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Conclusies en aanbevelingen.
Broedvogels.
Conclusies.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de betere weidevogelterreinen van
Overijssel binnen het streekplangebied Noordwest-Overijssel liggen.
Ook is geconstateerd dat door ontwikkelingen in de landbouw, met name
ontwatering en intensivering, de leefomstandigheden voor weidevogels
voortdurend verslechteren.

Delen van het bijna 12.000 ha. grote onderzoekgebied bleken door hoge
broeddichtheden van zomertaling, slobeend en grutto voor deze soorten
van nationale betekenis.
Daarentegen bleken de zogenaamde milieukritische steltlopers: watersnip
en kemphaan vrijwel verdwenen. Rond 1952 waren er nog enkele grote
kemphanenbaltsplaatsen in het onderzoekgebied aanwezig (8b).
Bij hantering van de normen van de Natuurwetenschappelijke commissie ter
waardebepaling van weidevogelgebieden bleken de volgende deelgebieden
nog een goede weidevogelstand te hebben (zie voor ligging afbeelding 2):
—= Barsbeker Binnenpolder en aangrenzende buitenlanden (nr. 1 in afb. 2);
- Leeuwterveld (nr. 5 in afb. 2);
- Bentpolder (nr. 3 in afb. 2);

-, Baarlingerpolder .(nr. 6 in afb. 2);
= zone tussen Ossenzijl en Meentebrug (nr.

12 in afb. 2).

Deze 5 deelgebieden beslaan samen 20% van het onderzoekgebied. Vergeleken

met inventarisatiegegevens uit de vijftiger en zestiger jaren blijkt de
achteruitgang van de weidevogelpopulatie ook in het streekplangebied
Noordwest-Overijssel aanzienlijk te zijn en deze negatieve ontwikkeling
vindt ook thans nog steeds voortgang.

Niet alleen provinciaal gezien zijn delen van het streekplangebied Noordwest-Overijssel van grote waarde voor weidevogels. Ook hebben deze terreinen nationale betekenis; dit blijkt uit het recent verschenen Structuurschema natuur- en landschapsbehoud, waar deze gebieden als landelijk belangrijke weidevogelgebieden worden aangemerkt.
Behoud van de thans nog goede weidevogelgebieden in het streekplangebied
Noordwest-Overijssel dient dus zowel een regionaal als nationaal belang.
Ook bleek het onderzoekgebied van grote waarde te zijn als fourageergebied voor een aantal bijzondere vogelsoorten die broeden in de aangrenzende moerasgebieden. Met name geldt dit voor: purperreiger, bruine
kiekendief, wulp, zwarte stern, ransuil en roek.
Bij het herzien van het streekplan verdient het daarom aanbeveling de volgende maatregelen tot behoud van weidevogelgebieden op tenemen.|
Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit zogenaamde voorwaardelijke aanbevelingen zijn; voorwaardelijk in die zin, dat het de voorwaarden verschaft
om een beleid te concretiseren dat een hoge prioriteit toekent aan natuureh landschapsontwikkeling i.c. behoud en ontwikkeling van ornithologische
waarden.

Aanbevelingen:
1. De beste weidevogelgebieden verdienen op de streekplankaart een aanduiding te krijgen die toepassina van de Relatienota mogelijk maakt.

2. Bij waterbeheersingswerken, al dan niet in ruilverkavelings- of landinriehtingsverband, dient rekening te worden gehouden met het feit dat
een grotere drooglegging van de graslanden en de daardoor mogelijke
landbouwintensivering, verstrekkende negatieve gevolgen heeft voor de

weidevogels.
3. Aangezien weidevogels een open landsehapstype prefereren, dienen in de

open graslandpolders geen bestemmingen gerealiseerd te worden die de
openheid aantasten, zoals bebouwing en bebossing; ook dient maïsteelt
in de traditionele graslandgebieden achterwege te blijven.
4, Aangezien wegen en hoogspanningsletdingen een negatieve invloed hebben
op weidevogelgemeenschappen, dient aanleg van nieuwe wegen en hoogspan-

ningsleidingen door wetdevogelgebteden zo weinig mogelijk plaats te
vinden.
Doortrekkers en wintergasten.
Conclusies.

Het onderzoekgebied is in zijn geheel een internationaal belangrijk
“Wetland', omdat er regelmatig minimaal 10.000 ganzen en 20.000 steltlopers
pleisteren. Als we de meren van het streekplangebied in de beschouwing betrekken, pleisteren er bovendien regelmatig meer dan 10.000 eenden in het
streekplangebied.
Bovendien bleken de volgende deelgebieden van internationale betekenis voor
de volgende soorten:
- kolgans
: Noordoostpolder

Barsbeker Binnenpolder
Leeuwterveld

- rietgans
— grauwe gans

omgeving Westeinde-Zuideinde
polder Giethoorn
: Noordoostpolder
polder Giethoorn en Halfweg
: Noordoostpolder,

zone langs het Zwarte Meer

Barsbeker Binnenpolder
- brandgans

: Noordoostpolder

- kleine zwaan

: Noordoostpolder
polders tussen Blokzijl en Blankenham
Barsbeker Binnenpolder

- scholekster
= kievit

: onderzoekgebied als totaliteit
: in vrijwel alle deelgebieden concentreren zich regelmatig meer dan 1.000 kieviten
: onderzoekgebied als totaliteit
: in sommige jaren pleisteren er meer dan 1.000 exemplaren in het onderzoekgebied
: onderzoekgebied als totaliteit en bovendien de slikken

Leeuwterveld

— goudplevier
- regenwulp
grutto

bij het Vogeleiland jaarlijks en de oevers van het

— kemphaan

Giethoornse Meer incidenteel als slaapplaats
: onderzoekgebied als totaliteit en de slikken bij het
Vogeleiland als slaapplaats.

Aanbevelingen:
Om de funetie van het onderzoekgebied als pleisterplaats voor doortrekkende
steltlopers te behouden, verdienen de volgende maatregelen aanbeveling:
De Een aantal steltlopersoorten, zoals watersnip, kemphaan en grutto, pre_ fereren vochtige tot natte graslanden als pleisterplaatsen tijdens de

trekperioden. Bij waterbeheersingswerken dient rekening te worden gehouden met het feit dat een grotere drooglegging van de graslanden negatieve
gevolgen heeft voor de functte van die graslanden als pletsterplaatsen

voor doortrekkende watersnippen, kemphanen en grutto's.
2e Aangezien ganzen en zwanen een open landschapstype prefereren, dienen
in de open graslandpolders geen bestemmingen gerealiseerd te worden die
de openheid aantasten, zoals bebouwing en bebossing.
3. Aangezien hoogspanningsleidingen draadslachtoffers maken en wegen de

rust aantasten, dient de aanleg van nieuwe hoogspanningsleidingen en
wegen door graslandpolders, die een belangrijke funetie hebben voor

doortrekkers en wintergasten, zo weinig mogelijk plaats te vinden.

1. Inleiding.
Uit literatuurraadpleging is gebleken dat in het streekplangebied Noordwest-Overijssel door onder andere universiteiten en onderzoekinstituten
veel ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden in het natuurmonument
"De Wieden", in het staatsnatuurreservaat "De Weerribben" en in het ruil-

verkavelingsgebied Giethoorn-Wanneperveen. De Wieden, De Weerribben en
het overgrote deel van het ruilverkavelingsgebied Giethoorn-Wanneperveen
vormen het huidige proefgebied "Nationaal landschap Noordwest-Overijssel".
In de rest van het streekplangebied is echter weinig ecologisch onderzoek
verricht dat bruikbaar is bij de herziening van het streekplan. Dit geldt
ook voor ornithologisch onderzoek.
De waarde van het streekplangebied voor vogels wordt bepaald door de aan-

wezigheid van uitgestrekte graslandpolders op klei, klei-op-veen en op
veen, zoetwatermeren en moerasvegetaties. Praktisch alle meren en moerasvegetaties hebben op de huidige streekplankaart de aanduiding '"natuurgebied" of "natuurmonument".
De graslandpolders in het streekplangebied zijn, in tegenstelling tot de
meren en moerasvegetaties, niet in eigendom/beheer bij natuurbeschermingsinstanties en hebben op de streekplankaart de aanduiding "landbouwgebied!"
of "landschappelijk waardevol landbouwgebied".
De aanwezige veldkennis wees er op dat de graslandpolders ornithologisch
van groot belang zijn als broedgebied voor steltlopers en eenden en als
pleisterplaats voor doortrekkende en/of overwinterende ganzen, zwanen en
steltlopers.

Doelstelling van dit onderzoek was:
Het onderzoeken van de funetie van de graslandpolders als broedgebied voor

steltlopers en zwemeenden en de funetie van de graslandpolders als pleisterplaats voor doortrekkende en/of overwinterende ganzen, zwanen en steltlopers, primair ten behoeve van de zonering van het landelijke gebied bij

de herziening van het streekplan Noordwest-Overijssel.
Om deze doelstelling te realiseren werd het volgende onderzoek uitgevoerd:

1. Een kwantitatieve inventarisatie van broedende steltlopers en eenden in
de polders ten westen en noordwesten van "De Wieden! en "De Weerribben!’
in 1980 en in de polders ten oosten van "De Wieden! en "De Weerribben!’
en het Dal van de Steenwijker Aa in 1981. Door het zeer beperkte voorkomen van de zogenaamde milieukritische weidevogels: kemphaan, watersnip,
zomertaling en slobeend in de Noordoostpolder werd hier geen broedvogel

inventarisatie uitgevoerd.
2. Het verzamelen van zoveel mogelijk telgegevens van doortrekkende en/of

overwinterende ganzen, zwanen en steltlopers. In tegenstelling tot bij
de broedvogelinventarisatie werd de Noordoostpolder wèl bij het onderzoek
betrokken, omdat uit diverse publicaties reeds bekend was dat deze polder
een grote waarde heeft als pleisterplaats voor enkele soorten doortrekkers en wintergasten. Voor dit deel van het onderzoek werden veel gegevens van derden ontvangen en gebruikt.
3. Het interpreteren en in kaart brengen van de onder 1 en 2 beschreven in-

ventarisaties.

Literatuurverwijzing.
De in de tekst tussen haakjes vermelde getallen verwijzen naar hoofdstuk 8 “Literatuur™.
Dankwoord.

Naast de door de P.P.D. verzamelde informatie werd voor de beschrijving
van de waarde van het onderzoekgebied voor doortrekkers en/of wintergasten dankbaar gebruik gemaakt van telgegevens die door de volgende

personen welwillend ter beschikking werden gesteld:
S. Bakker, L.M.J. van de Bergh,

S. Braaksma, N. van Brederode, R. Dubbelt,

A.J. van Dijk, L. Oudejans, J. Philippona, E.P.R. Poorter en H.J. van
Vilsteren.
Bovengenoemde waarnemers worden vriendelijk bedankt voor hun medewerking.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Hans L. Gerritsen, die het
rapport illustreerde met pentekeningen.

2. Beschrijving onderzoekgebied.
Op grond van ontstaansgeschiedenis en landschapsbeeld kunnen in het onderzoekgebied de volgende eenheden worden onderscheiden:
telgebieden (zie afbeelding 1):

2.1.

Barsbeker Binnenpolder

5 t/m 9

2.2.

Buitenlanden Barsbeker Binnenpolder

11,12

2.3.

Oeverzone van het Zwarte Meer en het
Kadoelermeer
Overgangszone tussen oeverzone van de
randmeren en het Hoge Land van Vollen-

015
10,15

2,5.
2.6.
2.7.

hove
Bentpolder
Vollenhoofse Uiterdijken
Blokzijler Uiterdijken

13,14
16
17
18,19

2.8.

Leeuwterveld

20 t/m 26

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

Oostrand Noordoostpolder
Blokzijler Buitenlanden
Polders tussen Blokzijl en Blankenham
Buitenpolder achter Kuinre

27,34 37
28,29
30 t/m 33, 35,36
38, 39

2.4.

2.13. Polders langs de Linde

40 t/m 52

2.14. Polder Giethoorn
2.15. Polder Halfweg

60 t/m 79, 82 t/m 85
80,81, 86 t/m 91, 121 t/m 123

2.16. Polder Wetering

107 t/m 120,

2,17. Polder Gelderingen
2,18. Zone ten noorden van kanaal SteenwijkOssenzijl
2.19. Dal van de Steenwijker Aa

93 t/m 106

124

92,-125 t/m 134
1 t/m 4, 53 t/m 59

2.1. Barsbeker Binnenpolder.
De bodem van deze circa 533 ha. grote polder bestaat voor 70% uit jonge zeekleigronden en voor 30% uit klei-op-veengronden (13a). De bodem is geheel als

grasland in gebruik. Door het ontbreken van begroeiingselementen en boerderijen
heeft dit polderlandschap een grote openheid, die nog geaccentueerd wordt door
de strakke grens met het moerasbos van het natuurmonument "De Wieden". Wel
wordt de gaafheid aangetast door een van oost naar west lopende 110 kV hoog-

spanningsleiding.
De grondgebruikers wonen vooral in Belt-Schutsloot en op het Hoge Land van
Vollenhove. Een hoog percentage van de graslanden is als hooiland in gebruik.
Met uitzondering van de huiskavels is er sprake van een matig intensief graslandgebruik. Dit weerspiegelt zich in de hooilanden, die nog relatief rijk aan
pinkster- en boterbloemen zijn. Ook de slootvegetaties zijn waardevol met onder andere zwanebloem, pijlkruid, watergentiaan, blaasjeskruid, diverse fonteinkruiden, krabbescheer en grote kroosvaren. Deze planten wijzen op een matig eutrofe toestand (8c).

Het slootpeil lag in de onderzoekperiode gemiddeld circa 45 cm. beneden maaiveld.

De polder wordt aan de zuid- en westzijde begrensd door de provinciale weg
Zwartsluis-Vollenhove. Langs de noord- en oostgrens en door de polder liggen

extensief gebruikte landbouwwegen. Een ruilverkaveling werd in 1972 afgesloten.
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2,2, Buitenlanden Barsbeker Binnenpolder.

De bodem van deze circa 115 ha. grote buitenlanden bestaat voor bijna 70% uit
klei- en voor circa 307 uit zand- en zavelgronden (13a). Op 7 ha. rietgewas na, zijn
de buitenlanden geheel als grasland in gebruik.
Door de aanwezigheid van een zomerkade worden de buitenlanden vrijwel nooit
overstroomd. Evenals in de Barsbeker Binnenpolder wordt het grasland vooral
als hooiland en als jongveeweide gebruikt.
Het slootpeil lag in de onderzoekperiode gemiddeld zo'n 50 cm. beneden maaiveld.

Kruidenrijke graslanden komen nauwelijks meer voor. Een ruilverkaveling werd
in 1972 afgesloten.

2.3.

Oeverzone van het Zwarte Meer en het Kadoelermeer.

De bodem van deze circa 140 ha. grote voormalige kwelderzone van de Zuiderzee
bestaat voor bijna 50% uit klei- en voor circa 50% uit zand- en zavelgronden (13a).
De gehele oeverzone is als grasland in gebruik, uitgezonderd circa 3,5 ha.
rietpercelen.
Door een zomerkade komt overstroming van deze oeverlanden vrijwel nooit voor.
Het grasland is vooral als hooiland en jongveeweide in gebruik,
Het slootpeil lag in de onderzoekmaanden zo'n 35-50 cm. beneden maaiveld.
Kruidenrijke graslanden komen nauwelijks meer voor. Door de zeer geringe breedte is deze oeverzone erg storingsgevoelig. Een ruilverkaveling werd in 1972 afgesloten.

2,4. Overgangszone tussen oeverzone van de randmeren en het Hoge Land van Vollenhove.

Deze overgangszone is circa 115 ha. groot en kenmerkt zich door een variabele
hoogteligging. De bodem van deze stuwwalflank bestaat voor 85% uit diverse zand-

gronden en voor 15% uit klei-op-veengronden (13a).
Deze stuwwalflank onderscheidt zich van de rest van het onderzoekgebied door het

voorkomen van lijnvormige begroeiingselementen, veelal op een aarden wal, waardoor er sprake is van een half open landschapstype.

Op enkele maisakkers na is de bodem geheel als grasland in gebruik.
Door de aanwezigheid van veel boerderijen is er sprake van relatief veel beweiding op de huiskavels.
Door de grote variatie in hoogteligging varieerde ook de drooglegging sterk, namelijk van 20 tot 80 cm. Kruidenrijke graslanden komen nauwelijks meer voor,
Een ruilverkaveling werd in 1972 afgesloten.

2.5. Bentpolder.
De bodem van deze circa 183 ha. grote polder bestaat voor 50% uit klei-op-veengronden en voor de andere helft uit diverse zandgronden (13a). De bodem is geheel

als grasland in gebruik. Aangezien begroeiingselementen en boerderijen alleen
langs de randen van de polder voorkomen,

is er sprake van een open polderland-

schap. De openheid is recentelijk wel aangetast door uitbreiding van Vollenhove.

Aangezien veel grondgebruikers aan de rand van de polder wonen is er sprake

van relatief veel beweiding. Het slootpeil lag in de onderzoekperiode 20-70
cm, beneden maaiveld; de vochtigste graslanden liggen in het centrum van deze komvormige polder.
In ongeveer 25% van de graslanden komen nog pinkster- en boterbloemen voor.
Door een geringe ontsluiting is er sprake van weinig onrust.
Een ruilverkaveling werd in 1972 afgesloten.
2.6. Vollenhoofse Uiterdijken.
Deze voormalige kustzone van de Zuiderzee is door het ontstaan van de Noord-

oostpolder, thans de oostelijke oeverzone van het door deze inpoldering ont-

stane Vollenhovermeer.

De oppervlakte van deze uiterdijken is 125 ha. en de bodem bestaat voor circa
70% uit zand- en zavelgronden en voor de rest uit kleigronden (13a).
De bodem is volledig als grasland in gebruik.
Door het ontbreken van een zomerkade zorgen wisselende waterstanden voor een
dynamische overgang tussen de uiterdijken en het meer. De oostoever van het

Vollenhovermeer is gesierd met een brede oevervegetatie van vooral riet,;:. lis=
dodde en mattenbies. Door de aanwezigheid van veel milieudynamiek kunnen
zich in de overgangszone slikveldjes handhaven, die samen met natte oevergraslandjes en de oevervegetatie een halfnatuurlijke ecotoop vormen.
Boerderijen ontbreken op de uiterdijken en het grasland wordt vooral als hooiland gebruikt. Kruidenrijke graslanden komen nauwelijks meer voor. De drooglegging schommelde tussen de 40 en 80 cm.
Een ruilverkaveling werd in 1972 afgesloten.
2.7. Blokzijler Uiterdijken.

In tegenstelling tot de Vollenhoofse Uiterdijken wordt deze voormalige kustzone van de Zuiderzee door een dijk tegen hoge waterstanden van het Vollen-

hovermeer en Vollenhoverkanaal beschermd.

De bodem van deze circa 190 ha. grote uiterdijken bestaat voor 40% uit zavel-,
voor ruim 30% uit zand- en voor bijna 30% uit kleigronden (13a). De bodem is
op enkele akkers na geheel als grasland in gebruik.

Langs de verharde weg die de uiterdijken in noord-zuid richting doorsnijdt
zijn 12 agrarische bedrijven gevestigd, vanwaar de aanliggende graslanden op
een zeer intensieve wijze worden gebruikt.
Het slootpeil lag 40 tot 120 cm. beneden maaiveld. Kruidenrijk grasland ontbreekt geheel.
Een ruilverkaveling werd in 1972 afgesloten.

2.8. Leeuwterveld.

Het landschap van het Leeuwterveld kenmerkt zich door een grote openheid door
het ontbreken van opgaande begroeiingselementen, uitgezonderd erfbeplantingen

rond boerderijen.
De oppervlakte van het Leeuwterveld is circa 740 ha. en de bodem bestaat voor
ongeveer 30% uit klei-op-veen-, voor circa 20% uit klei-, voor circa 20% uit
jonge zeeklei-, voor circa 17% uit veen- en voor circa 13% uit zandgronden (13a).

Op enkele maisakkers na is de bodem geheel als grasland in gebruik.
Langs de wegen komen relatief weinig boerderijen voor; veel eigenaars wonen
op het Hoge Land van Vollenhove. Veel grasland is dan ook als hooiland in
gebruik.
Behalve in telgebied 22 komen kruidenrijke graslanden nergens meer voor.
Het slootpeil was in de onderzoekperiode hoog en varieerde tussen 20 en 50
em. beneden maaiveld, waardoor er sprake was van een vochtige bodem.
In het westen grenzen deze polders aan de regionale verkeersweg VollenhoveBlokzijl. Verder zijn er slechts weinig drukbereden wegen, uitgezonderd de
Duinweg waarover veel landbouwverkeer van en naar Leeuwte gaat. Maar toch is

er sprake van weinig onrust met name in het oostelijk deel van het Leeuwterveld,
In 1972 werd een ruilverkaveling afgesloten.

2.9. Oostrand Noordoostpolder.

Drie telgebieden maken deel uit van de Noordoostpolder. Landschappelijk onderscheiden ze zich van de rest van het onderzoekgebied door een strakke verkaveling, veel akkerbouw, moderne boerderijen en een grote drooglegging. Kruidenrijk grasland ontbreekt geheel.
De bodem van dit 698 ha. grote deel van de Noordoostpolder bestaat voor circa
44% uit zandgronden, voor circa 44% uit een complex van zand- tot zware kleigronden en voor circa 12% uit klei-op-veengronden (13a). De bodem wordt voor
ongeveer 90% als grasland en voor 10% als akker gebruikt.
20 tot 80 cm. beneden maaiveld. Kenmerkend waren de
Het slootpeil lag
plaatselijk,in de loop van de zomer,droogvallende sloten.
Ruim 30 moderne bedrijven langs de Ettenlandse- en Uiterdijkenweg bewerken de
aanliggende graslanden en akkers zeer intensief.

2.10. Blokzijler Buitenlanden.

Deze buitenlanden bestonden grotendeels al voor de inpoldering van de Noordoostpolder. De bodem van deze circa 318 ha. grote buitenlanden bestaat voor
93% uit een complex van zand tot zware klei en voor 7% uit fijn zand Clade
Zowel het bodemgebruik, namelijk 90% grasland en 10% akkerland,als de strakke
verkaveling vertonen veel gelijkenis met de hiervoor beschreven delen van de
Noordoostpolder. De drooglegging was hier zelfs soms meer dan één meter met
een minimum van 40 cm. Ook hier zorgen moderne bedrijven voor een intensieve
landbewerking.
Kruidenrijk grasland komt nauwelijks voor.
In 1972 werd een ruilverkaveling afgesloten.

2.11. Polders tussen Blokzijl en Blankenham.

Van noordwest tot zuidoost grenzen de volgende polders aan elkaar: Binnenpolder aan het Noordeinde van Blankenham, Noorderpolder (bij Blankenham), Binnenpolder in het Zuideinde van Blankenham, Baarlingerpolder en de Noorderpolder (bij Blokzijl), tezamen circa 1.276 ha. groot.

De bodem van deze polders bestaat voor 41% uit klei-, voor 17% uit klei-opveen-, voor 15% uit zand-, voor 14% uit veen- en voor 13% uit complex van
zand tot zware kleigronden (13a).
Op enkele maisakkers na wordt de bodem als grasland gebruikt.
De drooglegging van deze polders varieerde van 20 tot 60 cm., waardoor sprake was van een vochtige bodem.
Vrijwel alle landbouwbedrijven zijn gevestigd langs de voormalige Zuiderzeedijk. Beweiding vindt dan ook vooral plaats in de zone langs de dijk op de
huiskavels, terwijl de hooilanden (veldkavels) zich meer in de strook langs
de Weerribben bevinden. Dit verschil in graslandgebruik weerspiegelt zich
ook in de aard van de graslanden. Dichtbij de bedrijven zien we veel kunstweiden, terwijl in de zone langs de Weerribben nog veel "ouderwets!" kruidenrijk hooiland voorkomt.
Door het vrijwel ontbreken van ontsluitingswegen heerst er een grote rust in
deze polders.

De Noorderpolder (bij Blokzijl) viel in een ruilverkaveling die in 1972 werd
afgesloten. In de andere polders werd een ruilverkaveling in 1971 afgesloten.
2.12, Buitenpolder achter Kuinre.
De bodem van deze circa 615 ha.

grote polder bestaat voor ongeveer 51% uit

kleigronden, voor 28% uit klei-op-veengronden en voor de rest uit een complex

van zand tot zware kleigronden (13a).

Op enkele maisakkers na is deze buitenpolder geheel als grasland in gebruik.
Het open landschapstype eindigt in het zuiden en westen abrupt aan de rand
van het Kuinderbos.
De drooglegging varieerde tussen 20 en 50 cm.,‚ waardoor sprake was van een
vochtige bodem.

De ongeveer 27 landbouwbedrijven bevinden zich vooral langs de Wagenweg en
aan de weg langs het Nieuwe Kanaal. De graslanden worden intensief bewerkt,
waardoor kruidenrijk grasland vrijwel niet meer voorkomt.
Deze polder kent een geringe ontsluiting, waardoor het verkeer weinig storing
veroorzaakt,

In 1971 werd een ruilverkaveling afgesloten.
2.13. Polders langs de Linde.
Van zuidwest naar noordoost grenzen de volgende polders aan elkaar: Polder
het Bedijkte Rondebroek, het Buitenbroek, het Tusschenbroek, het Markerbroek
en het Oosterbroek, tezamen circa 1.525 ha. groot.

De bodem van deze polders bestaat voor 52% uit klei-op-veen-, voor 33% uit
klei-, voor 9% uit jonge zeeklei-, voor 5% uit zandgronden en voor 1% uit een
complex van zand tot zware kleigronden (13a).

Op enkele maisakkers na wordt de bodem als grasland gebruikt.
De drooglegging van deze polders varieerde van 20-70 em. , waardoor sprake was
van een vochtige bodem. Natuurlijke graslanden komen nauwelijks meer voor.

Behalve in de Polder het Bedijkte Rondebroek bevinden zich ín deze polders
weinig boerderijen.
De polders ten oosten van Ossenzijl zijn meer ontsloten dan de polders ten
westen van Ossenzijl.

In de Polder het Bedijkte Rondebroek werd in 1971 een ruilverkaveling afgesloten, terwijl in de polders Buitenbroek, Tusschenbroek, Markerbroek en Ooster-

broek thans een ruilverkaveling, genaamd Paasloo-Kerkbuurt, in uitvoering is.

ande

2.14. Polder Giethoorn.

De bodem van deze circa 1.320 ha. grote, jonge ontginningspolder bestaat voor
100% uit laagveenontginningsgronden (13a). De bodem is ongeveer voor de helft
als grasland en voor de andere helft als akker in gebruik.
De belangrijkste akkerbouwgewassen zijn aardappelen en mais, en in mindere
mate granen en suikerbieten.
Opgaande begroeiing bevindt zich langs de verharde ontsluitingswegen die in
oost-west richting lopen en langs het kanaal Beukers-Steenwijk en Steenwijkerdiep, en bestaat vooral uit rijen hoge populieren en erfbeplantingen.
Het landschap heeft een open karakter.
Het slootpeil lag in de onderzoekperiode zo'n 50-75 cm. beneden maaiveld,
waardoor veel sloten regelmatig slechts modder en geen water bevatten.
Er is sprake van een intensief gebruik van zowel akkers als graslanden; ook
wordt er veel vruchtwisseling toegepast.

2,15, Polder Halfweg.

De bodem van deze circa 884 ha. grote, jonge ontginningspolder bestaat voor
bijna 100% uit laagveen ontginningsgronden (13a). De bodem is voor circa 702
als grasland en voor de rest als akker in gebruik.

De belangrijkste akkerbouwgewassen zijn aardappelen en mais, en in mindere
mate granen en suikerbieten.
De opgaande begroeiing die zich langs de verharde ontsluitingswegen,die in
noord-zuid richting lopen,en langs het Steenwijkerdiep bevindt, bestaat vooral uit rijen hoge populieren en erfbeplanting.
Het landschap heeft een open karakter.

Het slootpeil lag in de onderzoekperiode zo'n 40-70 cm. beneden maaiveld,
waardoor veel sloten regelmatig droog stonden.

Er is sprake van een intensief gebruik van akkers en graslanden.

2.16. Polder Wetering.

De bodem van deze circa 727 ha. grote, jonge ontginningspolder bestaat voor
80% uit laagveenontginningsgronden en voor 20% uit aangemaakte laagveengronden (13a). De bodem is voor circa 65% als grasland en voor de rest als
akker in gebruik.
De belangrijkste akkerbouwgewassen zijn aardappelen en mais, en in mindere
mate granen en suikerbieten.
Boerderijen en wegbeplantingen bevinden zich slechts langs de randen, in het
waterstreekdorp Wetering en langs het Steenwijkerdiep.
De openheid van deze polder wordt enigszins beperkt door een belangrijke oppervlakte onontgonnen kraggen. Deze niet-ontgonnen kraggen worden door opschietende wilgenbegroeiing thans Woldlakebos genoemd.

Het slootpeil lag in de onderzoekperiode zo'n 50-60 cm. beneden maaiveld.
Er is sprake van een intensief grondgebruik.

2.17. Polder Gelderingen.

De bodem van deze circa 766 ha. grote, jonge ontginningspolder bestaat voor
100% uit laagveenontginningsgronden (13a). De bodem is voor circa 70% als

grasland en voor de rest als akkerland in gebruik.

De belangrijkste akkerbouwgewassen zijn aardappelen en mais, en in mindere
mate granen en suikerbieten.
Vergeleken met de andere Domeinenpolders is de Polder Gelderingen meer ontsloten en heeft ook meer hoog opschietende begroeiing in de vorm van rijen

populieren, vooral langs het Steenwijkerdiep, de Hesselingendijk en de A.F.
Stroinkweg. Hat landschap is daardoor wat minder open dan in de andere Do-

meinenpolders.
Het slootpeil lag in de onderzoekperiode zo'n 50-60 cm. beneden maaiveld.
Evenals in de andere Domeinenpolders is er sprake van een intensief grondgebruik.

2.18. Zone ten noorden van kanaal Steenwijk-Ossenzijl.

Ten westen van de Hesselingendijk bestaat de bodem dicht tegen het kanaal
Steenwijk-Ossenzijl uit laagveengronden. Verder van het kanaal af beginnen
de zandgronden van de flank van het stuwwallencomplex van de Woldberg.
Ten oosten van de Hesselingendijk bestaat de bodem uit zand, ook dichtbij
het kanaal Steenwijk-Ossenzijl (13a).
In de zone grenzend aan de Weerribben bevindt zich, aan de noordzijde van
het kanaal, enkele tientallen hectares kraggenland met petgaten,omringd
door ae ien tot natte graslanden met een vrij natuurlijke vegetatie.

Ten westen van de Hesselingendijk is de bodem geheel als grasland in gebruik;
ten oosten van de Hesselingendijk komt wat akkerbouw op de daar aanwezige
zandgronden voor.

Het slootpeil in deze graslanden, samen circa 735 ha. groot, langs het Kanaal,
varieerde sterk per telgebied, vooral omdat ze zich op de overgang naar de

stuwwalflank bevinden, In de delen

dichtbij het Kanaal was sprake van een

drooglegging van 20-50 cm. Verder noordoostwaarts de stuwwalflank op, verdwij-

nen sloten geheel en verschijnen houtwallen als perceelsscheidingen (PaaslooKerkbuurt).

2.19. Dal van de Steenwijker Aa.

De bodem van dit circa 925 ha. grote beekdal van de Steenwijker Aa bestaat
voor circa 80% uit niet-uitgeveende laagveengronden, voor circa 10% uit laagveen-ontginningsgronden en voor circa 10% uit zandgronden (13a).
De bodem ten noordwesten van de Steenwijker Aa is voor circa 70% als grasland
in gebruik en op de resterende 30% akkers worden vooral aardappelen geteeld.
De akkerbouw ten zuidoosten van de Steenwijker Aa blijft beperkt tot maisteelt op circa 2% van de percelen; de rest is grasland.
Door het ontbreken van lijn- en vlakvormige opgaande begroeiing is er sprake
van een zeer open landschap.
In ruilverkavelingsverband zijn er vrij recent een aantal moderne melkveehouderijen gebouwd, wat een intensivering van het graslandgebruik tot gevolg
heeft gehad.
Het slootpeil lag in de onderzoekperiode zo'n 50-60 cm. beneden maaiveld.

P.S.: De in dit hoofdstuk genoemde cijfers voor de drooglegging en de verdeling akker/grasland zijn niet gemeten maar op het oog geschat.

3. Inventarisatiemethode.

3.1. Broedvogelonderzoek.

Van de groep van weidevogels werden alleen de steltlopers: kievit, grutto,
tureluur,

scholekster, kemphaan, watersnip en wulp geinventariseerd en de

zwemeenden: zomertaling en slobeend, omdat deze soorten voldoende informatie verschaffen omtrent de ornithologische kwaliteit van graslanden.
De in grasland broedende zangvogels: veldleeuwerik, graspieper en gele
kwikstaart werden niet geinventariseerd, omdat een inventarisatie van deze
zangvogels veel tijd kost, vergeleken met de extra verkregen ecologische

informatie.

Van het circa 11.929 ha. grote onderzoekgebied werd in 1980: 6.573 ha. geinventariseerd en in 1981 de resterende 5.356 ha.
De 11.929 ha. werd ingedeeld in 134 telgebieden, varierend in grootte van 22
tot 389 ha., met een gemiddelde grootte van 89 ha. De grote variatie in de
oppervlakte van de telgebieden wordt veroorzaakt door het gebruiken van we-

gen, grote watergangen en dijken als grenzen tussen de telgebieden.
De inventarisatie werd vrijwel uitsluitend vanaf wegen uitgevoerd, wat tot
gevolg had dat grote, slecht ontsloten telgebieden slechts gedeeltelijk wer-

den geinventariseerd.
De meeste telgebieden werden drie maal bezocht in de periode | april tot en
met 10 juni. Per ronde werd het aantal (territoriale) broedparen per soort
geturfd op een telformulier. Verder werd op dit telformulier per ronde de
volgende informatie vastgelegd:
- datum en waarnemingstijd;
- weersomstandigheden;
- verschil in slootwaterpeil en maaiveld in cm.;
- percentage gemaaid grasland;

— percentage "natuurlijk" grasland (= grasland met pinkster- en/of boterbloemen) ;

— percentage akker en moeras (veelal rietperceeltjes);
— percentage beweiding door melkvee, jongvee, schapen en paarden;
— de in uitvoering zijnde landbouwwerkzaamheden, zoals slootonderhoud, bemesten, rollen, slepen, maaien, beregenen etc.

In 1981 werd 260 ha. van de Barsbeker Binnenpolder en 225 ha. van het
Leeuwterveld nogmaals geïnventariseerd, nu echter volgens een karterings-

methode. Dit was een gevolg van afspraken die in de Interprovinciale ambtelijke werkgroep milieukartering (avi) fauna in de winter van 1980-1981 werden gemaakt.

In een aantal vergaderingen heeft deze subwerkgroep namelijk richtlijnen opgesteld voor broedvogelinventarisaties in graslandgebieden. De deelnemende
provincies zouden zoveel mogelijk de opgestelde richtlijnen in 1981 in het
veld op hun bruikbaarheid toetsen.
De keuze viel op bovengenoemde delen van de Barsbeker Binnenpolder en het
Leeuwterveld, omdat in 1980 was gebleken dat hier nog sprake is van een

goede weidevogelstand en bovendien zijn deze gebieden goed te inventariseren

vanaf omringende wegen en dijken.

3.1.2. Samenstelling broedvogellijst.
Per inventarisatieronde werden het aantal (territoriale) broedparen per telgebied genoteerd. Per soort werd het aantal broedparen per telgebied bepaald

op het maximum aantal dat tijdens één van de inventarisatierondes werd vastgesteld.

Niet alle soorten broeden tegelijkertijd. De maxima van vroeg broedende soorten als zomertaling, slobeend, kievit, grutto en wulp werden vooral in april
vastgesteld, terwijl later in het seizoen broedende soorten als scholekster,
watersnip en tureluur pas in mei hun top bereikten. Broedgevallen van kemphanen werden zonder uitzondering in de eerste decade van juni vastgesteld,
omdat dan de hennetjes met donsjongen door hun alarmeergedrag de meeste aandacht trekken.

Bijna alle telgebieden konden geheel vanaf wegen of dijken worden geïnventariseerd. Alleen de strook tussen de voormalige Zuiderzeedijk en de Weerribben
bleek te breed om vanaf de omringende wegen en dijken te tellen. Daarom werd

van de telgebieden 30, 33, 36 en 43 gemiddeld 60% langs de omringende wegen
geteld en de resultaten geëxtrapoleerd over het hele telgebied.

3.2. Tellingen van doortrekkers en wintergasten.
Vergeleken met het broedvogelonderzoek waren de tellingen van doortrekkers en

wintergasten minder systematisch van opzet. Door de provinciale planologische
dienst werden de volgende tellingen uitgevoerd.
TABEL 1. Overzicht tellingen van doortrekkers en wintergasten uitgevoerd
door medewerkers van de provinciale planologische dienst.
teldatum

Leetoabied

19-11-1976| vrijwel gehele onderzoekgebied

28-11-1978!vrijwel gehele onderzoekgebied
23-11-1979| vrijwel gehele onderzoekgebied

getelde soorten

goudplevier,wulp,kemphaan, zwanen

el
9

fe
_

23-07-1980| Barsbeker Binnenpolder +tbuitenlanden

steltlopers

01-08-1980|Leeuwterveld + randzone N.O.P.

steltlopers

22-08-1980) Barsbeker Binnenpolder +buitenlanden
28-08-1980] Leeuwterveld + randzone N.O.P.
10-12-1980|vrijwel gehele onderzoekgebied
30-01-1981) Domeinenpolders
23-07-1981!Barsbeker Binnenpolder +buitenlanden

steltlopers
steltlopers
ganzen,zwanen,wulp
ganzen, zwanen
steltlopers

30-07-1981|Leeuwterveld + randzone N.O.P.

steltlopers

06-08-1981 Barsbeker Binnenpolder +buitenlanden

{steltlopers

i
ie

13-08-1981 |Leeuwterveld + randzone N.O.P.

steltlopers

21-08-1981|Barsbeker Binnenpolder +buitenlanden

|steltlopers

27-08-1981 |Leeuwterveld + randzone N.O.P.
02-09-1981 |Barsbeker Binnenpolder +buitenlanden

steltlopers
|steltlopers,grauwe ganzen

25-09-1981|Barsbeker Binnenpolder (gedeeltelijk)|steltlopers,grauwe ganzen
30-09-1981 {Leeuwterveld + randzone N.O.P.
08-10-1981]Barsbeker Binnenp. + Vollenhovermeer
16-10-1981]Leeuwterveld + randzone N.O.P.
21-10-1981|Barsbeker Binnenpolder +buitenlanden
30-10-1981|Leeuwterveld + randzone N.O.P.
06-11-1981|Barsbeker Binnenpolder tbuitenlanden
12-11-1981|Leeuwterveld + randzone N.O.P.
Ol-12-1981|Leeuwterveld + randzone N.O.P.

steltlopers
|steltlopers,grauwe ganzen
steltlopers,ganzen, zwanen
steltlopers,ganzen, zwanen
steltlopers,ganzen, zwanen
steltlopers,ganzen, zwanen
steltlopers,ganzen,zwanen
steltlopers,ganzen, zwanen

*
-

De telmethodiek bij vorengenoemde P.P.D.-tellingen was identiek. Per auto
of fiets werd het onderzoekgebied volgens een vaste route doorkruist en de
waarnemingen van ganzen,

telgebied genoteerd.

zwanen en/of steltlopers werden gekarteerd of per

-
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4. Resultaten.

4.1. Broedvogelonderzcek.

Op grond van de resultaten van het weidevogelonderzoek kan het onderzoekge-

bied worden gesplitst in 18 deelgebieden (zie afbeelding 2).
In onderstaande tabel 2 is per deelgebied het totaal aantal broedparen van

de 9 onderzochte soorten weergegeven en het aantal broedparen per 100 ha.
In de A-kolom staat steeds het totaal aantal broedparen vermeldt en in de BB-kolom het aantal broedparen per 100 ha.

Tabel 2: aantal broedparen endichthedenvan de weidevogels per deelgebied.
nummer|opperdeel- |vlakte
gebied| in ha.
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Ter waardebepaling van weidevogelgebieden wordt in ons land al geruime tijd
de norm van de Natuur wetenschappelijke commissie gehanteerd. Deze norm is
gebaseerd op een per soort verschillende puntenwaardering, waarbij de meest
milieucritische soorten het hoogste waarderingscijfer krijgen, namelijk:

kemphaan 5, watersnip 4, tureluur 3, grutto 2 en kievit en scholekster elk 1
punt voor een broedgeval.
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Buitenbroek
Tusschenbroek, Markerbroek, Hagenbroek
en Oosterbroek
Zone tussen Ossenzijl en Meentebrug
Zone tussen Steenwijk en Meentebrug
Polder Gelderingen
Polder Wetering
Polder Halfweg
Polder Giethoorn
Dal van de Steenwijker Aa

Polder het Bedijkte Rondebroek en

Leeuwterveld
Baarlingerpolder
Oostrand Noordoostpolder
Blankenhammer polders
Buitenpolder achter Kuinre

Benaming deelgebied
Barsbekerpolder en buitenlanden
Zone tussen Hogeland van Vollenhove en
Zwarte Meer en Kadoelermeer
Bentpolder
Uiterdijken tussen Vollenhove en Blokzijl

==

Verklaring:

OVERZICHT VAN DE 18 DEELGEBIEDEN MET VERMELDING VAN
OPP. EN EINDWAARDERINGSCIJFER VOLGENS N.W.C. NORM
(par. 4.1.)
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Door per soort het aantal broedparen per 100 ha. te vermenigvuldigen met het
waarderingscijfer en de aldus verkregen produkten te sommeren, ontstaat een
eindwaarderingscijfer van 100 ha. weidevogelgebied. Deze berekening is ook
voor de 18 deelgebieden uitgevoerd met het volgende resultaat:
Tabel 3: aantal punten per 100 ha., per deelgebied, volgens de N.W.C.-norm.

deelgebied
eindwaardering
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56171849
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Scoort een weidevogelgebied tussen de 75 en 150 punten per 100 ha. dan is
er volgens deze N.W.C.-norm sprake van een goed weidevogelgebied.

Volgens deze norm is er in het onderzoekgebied dus in de volgende deelgebieden sprake van een goede weidevogelstand:

Barsbeker Binnenpolder + buitenlanden

EZ pannen per Scie a

Leeuwterveld
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Bentpolder

Baarlinger polder
graslanden tussen Ossenzijl en Meentebrug
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Het werken met N.W.C.-norm in het streekplangebied Noordwest-Overijssel heeft
als nadeel dat voor dit streekplangebied kenmerkende soorten als zomertaling,

slobeend en wulp niet bij de waardering worden betrokken.
Maar wanneer we de N.W.C.-norm en de dichtheden van zomertaling + slobeend

van de 18 deelgebieden met elkaar vergelijken dan blijkt er tussen die
twee waarden een produktmoment-correlatie aanwezig te zijn van 0,75. Deze
correlatie is bij (een) steekproef van 18 significant van O, verschillend
bij onbetrouwbaarheid van 1%. Of anders gezegd: in de deelgebieden waar de
meeste steltlopers broeden komen ook de hoogste dichtheden van slobeend en

zomertaling voor.
Het waarderen van de deelgebieden met de N.W.C.-norm voldoet dus goed, in

Noordwest-Overijssel.

4.1.1. Biotoop en verspreiding van de broedvogels.
Uit tabel 2 blijkt dat er enorme verschillen zijn in de talrijkheid van de
9 onderzochte soorten. Om deze grote verschillen te verklaren wordt hierna

per soort een overzicht gegeven van de eisen die de soort aan zijn broedbiotoop stelt en wordt de verspreiding in het onderzoekgebied per soort beschreven.
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4.1.2. Kemphaan.

Broedbiotoop (34): vochtige, (schrale), bloemrijke graslanden.
Verspreiding: Slechts op 5 locaties werden
broedgevallen vastgesteld; in alle gevallen

ging het om alarmerende hennetjes in begin
juni, Slechts op twee plaatsen werd een kleine
baltsplaats vastgesteld, nl. 5 hanen in het

Leeuwterveld op 23 mei 1980 en 3 hanen in
de Barsbeker Binnenpolder op 13 mei 1981.
Ook werd balts waargenomen in groepen door-

trekkers in april en mei. De vele honderden
doortrekkers tot circa half mei maken het erg moeilijk de broedvogels
van de niet-broedvogels te onderscheiden. De kans is dan ook erg groot dat
een aantal broedgevallen aan de aandacht ís ontsnapt, maar de soort is

zonder twijfel als broedvogel een zeldzaamheid geworden in NoordwestOverijssel. In 1952 waren er nog diverse grote kampplaatsen in het onderzoekgebied, onder andere in het Markerbroek en Tusschenbroek nabij
Ossenzijl

(8b).

In Noordwest-Overijssel was de kemphaan in de periode 1955-1965 een schaarse broedvogel en in de periode 1965-1972 een zeer schaarse broedvogel (27).
4.1.3. Watersnip.

Broedbiotoop (34): vrij natuurlijke biotopen
zoals moerassen, veenge-

bieden, vochtige heidevelden en vochtige graslanden.

Verspreiding: Slechts op 6 locaties werden
baltsende watersnippen waargenomen. Dit aan”
tal viel erg tegen temeer omdat watersnippen
in graslanden op veengronden veel algemener

broeden dan in graslanden op kleigronden; het
onderzoekgebied bestaat immers grotendeels
uit veengronden.

Dat 5 van de 6 vastgestelde paren in rietpercelen broedden, met een ten behoeve van het rietgewas kunstmatig hoog gehouden waterstand, illustreert op treffende wijze de behoefte van deze soort aan

een vochtig tot nat broedbiotoop.
In Noordwest-Overijssel was de watersnip in de periode 1955-1965 een schaarse
broedvogel en in de periode 1965-1972 een zeer schaarse broedvogel (27).

4.1.4, Wulp (zie afbeelding 3).
Broedbiotoop (34): heidevelden, duinen,
veenmosrietlanden, graslanden en opspuitterreinen.

Verspreiding: Het inventariseren van wulpen
bleek geen gemakkelijke opgave. Ze hebben vaak
(zeer) grote territoria waardoor wulpen die
in het moerasgebied van De Wieden en De WeerAN
AW |}

ribben broeden ook boven de aangrenzende gras-

iHi

landpolders hun baltsvluchten uitvoeren.
Bovendien trekkenveel wulpen die in het moerasgebied broeden als ze jongen hebben naar de

;
My

1
4
1 AL
ih

Mw

aangrenzende graslandpolders omdat hier meer voedsel te vinden is. Het

is dus erg moeilijk na te gaan of wulpen die in deze overgangszone worden
waargenomen in de graslandpolders of het moerasgebied broeden. Deze moei-

lijkheid zal ongetwijfeld het verspreidingsbeeld hebben beinvloed; we zien
dan ook de meeste broedparen in bovengenoemde overgangszone tussen het
moerasgebied en de aangrenzende graslandpolders.
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4.1.5. Tureluur (zie afbeelding 4).

Biotoop (34): wochtige graslandpolders, kwelders, buitendijkse graslanden
‚en in mindere mate vochtige heiden
“en hoogvenen.
Verspreiding: In tegenstelling tot kievit,
grutto en seholekster ontbrak de tureluur als

broedvogel in vele tientallen telgebieden. Dit
toonde duidelijk aan dat deze telgebieden voor
de tureluur alg broedbiotoop niet (meer) ge-

schikt zijn.
Dat de tureluur nog in redelijke aantallen zou
broeden in de traditionele graslandpolders
langs de voormalige Zuiderzeedijk lag in de lijn der verwachtingen maar dat
er in de Noordoostpolder en de Domeinenpolders plaatselijk dichtheden voor
zouden komen van 7-8 broedparen/100 ha. was een verrassing.
Deze polders met een zeer intensieve landbouw en een diepe ontwatering
lijken nu niet bepaald gunstige broedgebieden voor de milieukritische
tureluur.

Maar door de diepe ontwatering vallen de sloten in deze polders in de broedtijd droog waarna de modderige slootbodems voor tureluurs een prima

fourageergebied zijn.
In de omgeving van deze voedselrijke sloten wordt dan een nestplaats gezocht.
PE
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4.1.6. Grutto (zie afbeelding 5).
Broedbiotoop (21 en 34): vochtig grasland,
vooral extensief beheerd hooiland maar ook in toenemende

mate weiland, met een geringe
veebezetting. Nog slechts een
gering percentage broedt in
meer natuurlijke biotopen als
hoogvenen en vochtige heiden.
Graslanden met pollen hoog gras

genieten voorkeur.
Verspreiding: De grutto toonde evenals slob-

eend en zomertaling een duidelijke voorkeur voor de traditionele graslandpolders langs de voormalige Zuiderzeedijk. Alhoewel de grutto zich steeds
meer ontwikkelt van hooiland- naar weilandbroeder, bleken de hoogste dichtheden toch nog voor te komen ín polders met veel hooiland waar plaatselijk
nog dichtheden voorkwamen van 40-60 broedparen/100 ha.
TONGerects
Goede gruttogebieden bleken de Barsbeker Binnenpolder, de Bentpolder, het

Leeuwterveld, de Blankenhammer polders en de zone tussen Ossenzijl en

Meentebrug te zijn. Zowel in de polders langs de Linde als in de Domeinenpolders als in het Dal van de Steenwijker Aa bleef de dichtheid beneden de
20 broedparen/100 ha.

7
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4.1.7. Kievit (zie afbeelding 6).

Broedbiotoop (34): Allerlei typen graslanden en akkers.

Verspreiding: Slechts in één telgebied ontbrak
de kievit als broedvogel. De hoogste dichtheid
werd vastgesteld in de Noordoostpolder ten
westen van het Vollenhovermeer waar 62 broedparen op 100 ha. werden vastgesteld,

In de

polders langs de voormalige Zuiderzeedijk
en de Linde bleef de dichtheid overwegend beneden de 30 broedparen/100 ha.; in delen van
de Barsbeker Binnenpolder en van het Leeuwter-

veld reikte de dichtheid tot 30-40 broedparen/100 ha. In het Dal van de
Steenwijker Aa lag de dichtheid grotendeels beneden de 20 broedparen/100
ha. Van de Domeinenpolders was de Polder Giethoorn het belangrijkste
kievitenbolwerk. In ruim 30% van de telgebieden lag de dichtheid tussen de
30-40 broedparen/100 ha.; in twee telgebieden lag de dichtheid tussen
40-50 broedparen/100 ha., terwijl tenslotte in één telgebied zelfs 55
broedparen/100 ha. voorkwamen.

(steering 6

NOORD - WEST
OVERIJSSEL
Broeddichtheden kievit

Verklaring:

< 10 brp. / 100 ha.

EA

10 —

< 20 brp./ 100 ha.

=

20 _

< 30 brp./ 100 ha.

o
:
2
3
«
Sam
Sch a)
Provinciale Planologische Dienst van Overijssel

(estan

tek nv Hd 143°NW Ov.

en

4.1.8. Scholekster (zie afbeelding 7).

Broedbiotoop (34): strand, helmduinen, heide-

veldjes, akkerland, grasland, kwelders, dus zowel

droge als vochtige biotopen.

Verspreiding: Slechts in twee telgebieden ont-

brak de scholekster als broedvogel. In het

grootste deel van het onderzoekgebied lag de
dichtheid beneden de 9 broedparen/100 ha.,
zoals op de laagveenontginningsgronden van

de polders Giethoorn, Halfweg, Gelderingen en
Wetering. Ook in de polders langs de Linde en
in het Dal van de Steenwijker Aa lag de dichtheid gemiddeld beneden de 7
broedparen/100 ha.
Dichtheden van meer dan 10 broedparen/100 ha. werden vooral vastgesteld

op klei of klei-op-veen bodems, ter weerszijden van de voormalige Zuiderzeedijk tussen Vollenhove en Kuinre.
In hoeverre de aanwezigheid van akkers de broeddichtheid beïnvloedde was
onduidelijk. Dichtheden van meer dan 10 broedparen/100 ha. kwamen zowel
voor in telgebieden met veel akkerland als in telgebieden zonder akkers.
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4.1.9. Zomertaling (zie afbeelding 8).
Broedbiotoop (34): Ondiepe plassen, meren, sloten en vennen met rijke oe-

verbegroeiïng, vaak in een
grazige omgeving, zoals
graslandpolders met een hoge

grondwaterstand en uiterwaarden van (grote) rivieren.

Verspreiding: Opvallend is het voorkomen van
80% van de 34 vastgestelde broedparen in de
traditionele graslandpolders langs de voormalige Zuiderzeedijk. Absoluut bolwerk was de
Barsbeker Binnenpolder met aangrenzende buitenlanden waar 13 broedparen werden vastgesteld.

In deze graslandpolders is nog sprake van een (vrij) hoge grondwaterstand
en een rijke slootvegetatie. Het ontbreken van deze beide milieufactoren in
de Domeinenpolders en het Dal van de Steenwijker Aa is de oorzaak van
het niet voorkomen van de zomertaling in deze gebieden.

ir
afbeelding 8

NOORD - WEST
OVERIJSSEL
Broeddichtheden
zomertaling

Verklaring :

WE

niet broedend

<1 brp./ 100 ha.

ES 1 —_ < 2brp./100 ha.

SS 2— < 3brp./100 ha.

°

1

2

3

‘

Sam

SCR a a)

Provinciale Planologische Dienst van Overijssel

Din

tehaIId 163ÔNW Ov.)

-

27

-

4.1.10. Slobeend (zie afbeelding 9).

Broedbiotoop (34): Rustige meren, plassen en
beken met een rijke oever-

begroeiïng, bij geïnundeerd land en slecht ontwaterde weiden met brede
poldersloten.

Verspreiding: Het verspreidingsbeeld van de
slobeend vertoont gelijkenis met dat van de
zomertaling met het verschil dat slobeenden
nog broeden in polders waar de zomertaling
als broedvogel al verdwenen is, waarschijnlijk door gewijzigde milieuomstandigheden
zoals waterstandsverlaging, graslandverbe-

tering en machinale slootbewerking.
Evenals bij de zomertaling komen de meeste
van de 98 vastgestelde slobeendparen voor in de traditionele graslandpolders
langs de voormalige Zuiderzeedijk, met als absoluut bolwerk de Barsbeker
Binnenpolder met aangrenzende buitenlanden waar maar liefst 37 paren broedden.
In de polders langs de Linde werden 10 broedparen vastgesteld, terwijl in de
Domeinenpolders, tegen verwachting, ook nog & paren bleken te broeden.
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4.2. Doortrekkers en wintergasten.
4.2.1. Kolgans.
Nederland is het belangrijkste overwinteringsgebied voor kolganzen die broeden in
de arctische gebieden van Europa, vanaf het
schiereiland Kanin tot en met het schiereiland Taimyr (35).
De eerste kolganzen arriveren doorgaans in
november ons land, waarna in de loop van de-

cember en januari de grote massa arriveert,
In februari en maart verlaten de kolganzen

ite ag

ons land weer om naar de broedgebieden terug

ilt:Aeg

te keren.
Tabel 5 geeft een indruk in welke aantallen
kolganzen ons land bezoeken.
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TABEL 5. Aantallen kolganzen in Nederland (maandgemiddelden) in de winters
1975-1976 t/m 1979-1980 (14,15,16,17 en 1/a).
december

januari

februari

maart

33.182

157.888

155.094

70.740

Uit tabel 6 blijkt dat in de periode 1975-1980 de aantallen in ons land overwinterende kolganzen flink zijn toegenomen.
TABEL 6. Maximale aantallen kolganzen in Nederland in de winters 1975-1976
t/m 1979-1980 (14,15,16,17 en 1/a).
1975-1976

1976-1977

1977-1978

112.420

188.230

182.785

1978-1979

128.675*

1979-1980

232.455

* Door het strenge winterweer bracht een groot aantal kolganzen de winter

buiten Nederland door.
Samen met Friesland en de Flevopolders behoort West-Overijssel tot de belangrijkste kolganzenpleisterplaatsen van ons land.
De belangrijkste pleisterplaatsen in Overijssel liggen in de streekplange-

bieden IJsselvallei en Noordwest-Overijssel.
Zie tabel 7 voor de ligging van de belangrijkste pleisterplaatsen in Noordwest-Overijssel.

Gn

TABEL 7. Kolganzenpleisterplaatsen in het streekplangebied Noordwest-Overijssel
met de waargenomen maximale aantallen.

Noordoostpolder West
Barsbeker Binnenpolder e.o.
Noordoostpolder Zuidoost
Leeuwterveld
Omgeving Westeinde-Zuideinde
Polder Giethoorn
Langs Meppelerdiep
Dal van de Steenwijker Aa
Polder Halfweg
Blankenhammer polders

50.000
18.150
5.100
4.000
3,950
2,253.1
1.980
1 „000
680
400

in
in
in.
in
in
in
in
in
in
in

januari 1981
februari 1978
januari 1981
februari 1980
januari 1981
januari. 1981
januari 1981
jan. of febr. 1981
januari 1981
januari 1981

Van de in tabel 7 genoemde pleisterplaatsen worden de Noordoostpolder en de

Barsbeker Binnenpolder al tientallen jaren door duizenden kolganzen bezocht.
De andere pleisterplaatsen worden pas sinds de laatste winters door grote aantallen kolganzen bezocht.

Zie voor ligging pleister- en slaapplaatsen afbeelding 10.

4.2.2. Rietgans.
Nederland vormt samen met Zuid-Zweden, Dene-

marken, Duitsland en Frankrijk het overwinteringsgebied voor rietganzen die broeden op de
toendra's en taiga's van Noord-Europa en Azié
(5).
Ieder jaar arriveren in oktober of november
de eerste rietganzen in ons land waarna in de
loop van de winter de grote massa arriveert.
In februari en maart vertrekken de meeste riet°
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ganzen weer naar de broedgebieden (tabel 8).

Ue Ze

eee a BUA NTS

on cess

es

gemngrds

hen

Garderen

eere

TABEL 8. Aantallen rietganzen in Nederland (maandgemiddelden) in de winters
1975-1976 t/m 1979-1980 (14,15,16, 17 en 17a).
november
891

december
145583

januari | februari
9Iedzel

|

50.408

maart
1.830
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verklaring:
pleisterplaats
1
2
3
4
5
6
7
8

noordoostpolder - west
noordoostpolder - zuidoost
barsbekerbinnenpolder e.o.
leeuwterveld
omgeving westeinde- zuideinde
polders giethoorn en halfweg
langs meppelerdiep
dalvande steenwijker aa

kolgans (2000)
50000
5100
18150
4000
3950
2258
1980
1000

Ks N.B. Achterde soorten istussen haakjes de 1% norm vermeld

waargenomen maxima
rietgans (1000) brandgans(500)| grauwegans (500)
20000
2545
1500
2000
min. 80
2500
247
800

8700
200
240
0
6
3
10
0
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In de periode 1975-1980 zijn de aantallen in ons land overwinterende rietganzen flink toegenomen, zoals onderstaande tabel 9 aantoont.
TABEL 9. Maximale aantallen rietganzen in Nederland in de winters 1975-1976
t/m.1979-1980 (14,15,16, 17-en 17a).
1975-1976

1976=1977

1977-1978

1978-1979

1979-1980

21.730

55.125

44.530

100.120

60.000

Het enorme aantal rietganzen dat ons land in de winter 1978-1979 bezocht was
uitzonderlijk en werd veroorzaakt door de strenge winter die toen in Noordwest-Europa heerste. Rietganzen die normaal ten noorden en oosten van ons
land overwinteren, weken toen naar ons land uit.

In het streekplangebied bevinden zich de volgende belangrijke pleisterplaatsen voor rietganzen:
Noordoostpolder.

De Jong en Philippona (29) maken melding van het voorkomen van enkele duizenden rietganzen in: de zone die aansluit bij het Zwarte Meer, het gebied
ten zuidoosten van Urk en in de omgeving van Creil en Rutten.
In het westen van de Noordoostpolder, vooral in het deel tussen Urk en Lemmer,

waren rietganzen in de winter van 1975-1976 talrijker dan in voorafgaande jaren, namelijk 7.000 exemplaren tegen circa 1.000-2.000 in de voorafgaande winters

(30).

Ook na de winter 1975-1976 namen de aantallen in de Noordoostpolder overwinterende rietganzen toe, wat leidde tot een maximum van 20.000 exemplaren in het
westelijke deel in de winter 1980-1981 en een maximum van 2.545 exemplaren in
het zuidoostelijke deel van de Noordoostpolder in december 1980.
Domeinenpolders bij Giethoorn.
Een andere belangrijke rietganzenpleisterplaats bevindt zich in de polders
rond Giethoorn. Hoewel hier al langer ganzen pleisteren, werden voor het eerst

in de winter van 1977-1978 enkele duizenden rietganzen waargenomen tot een

maximum van 2,500. Deze rietganzen gebruikten de Beulakerwijde als slaapplaats

(16).

Ook in de winters na 1977-1978 werden hier steeds duizenden rietganzen waargenomen, met name in de polders Giethoorn en Halfweg.
Tenslotte worden op de volgende pleisterplaatsen regelmatig rietganzen waarge-

nomen:
Leeuwterveld — maximaal 2.000 exemplaren in de winter 1980-1981.

Ruilverkavelingsblok Giethoorn-Wanneperveen - maximaal 1.500 exemplaren in de

winter 1980-1981.
Barsbeker Binnenpolder - maximaal 1.500 exemplaren in de winter 1980-1981.
Dal van de Steenwijker Aa - maximaal 800 exemplaren in de winter 1980-1981.
Langs Meppelerdiep — maximaal 247 exemplaren in januari 1981.
Blankenhammerpolders — maximaal 200 exemplaren in januari 1980.

Omgeving Westeinde-Zuideinde — minimaal 80 exemplaren in januari 1981.

-

32

-

De in ons land waargenomen rietganzen behoren voor het overgrote deel tot de

toendravorm -Anser fabalis rossicus, de rest tot de taigavorm — Anser fabalis
fabalis.
In de strenge winter 1978-1979 kwamen meer taigarietganzen in ons land overwinteren dan in voorgaande winters.
Ook in het streekplangebied Noordwest-Overijssel zijn de laatste winters taigarietganzen waargenomen. De volgende gegevens werden ontvangen van L.M.J. van

de Bergh, werkzaam bij het R.I.N.:
16-01-1980 282 ex.
in het Leeuwterveld en 52 ex. in de polder Giethoorn.
21-01-1980
18 ex.
in de polder Giethoorn.
19-02-1980
10 ex.
in de polder Giethoorn en 38 ex. in het Leeuwterveld.
Zie voor ligging pleister- en slaapplaatsen afbeelding 10.
4.2.3. Grauwe gans.
De grauwe ganzen die in ons land doortrek-

ken en in zuidwestelijk Nederland in aanzienlijke aantallen overwinteren, zijn
broedvogels van Scandinavië en Duitsland.
Het belangrijkste overwinteringsgebied van
deze broedvogels van Scandinavië en Duitsland is Spanje (35). Iedere herfst en voorjaar passeren vele tienduizenden grauwe
ganzen ons land op weg naar respectievelijk
de overwinteringsgebieden en de broedgebieden. Een groot deel van de passanten onder-

breekt tijdelijk de trek in ons land
(tabel

10).

TABEL 10. Aantallen grauwe ganzen in Nederland (maandgemiddelden) in de
periode 1975-1980 (14,15,16,17 en 17a).
\

sept.|

Noord-Nederland!)

Midden-Nederland

Zuidwest-Nederland

Ï

j

nov. |

dec. |

sorts. 660, be, 950 |

492 |

Ï

okt.

l

jan.

599|

8.200:23. 320. 15.160 | 1.306 | 1.087

675) 7.300; 9.040 | 4. 600 | 7.900
|

Ì

'

1

613 12.640 |.

970

feb. mbt.
=

zapt

2.035 | 7.495 | 7.800 |

4.630 ; 3.900

656

|

1) provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder.
We zien in tabel 10 dat Noord-Nederland voor overwinterende grauwe ganzen van
geringe betekenis is vergeleken met Zuidwest-Nederland, waar de winters wat
milder zijn. Vooral in de maanden oktober/november en maart/april pleisteren
gemiddeld enkele duizenden grauwe ganzen in Noord-Nederland.
In Noordwest-Overijssel zijn vooral de Noordoostpolder en de Barsbeker Binnenpolder en het aangrenzende Zwarte Meer voor grauwe ganzen van belang.
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De grauwe ganzen fourageren overdag in de Barsbeker Binnenpolder, in de
Noordoostpolder en ten dele op het Zwarte Meer zelf en brengen de nacht
op het Zwarte Meer door.

In de Barsbeker Binnenpolder en de aangrenzende buitenlanden zijn in de
periode 1976-1981 de volgende maandmaxima waargenomen.
TABEL

11, Maandmaxima van grauwe ganzen in de Barsbeker Binnenpolder en
aangrenzende buitenlanden in de periode 1976-1981.

jan.|

feb.|

0

mrt.

Po-s|-5258

april

mei

juni

juli|

aug.

sept.|

okt.

nov.

dec.

594

5

0

8

67

523.

417

|.425

95

Als we de maandmaxima van de Barsbeker Binnenpolder vergelijken met de
landelijke totalen dan blijkt deze pleisterplaats tot de belangrijkste
van Noord-Nederland te behoren, in het bijzonder in april.
Eveneens opvallend hoog voor Noord-Nederland zijn de aantallen grauwe

ganzen die op het Zwarte Meer overwinteren, namelijk:
op 09- 12-1977 - 223 exemplaren,
op 16-01-1978 - 541 exemplaren,
op 10-01-1980 - 353 exemplaren en
op 16-01-1981 - 412 exemplaren.
In de Noordoostpolder vlakbij het Zwarte Meer waren op 16-12-1979 1.125
exemplaren aanwezig (med. J. Philippona).
Zie voor ligging pleister- en slaapplaatsen afbeelding 10.
4.2.4. Brandgans.

Brandganzen broeden op drie binnen de poolcirkel gelegen locaties, namelijk Groenland,
Spitsbergen en Nova Zembla/Waigatsj. Deze
drie populaties hebben gescheiden overwinteringsgebieden. In ons land overwintert de
gehele broedpopulatie van Nova Zembla/Waieats] €35)<
De eerste brandganzen arriveren doorgaans

eind september in het Lauwersmeergebied,
waarna het grootste deel van de populatie

in oktober arriveert. De wegtrek richting
broedgebieden vindt vooral in maart en april
plaats (tabel 12).

:

TABEL 12. Aantallen brandganzen in Nederland (maandgemiddelden)

ters 1975-1976 t/m 1978-1979: (14,15,16 en 17).
oktober

november

december

januari

februarij

36.011

356052

38.993

48.179

39393.

|
|
maart april |

=
24.336. ("24321
|

in de win-

-
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Tabel 13 toont dat het aantal in ons land overwinterende brandganzen vrij
stabiel is, vergeleken met de sterk gestegen aantallen overwinterende kolen rietganzen in dezelfde periode.
TABEL 13. Maximale aantallen brandganzen in Nederland in de winters 19751976 t/m 1979-1980 (14,15,16,17 en 17a).
1975-1976

19761977

1977-1978

19-78-1979

1979-1980

44.600

53.900

53.000

43.080

40.200

De belangrijkste pleisterplaatsen in ons land zijn het Lauwersmeer en omstreken en het Zeeuwse Deltagebied. In het Lauwersmeergebied zijn de pleis-

terende aantallen het hoogst in oktober en november, waarna een groot deel
van de populatie naar de Zeeuwse Delta vertrekt waar de aantallen in decem-

ber en januari het hoogst zijn. Hier brengen ze de periode tot januari/
februari door om daarna weer naar het noorden te vertrekken.

In het streek-

plangebied worden in januari en februari de hoogste aantallen gezien.
Veruit de belangrijkste pleisterplaats bevindt zich in het westelijke deel
van de Noordoostpolder waar maximaal 8.700 exemplaren zijn waargenomen in
februari 1981; ook in het zuidoostelijke deel van de Noordoostpolder worden
regelmatig brandganzen gezien, echter slechts tot 200 exemplaren (med. J.
Philippona).
In de rest van het streekplangebied worden slechts incidenteel enkele tientallen waargenomen. Een uitzondering vormt de waarneming van een groep van
240 exemplaren in de Barsbeker Binnenpolder op 25-01-1981 (med. N. van Bre-

derode).

Zie voor ligging pleister- en slaapplaatsen afbeelding 10.
4.2.96 Kleine: zwaan.

De kleine zwanen die in ons land overwinteren zijn broedvogels van de toendra's van
Noord-Rusland; het broedgebied begint in
het westen bij Nova Zembla (9). De belang-

rijkste overwinteringsgebieden liggen behalve in ons land in Denemarken, Engeland
en Ierland (33).

Hoe belangrijk ons land is als overwinteringsplaats voor de naar schatting 10.000
exemplaren grote populatie van de kleine

zwaan blijkt uit tabel 14.

TABEL

14,

Maximale aantallen kleine zwanen in Neder
land in de winters

1972-1973 t/m 1979-1980 COO ses Bd en 25).

19721973 1973-1974 1974-1975 19751976 1976-1977 1977-1978
1978-1979 1979-1980
22995

1.643

2637

4.477

6.429

|

| 6.447
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In Overijssel zijn de belangrijkste pleisterplaatsen: de IJsseluiterwaarden,
de polder Mastenbroek, het Drontermeer en in het streekplangebied de Noordoostpolder, de polders tussen Blokzijl en Blankenham, de Barsbeker Binnenpolder en het Leeuwterveld.

Welke aantallen kleine zwanen deze pleisterplaatsen bezoeken, toont tabel 15.
Voor het opstellen van tabel 15 is dankbaar gebruik gemaakt van telgegevens
van L.M.J. van de Bergh, E.P.R. Poorter, R. Dubbelt en S. Bakker.
TABEL 15. Maandmaxima kleine zwanen op de belangrijkste pleisterplaatsen in
streekplangebied Noordwest-Overijssel in de winters 1975-1976 t/m
1980-1981.
pleisterplaats

1. Noordoostpolder
2. polders tussen Blokzijl
en Blankenham

3, Barsbeker Binnenpolder
4, Leeuwterveld

okt.

|nov.|

?

602

enke- 125

dec.|

jan.

|1.152]1.698

feb. | mrt. |

444

35

60

370

580

320

|

400
63|.

54
192

216
340°

30
410

4

len

95...
2

|339
154

Op de belangrijkste pleisterplaats, de Noordoostpolder, fourageren de kleine
zwanen vooral op akkers met suikerbieten- en aardappelafval en wintertarwepercelen.

Als we tabel 15 nader beschouwen, zien we dat het maximum niet op alle pleisterplaatsen in dezelfde maand valt. Dit heeft te maken met de voedselkeuze

van de kleine zwaan. De in oktober en november arriverende kleine zwanen beginnen te fourageren op graslanden; in november zien we dan ook vele honderden kleine zwanen in de graslanden van pleisterplaatsen 2, 3 en 4. In de loop
van november/december zien we de aantallen in de graslandpolders dalen, maar

tegelijkertijd toenemen in de Noordoostpolder, waar de kleine zwanen gaan
fourageren op akkers met afval van de bieten- en aardappeloogst en ook op wi:

tertarwepercelen. In de loop van januari/februari nemen de aantallen weer
sterk af in de Noordoostpolder, maar dan zien we de aantallen weer stijgen in
de graslandpolders waar tot in maart gefourageerd wordt, eerst op oud gras

maar later op jong, eiwitrijk gras.
Bovenbeschreven aantalsfluctuaties op de vier grote pleisterplaatsen in het

streekplangebied doen vermoeden dat ten dele dezelfde kleine zwanen een wisselend gebruik maken van de pleisterplaatsen 2,3 en 4 medio oktober/noverber, van pleisterplaats 1 medio december/januari en weer van de pleisterplaatsen 2, 3 en 4 medio februari/maart.
Zie voor ligging pleisterplaatsen afbeelding 11.

N°

e“ “se ee
k

eo”

î
;

sibeatdi un
OVERZICHT BELANGRIJKE PLEISTERPLAATSEN VAN KLEINE ZWANEN (1% norm: 100ex. )
verklaring:

pleisterplaats
1

noordoostpolder

2 polders tussen tussen blok zijl en blankenham
3 barsbekerbinnenpolder
4 leeuwterveld

waargenomen maximum
1698
580
400
410

0
2km
—x—

prov. plan.dienst van overijssel

io

-
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4.2.6. Wilde zwaan.
Deze broedvogel van Noorwegen, Zweden,
Finland en de Sovjet-Unie (9) bezoekt ons

In strenge winters worden in ons land meer

We SLAArn)

Gel

land 's winters in veel geringer aantal
dan de kleine zwaan.
In de maand januari werden gemiddeld over
de periode 1975-1980, 526 exemplaren in
ons land geteld terwijl het maartgemiddelde van de periode 1976-1980, 304 exemplaren bedraagt (5,6,7,8 en 8a).
=

wilde zwanen waargenomen dan in zachte
winters.
In het streekplangebied worden iedere winter wel groepjes kleiner dan 10 exemplaren
waargenomen. Waarnemingen van grote groepen zijn schaars. Er is een waarneming bekend van een groep van 58 exemplaren in de Barsbeker Binnenpolder op 28-11-

1978 (P.P.D.) en een groep van 30 exemplaren in de Blankenhammer polders op
16-11-1979

(med. R. Dubbelt en S. Bakker). Verder zijn er in het Leeuwter-

veld geregeld tientallen waargenomen (med. A.J. van Dijk).
4.2.7. Knobbelzwaan.
Vergeleken met andere laaggelegen delen

van Overijssel, zoals de polder Mastenbroek en de IJsseluiterwaarden,

is het

streekplangebied van geringe betekenis
voor groepen fouragerende knobbelzwanen.

In tegenstelling tot bij de kleine en wilde zwaan zijn de buiten het broedseizoen
op grasland fouragerende knobbelzwanen

vrijwel altijd inheemse broedvogels.
Slechts in strenge winters arriveren in
ons land buitenlandse knobbelzwanen, voor-

al uit Denemarken en Duitsland en soms uit
Zweden.

Tijdens tellingen van het gehele onderzoekgebied (exclusief de Noordoostpolder) op
19=11-1976, -28=11-1978, 23-11-1979 -en
10-12-1980 werden steeds de grootste concentraties, van enkele tientallen
exemplaren, waargenomen in de graslandpolders langs de voormalige Zuiderzeedijk, tussen Zwartsluis en Kuinre. Ook uit de maanden april, mei en oktober
zijn waarnemingen bekend van groepen van 30 tot 50 exemplaren in bovengenoemde graslandpolders. Daarentegen werd in de Domeinenpolders, in het Dal
van de Steenwijker Aa en in de polders langs de Linde en het kanaal Steenwijk-Ossenzijl slechts éénmaal een groep van meer dan 10 exemplaren waargenomen.

-
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4.2.8. Scholekster.
Hoewel de scholekster een algemene broedvogel is van het streekplangebied,
wordt hier toch aandacht besteed aan concentraties van deze soort voor en

na het broedseizoen, omdat in het streekplangebied dan vrijwel zeker doortrekkers pleisteren die buiten het streekplangebied broeden.
Waarschijnlijk overwinteren de meeste scholeksters die in Overijssel broeden in het Waddengebied. Dit vermoeden wordt bevestigd door de waarneming
van een scholekster met kleurringen tussen Vollenhove en Blokzijl op 0904-1980, die op 15-11-1978 met een kanonnet werd gevangen aan de Friese
Waddenkust bij Paesens/Moddergat. Ook zijn er 3 waarnemingen bekend van
scholeksters met kleurringen langs de IJssel op 31-03-1979, 06-03-1980 en

04-04-1980 (waarnemingen van auteur) die in november in het Waddenzeegebied
werden geringd (mededelingen van P. Zegers en J.B. Hulscher).
Vanaf februari maar vooral in maart en april verschijnen de meeste scholeksters in de broedgebieden. Doorgaans worden de territoria niet direct bezet
maar blijven de scholeksters nog enkele weken in groepen bijeen, vaak aan
oevers van kanalen, meren en kolken. Dat het soms om aanzienlijke groepen

gaat, blijkt uit tabel 16.
TABEL 16. Waarnemingen van concentraties scholeksters (min. 25 exemplaren)
in het onderzoekgebied in de broedseizoenen 1980 en 1981.
datum
01-04-1980
02-04-1980
02-04-1980
02-04-1980
03-04-1980
03-04-1980
09-04-1980
09-04-1980
15-04-1980
17-04-1980
17-04-1980
23-04-1980
23-04-1980
29-04-1980
09-05-1980
09-05-1980
22-05-1980
01-04-1981
08-04-1981
29-04-1981

telgebied
3
18
35
42
10
12
15
17
35
18
59
16
18
41
Bil
39
18
79
87
88

groepsgrootte |

105 en

73 en
68 en
59 en

48 en

140
35
48
64
35
a
ie
80
138
17
30
84
44
28
76
34
13
32
53
26

Uit tabel 16 blijkt dat evenals bij de kemphanen de meeste concentraties
zijn waargenomen in de polders langs de voormalige Zuiderzeedijk. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt omdat in deze polders meer scholeksters
broeden dan in de polders langs de Linde, de Domeinenpolders en het Dal

van de Steenwijker Aa, maar wellicht vervult deze zone langs de voormalige Zuiderzeekust een belangrijke rol voor scholeksters die op doortrek
zijn naar broedgebieden buiten het streekplangebied.

-
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In de maanden juli t/m september verlaten de meeste scholeksters de broedgebieden. Systematische tellingen in de Barsbeker Binnenpolder en het Leeuwterveld en omstreken geven een indruk hoeveel scholeksters er in juli en augustus nog in de broedgebieden aanwezig zijn.
TABEL 17. Aantallen scholeksters in de Barsbeker Binnenpolder e.o. en het
Leeuwterveld e.o. in juli en augustus 1980 en 1981.
Barsbeker Binnenpolder + buitenlanden

Leeuwterveld en randzone N.O.P.

23-07-1980
22-08-1980
23-07-1981
06-08-1981
21-08-1981

01-08-1980
28-08-1980
30-07-1981
13-08-1981
27-08-1981

73
22
90
76
12

176
1:9
213
100
15

Uit deze tellingen blijkt duidelijk dat de meeste scholeksters in augustus
het streekplangebied verlaten.
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Hoewel de kievit een algemene broedvogel van het streekplangebied is, wordt
hier toch aandacht besteed aan concentraties van deze soort voor en na het
broedseizoen, omdat in het streekplangebied dan ook doortrekkers pleisteren
die buiten het streekplangebied broeden.
Afhankelijk van het winterweer arriveren de eerste kieviten in de loop van
februari in de broedgebieden waarna in maart de grote massa arriveert. De
kieviten blijven niet lang in groepen bijeen, omdat het de vroegst broedende van onze weidevogelsoorten is.
Aangezien het broedvogelonderzoek beide jaren rond 1 april begon, zijn er
geen telgegevens van groepen kieviten uit maart bekend.
De in het streekplangebied in april 1980 en 1981 waargenomen groepen waren
maximaal 44 exemplaren groot.
In de laatste meidecade komt tegelijk met het grasmaaien de doortrek van
kieviten uit Noordoost-Europa op gang. Deze doortrek bereikt in juni zijn
hoogtepunt, neemt af in juli, waarna de aantallen vrij constant zijn tot de
echte herfsttrek begint (20). Een groot deel van deze kieviten uit Noordoost-

Europa blijft tot de herfst/winter in ons land en maakt hier een groot deel
van de rui door.
Door de aankomst van buitenlandse kieviten in mei t/m juli zien we in deze
maanden de aantallen pleisterende kieviten in het streekplangebied flink toenemen. De kieviten fourageren dan grotendeels op pas gemaaide graslanden.

ee

Systematische tellingen in de Barsbeker Binnenpolder e.o. en het Leeuwterveld e.o. in juli en augustus leverden de volgende aantallen op.
TABEL 18. Aantallen kieviten in de Barsbeker Binnenpolder e.o. en het Leeuwterveld e.o. in julien augustus 1980 en juli t/m november 1981.
Barsbeker Binnenpolder + buitenlanden
23-07-1980
22-08-1980
23-07-1981
06-08-1981
21-08-1981
02-09-1981
21-10-1981
06-11-1981

|

1.698
1.693
21355
2.686
2.535
1.460
5.178
1.790

|

|

Leeuwterveld en randzone hag
01-08-1980
28-08-1980
30-07-1981
13-08-1981
27-08-1981
30-09-1981
12-11-1981

3.804
3.862
3.123
3.052
2.964
ZI
2.637

|

Uit tabel 18 blijkt dat er in bovengenoemde deelgebieden eind augustus niet
meer kieviten aanwezig zijn dan eind juli/begin augustus. Dit komt overeen
met Glutz e.a.
trek noemen.

1975 (20), die juni en juli de maanden met de sterkste door-

Afhankelijk van het invallen van de winter blijven de meeste kieviten doorgaans tot november/december in ons land. Bij langdurige vorst en/of zware
sneeuwval trekken vrijwel alle kieviten zuidwaarts. In zachte winters overwinteren ook in ons land grote aantallen kieviten.
4.2.10. Goudplevier.
De goudplevieren die in ons land doortrekken
en hier soms een deel van de winter doorbrengen zijn broedvogels van Scandinavië
en de Sovjet-Unie,
de Oeral (37).

tot ver ten oosten van

Landelijke tellingen van ganzen, zwanen en
eenden worden al vele tientallen jaren ge-

organiseerd, maar tellingen van steltlopers
in het gehele binnenland startten in november 1976 met de eerste landelijke goudplevierentelling. Daarna volgden nog 5 landelijke tellingen in april 1977, april en november 1978 en maart en november 1979. Deze

tellingen werden georganiseerd om enerzijds
een indruk te krijgen van de aantallen goudplevieren en anderzijds geven deze aantallen
een indruk van de ornithologische betekenis van onze graslanden buiten de
broedtijd (12 en 13).
Op bovengenoemde landelijke teldata werd ook in het streekplangebied goud-

plevieren geteld. De resultaten zijn weergegeven in tabel 19.

-
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TABEL 19. Aantallen goudplevieren in Nederland, Overijssel en het streekplangebied tijdens 6 landelijke tellingen in de jaren 1976 t/m
(979 (ota.

12-en “13)..

nov.1976|apr.1977 japr.1978

loude land
N.O. Polder

Tot. str.pl.geb.
Tot. Overijssel
Tot. Nederland

nov. 1978:

50|

3.882!

1.318

1.454

1.180

2637

L275

|
|

x

mrt.1979

nov.1979

601)

149, 5

2.300

885

1.504

5.062

3.995

min.1.275

min.2.360

min. 1.034

17.401
405.164]

18.415
286.577

18.126
?

13.964
403.297

min.8.274
2

min.11.892
2

Oe gegevens van de Noordoostpolder slechts gedeeltelijk ontvangen.
ae oude land werd pas op 28-11-1978 geteld, terwijl de landelijke teldatum
25-11-1978 was. Het toeval wilde dat juist tussen deze twee data alle
goudplevieren waren weggetrokken tengevolge van flinke sneeuwval.

In tabel 19 zien we dat Overijssel slechts een bescheiden aantal van de in
ons land aanwezige goudplevieren herbergt. De belangrijkste pleisterplaatsen in Overijssel bevinden zich in de polder Mastenbroek en op het Kampereiland, dus buiten het streekplangebied.
In het streekplangebied liggen de belangrijkste pleisterplaatsen in de polders tussen Vollenhove en Blankenham en in de Noordoostpolder onder andere

in de omgeving van Ens en Kraggenburg.
Goudplevieren pleisteren gedurende een groot deel van het jaar in het onderzoekgebied. Reeds eind juni arriveren de eersten vanuit de broedgebieden,
waarna de aantallen in de loop van de herfst flink toenemen (tabel 20).

TABEL 20. Aantallen goudplevieren in het Leeuwterveld en randzone N.O.P.
in augustus 1980 en juli t/m november 1981.

01-08-1980
28-08-1980
3007981
13-08-1981
27-08-1961
30-09-1981
16-10-1981
3051019811
[lela 198:

94
488
42
194
372
514
212
930
39

De goudplevieren blijven in ons land totdat de winter invalt. Meestal keren
ze in de loop van februari reeds terug en de laatsten vertrekken in de eerste meidecade.

lS ae

Ae Regenwulp.
Regenwulpen broeden in IJsland, FennoScandinavië, Noord-Rusland, Noord- en
Midden-Siberië en overwinteren langs de
Afrikaanse kusten (10).
Jaarlijks passeren veel regenwulpen WestEuropa op hun trek naar en van de broed-

gebieden. De voorjaarstrek komt eind maart
boven Nederland op gang en duurt tot begin
meis de najaarstrek voltrekt zich vooral
in juli en augustus.
In ons land werd door A.J. van Dijk een
onderzoek gestart om inzicht te krijgen
in de aantallen die de trek in ons land
onderbreken om overdag op graslanden te
fourageren en 's avonds op gezamenlijke
slaapplaatsen te overnachten. Door dit
onderzoek werden 61 slaapplaatsen in ons land bekend, waarvan het merendeel

zich in Drenthe, Friesland, Groningen en Brabant bevindt. Ook werden 6 slaapplaatsen in het streekplangebied ontdekt (afbeelding 12).
Uiteraard zijn slaapplaatsen van grote waarde voor de regenwulpen die hun
trek in ons land onderbreken, maar van minstens even groot belang zijn de
fourageergebieden waar de regenwulpen overdag energie opslaan om na enige

tijd de trek te kunnen vervolgen. Vooral tijdens de voorjaarstrek werden veel
regenwulpen fouragerend in het onderzoekgebied waargenomen. Dat de aantallen
enorm hoog kunnen zijn, blijkt uit tabel 21.
TABEL 21. Maximale aantallen regenwulpen per deelgebied in de voorjaren van
1977 en 1978 (gegevens A.J. van Dijk).

deelgebied(en)
aantal

l
430

di
6+8 | 9+10+11
10 |100-en 320 | 1.300

12+13
170

14+15+16+17
200

18
200

Dat de in tabel 21 vermelde hoge aantallen niet ieder voorjaar in het onderzoekgebied pleisteren bleek in de onderzoekjaren 1980 en 1981, toen er per
deelgebied maximaal enkele tientallen werden waargenomen.
Waarnemingen in de nazomer betreffen slechts enkele tientallen per deelgebied.

4.2.12. Wulp.
Hoewel de wulp een vrij algemene broedvogel is in het streekplangebied wordt
hier toch aandacht besteed aan concentraties van deze soort voor en na het

broedseizoen, omdat in het streekplangebied dan vrijwel zeker doortrekkers
pleisteren die buiten het streekplangebied broeden.

Afhankelijk van het winterweer keren de eerste wulpen eind februari/begin
maart in de broedgebieden terug om daarna vrij snel de territoria te bezetten.
In maart en de eerste helft van april kunnen echter ook nog grote aantallen

wulpen in het onderzoekgebied worden waargenomen, die onder andere in Scandinavié broeden en de trek naar de broedgebieden in ons land enige tijd onderbreken.
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Aangezien het broedvogelonderzoek beide jaren rond 1 april van start ging,
zijn er geen telgegevens van aantallen wulpen uit maart bekend. In april
werden de volgende waarnemingen van grote aantallen gedaan.

TABEL 22. Grote aantallen wulpen per deelgebied in april.
I

Deelgebied

datum

aantal
4

5
3

02-04-1980 |
09-04-1980 |

5

09-04-1980 |
11-04-1980
15-04-1980

|
|

fa

10-04-1981

|

7
5

|

150
40

165

98
70
25 |

In tabel 22 valt duidelijk op dat in april 1980 veel meer wulpen zijn gezien
in de graslandpolders langs de voormalige Zuiderzeedijk dan in april 1981 in
de deelgebieden ten oosten van De Wieden en De Weerribben.
Al vanaf mei treedt weer concentratie van broedvogels op; vaak zijn dit wulpen die zonder succes hebben gebroed. Vanaf begin juni verlaten ook de vrouwtjes van succesvolle broedsels de broedplaats; de mannetjes blijven tot juli/
augustus bij de opgroeiende jongen (21).
Systematische tellingen in de Barsbeker Binnenpolder e.o. en het Leeuwterveld

e.o. in de maanden juli t/m oktober leverden de in tabel 23 genoemde aantallen op.

TABEL 23. Aantallen wulpen in de Barsbeker Binnenpolder e.o. en het Leeuwter—
veld e.o. in juli en augustus 1980 en juli t/m november 1981.

datum

23-07-1980
22-08-1980
23041981
06-08-1981
21-08-1981
02-09-1981
2110-198 1
06-11-1981

Barsbeker Binnenpolder
+ buitenlanden
&
ey
12
io
22
32
32
49

datum

01-08-1980
28-08-1980
30-07 1981
13-08-1981
21081981
30-09=1961
16-10-1981
30210-19311
12-11-1981

Leeuwterveld en
randzone N.O.P.

‘

56
78
95
130
128
75
123
106
108

Uit tabel 23 blijkt dat de aantallen in augustus duidelijk toenemen; dit wordt
wordt veroorzaakt door de aankomst van de mannetjes en de jongen vanuit de
broedgebieden (21).
Als er geen sprake is van streng winterweer kunnen wulpen de hele winter
waargenomen worden in de graslandpolders langs de voormalige Zuiderzeedijk
(tabel 24).

ae

TABEL 24. Grote aantallen wulpen in het onderzoekgebied in de wintermaanden (december t/m februari).
datum

gebied

aantal

bron

03-12-1979
19-12-1979

Barsbeker Binnenpolder + buitenlanden|
Barsbeker Binnenpolder + buitenlanden

249
105

auteur
auteur

10-12-1980
27-12-1980

Leeuwterveld
Barsbeker Binnenpolder + buitentanden

61
197

De
auteur

01-01-1981
04-01-1981

telgebied 17
Barsbeker Binnenpolder + buitenlanden

81
170

L.Oude jans
auteur

01-12-1981

Leeuwterveld

88

PED,

In de wintermaanden valt het op dat de wulpen in grote groepen fourageren;
de plaatsen waar 's winters grote groepen fourageren moeten dus voedselrijk

zijn. Uit eigen waarnemingen bleek dat de prooidieren voor een groot deel
regenwormen zijn.
Evenals andere steltlopers heeft de wulp gescheiden fourageer- en slaapge-

bieden. De slaapplaatsen kunnen zowel dicht bij de fourageergebieden als op
meer dan 10 km. afstand liggen. Op 19-12-1979 fourageerden 105 wulpen in de
Barsbeker Binnenpolder; deze gingen slapen aan de IJsselmonding,op 15 km.
afstand.

Zie voor ligging van wulpenslaapplaatsen in het streekplangebied afbeelding
12%
“2 13. JGrutto.
Hoewel de grutto een algemene broedvogel is van het streekplangebied wordt
hier toch aandacht besteed aan concentraties van deze soort voor en na het

broedseizoen, omdat er dan vrijwel zeker ook doortrekkers pleisteren die
buiten het streekplangebied broeden.
Afhankelijk van het weerbeeld arriveren de eerste grutto's in de loop van
februari in de broedgebieden, waarna de grote massa in maart volgt. Na aankomst wordt vaak op voedselrijke plaatsen in (grote) groepen gefourageerd,
zoals op drassige uiterwaarden en natte binnendijkse graslanden;

's avonds

bezoeken de grutto's gemeenschappelijke slaapplaatsen.
Vooral in april vallen de groepen in broedparen uiteen en ook dan worden
"s nachts de slaapplaatsen nog bezocht. Wanneer in de tweede helft van april
de meeste grutto's een territorium hebben bezet, bezoeken ze de slaapplaats

niet meer en zijn het nog slechts de niet-broedvogels die 's avonds naar de
slaapplaatsen vliegen.
Aangezien het broedvogelonderzoek beide jaren rond 1 april startte, zijn er
geen telgegevens van groepen grutto's uit maart bekend, uitgezonderd een

serie van 4 tellingen van de slikken van het Vogeleiland van maart 1980.
Er werd een maximum van 1.793 grutto's waargenomen op 15 maart 1980, toen
er sprake was van een extreem lage waterstand, waardoor een enorme opper-

vlakte slik ter beschikking van de grutto's kwam (gegevens auteur). De in
het streekplangebied in april waargenomen groepen waren maximaal 50 exemplaren groot.
Het ontstaan van de eerste zomerconcentraties hangt nauw samen met het be-

gin van de grasoogst (doorgaans 2e helft van mei), omdat oudervogels met
jongen, oudervogels zonder jongen en niet-broedvogels zich bij voorkeur op
de vers gemaaide graslanden verzamelen omdat daar (tijdelijk) een groot
voedselaanbod is.

L5G

Onder oudervogels zonder jongen worden niet succesvolle broedparen verstaan,

bijvoorbeeld omdat de donsjongen tijdens het maaien zijn gedood.

Deze zomerconcentraties brengen gezamenlijk de nacht op een slaapplaats door

zoals de slikken bij het Vogeleiland waar in juni en juli soms tot 4.000
exemplaren komen overnachten (gegevens auteur en A.J. van Dijk).
Zie voor ligging van de andere slaapplaatsen afbeelding 12.
In mei en juni kunnen in het streekplangebied soms grote concentraties fouragerende grutto's worden waargenomen, zoals:

‘2734
14-05-1980 slikken Vogeleiland
05-06-1981 Barsbeker Binnenpolder: 640.
A.J. van Dijk telde na het broedseizoen in de jaren 1976 t/m 1979 in een
aantal deelgebieden de volgende maxima:

Barsbeker Binnenpolder: 2.400 exemplaren,
Leeuwterveld

: 2.100 exemplaren.

Systematische tellingen in de Barsbeker Binnenpolder e.o. en het Leeuwter-

veld e.o. in juli en augustus geven inzicht wanneer de grutto's de broedgebieden verlaten (tabel 25).
TABEL 25. Aantallen grutto's in de Barsbeker Binnenpolder e.o. en het Leeuw-

terveld e.o. in juli en augustus 1980 en 1981.
Barsbeker Binnenpolder + buitenlanden

Leeuwterveld en randzone N.O.P.

23-07-1980
22-08-1980
235=0/=F981
06-08-1981
21-08-1981

01-08-1980
28-08-1980
1230-075 196
13-08-1981
21-08-1981

305
1
382
235
i

~

208
0
289
if
2

De massale wegtrek naar de overwinteringsgebieden begint 40 tot 80 dagen nadat de eerste grutto's met slagpenrui werden waargenomen (11). Dit is de periode van circa 10 juli - 20 augustus. De in tabel 25 genoemde tellingen bevestigen dit.
4.2.14. Kemphaan.
Ons land ligt aan het uiterste westpuntje van het enorm grote broedgebied
van de kemphaan, dat zich over heel Noord-Europa en Noord-Azié uitstrekt (37).
Behalve dat in ons land 75% van de Midden- en West-Europese populatie van
de kemphaan broedt (20), is ons land ook van grote waarde als pleisterplaats
voor kemphanen die onderweg zijn tussen de broedgebieden in Noord- en OostEuropa en de overwinteringsgebieden in Afrika (28).
De voorjaarstrek komt begin maart op gang en duurt tot circa half mei. In
deze periode pleisteren in het streekplangebied vele honderden doortrekkers
Ctabel:126).

Sted ee

TABEL 26. Waarnemingen van kemphanen in het onderzoekgebied tijdens de voorjaarstrek in 1980 en 1981.
„1980
datum

telgebieden

02-04

17-35-42

1981
aantal | datum

09-04 17
10-04 20
MORSEN 272903
1504323435
17-04 18-34-37
18-04 5
22-04 5-7-11-12-13
28-04
19-20-21
29-04 37-39-43-46-47-49
O1=05-| 23=24—-25-26=27
02-05 29-30slikken Vollenhovermeer
0705 93031333536
09=057| -35-37-38slikken Vollenhovermeer

14-05

slikken Vogeleiland

In de deelgebieden 9,

telgebieden

aantal

195

07-04

slikken Vollenhovermeer|min.240

21
114
142
215
152
5
99
143
105
46

23-04
28-04
13-05

5-7-slikken Vogeleiland
20-21-29
slikken Vogeleiland.

152
110
Ly

55
150
80

254

10 en 11 werden in de voorjaren van 1974-1979 maximaal

500 exemplaren geteld (med. A.J. van Dijk).
Het opvallende van tabel 26 is dat alle kemphanen werden gezien in de gras-

landpolders langs de voormalige Zuiderzeedijk; in 1981 werd geen enkele kemphaan gezien in de deelgebieden 12 t/m 18. Waarschijnlijk heeft dit te maken
met de voorkeur van kemphanen voor graslanden met een geringe drooglegging

en slikken.
Ook tijdens de najaarstrek, die half juni begint en doorgaat tot in oktober,
kunnen vele honderden tot enkele duizenden doortrekkers fouragerend worden

waargenomen in de graslanden van het onderzoekgebied (tabel 27) en ook nu
weer vrijwel uitsluitend in de polders grenzend aan de voormalige Zuiderzeedijk.
TABEL 2/7. Aantallen kemphanen in de Barsbeker Binnenpolder e.o. en het Leeuwterveld e.o. in juli en augustus 1980 en juli t/m september 1981.
Barsbeker Binnenpolder + buitenlanden

Leeuwterveld en randzone N.O.P.

23-07-1980
22-08-1980
23-07-1981
06-08-1981
ZA=08> 1981
02-09-1981
21=10-1981

01-08-1980
28-08-1980
30-07-1981
13-08-1981
27-08-1981
30-09-1981

287
lod
93
590
205
25
3

281
104
339
195
65
1

-
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In de deelgebieden 9, 10 en 11 werden in de najaren van 1974-1979 maximaal
850 exemplaren geteld (med. A.J. van Dijk). Uit tabel 27 blijkt dat veel
kemphanen in augustus het onderzoekgebied verlaten, na hier de rui voor een

deel te hebben doorgemaakt.
De kemphanen die overdag in de Barsbeker Binnenpolder fourageren, brengen
de nacht door op de slikken van het Vogeleiland in het Zwarte Meer.
Tellingen op deze slaapplaats door de auteur in 1979 toonden aan, dat de
hoogste aantallen in juli en augustus aanwezig zijn met een maximum van
631 exemplaren op 16 augustus. Een zelfde serie tellingen in 1981 leverde
voor deze slaapplaats een maximum op van 1.319 exemplaren op 5 augustus.

Zie voor ligging slaapplaats afbeelding 12.
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5. De ornithologische waarde van het onderzoekgebied,

en provinciaal bezien,

(inter-)nationaal

5.1. Broedvogels.
5.1.1.

(Inter-)nationaal.

Vroeger was het graslandareaal in Nederland veel kleiner dan tegenwoordig;

bos was destijds veel algemener. De enorme aantallen steltlopers die in de
loop van de eeuwen in ons land zijn gaan broeden, kwamen hier voorheen dus
zeker niet voor. Ze bewoonden voorheen de natuurlijke grazige biotopen
zoals toendra's, poesta's, steppen, venen, strandweiden, kwelders, uiterwaarden en oevergraslanden.

Het agrarisch grasland dat in de loop van de eeuwen in ons land voortdurend
in oppervlakte toenam werd langzamerhand een nieuw biotoop voor een aantal

soorten steltlopers, Een erg geschikt biotoop bovendien door de hoge

vochtigheid van de laaggelegen graslanden,en na de komst van de kunstmest,

met een grote voedselrijkdom, vergeleken met de overwegend voedselarme
natuurlijke biotopen. De dichtheden waarmee de steltlopers, met name in
deze eeuw, in ons land tot broeden kwamen zijn dan ook vele malen hoger
dan in de natuurlijke biotopen. Hierdoor konden zich in Nederland respectievelijk 90, 75, 50, 50 en 40% van alle in West- en Midden-Europa broedende
grutto's, kemphanen, tureluurs, kieviten en watersnippen (20 en 21) vestigen.
De belangrijkste weidevogelgebieden van ons land zijn:delen van Friesland,
Noord- en Zuid-Holland, West- en Noordwest-Overijssel, de polders langs
de voormalige Zuiderzee in Gelderland en Utrecht,en uiterwaarden van
(grote) rivieren en beken.

Er zijn vele methoden om de landelijke betekenis van weidevogelgebieden
aan te geven; de meeste methoden kennen punten toe aan het voorkomen van

bepaalde soorten. Een van deze methoden is uitgewerkt in paragraaf 4.1.
Ook ís het zinvol per soort te bekijken in hoeverre het onderzoekgebied
landelijke betekenis heeft.

Kemphaan.
In 1978 werd het aantal broedparen voor Nederland op maximaal 1.500 geschat
(34). In het gehele onderzoekgebied werden in 1980 en 1981 slechts 4 broedparen en geen vaste kampplaatsen vastgesteld. De landelijke betekenis van
het onderzoekgebied voor broedende kemphanen is dus zeer gering.

Watersnip.
Een globale schatting voor de periode 1975-1977 levert een totale Neder-

landse broedpopulatie op van 5.500 paar (34). In het gehele onderzoekgebied

werden slechts 6 broedparen vastgesteld. De landelijke betekenis van het

onderzoekgebied voor broedende watersnippen is dus zeer gering.

Wulp.

Voor de jaren 1975-1978 werd de Nederlandse populatie op circa 3.000 paar

geschat (34). Uitgezonderd een concentratie van 6 broedparen op 122 ha. van

de Polder Giethoorn werd nergens in het onderzoekgebied een opvallend hoge
dichtheid vastgesteld. In totaal werden 39 broedparen vastgesteld, wat dus

ruim 1,3% van de geschatte Nederlandse populatie is.

—
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Tureluur,

De totale Nederlandse broedpopulatie werd in de jaren zeventig geschat op
20.000 paren (34). De hoogste dichtheden komen langs de kust voor. In het
overgrote deel van het onderzoekgebied lag de dichtheid beneden de 5 broedparen/100 ha., wat bepaald niet hoog is, echter wel normaal voor het binnenland. In totaal werden 236 broedparen vastgesteld, dat is 1,2% van de
geschatte Nederlandse populatie.
Grutto.

In de eerste helft van de jaren zeventig werd het aantal gruttoparen in
Nederland geraamd op circa 120.000 (34). In de Barsbeker Binnenpolder en
op de aangrenzende buitenlanden, in het Leeuwterveld en ten noorden van

het kanaal Steenwijk-Ossenzijl kwamen plaatselijk dichtheden voor van
40-60 broedparen/100 ha., waarmee deze locaties tot de rijkste gruttobroedgebieden van ons land behoren. In totaal werden 1.593 broedparen vastgesteld,
dat is 1,32 van de geschatte Nederlandse populatie.

Kievit.
In de jaren zeventig werd de Nederlandse broedpopulatie op 120.000 paren
geschat (34). De dichtheden waren in 97,57 van het onderzoekgebied lager
dan 40 broedparen/100 ha. In 2,5% van het onderzoekgebied werden erg hoge
dichtheden vastgesteld van 40 tot 70 broedparen/100 ha. In totaal werden
2.187 broedparen vastgesteld, dat is 1,87 van de geschatte Nederlandse po-

pulatie.
Scholekster.

Het aantal in ons land broedende scholeksters wordt thans geschat op 43.00050.000 paren (34). De dichtheden waren in het onderzoekgebied niet hoger dan
20 broedparen/100 ha., wat landelijk gezien normale dichtheden zijn voor het
binnenland. In totaal werden 821 broedparen vastgesteld, dat is circa 1,8%
van de geschatte Nederlandse populatie.

Zomertaling.
De populatie in ons land broedende zomertalingen werd in 1977
maximaal 1.500 paren (34). Het voorkomen van 34 broedparen in
gebied viel zeker niet tegen en met een dichtheid van bijna 2
100 ha. scharen de Barsbeker Binnenpolder + buitenlanden zich

geschat op
het onderzoekbroedparen/
bij de rijkste

broedgebieden van zomertalingen in ons land. In totaal werden 34 broedparen

vastgesteld, dat is 2,3% van de geschatte Nederlandse populatie.
Slobeend.

De populatie van in ons land broedende slobeenden wordt op 9.000 - 12.000
broedparen geschat (34). Het voorkomen van 98 broedparen in het onderzoekgebied viel tegen, vergeleken met de aantallen zomertalingen. Met een dichtheid van 5 broedparen/100 ha. behoort de Barsbeker Binnenpolder + buitenlanden tot de rijkste broedgebieden van slobeenden in ons land. In totaal werden
98 broedparen vastgesteld, dat is circa 17 van de geschatte Nederlandse popu-

latie.
Samenvatting: Delen van het onderzoekgebied bleken door hoge broeddichtheden
van nationaal belang voor zomertaling, slobeend en grutto. De dichtheden van
scholekster, kievit, wulp en tureluur waren normaal voor het binnenland.

De twee meest milieukritische steltlopers watersnip en kemphaan komen weliswaar nog als broedvogel voor, maar de vastgestelde aantallen zijn nog maar

een fractie van enkele tientallen jaren geleden.
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5.1.2. Provineiaal.

Samen met het uitgestrekte weidelandschap van de in het streekplangebied
IJsselvallei liggende polder Mastenbroek, polder Kamperveen, het
Staphorsterveld, het Haerster- en Gennerbroek en het Kampereiland vormen

de graslandpolders van het streekplangebied Noordwest-Overijssel het
meest uitgestrekte aaneengesloten weidevogelbiotoop in de provincie
Overijssel.
Bij de realisering van het streekplan IJsselvallei in de 70'er jaren
is geen weidevogelonderzoek door de P.P.D. uitgevoerd, zodat van de
grootte van de weidevogelpopulatie in dit streekplangebied weinig bekend
is.
Het weidevogelonderzoek ten behoeve van de herziening van het streek-

plan Noordwest-Overijssel was dan ook het eerste weidevogelonderzoek
dat ten behoeve van een streekplan in Overijssel werd uitgevoerd.

Ondanks dat er geen P.P.D.-onderzoek in streekplan IJsselvallei werd

uitgevoerd zijn er toch onderzoekgegevens van delen van dit streekplan
bekend, namelijk van:
— het Kampereiland
uit de periode 1966-1977 (24)
= de polder Mastenbroek
uit 1976
(18)
= de polder Kamperveen

uit 1978

—= de polder Laag Zalk

uit 1978

- de Zwartewater-uiterwaarden

uit

- de polder Mastenbroek

uit 1979 en 1980

1978

dagboek A.M.Hottinga

je

u
(19)

dagboek auteur.

Met bovengenoemde onderzoeken als basis, kunnen we de volgende vergelijking
maken tussen de waarde van de beide streekplangebieden voor weidevogels.
Bij de beoordeling van deze vergelijking is het van belang te realiseren
dat het streekplangebied Noordwest-Overijssel door één onderzoeker in twee
opvolgende jaren, volgens dezelfde methode, geheel werd geinventariseerd

terwijl van streekplan IJsselvallei slechts onderzoekmateriaal van meerdere

onderzoekers, volgens diverse methoden en van slechts een gering deel van

het streekplangebied beschikbaar is.

Zomertaling.
In geen der onderzochte gebieden van het streekplangebied IJsselvallei
werden dichtheden van 2 broedparen/100 ha., zoals in de Barsbeker Binnenpolder, vastgesteld. De hoogste dichtheid in de telgebieden van het streekplan IJsselvallei was

1,7 broedparen/100 ha. in de polder Kamperveen.

Slobeend.
In geen der onderzochte gebieden van het streekplangebied IJsselvallei

werden dichtheden van 5 broedparen/100 ha., zoals in de Barsbeker Binnenpolder, vastgesteld. De hoogste dichtheid in de telgebieden van het streekplan IJsselvallei was 2,7 broedparen/100 ha. in de Zwartewater-uiterwaarden,
Scholekster.

In het telgebied van streekplan IJsselvallei was de broeddichtheid van de

scholekster niet hoger dan 5 broedparen/100 ha. In het streekplangebied

Noordwest-Overijssel werd in de meeste telgebieden een dichtheid hoger
dan 5 broedparen/100 ha. vastgesteld.
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Kievit.
De maximale dichtheid vastgesteld in een der telgebieden van streekplan
IJsselvallei was 35 broedparen/100 ha. In het streekplangebied NoordwestOverijssel werden plaatselijk beduidend hogere dichtheden vastgesteld
tot 40 - 70 broedparen/100 ha.
Wulp.
Het vergelijken van de wulpendichtheden tussen beide streekplangebieden
heeft weinig zin door het locale voorkomen van deze soort. De wulp is
waarschijnlijk talrijker in Noordwest-Overijssel dan in het westelijk
deel van het streekplangebied IJsselvallei; daarentegen ishet Staphorsterveld een van de rijkste wulpenbroedgebieden van de provincie.
Grutto.
Alleen in de polder Kamperveen en op het Kampereiland is nog sprake van

een redelijke gruttodichtheid van 15 - 30 broedparen/100 ha. Dichtheden
van 40 — 60 broedparen/100 ha. die plaatselijk nog voorkomen in Noordwest-Overijssel, komen in streekplan IJsselvallei al lang niet meer voor.
Tureluur.

Evenals in Noordwest-Overijssel ligt in de telgebieden van streekplan
IJsselvallei vrijwel overal de dichtheid beneden de 5 broedparen/100 ha.
Watersnip.
Ook in de telgebieden in het streekplangebied IJsselvallei bleek de
watersnip vrijwel verdwenen, evenals in Noordwest-Overijssel.
Kemphaan.

Ook in het streekplangebied IJsselvallei komen geen grote baltsplaatsen

meer voor. Evenals in het streekplangebied Noordwest-Overijssel kunnen

zich plaatselijk nog enkele broedparen handhaven.
Samenvatting.
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5.1,3, Broedvogels van het moerasgebied,
Behalve voor weidevogels in het broedseizoen en voor doortrekkers en winter-

gasten buiten het broedseizoen vervult het onderzoekgebied een belangrijke
functie voor vogels die broeden in de moerassen van De Wieden, De Weer-

ribben en in de oeverzones van het Zwarte Meer, het Kadoelermeer en het
Vollenhover Meer, maar in de aangrenzende graslandpolders fourageren.
Indien deze fourageergebieden zouden ontbreken, zou het voor veel soorten

onmogelijk zijn zich in dezelfde aantallen als broedvogel te handhaven in
vorengenoemde moerasterreinen.
Van deze soorten, die voor een belangrijk deel in de graslandpolders fourageren, behoort een belangrijk deel tot de schaarse broedvogelsoorten van
ons land, zoals purperreiger, bruine kiekendief, wulp, zwarte stern, rans-

uil en roek. Van deze 6 soorten is de purperreiger veruit het zeldzaamst;
de Nederlandse populatie is circa 750 broedparen groot. Hiervan broedt een
aanzienlijk deel, namelijk 10-15%, in het moerasgebied van NoordwestOverijssel (22). Deze purperreigers worden veelvuldig fouragerend waargenomen aan de poldersloten in het onderzoekgebied.
Het mag duidelijk zijn dat negatieve ontwikkelingen in het fourageergebied
van grote invloed kunnen zijn op de grootte van de broedvogelpopulaties.

5.2. Doortrekkers en wintergasten.
Deele Internattonaat:

Om de betekenis van "wetlands" voor watervogels aan te geven is het belangrijk zowel een overzicht van de broedende als de pleisterende watervogels te hebben. Aangezien er door het International waterfowl research

bureau al vele tientallen jaren tellingen van watervogels worden georganiseerd werd het langzamerhand mogelijk van veel watervogelsoorten een

schatting te maken van de grootte van de (deel) populaties.
Tijdens de Wetlands conferentie te Ramsar in 1971 werden deze populatieschattingen van eenden, ganzen, zwanen en de meerkoet bekend gemaakt. Te-

vens werd tijdens deze conferentie het voorstel gedaan een watervogelpleisterplaats de onderscheiding 'van internationale betekenis" te geven,
indien op zo'n pleisterplaats tijdelijk minimaal 1% van een watervogelpopulatie pleistert.
Tijdens de Wetlands conferentie te Heiligenhafen in 1974 werden ook de
meeste recente schattingen van steltloperpopulaties bekend gemaakt en
tevens werd voorgesteld de "1% norm" ook voor steltlopers van toepassing
te verklaren.
Door vele nieuwe publicaties over tellingen en studies met betrekking tot
de grootte van watervogelpopulaties worden de schattingen van de watervogelpopulaties en daardoor ook de "1% norm'' steeds nauwkeuriger. Volgens
de meest recente schattingen zijn de "12 normen! voor de in het onderzoekgebied regelmatig in grote aantallen voorkomende watervogelsoorten als
volgt (33, 38 en med. J. Philippona):
- kolgans
2.000

- rietgans
- grauwe gans
- brandgans

- kleine zwaan
=. grutto

1.000
500
500

100
2.000.
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Helaas laten niet alle soorten watervogels zich gemakkelijk tellen waardoc 2 het voor deze soorten nog onmogelijk is een redelijke schatting van de
populatiegrootte uit te voeren en een 1% norm vast te stellen. Het gaat

hier dan hoofdzakelijk om steltlopers die vooral in het binnenland pleisteren zoals goudplevier, watersnip, regenwulp en kemphaan. Als alterna-

tief voor de "1% norm" wordt bij deze steltlopers een concentratie van minimaal 1000 exemplaren van internationale betekenis geacht (38).

Ten slotte werd op de Wetlands conferenties het volgende criterium vastgesteld waaraan een watervogelpleisterplaats de internationale status
kan ontlenen: een wetland moet van internationaal belang worden beschouwd

indien er regelmatig minimaal 10.000 eenden, ganzen, zwanen of 10.000
meerkoeten of 20.000 steltlopers pleisteren.
Hoe groot is nu de internationale betekenis van het onderzoekgebied voor
pleisterende watervogels? In onderstaand overzicht zal dit per soort besproken worden, in dezelfde volgorde als paragraaf 4.2.

Kolgans.
Voor deze soort is het onderzoekgebied van grote internationale betekenis.
Op de volgende pleisterplaatsen wordt de laatste winters de 17 norm van
2.000 exemplaren overschreden: Leeuwterveld, omgeving Westeinde-Zuideinde
en polder Giethoorn.
Op de pleisterplaatsen Noordoostpolder en Barsbeker Binnenpolder wordt al

gedurende een lange reeks van jaren de 17 norm vele malen overschreden.
Rietgans.
Ook voor deze soort is het onderzoekgebied van grote internationale betekenis. De 1% norm van 1.000 exemplaren wordt iedere winter vele malen
overschreden in de Noordoostpolder, waar de laatste winters tot 20.000
exemplaren pleisteren.
Een tweede internationale belangrijke pleisterplaats zijn de polders
Halfweg en Giethoorn, waar vanaf de winter 1977-1978 jaarlijks enkele
duizenden rietgánzen pleisteren, met een maximum van 2.500 exemplaren.
Op de volgende pleisterplaatsen wordt bovendien incidenteel de 1% norm
overschreden: ruilverkavelingsblok Giethoorn-Wanneperveen, Barsbeker
Binnenpolder en het Leeuwterveld.
Grauwe gans.

Regelmatig pleisteren er meer dan 500 exemplaren (1% norm) in het onderzoekgebied. De vaste pleisterplaatsen zijn: het gedeelte van de Noordoostpolder langs het Zwarte Meer, maximumaantal 1,125 exemplaren en de
Barsbeker Binnenpolder,

maximumaantal 594 exemplaren.

Brandgans.
Iedere winter wordt de 1% norm van 500 exemplaren in het onderzoekgebied
overschreden op de pleisterplaatsen in het westen en zuidwesten van de
Noordoostpolder, waar de aantallen kunnen oplopen tot 8.700 exemplaren.

De Noordoostpolder is dus van internationale waarde voor overwinterende
brandganzen.
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Kleine zwaan.
Voor deze soort heeft het onderzoekgebied de grootste internationale waarde,

Van de totale populatie van naar schatting 10.000 exemplarenzijner alleen al
in de Noordoostpolder tot 1.700 exemplaren waargenomen, met andere woorden

17% van de totale populatie. Op de volgende pleisterplaatsen wordt iedere
winter de 17 norm 3 tot 6 maal overschreden: polders tussen Blokzijl en
Blankenham, de Barsbeker Binnenpolder en het Leeuwterveld.
Goudplevier.
De alternatieve 1% norm voor de goudplevier bedraagt een concentratie van

1.000 exemplaren. Er zijn geen vaste pleisterplaatsen in het onderzoekgebied aan te wijzen waar regelmatig > 1.000 goudplevieren pleisteren.
Tijdens de in de jaren 1976-1979 gehouden goudplevierentellingen bleken er
in het gehele onderzoekgebied maximaal 5.000 exemplaren te pleisteren.
Het onderzoekgebied in zijn geheel kunnen we dus wel van internationale
betekenis noemen.
Grutto.

De alternatieve 17 norm voor de grutto bedraagt een concentratie van 1.000
exemplaren. Voor het broedseizoen is slechts één waarneming van een concentratie van meer dan 1.000 exemplaren bekend, namelijk 1,793 exemplaren op
de slikken bij het Vogeleiland op 15-03-1980.
Na het broedseizoen vinden we concentraties van 1.000 exemplaren vooral op
enkele grote slaapplaatsen, zoals de slikken bij het Vogeleiland waar in
juni/juli tot 4.000 exemplaren komen slapen. Op een slaapplaats aan het
Giethoornse Meer telde A.J. van Dijk tot 1.100 exemplaren.
Concentraties van meer dan 1.000 fouragerende exemplaren na het broedsei-

zoen zijn zeldzaam; A.J. van Dijk telde in de Barsbeker Binnenpolder tot
2.400 fouragerende exemplaren en in het Leeuwterveld tot 2.100 exemplaren.
Bovengenoemde locaties waar zich meer dan 1.000 grutto's concentreren,

zijn van internationale betekenis.
Kemphaan.

De alternatieve 17 norm voor de kemphaan bedraagt een concentratie van
1.000 exemplaren. Er zijn geen delen van het onderzoekgebied aan te wijzen
waar zich regelmatig 1.000 of meer kemphanen concentreren.
In de perioden dat kemphanen het sterkst doortrekken, namelijk april-mei
en juli-augustus, zijn er nooit tellingen van het gehele onderzoekgebied.
uitgevoerd. Door extrapolatie

van telresultaten van delen van het onder-

zoekgebied in juli en augustus,en tellingen op slaapplaatsen in dezelfde
maanden, blijken er in juli en augustus enkele duizenden kemphanen in het
onderzoekgebied te pleisteren, die hier een belangrijk deel van de rui
doormaken.

Na het broedseizoen is het onderzoekgebied als totaliteit vaninternationale
betekenis voor pleisterende/ruiende kemphanen, evenals de slikken bij het
Vogeleiland afzonderlijk, waar tot 1.319 exemplaren komen slapen.

-
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Samenvatting.

Het onderzoekgebied is in zijn geheel een internationaal belangrijk
Wetland omdat er regelmatig minimaal 10.000 ganzen en 20.000 steltlopers
pleisteren. Als we de meren van het streekplangebied in de beschouwing
betrekken, pleisteren er bovendien regelmatig meer dan 10.000 eenden
in het streekplangebied.
Bovendien bleken de volgende deelgebieden van internationale betekenis
voor de volgende soorten:
- kolgans

: Noordoostpolder

Barsbeker Binnenpolder
Leeuwterveld

omgeving Westeinde-Zuideinde
polder Giethoorn
- rietgans
— grauwe gans

: Noordoostpolder
polder Giethoorn en Halfweg
: Noordoostpolder, zone langs het Zwarte Meer

Barsbeker Binnenpolder
— brandgans
— kleine zwaan

: Noordoostpolder
: Noordoostpolder
polders tussen Blokzijl en Blankenham

Barsbeker Binnenpolder
Leeuwterveld
— scholekster
— kievit

— goudplevier
— regenwulp

— grutto

— kemphaan

: onderzoekgebied als totaliteit
: in vrijwel alle deelgebieden concentreren zich regelmatig meer dan 1.000 kieviten
: onderzoekgebied als totaliteit
in sommige jaren pleisteren er meer dan 1.000 exemplaren in het onderzoekgebied
: onderzoekgebied als totaliteit en bovendien de slikken
bij het Vogeleiland jaarlijks en de oevers van het
Giethoornse Meer incidenteel als slaapplaats
: onderzoekgebied als totaliteit en de slikken bij het
Vogeleiland als slaapplaats.
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6. Factoren die de weidevogelstand beinvloeden en veranderingen in deze fac-

toren.

In hoofdstuk 4 is meermalen melding gemaakt van de aantasting van de weidevogelbiotopen. Vaak is aantasting op grote schaal het gevolg van werkzaamheden, die in ruilverkavelingsverband worden uitgevoerd. Wijzigingen in de
exploitatie van @én agrarisch bedrijf kunnen echter ook, op kleine schaal,
weidevogelbiotopen aantasten.
Hierna worden de belangrijkste factoren die de weidevogelstand beïnvloeden besproken waarna duidelijk zal zijn waar de oorzaken liggen voor de schrikbarende achteruitgang van de weidevogelstand.

In het zevende en laatste hoofdstuk

worden tenslotte aanbevelingen gedaan om te trachten in delen van het streekplangebied de weidevogelstand tegen verdere achteruitgang te behoeden.

6.1. Biotoopverlies.
Biotoopverlies is landelijk gezien een van de grootste bedreigingen voor de
weidevogels. In het streekplangebied is er op het oude land sprake van een relatief geringe groei van de kernen. Dit is een voor de weidevogels gunstige ontwikkeling want vrijwel alle kernen zijn omringd door polders waar weidevogels
broeden; immers uitbreiding van de kern eist opoffering van weidevogelbiotoop.
De meest ingrijpende aantasting van een goed weidevogelgebied op het oude land
was het bebouwen van circa 15% van de Bentpolder ten gunste van uitbreiding
van Vollenhove in zuidelijk richting.
Verder dreigt er aantasting van de Barsbeker Binnenpolder ten gunste van uitbreiding van Zwartsluis in westelijke richting. De Barsbeker Binnenpolder bleek
het ornithologisch meest waardevolle deel van het onderzoekgebied, zowel voor
broedvogels als voor doortrekkers en wintergasten.
Een geheel andere vorm van biotoopverlies/biotoopaantasting is het omzetten van
grasland in bouwland.
Deze ontwikkeling is zelfs op gang gekomen in de traditionele graslandgebieden met de komst van de snijmais. In het Leeuwterveld werden
in 1980 en 1981 diverse graslandpercelen met mais ingezaaid. Op de maisakkers
werden slechts broedgevallen van kievit en scholekster vastgesteld zodat deze
percelen als biotoop voor de andere weidevogelsoorten verloren gingen.
Bovengenoemde ontwikkeling is bovendien nadelig voor doortrekkers en wintergasten die in grasland fourageren.

6.2. Bodem.

Niet alle weidevogelsoorten hebben dezelfde voorkeur voor bepaalde bodemtypen.
Landelijk gezien broeden scholeksters entureluurs in de hoogste dichtheden op
kleigronden, terwijl kemphanen en watersnippen vooral op veengronden broeden.
Bodemveranderingen vinden in het onderzoekgebied slechts op beperkte schaal
plaats. In hoofdzaak betreft dit het bezanden van veenontginningsgronden
en het scheuren van graslanden. Deze bodemtechnische ingrepen hebben door

hun beperkte omvang (nog) geen grote invloed op de weidevogelstand in het
onderzoekgebied.

= 58 «

6.3. Waterpeil.
In hoofdstuk 4 is duidelijk naar voren gekomen dat weidevogels de voorkeur
geven aan vochtige tot natte biotopen.
Onderzoek in Friesland in 1975 t/m 1978 toonde aan dat de steltlopers onder
de weidevogels voorkeur hadden voor de terreingedeelten met de geringste
drooglegging. Kievit, grutto, tureluur, kemphaan en watersnip bleken algemener in slecht ontwaterde gebieden. Bij een drooglegging in de orde van
grootte van Één meter is er van voorkeur voor meer of minder ontwaterd land
weinig meer te ontdekken; de belangrijkste verschillen zijn te vinden bij
een drooglegging van enkele decimeters (2, 3 en 4).
Tijdens het veldonderzoek werden ook gegevens verzameld van de drooglegging

van de diverse polders in de maanden april-juni.
De resultaten zijn vermeld in hoofdstuk 2. De gebieden met de geringste
drooglegging zijn: Barsbeker Binnenpolder (30-50 cm.), Bentpolder (20-50 cm.),
Leeuwterveld (20-40 cm.), Blankenhammerpolders

(20-50 cm.), Buitenpolder

achter Kuinre (20-50 cm.) en de polders langs De Linde, ten westen van
Ossenzijl (20-40 cm.).

Wat betreft het waterpeil benaderen deze polders het meeste het ideale
weidevogelbiotoop. Uit hoofdstuk 4 blijkt dan ook op zeer treffende wijze
dat in deze polders de milieukritische soorten: kemphaan, zomertaling,
watersnip, slobeend, wulp en tureluur zich in meer of mindere mate hebben
kunnen handhaven.
6.4. Graslandbeheer.

Gezien de eisen die de diverse weidevogelsoorten aan hun broed- en voedselbiotoop biotoop stellen is een gevarieerd graslandbeheer van belang. Variatie van het beheer in de ruimte (bijvoorbeeld afwisseling hooi- en weiland)
is daarbij belangrijker dan variatie van het beheer in de tijd (ieder jaar
vóór het broedseizoen de graslanden rollen en slepen).
Van minstens even groot belang is een extensief gebruik van de graslanden
in het broedseizoen, omdat veel werkzaamheden in het broedseizoen sterk nadelig werken op het broedsucces.
Of grasland als wei-, maai- of hooiland gebruikt wordt is sterk bepalend
voor de gebruiksintensiteit. Door een diepere ontwatering zijn veel graslanden tegenwoordig veel vroeger in het voorjaar droog dan voorheen. Dit
vergroot de draagkracht en maakt het mogelijk dat graslanden vroeger en
machinaal bewerkt kunnen worden. Hierdoor komt niet alleen de grasgroei
eerder op gang, maar ook de maaidatum en de datum dat het veel de stal
aoe
be
verlaat, schuift gemiddeld enkele weken naar voren.

Weliswaar hebben een aantal weidevogelsoorten, vooral de kievit en grutto,
zich enigszins aan deze ontwikkeling aangepast door ook wat eerder te gaan
broeden, maar de periode waarin de weidevogels niet vliegvlugge kuikens
hebben valt grotendeels samen met de maaiperiode. Bovendien zijn er aanwijzingen dat het aantal maaislachtoffers nog vergroot wordt door het gebruik

van de cyclomaaier en de grote snelheid waarmee wordt gemaaid.

Vooral van soorten die in hooi- en maailand broeden (met name de grutto)

sterft dan ook een zeer groot percentage van de kuikens tijdens het maaien

waardoor de grootte van de populatie aangetast dreigt te worden en waar-

schijnlijk al aangetast is.
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Ook de wijze van graslandbemesting heeft een belangrijke invloed op de
functie van de graslanden voor weidevogels.
Aangezien organische mest, in het bijzonder ruwe stalmest, positief werkt
op de kwaliteit en kwantiteit van de bodemfauna, verdient toepassing hiervan ver voorkeur boven kunstmest dat geen positieve invloed heeft op de
bodemfauna.
De bodemfauna is de belangrijkste voedselbron voor de steltlopers onder de

weidevogels.
Ook de aard van de bemesting veranderde ingrijpend. Werd vroeger overwegend
ruwe stalmest, in handkracht, op het land gebracht; met de komst van de
loopstallen werd de mest in meer vloeibare vorm opgevangen en als
gier met

behulp van druktanks op het land gespoten. Met de stijging van de grootte
van de veestapel steeg ook de mesthoeveelheid per bedrijf waardoor het
noodzakelijk werd de graslanden vaker met gier te besproeien. Gecombineerd
met het feit dat giertanks zeer brede banden hebben worden veel meer legsels
tijdens het gier uitrijden vernietigd dan voorheen, met andere mestmethoden.

Ook in het onderzoekgebied is sprake van een hoge veebezetting. Een telling
in de Barsbeker Binnenpolder op 13-05-1981 leverde de volgende veedicht
heden
op: gemiddeld 19 melkkoeien/ha. en 7 stuks jongvee/ha. en een telling
in

het Leeuwterveld op 21-05-1981

leverde de volgende veedichtheden op: 21 melk-

koeien/ha. en 10 stuks jongvee/ha.

Deze hoge veedichtheden hebben tot gevolg dat veel meer legsels
vertrapt worden dan vroeger, toen veel geringere veedichtheden voorkwamen.

Eén der nieuwste ontwikkelingen in de melkveehouderij is het ontstaan van

maaigraslanden. Wei- of hooiland wordt doodgespoten, gescheurd,
geégaliseerd
en ingezaaid met de meest produktieve graszaadmengsels. Door een hoge
mest-

gift en zo nodig beregening kunnen deze maailanden wel 5 tot 7 maal per
groeiseizoen gemaaid worden. Dagelijks wordt van deze maailanden zoveel gras
gemaaid als de op stal verblijvende veestapel nodig heeft. Deze
vorm van gras-

landgebruik levert een zeer hoog rendement Op.

Het omvormen van traditionele wei- en hooilanden tot maailanden betekent biotoopverlies voor weidevogels. Weliswaar broeden in deze maailanden nog wel
minder critische soorten als kievit, grutto en scholekster maar door het
enorm intensieve gebruik van deze graslanden is het broedsucces minimaal.
Wel zijn er aanwijzingen dat bovengenoemde graslandomvorming een positieve
invloed heeft op de aantallen in ons land overwinterende ganzen. De huidige
graslanden hebben namelijk meer voedingswaarde gekregen door het aanwenden

van nieuwe graszaadmengsels en een zeer ruime bemesting. Behalve de agrariërs
profiteren de grasetende vogels zoals ganzen,

hier ook van.

6.5.

zwanen, smienten en meerkoeten

‘Inftrastructuur.

De waarde van weidevogelgebieden wordt vooral nadelig beinvloed door de infrastructurele voorzieningen: wegen en hoogspanningsleidingen.
Deze voorzieningen kunnen de weidevogelstand zowel op directe als indirecte

wijze nadelig beinvloeden,

respectievelijk door het maken van verkeers- en

draadslachtoffers en aantasting van het biotoop door de storing die genoemde
voorzieningen veroorzaken.
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Tellingen van draadslachtoffers toonden aan dat weidevogels een belangrijk
deel vormen van het aantal draadslachtoffers. Aanwezigheid van veel grut-

to's bij de draadslachtsoffers vraagt oplettendheid omdat het aantal draadslachtoffers van invloed kan zijn op de plaatselijke populatie van deze
hoofdzakelijk in Nederland broedende steltloper (32).
Verder toonde een onderzoek in Noord-Holland aan dat door de aanwezigheid
van een hoogspanningsleiding (150 kV) aan weerszijden van de leiding een
strook van een ruim 100 m. door weidevogels als broedgebied wordt gemeden;
bovendien wordt het grasland pas op 150 m. afstand van de leiding weer optimaal als broedgebied benut (26). Dit betekent dus per km. leiding een
minimumverlies aan biotoop van 20 ha.
De invloed van autowegen op de waarde van weidevogelgebieden is identiek.
Autowegen veroorzaken zowel directe verliezen door aanrijdingen en indirecte verliezen omdat in de zone dicht langs de autoweg weidevogels in
mindere mate broeden dan verder van de storingsbron.
Het meer ontsluiten van graslandpolders heeft bovendien nadelige gevolgen
voorde aantallen pleisterende doortrekkers en wintergasten. Met name over-

winterende ganzen zijn erg gevoelig voor onrust, zodat ontsluitingsmaatregelen een graslandpolder voor ganzen ongeschikt kunnen maken.

De aanwezigheid van hoogspanningsleidingen eist bovendien een
der doortrekkers en wintergasten. Enerzijds omdat veel vogels
trekken en de leiding niet opmerken en anderzijds omdat er in
vaak sprake is van slecht weer (mist en harde wind), waardoor
aanvaringen wordt vergroot.

hoge tol on's nachts
de trektijd
de kans op

De kans op aanvaringen wordt voor ganzen, zwanen en steltlopers bovendien

vergroot, omdat deze in het onderzoekgebied gescheiden voedsel- en slaapterreinen hebben waardoor ze dagelijks de hoogspanningsleidingen enkele
malen kruisen.
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7. Mogelijkheden tot instandhouding van weidevogelgebieden met behulp van
de Wet op de ruimtelijke ordening.
De belangen van de weidevogels worden het best gediend als de graslanden
als volgt beheerd worden:

- in de broedtijd dient er sprake te zijn van een drooglegging van circa
20 em

= tussen begin april en half juni dienen geen veldwerkzaamheden uitgevoerd
te worden;

— de bemesting mag maximaal circa 100 kg.N/ha. zijn;
- in de weilanden dient bij voorkeur melkvee te weiden, in een geringe
dichtheid, omdat melkvee een rustiger graasgedrag heeft dan ander vee en
hierdoor minder legsels worden vertrapt;

— de eerste maaidatum dient na 15 juni te vallen, afhankelijk van de broedtijd;
= scheuren van graslanden en herinzaaidient achterwege te blijven, evenals
egaliseren en het opvullen van laagten.

Het mag duidelijk zijn dat het uitvoeren van bovengenoemd beheer moeilijk
te realiseren is via de Wet op de ruimtelijke ordening. Bovendien zal het
uitvoeren van bovengenoemd graslandbeheer voor een agrarisch ondernemer

niet zonder financiële gevolgen blijven, het leidt namelijk tot extensivering met lagere opbrengsten per hectare. Er dient dan ook een oplossing

gevonden te worden indien een agrarisch ondernemer financieel nadeel ondervindt van een op het behoud van weidevogels afgestemde bedrijfsvoering en
hiervoor biedt de Relatienota mogelijkheden.
De delen van het onderzoekgebied, waar sprake bleek te zijn van een goede

weidevogelstand, zijn op de thans vigerende streekplankaart grotendeels
aangeduid als landbouwgebied. Deze aanduiding maakt toepassing van de
Relatienota niet zonder meer mogelijk.
De discussie bij de streekplanherziening over het behoud van weidevogels
zal zich dan ook moeten richten op een betere aanduiding van die graslandpolders welke door recent onderzoek een grote ecologische waarde blijken
te hebben, door de aanwezigheid van een grote en gevarieerde weidevogel
bevolking en door het voorkomen van waardevolle slootvegetaties (8c),
waardoor toepassing van de Relatienota mogelijk wordt.
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