoor zover bekend nognietonderzocht.
Tenslottewerkenwegenvaak als barrière voor diverse diersoorten,
waardoor uitwisseling van individuen tussenpopulaties bemoeilijkt of
soms onmogelijkwordt.Ditmaakt zulkegeïsoleerde populatieskwetsbaarder voor andere bedreigingen.

6.3. Confrontatie vanonderzoekresultatenmet beleidsuitgangspunten en
beleidsaanbevelingen die inISP-kadergeformuleerd zijn.
6.3.1 Inleiding
Uitde reeds genoemde hoofddoelstelling van dewerkgroep Ruimtelijke
Ontwikkeling ISP (zieparagraaf 6.2.1)kanworden afgeleid dathetbehoud enhetverbeteren vanhetnatuurlijk milieu enhet landschap een
hoge prioriteit heeft.Deze hoge prioriteit komt totuitdrukking bij
eennadere omschrijving van deornithologische betekenis die issamengevat indrie categorieën (zieookkaartbijlage1):
-Milieugebieden vancategorie Ivertegenwoordigen zo'ngroteornithologischebetekenis,dathandhaving daarvanprimair dient teworden gesteld.
-Milieugebieden vancategorie IIIhebben zoveel vanhunornithologische
betekenis verloren dat,rekening houdend met dehuidige situatie,mogelijkheden voorhetvergroten van die betekenis optimaal benutzoudenmoetenworden.
-Milieugebieden van categorie IInemen eenpositie in tussen IenIII.
Inveel gevallen ishetwenselijk handhaving envergroting van deornithologische betekenis voorop testellen.
Indevolgende paragrafenwordtnagegaan inhoeverre dezeprioriteit te
rijmenvaltmet demate van groei endewijze van spreiding vandebevolking,economische activiteit (incl. de landbouw),hetwonen,de recreatie
endemobiliteit,voor zover dithet aspect ornithologie betreft.Bijde
beschouwing van demogelijkheden en beperkingen voor degenoemdeactiviteiten dientmen steeds deopmerkingen inparagraaf 7.1 tebetrekken.
Deze confrontatiekon slechts zeerglobaal plaatsvinden omdat de tijd
ontbrakhier dieper op in tegaan.Om deresultaten vanhet onderzoek
optimaal tebenutten ishet daarom van belang datbij deafweging vanbelangen inhet beleid ecologen in teschakelen.
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6.3.2 Spreiding vande bevolking
Het beleid tenaanzien vande spreiding vande bevolking wordt in grote
lijnen reeds aangegeven indeVerstedelijkingsnota (Anonymus 1976a).
Buiten deindeze nota genoemde 13kernen dievanbelang zijn bijde
opvang enhetherbergen vandebevolking(sgroei),worden inhetISPnog
16 stimuleringskernen aangegeven inhetkader vanhetRegionaal Economisch Stimuleringsbeleid (zieAanhangsel 6 ) .Hetlijkt aannemelijkdat
deze stimuleringskernen ookeenrolvervullen bijde (verdere) opvang
van de bevolking.
Aan dehand vandekaarten vanditonderzoek envangedetailleerder
vi"1ilkcMinis i'•>'.<'Ir.'icli1 .'i.'in Ir y.rvrn inwclUr (konipns)rirhIin^',(rn)or-n
relatief grote aantasting van oruiLlioIogLsclio waarden lo verwaclilrn i::
bij uitbreiding vande stimuleringskernen. In tenminste de hieronder
aangegeven richtingen isuiterste voorzichtigheid geboden.
Groningen

:N ,ZO,Z,ZW,W ,NW.

Hoogezand-Sappemeer: W ,NW.
Leek
TerApel

:NO,0.
:N,NO,0,ZO.
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Leeuwarden

NO,0,W.

Dokkum

0.

Harlingen

0,ZO,Z.

Sneek

rondom.

Heerenveen

0,ZW,W.

Wolvega

rondom.

Lemmer

rondom.

Assen

NO,0,ZO.

Roden

NO,0,ZO.

Emmen

N,NO,0.

Klazienaveen

Z.

Coevorden

NO,ZO,Z,ZW.

Hoogeveen

N,NO,0.

Meppel

0,ZO,ZW,W,NW.

Steenwijk

N,NO,0,ZO,Z.

Hardenberg

NO,Z,ZW,W.

6.3.3Economischeactiviteit
6.3.3.1Industrie
Uitparagraaf6.2.3.1blijktdatindustriëleactiviteitendiversenegatieveeffectenkunnenhebbenopdevogelbevolking.Dezezijntesplitsenin
-directwerkendeen/ofkorte-termijneffecten:ruimtebeslag;luchtvervuiling;wateronttrekking;watervervuiling,eutrofiëring,olie-en
thermischeverontreiniging;hoogspanningslijnen.
-indirectwerkendeen/oflange-termijneffecten:luchtvervuilingmet
lageconcentratiesvangiftigestoffen;watervervuiling,giftige
stoffen;wegen;luchtverkeer.
Hetzijnvoornamelijkdepetrochemische,metallur,ischeenchemische
basisindustrieënenenkelevandelandbouwafgeleidebedrijfstakken
diegroteinvloedkunnenhebbenopdevogelbevolkingendaarmeeopde
ecologischekwaliteitvanaanliggendeenverderafliggendegebieden.
Ditgeldtvooralwanneerconstant,incidenteelofbijcalamiteiten
schadelijkestoffeninhetmilieuterechtkomen,zoalsvergiften,zware
metalen,PCB'senolie.
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Het sociaal-economisch beleid isgericht op schaalvergroting en toename van deproduktie inde industriële sector.Metname deEemshaven
enhet industriegebied bijDelfzijl zullen een belangrijke functiemoetenvervullen,waarbij juist basisindustrie van belangwordtgeacht.
Vanuit ornithologisch oogpunt betekent dithet accepteren van zeergrote
risico's voor dekwaliteit enhet functioneren vanhet ecosysteem inde
Waddenzee.Wilmen deecologische kwaliteiten van deWaddenzee veilig
stellen dan zalook deexploratie tenbehoeve vanolie-enaardgaswinning achterwegemoeten blijven (mendenke aan decalamiteiten vande
1

oliespuitersf bijSchoonebeek enophet booreiland Bravo inhet recente

verleden).
Tenaanzien van deoverige industriële activiteiten verdienen de
volgende punten deaandacht:
- Industrialisatie vanhetgebied tussenGroningen enHoogezand-Sappemeervindtplaats ineenkwetsbaar landschap van zeergroteornithologische betekenis.
-De opmerking over destimuleringskernen inparagraaf 6.3.2 gelden
ookvoorhetvestigen enstimuleren van industrie.
-Denoodzakelijk geachte verbetering vandeontsluiting wordtbehandeld inparagraaf 6.3.6.
6.3.3.2Militaire activiteiten
Indien aanhethandhavenvan de betekenis vanhetWaddengebied waarde
wordt gehecht,zullenmilitaire activiteiten inhetLauwersmeer en
op/boven deWaddeneilanden endeWaddenzee achterwegemoetenblijven.
Voorhethandhaven envergroten vande betekenis vanenkele grote heidevelden ishetvan belang hetmilitaire gebruik geheel testakenop
het Bailoërveld (Z33),Witten (Z62)ennabijHavelte (Z105).Aansluitend iseenadequaatnatuurtechnisch beheer van belang.
6.3.3.3Landbouw
De voornaamste oorzaak vandeaantasting van deornithologischekwaliteit,dievanuit de landbouwplaatsvindt, ishet instrument vande
ruilverkaveling en,inde toekomst,de land(her)inrichting. Daarnaast
speelt ook de intensivering van debedrijfsvoering, zonder dat ruilverkaveling plaatsvindt,eenrol.Factoren die daarbij eenhoofdrol
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spelen zijnontwatering,nivellering van de landschapsstructuur, ontginning vanresterendemoerasjes endraslanden ende daarmee gepaard
gaande intensivering vanhetgrondgebruik.De genoemde factoren gelden
inalleonderscheiden landschapstypenen landschapszones, zijhetdat
derelatieve invloed van iedere factor afzonderlijk kanvariëren naar
deaard vanhet desbetreffende gebied.De ornithologische kwaliteit
diehierdoorwordt aangetast,is inhogematekarakteristiek voorNederland.Het zijnvoornamelijk deweidevogels (zowel de 6steltlopersoortenals enkele andere kenmerkende soorten)die inaantal achteruitgaan
ofgeheel verdwijnen.Vooral inhetOvergangsgebied en inhetLaagveengebied zijner bovendien vele soortenwater- enmoerasvogels diehet
veldmoetenruimen.
Het sociaaleconomisch beleid gaatuitvaneenonverminderde 'voortzetting vanhet structuurbeleid enhet daarmee gepaard gaande proces
van schaalvergroting,met inachtneming van debelangenvanlandschaps-,
natuur- enmilieubeheer'. (Anonymus 1976b,p.22). Gezienhetbovenstaande ishetnietmogelijk in tezienhoe bijeenvoortgaand proces van
schaalvergroting en intensivering, dewaarden vannatuur en landschap
kunnenwordenontzien (zieookparagraaf 6.2.3.2). Slechts ineenaantalnatuurreservaten en ineendeelvan de,onder deRelatienota te
brengengronden,bestaateenmogelijkheid tothethandhaven vande
ornithologische betekenis.
6.3.4 Wonen
Inparagraaf 6.3.2 isal aangegeven bijwelke uitbreidingsrichtingen
van stimuleringskernendeuiterste voorzichtigheid isgeboden.Alsalgemene regelkan gesteldworden datmilieugebieden van categorie IenII
niet inaanmerking komen omalswoonmilieu tewordenaangemerkt.
6.3.5 Recreatie
Recreatie kan inveel gevallen totgevolg hebben d.tbiotopenniet door
vogels worden bezet omdat zeniet voldoende rustig zijn.Aangezien
recreatie zichoverwegend afspeelt en/of concentreert inlandschapstypen dievoor vogels vangroot belang zijn (hetgehele Waddengebied,
meren,heidevelden, bossen), leidtditopveel plaatsen tot conflicten
tussennatuurbeschermings- enrecreatiebelangen. De beleidsaanbeveling
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datgebiedenmet eenonomstreden aantrekkingskracht gestimuleerd moet
worden, zal deze conflictenversterken.Het stimuleren van recreatieve
ontwikkelingen indedirecte omgeving van bevolkingscentra,overeenkomstig deVerstedelijkingsnota endeNota Landelijke Gebieden,lijkt
eenbeteruitgangspunt omdat daardoor deoverbelasting vande gebieden
met eenonomstreden aantrekkingskracht enigszins teruggedrongen kan
worden.Demogelijkheden totbehoud envergroting van debetekenis voor
hetnatuurbehoud indeoverbelaste gebiedenkunnen daarmee toenemen.
6.3.6 Mobiliteit
Het toevoegenvannieuwewegen aanhet reeds bestaande,dichtewegennet
zal demobiliteit verhogen.De aandacht zalmeer gerichtmoetenworden
ophetverminderenvan demobiliteit.Verdere aantasting vanornithologischewaarden doorverkeer enwegenaanleg zal daardoorwordenvoorkomen.
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7TOEPASSING VANDERESULTATEN ENAANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK.
Het eerste deelvandithoofdstuk bestaatuitopmerkingen dievanbelang zijn bij de toepassing van deresultaten van ditonderzoek.Wanneer
dezeopmerkingenniet inachtworden genomenkanhetgebruik vande
resultaten totverkeerde conclusies leiden endaarmee totonjuistebeslissingen. Inhet tweede deelworden enkele suggesties gedaanvoor
nader onderzoek. Deze hebben vooral betrekking ophetvergroten van
het inzicht inhetornithologische aspectvande landschapsecologie.
7.1 Toelichting bijhet gebruik van de resultaten
a. schaal englobaliteit vanhet onderzoek
Deze overzichtskartering isopgezetmet als doel: rapportage opkaarten
met een schaal 1:200 000,om ingrote lijnen deornithologische betekenis van degehanteerde landschapseenheden aan tegeven.Gebruik van
deresultaten op eenkleinere schaal (1:50000,1:25 000)isderhalve
nietverantwoord. Indienkaartenmet eenkleinere schaal gewenst zijn,
b.v.voor lokatiebepalingen van bepaalde activiteiten, isaltijd nader
onderzoek noodzakelijk.
Doordat éénbroedseizoen onvoldoende isomeendergelijk grootgebied teinventariseren, zijnvandiversemilieugebieden geengegevens
aanwezig overhetvoorkomen vanbroedvogelsoorten. Er isuitsluitend
eenbeoordeling gemaakt opgrond van landschappelijke kenmerken.Deze
noodgedwongenwerkwijze houdthet risico invaneenonjuiste beoordeling.Om ditrisico zokleinmogelijk tehouden isdebeoordeling in
slechts drie categorieën samengevat.Een fijnere beoordeling iswegens
deaard vanhetbasismateriaal niet verantwoord.
De inventarisatie isvrijwel uitsluitend kwalitatief geweest.Dat
betekent dathetvoorkomenvan eenenkelpaarvan eenkenmerkende soort
debeoordeling van eenheelmilieugebied kan beïnvloeden. Bij dekeuze
vandeze soorten ishiermeewel enigszins rekenirg gehouden.Tochkan
dezenoodgedwongenwerkwijze aanleiding geven totminder juisteconclusies.Waarmogelijk isevenwel voor dergelijke verschijnselengecorrigeerd.
b. grenslijnen
Om eenbeschrijving tekunnenmaken vandevogelbevolking,was eengebiedsindeling noodzakelijk.Door grenslijnen te trekkenwordt de
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suggestie gewekt dat deonderscheidenmilieugebieden als zelfstandig
functionerende eenheden beschouwd kunnenworden.Dat is,door debeweeglijkheid vanvogels endoor deaard vande landschappen,niet altijd
juist.Hetvereist derhalvewel enig ecologisch inzicht enkennis vanhet
g,ebicc1om degrenslijnenop de juistewijze tehnnteren en to Interpreteren.
Sommige lijnen zijngeheel arbitrair getrokkenom demilieugebieden
niet tegrootvanomvang telatenworden.Veel lijnengeven slechts aan
waar zichongeveer eengeleidelijke overgang bevindt.Er bestaan verder
vele relaties tussenmilieugebieden. Voor zovermogelijk zijn relaties
indebeschrijving (hoofdstuk 4)aangegeven; zekunnen echterplaatselijkvanandereaard zijnof eenverschillende betekenishebben.
7.2Aanbevelingen voorverder onderzoek
De bestaande algemene ecologische kennis is inveel gevallen toereikend
om ermet behulp vangoede inventarisatiegegevens eenverantwoord beleid
inzakehetnatuurlijkmilieu op tekunnen baseren. Bijhet thansuitgevoerde onderzoek kwamenechter enkele leemten indekennis naar voren
dieaanleiding zijn tothetaanbevelenvanverder onderzoek. Dat betreft
vooral onderzoek naar derelatie tussenhetmenselijk handelen endevogelbevolking enonderzoek naar debinding van devogels aanhet landschap
(vogelgemeenschappen).Devolgende concrete aanbevelingen zijnopgesteld:
- Onderzoekingen naar derelaties tussenmenselijke ingrepen endekwaliteitenvanhetnatuurlijkmilieu (relatieonderzoek)verdienennog
steeds eenhoge prioriteit.Dit isvooral van belang om de teverwachteneffectenvanallerlei ingrepengoed tekunnen beoordelen.Bijvogels ismetname aandachtvoor deeffectenvan landbouwkundige en
recreatieve activiteiten gewenst.
- Vooreengoed inzicht indeecologische kwaliteiten vanhet landschap
iskennis over devogelstand onontbeerlijk. Om deze informatie echter
zooptimaalmogelijk tekunnengebruiken isnader onderzoek vanverschillende groepenvogelsoorten (vogelgemeenschappen)enhun binding
aanverschillende landschapstypenvangrootbelang.
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8 SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Inhetkader vanhetmilieuonderzoek tenbehoeve vanhet Integraal
Structuurplan Noorden desLands iseenglobale overzichtskartering uitgevoerd van devogelbevolking inhet ISP-gebied.Doel daarvanwas het
gevenvaneenoverzicht eneenbeschrijving van deaanwezigemilieutypen,het aangevenvan de betekenis voornatuur- en landschapsbehoud
van dezemilieutypen,hetaangevenvanvoorwaarden tot instand houden
ofvergroten van deze betekenis enhetaangevenvan consequenties van
diverse ingrepen alsmede dekwetsbaarheid vanvogelgroepen voorbepaalde activiteiten.
Het ISP-gebied isdaartoe verdeeld inca. 370milieugebieden die
gekenmerktworden door een zekerematevan inwendige homogeniteit of
eenkarakteristiekecomplexiteit.Demilieugebieden zijn ondergebracht
in 7landschapszones,voornamelijk op grond van bodemkundige kenmerken:
Waddengebied, IJsselmeergebied, Zeekleigebied,Overgangsgebied,Laagveengebied, Zandgebied enHoogveengebied.Ten behoeve vanhetornithologisch onderzoek zijndemilieugebieden getypeerd naar landschappelijkekenmerken dievoorvogels vanbelang zijn,enwel in7landschapstypen: duinenstrand,wad enkwelder,open agrarisch gebied,water en
moeras, bossen,heide enveen.
Erwordt uitgegaan vanhet ervaringsfeit datdevogelbevolking van
verschillende landschapstypenverschilt in soortensamenstelling.
Voortswordt ervanuitgegaan datdevogelbevolkingvan eenlandschapstype ineen bepaalde landschapszone,wat betreft soortensamenstelling,
verschiltvandevogelbevolking vanhetzelfde landschapstype ineen
andere landschapszone.Op grond van bestaande ervaring enkennis is
een lijstopgesteld vanvogelsoorten diekenmerkend zijnvoor eenbepaald landschapstype ineen landschapszone.Daarbij zijnniet alle,in
Nederland broedende soortengebruikt.Inditonderzoek isuitgegaan
van deveronderstelling daterecologische relaties bestaanbinneneen
landschap endathetontwikkelingsstadiumvaneenecosysteem (hier een
landschapstype)kanworden afgelezenuithetkwalitatieve voorkomen
van eenbeperkt aantal vogelsoorten die sleutelposities innemen inhet
ecosysteem. Hetgaatdaarbijom drie groepenvogels:
a.Vogels die inhunvoorkomen vrijwel geheel beperkt zijn toteenbepaald landschapstype endaarvoor duskarakteristiek zijn;
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b. Vogels dieaanheleind staanvan voedselketens;predatoren;
c. Vogels die bijzondere eisen stellen aanhunmilieu en slechtsvoorkomenals aaneen reeks uitzonderlijke voorwaarden isvoldaan: ecologische specialisten.
Deze drie groepenworden samenkenmerkende soorten genoemd. Hetonderzoek vande broedvogels heeft zich totdeze soorten beperkt.Daarnaast
isaandacht besteed aanhetvoorkomen vanniet-broedvogels.Dit zijn
overzomerende vogels,doortrekkende vogels enwintergasten.
De betekenis voornatuur- en landschapsbehoud ishiergeïnterpreteerd alsde functie vandemilieugebieden alswoon-of verblijfplaats
voordehiervoorgenoemdevogelgroepen.De beoordeling vandeze functie
issamengevat indriecategorieën.Deze zijn,per landschapszoneweergegevenopkaarten.
Aan dehandvandeonderzoekresultaten en literatuur is ingegaanop
voorwaarden voorhet instandhouden envergroten vandebetekenis voor
hetnatuur- en landschapsbehoud. Vervolgenswordt eenaantal nadelige
consequenties besprokenvanenkele economische enmaatschappelijke activiteiten.Deconclusies die daaruit getrokken zijnworden hieronder
weergegeven:
l.a.HetWaddengebied als totaal (Waddenzee,Waddeneilanden envastelandskustgebieden) isvangrote internationale betekenis voor
broedvogels en trekvogels vanNoordwest-Azi'é,Noord-Europa, IJsland endelenvanGroenland.
b.HetNoordnederlandse grasland-areaal isvangrote ornithologische
betekenis als broedgebied voorweidevogels,alsrust-enfoerageergebied voor doortrekkende Noordaziatische enNoordeuropese steltlopers en.alsoverwinteringsgebied voorNoordeuropese enAziatische
ganzesoorten.
c.Hetopenagrarische akkerlandgebied isvanrelatief geringebetekenis,hoewel plaatselijk sommigevogelsoorten inhoge dichtheden
voorkomen.
Enkele delenvervullen een functie alsvoedselgebied voorAziatische ganzesoorten.
d.DeNoordnederlandse water- enmoerasgebieden zijn internationaal
vangrote betekenis als broedbiotoop voor riet-enmoerasvogels;
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ze zijn tevens van internationale betekenis alsrust-,voedsel-en
overwinteringsgebied voor diverse eende- enganzesoorten uitNoordEuropa enNoordwest-Azië.
Dekwaliteit vanveel gebieden issterk teruggelopen doorontwatering enrecreatiedruk.
e.De beekdalen inNoord-Nederland zijnnationaal en internationaal van
betekenis als broedbiotoop voorweidevogels,alspleisterplaats voor
eenden,ganzen ensteltlopers uitNoord-Europa enNoordwest-Azi'éen
alswinterbiotoop voor roofvogels uitNoordwest-Europa.
Er zijnechter nog slechts weinig beekdalenvangrote ornithologische
betekenis overgebleven.Demeeste zijn inmeerdere ofminderemate
aangetast door cultuurtechnische ingrepen tenbehoevevan de landbouw.
f.Hetkleinschalig agrarisch gebied isvannationale betekenis doorrelatief grote dichtheid van zangvogelsoorten. Sommige parkachtige
landschappen zijnbovendien van betekenis als broedvogels voorenkelekolonievogels enroofvogels.
Ookvan dit landschapstype zijnnog relatiefweinig milieugebieden
vangrote ornithologische betekenis overgebleven,als gevolg van
cultuurtechnische ingrepen eneen toenemende recreatiedruk.
g.DeNoordnederlandse bossen zijnvannationale betekenis,vooral als
broedbiotoop voorroofvogels.
h.DeNoordnederlandse heideterreinenenhoogvenen zijnbinnenNoordwest-Europa van internationale betekenis als broedbiotoop vanenkele
specifieke vogelsoorten enbinnen Noord-Europa enNoordwest-Azië
van internationale betekenis als slaap- ofpleisterplaats voorenkelesteltlopers.
Gezienhetgering oppervlak van denog resterende terreinenmoetiedereverdere aantasting (o.a.recreatie enontginning)als uiterst
ongewenstworden beschouwd.
2.a.Het instand houdenvan,de betekenis diemilieugebieden op ditmoment
hebben dientvoornamelijk plaats tevinden doorhethandhavenvanbestaande variatie endoorhet tegengaanvanontwikkelingen diedeze
variatie inde toekomst aantasten.
b. Hetvergroten van de betekenis vanmilieugebieden voorvogels zal
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voornamelijkmoetenplaatsvinden dooreenextensivering vanhetgebruik door demens,waarbij door differentiatiemeer variatiekan
ontstaan ofwaarbijvoordurende storing vanvogelswordtverminderd.
3.a.Enkele industriële bedrijfstakkenkunnen eenrelatief groteschadelijke invloed hebbenophet functioneren vanecosystemen en
hetvoortbestaan vanvogelpopulaties.Het zijnvooral chemische,
petrochemische enmetallurgische industrieën die,doorhet vrijkomenvan schadelijke stoffenofhungrote energieverbruikdiversehoofd- enneveneffectenhebben.
Militaire activiteitenhebben inhetalgemeen een sterk rustverstorende invloed dievoor bepaalde vogelgroepen (vooralwadvogels
enheidevogels)nadeligis.
b.Het landbouwstructuurbeleid heeft inhetgehele landelijkegebied totgevolg datgoed ontwikkelde ecosystemen sterkachteruitgaan.Dit gaatgepaardmet eenverontrustendeafname vanvogelsoorten diekenmerkend zijnvoorNederland: deweidevogels,
diverse zangvogels envelewater- enmoerasvogels.
c.De toenemende recreatie heeft,door zijnrustverstorendewerking,
plaatselijknegatieve gevolgenvoorwadvogels,water- enmoerasvogels, roofvogels enheide-enveenvogels.
d.Door hetaanleggen vannieuwewegen ofhet reconstrueren vanbestaandewegen,voortvloeiend uit een toenemendemobiliteit,wordenbiotopen doorsneden of dermate extraverontrust,datvele
vogelsoorten alsbroedvogel verdwijnenof inaantalafnemen.
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AANHANGSEL 1
Overzichtvan alle rapportenvanhet ISP-Milieuonderzoek

A.Landsdelig onderzoek
1.Fysisch-chemische samenstelling vanoppervlakte-en grondwater in
hetNoordendesLands.
2.Biologischwateronderzoek:macrofytenenmacrofauna.
3.Relatie tussenhet fysisch-chemisch enhetbiologisch wateronderzoek
inhetNoordendesLands.
4.Vegetatiekundige aspectenvanhet landschap.
5.Globalebodemkundige karakterisering vandeboscomplexen inhet
gebied vanhet I.S.P."Noorden desLands".
6.Debossen inhetNoordendesLands;een studienaar debetekenis
voorhet natuurbehoud.
7.Ornithologie:eenglobaal overzichtvandevogelbevolking inhet
NoordendesLands.
B.Regionaal onderzoek (zie figuur 1.1)
8.Algemeen deel:uitgangspunten enmethodiek.
9. Ameland
10.Kollum-Drogeham
11.De Veenhoop-Lippenhuizen
12. Makkum-Gaastmeer
13. Vriescheloo
14. Gorecht
15.Marne enReitdiepdal
16.Kustgebied Noord-Groningen enBuitendijkse gronden
17.Duurswold enKlei-Oldambt
18. Oost-en Zuidoost-Drenthe
19. Zuidwest-Drenthe
20. Reestdal
21.Dedemsvaart,ruilverkaveling invoorbereiding
22. Vechtdal
23.DenHam, ruilverkaveling,invoorbereiding
C. Samenvatting
24. Samenvattend rapport: samenvatting vanhetmilieuonderzoek tenbehoeve
vanhet Integraal Structuurplan Noorden desLands.

AANHANGSEL 2
Samenstelling vandeBegeleidingscommissie Milieuonderzoek ISP
Voorzitter
D. Huizinga

Lid vanGedeputeerde Statenvande
provincieDrenthe.

Leden
drs. J.P. Bakker

Rijksuniversiteit Groningen

prof. ir.C.Bijkerk

InstituutvoorCultuurtechniek en
Waterhuishouding

drs. F.J. Blaauw

ProvincialePlanologische Dienst van

(vanaf6-2-1976)

Groningen

ir.C.Bos

ProvincialePlanologischeDienstvan

(tot 31-10-1975)

Friesland

drs.P.D. Cnossen

ProvincialeWaterstaat vanGroningen

(tot6-2-]976)
drs.W.J.J.Colaris

Provinciale Planologische Dienst van
Overijssel

drs.D. Cools

Ministerie vanEconomische Zaken

met alsplaatsvervangers:
drs. H.Bos (tot 31-10-1977)
endrs.A. Veenbrink
(vanaf1-11-1977)
dr.J. vanDonselaar

Rijksplanologische Dienst

(vanaf1-9-1975)
ir.C.P.vanGoor

Rijksinstituut voorOnderzoek inde
Bos- enLandschapsbouw 'DeDorschkamp'

drs. H.C.Greven

Ministerie vanCultuur,Recreatie en
Maatschappelijk Werk

i r . L.B. Rijtema

Ministerie vanLandbouw enVisserij

(vanaf 1-4-1977)
d r . P.E. Rij tenia

InstituutvoorCultuurtechniek en
Waterhuishouding

drs.J.J. deRuiter

Ministerie vanVolksgezondheid «n
Milieuhygiëne

aanhangsel 2

dr.G.J. Saaltink

Rijksinstituut voor Natuurbeheer

(vanaf6-2-1976)
ir.R.P.H.P.vander Schans

Stichting voor Bodemkartering

met alsplaatsvervanger:
ir.J.C.Pape
ir.A.J.A.M. Segers

Ministerie vanLandbouw enVisserij

(tot 1-4-1977)
met alsplaatsvervanger:
drs. F.vanWijland
ir.T.H.J. Sleijffer

Provinciale Planologische Dienstvan

(tot6-2-1976)

Groningen

drs. J.C. Smittenberg

Provinciale Planologische Dienst van
Drenthe

drs.J.H. Smittenberg

Rijksinstituut voor Natuurbeheer
(tot 31-10-1975)
Provinciale Planologische Dienst van
Friesland (vanaf 1-11-1975)

mw. drs.I.Vellema-Groet

Rijksplanologische Dienst

(tot6-2-1976)
ir.J.K.R.vandenWijngaard

Rijksinstituut voorOnderzoek inde
Bos- enLandschapsbouw 'DeDorschkamp'

ir.A.L.J.Wijnhoven

Rijksinstituutvoor Natuurbeheer

(vanaf6-2-1976)

Secretaris
mw. drs.I.Vellema-Groet

Rijksplanologische Dienst

(tot6-2-1976)
drs.B.L. Polderman
(van6-2-1976 tot 1-2-1977

Rijksplanologische Dienst

dr.J. vanDonselaar

Rijksplanologische Dienst

(vanaf 1-2-1977)
Coördinator
drs.J.H. Smittenberg

Rijksinstituut voor Natuurbeheer

(tot6-2-1976)
ir.A.L.J.Wijnhoven
(vanaf6-2-1976)

Rijksinstituut voor Natuurbeheer

AANHANGSEL 3
Bronnenvanbestaande gegevens
Een zeergrootdeelvandeverwerkte gegevens isdoorderdenverzameld.
Bij dehieronder vermelde bronnen staat steeds tussenhaakjesomwelke
gegevenshetgaat.Debetekenisvandegebruikte afkortingenis:
brv=broedvogels,dtr/wg= doortrekkers enwintergasten,ov= overige
diergroepen
a.DeProvinciale Planologische Dienstenvandevierprovincies.
BijhetRegionaalOnderzoekvanhet ISP zijnalleDeelgebieden door
PPD-medewerkers geïnventariseerd (vooreenoverzichtvandeDeelgebiedenwordtverwezennaar figuur 1.1).DePPDvanDrenthe heefthetresterende deelvandeprovincie in1976geïnventariseerd, zodatereen
volledig overzichtvandeprovinciebestaat.Deze gegevens zijnnagenoegvolledig verwerkt, (brv).
b.De StichtingOrnithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON).
De gegevens dievoorDeel1 vande SOVONverzameldworden, slaanop
'blokken'van 5 x 5 km.Hierdoor ishet ineenaantal gevallenmoeilijk
uit temakenopwelkmilieugebied degegevensbetrekking hebben.
De gegevens vanDeel 2 (speciaal gerichtop een aantal kenmerkende
soorten)zijngedetailleerdwatbetreftplaatsaanduiding. Erwaren echter
vanveelblokkengeengegevensbekend of doorgegeven.
Hetoverlegmet dedistrictscoördinatoren vanGroningen,Drenthe en
Overijsselwasgoed.Decontactenmet decoördinatorvanFrieslandwarenvandienaard datvrijwel geengebruikkonwordengemaakt vande
gegevens (zieookonder c ) .(brv).
c.Regionale Vogelwerkgroepen enVerenigingen.
InGroningenwordt gewerkt aandeuitgavevaneenAvifauna.Daarvoor
zijndiversebroedvogelinventarisaties uitgevoerd,die voornamelijk
betrekking hebbenopkleineoppervlakten inverschillende landschapstypen. (brv). InFriesland zijn tweevandedrie delenvandeAvifauna
verschenen (Vogels inFriesland 1en 2).Degegevensworden daarincartografischper SOVON-blokgepresenteerd, zodatdezelfde problemenontstonden alsbij de SOVON-gegevens.Hierendaarworden echterookmeer
gedetailleerde gegevensvermeld.
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InDrenthewordt gewerkt aandeuitgave vaneenAvifauna.Erbestaat
een intensieve uitwisseling vangegevensmet dePPD (brv). Tevens
worden systematische tellingenverricht aaneenaantalniet-broedvogels (predatoren,waterwild eneenaantal steltlopers) (dtr/wg).
VanalleWaddeneilanden zijnAvifauna'sverschenen (brv,deelsdtr/wg
enov).
d.ArchievenvanStaatsbosbeheer,RIN e.d.
Inalleprovincies zijnzowel incidentele als systematisch verzamelde
gegevens aanwezig.Hiervan is,inoverlegmet deprovincialemedewerkers,gebruik gemaakt (SBB). Hetgemeentearchief vanhetRIN leverdeweinig bruikbare informatie op. (brv,dtr/wg,ov).
e. Diverse publicaties enoverzichtenvan tellingendie inregionaal,
nationaal of internationaalverband zijngehouden, (dtr/wg,ov).
f.Contactenmet amateurornithologen inalleprovincies enookdaarbuiten, (brv.dtr/wg,ov).

AANHANGSEL 4
Overzichtvandekenmerkende soorten
Toelichting;
-Betekenis van degebruikte letters:
Landschapszone
W =Waddengebied, Waddeneilanden
W =Waddengebied,Waddenzee enkwelders
IJ= IJsselmeergebied
K = Zeekleigebied
0 = Overgangsgebied
L = Laagveengebied
Z = Zandgebied
H = Hoogveengebied
Landschapstype
A=Duinenen strand
B=Wad enkwelder
C=Openagrarisch gebied
D =Water enmoeras
E=Besloten agrarisch gebied
F=Parkachtig landschap
G =Bossen
H=Heide enveen
-Opmerkingen
BijW isde lijstvankenmerkende soortenvanhetBesloten agrarisch
gebied gelijk aandievanhet Zandgebied.
BijW zijndebossenuiteindelijk niet afzonderlijk beoordeeld;
zezijnals eenonderdeel vanDuinenen strand beschouwd.
BijH zijnde lijstenvankenmerkende soortenvanhetBesloten
agrarisch gebied,hetParkachtig landschap endeBossengelijk aandie
vanhet Zandgebied.
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AANHANGSEL 5
IWRB-normen voor de internationale betekenis v a n 'wetlands' voor
watervogels.
In de onderstaande lijst zijn gegevens verwerkt v a n de R a m s a r - c o n f e rentie in 1972 (Rooth 1972) en v a n de Heiligenhafen-conferentie in
1974 (Atkinson-Willis 1 9 7 6 ; Prater 1 9 7 6 ) .
Aanvankelijk w e r d voor zwanen en eenden e e n 17,-norm gehanteerd
voor ganzen e n steltlopers e e n 27.-norm. D a t w i l zeggen dat de internationale betekenis v a n een gebied erkend w o r d t w a n n e e r zich 17,
(resp. 27.)v a n de populatie v a n e e n bepaald soort in é é n trekbaan in
dat gebied bevindt. Op de Heiligenhafen-conferentie werd voor steltlopers e e n 17»-norm voor E u r o p a en Noordwest-Afrika verantwoord geacht.
De recentste gegevens zijn hier opgenomen. Achter ieder getal staat
de bronvermelding e n h e t p e r c e n t a g e ; A = A t k i n s o n - W i l l i s , P = P r a t e r ,
R = Rooth.

soort

aantal individuen

bron/percentage

W i l d e zwaan
Kleine zwaan
Knobbelzwaan

175
100
1 200

(R, IT»)
(A, 1,5%)
(R, 1%)

Grauwe gans
Kolgans
Rietgans
Kleine rietgans
Rotgans
Brandgans

1
2
1
1

(R,
(R,
(R,
(R,
(R,
(R,
(A,

700
000
000
800
600
800

Meerkoet

10 000

Bergeend

1 250

Wilde eend
Wintertaling
Pijlstaart
Smient
Krakeend
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend
Toppereend
Brilduiker
Krooneend

10 000
1 500
500
4 000
100
200

2
5
1
1

500
000
500
500
100

27.)
27.)
27«)
27.)
27.)
27.)
17.)

(A, 17.)
(A,
(A,
(A,
(A,
(R,
(A,

0,67.)
17.)
17.)
17.)
17.)
17.)

(A,
(A,
(A,
(R,
(R,

17.)
17.)
17.)
17.)
17.)
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soort

aantal individuen

bron/percentage

Nonnetje
Grote zaagbek
Middelste zaagbek

100
750
4 000

Scholekster
Zilverplevier
Bontbekplevier

5 600
450
450

(A, 1%)
(R, 1%)
(R,IX)
(P,U)
(P, 1%)
(P, 1%)

Wulp
Grutto
Rosse grutto
Tureluur

1 600
800
3 000
2 500

(P, 1%)
(P,U)
(P, 1%)
(P,17.)

180
7 500
240
15 000
300

(R,27.)
(P, U)
(R,27.)
(P.17.)
(P,17.)

Steenloper
Kanoetstrandloper
Kleine strandloper
Bonte strandloper
Drieteenstrandloper
Kluut

250

(P,17.)

Voor eenaantal minder aandekust gebonden soorten wordt eenaantal
van 1000ex.aangehouden, omdat populatieschattingen vandeze soorten
moeilijk temaken zijn. Hetbetreft inieder geval devolgende soorten
(Rooth 1972):
Kleine plevier
Witgatje
Bosruiter
Oeverloper
Kemphaan
Regenwulp
Bokje
Watersnip

AANHANGSEL6
Overzicht vande stimuleringskernen
Stimuleringskernen zijnkernen die,volgens deVerstedelijkingsnota,
eenrol spelenbij deopvang vandebevolking enkernendie inhet
kader vanhetRegionaal economisch stimuleringsbeleid zijn aangewezen
als stimuleringskern.
Dekernen zijnperprovincie alfabetisch gerangschikt.Achter iedere
kern ismet een letter aangegevenof deze inde Verstedelijkingsnota
isgenoemd(V).
Groningen:Delfzij1-Appingedam
Groningen
Hoogezand-Sappemeer
Leek
Stadskanaal
TerApel
Veendam
Winschoten
Friesland:Bergum
Dokkum
Drachten
Harlingen
Heerenveen
Kootstertille
Leeuwarden
Lemmer
Oosterwolde
Sneek
Wolvega
Drenthe:

Assen
Coevorden
Emmen
Hoogeveen
Klazienaveen
Meppel
Nieuw Buinen
Roden

Overijssel:Hardenberg
Steenwijk

V
V

V
V
V

V
V
V

V
V
V
V
V

COLOFON

Ditrapport isgeoffset doorhetBureauGemeenschappelijke Diensten teWageningen.
Redactionele verbeteringen zijnaangebracht doorT.A.W.vanRossum.
De illustraties zijnvervaardigd doorJ.A. deBoer.
De foto's zijnafkomstig uithet foto-archief vanhetRIN.
Kaartbijlage ld isverzorgd door drukkerijModern B.V. teBennekom.
Hetoverige tekenwerk isverricht doorA.J.Griffioen enD.Verwoert.

