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Samenvatting

Als natuurgebied zijn de Oostvaardersplassen uniek. Niet alleen door hun schaal (ruim 5400
ha), maar ook als foerageergebied van talloze ruiende, grazende en broedende water- en
moerasvogels, en door de aanwezigheid van in vrijheid levende kuddes van grote
herbivoren.
De Oostvaardersplassen maken deel uit van het Natura 2000-netwerk. In het
aanwijzingsbesluit is vastgelegd waarom het gebied hiervoor is uitgekozen, voor welke
soorten het is aangewezen, welke instandhoudingsdoelen er gelden en wat de begrenzing
van het gebied is. In het beheerplan is beschreven met welke maatregelen die
instandhoudingsdoelen bereikt moeten worden. Uitgangspunt daarbij is dat het beheer van
het gebied zich niet alleen richt op zorg voor de natuur, maar de beschermende functie waar
mogelijk ook combineert met andere functies en recreatief medegebruik van het gebied. Het
gaat zowel om beschermen als om gebruiken en beleven.
Concreet gaat het in de Oostvaardersplassen om de bescherming en instandhouding van 31
vogelsoorten en hun leefgebied. Er zijn 33 specifieke instandhoudingsdoelen geformuleerd,
waarbij voor de lepelaar en de grote zilverreiger twee doelen gelden; zowel voor de
broedvogels als voor de niet-broedvogels.
Het Natura 2000-netwerk is opgedeeld in acht zogenaamde Natura 2000-landschappen. De
Oostvaardersplassen vallen onder het landschaptype ’Meren en Moerassen’, categorie B
‘Zeeklei’. Per landschapstype is de landschappelijke kernopgave uitgewerkt in meerdere
specifieke kernopgaven. Voor de Oostvaardersplassen zijn dat:
• Voldoende ruiplaatsen en rustgebieden voor watervogels.
• Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief waterriet, door herstel
van natuurlijke peildynamiek en het tegengaan verdroging t.b.v. rietvogels.
• Plas-dras situaties voor smienten en broedvogels.
Visie op de toekomst
De hoofddoelstelling van de Oostvaardersplassen luidt: ‘Het in stand houden en verder laten
ontwikkelen van een natuurlijk dynamisch moerasecosysteem met een hoge natuurwaarde
als voortplantings- en verblijfgebied van vrij levende moerasvogels en zoogdieren.
Natuurlijke processen bepalen de structuren en patronen in het gebied, die samen met die
processen ruimte geven aan Europese inheemse planten- en diersoorten.’ Dat houdt in dat
de mens alleen de randvoorwaarden voor die natuurlijke processen creëert en zorgt voor de
aanwezigheid van sleutelsoorten, die op hun beurt op natuurlijke wijze leefomstandigheden
voor tal van andere soorten scheppen. De grote aantallen ruiende grauwe ganzen vormen
samen met de grote, wilde herbivoren én de aanwezigheid van dynamiek in waterpeil
belangrijke randvoorwaarden voor het voortbestaan van de biodiversiteit in de
Oostvaardersplassen.
In de Oostvaardersplassen is gekozen voor zo natuurlijk mogelijk beheer, waarin het niet
alleen om specifieke soorten gaat. Dit beheer levert evenzeer een belangrijke bijdrage aan
biodiversiteit en aan de samenhang van het Natura 2000-netwerk, dankzij de verspreiding
van de hier huizende diersoorten, die verder reikt dan Nederland alleen, en mogelijk zelfs
verder dan Noord-West Europa. Inzet op zo natuurlijk mogelijk beheer levert daarmee
enerzijds een belangrijke bijdrage aan het Natura 2000-netwerk (en daarmee aan het
algemene instandhoudingsdoel) en legt anderzijds een basis voor de bescherming van
soorten en leefgebieden (de soortenspecifieke instandhoudingsdoelen).
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De Oostvaardersplassen
Het gebied bestaat uit een moerasdeel (circa 3600 ha) en een grazig deel (circa 1800 ha).
Het moerasdeel kent een oostelijk en een westelijk compartiment. Samen vormen het
moerasdeel en het grazige deel van de Oostvaardersplassen ecologisch een functionele
eenheid.
Rond het gebied ligt een aantal jonge bossen. Deze vallen buiten de begrenzing van het
Natura 2000- gebied, maar dragen, net als de landbouwgebieden in de omgeving, wel bij
aan het behalen van sommige instandhoudingsdoelen.
Het watersysteem, dat voor de instandhouding van cruciaal belang is, verdient bijzondere
aandacht. Door inklinking van de bodem na drooglegging van het grazige deel doet zich de
bijzondere omstandigheid voor dat het waterpeil in het moerasgedeelte hoger ligt dan in het
grazige deel. Er is geïnvesteerd in de aanleg van kaden en aflaatpunten om te voorkomen
dat het moerasgebied als het ware leeg loopt.

Landschapsecologische processen
Het ecologische systeem wordt voortdurend beïnvloed en gevormd door tal van processen
die, al dan niet seizoensgebonden, in het gebied plaats vinden. De belangrijkste zijn:
Peildynamiek
In 1975 is om het moerasgebied een kade aangelegd, die moet voorkomen dat dit gebied
verder uitdroogt. Behalve de kade zijn ook een pomp en een aflaatwerk geïnstalleerd,
waarmee het waterpeil in de Oostvaardersplassen gereguleerd wordt. Het moerasgebied
functioneert daarbij als een aaneengesloten eenheid, waarbij tegenwoordig voor het beheer
van het waterpeil het natuurlijke verloop van neerslag en verdamping als uitgangspunt wordt
genomen. Microreliëf en peildynamiek dragen bij aan het ontstaan van een variëteit aan
leefgebieden op wisselende plekken.
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Rietbegrazing door ganzen
Doordat ganzen het overjarig riet eten, wisselen rietvegetatie en ondiep open water elkaar
af. Zo ontstaat een belangrijk habitat voor diverse moerasvogels, waaronder porseleinhoen
en reigerachtigen.
Jaarronde begrazing door edelhert, konik en heckrund
De continue begrazing door grote herbivoren zorgt ervoor dat ganzen, zwanen en smienten
het hele jaar voedzame grassen kunnen eten. Met name in het voorjaar en de zomer zijn de
begraasde graslanden van essentieel belang voor de niet-broedende grauwe ganzen, die in
het moerasdeel de vleugelrui doormaken en in het grazig deel aansterken.
Perspectief voor het behalen van instandhoudingsdoelen
Met voortzetting van het huidige beheer worden de instandhoudingsdoelen voor 19 tot 23
vogelsoorten op termijn niet gehaald. De ecologische vereisten voor een goede staat van
instandhouding van de Natura 2000-soorten, worden niet voldoende vervuld, doordat een
aantal sleutelfactoren/processen in de Oostvaardersplassen niet op orde is. De belangrijkste
knelpunten zijn:
• Onvoldoende peildynamiek in het moerasdeel;
• Onvoldoende connectiviteit van wateren binnen en buiten het gebied;
• Het ontbreken van (ondiepe) poelen en onbegraasde eilandjes.
Om deze processen te verbeteren zijn maatregelen nodig in het moerasdeel, in het grazig
deel en in de omgeving.
Moerasnatuur kan sterk dynamisch zijn in het voorkomen van plant- en diersoorten, vooral
als het waterpeil over de jaren flink varieert. Dit geldt hoe dan ook voor de
Oostvaardersplassen. Ook de Natura 2000-vogelsoorten kunnen van jaar tot jaar sterk
fluctueren. Daarnaast is het spectrum van Natura 2000-soorten dusdanig groot dat de
omstandigheden niet tegelijkertijd gunstig kunnen zijn voor alle soorten.
Uit het verleden is bekend dat een cyclische opeenvolging van waterstandverlaging en
verhoging in het moerasgebied zorgt voor een opeenvolging van ‘pieken’ van verschillende
vogelsoorten.
Het streven is om door middel van het optimaliseren van de waterhuishouding zodanige
randvoorwaarden te creëren dat de doelen over een langjarige periode (20 à 30 jaar)
veiliggesteld worden. Optimalisatie van de waterpeildynamiek zal er, in combinatie met de
grootschaligheid van het gebied, toe leiden dat voor alle van het moerasdeel afhankelijke
soorten over een langjarige periode voldoende kwalitatief goed habitat aanwezig zal zijn, om
de instandhoudingsdoelen te halen. Dit is gebaseerd op ervaringen met eerdere
waterstandverlagingen en herinundaties en de periode daarna. Van jaar tot jaar, afhankelijk
van de weersomstandigheden en het aanwezige microreliëf, zullen de omstandigheden per
soort in ruimte en kwaliteit verschillen.
Door aanvulling met maatregelen in het grazige deel wordt verwacht dat ook voor de soorten
die (mede) afhankelijk zijn van het grazige deel over een langjarige periode voldoende
geschikt habitat aanwezig zal zijn. Voor de blauwe kiekendief zijn ook aanvullende
maatregelen nodig buiten het gebied (akkerranden, bermbeheer); voor deze soort moeten
echt ‘alle zeilen worden bijgezet’.
Maatregelen
In het beheerplan is om reden van effectiviteit ingezet op een paar grootschalige ingrepen in
het moerasdeel en, in aanvulling daarop, een aantal kleinschalige ingrepen in het grazig deel
en in de omgeving.
Maatregelen in het moerasdeel.
In de eerste plaats wordt een successie-terugzettende ingreep uitgevoerd door middel van
actieve waterstandverlaging en herinundatie. Hiermee wordt een reset van de
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vegetatieontwikkeling en visfauna in het moerasdeel gerealiseerd. Onder ‘actieve
waterstandverlaging’ wordt een periode van drie jaar verstaan waarin het waterpeil in het
gehele moerasdeel drastisch wordt verlaagd (ook ’s winters). De periode van (geleidelijke)
herinundatie duurt vervolgens ook minstens drie jaar. Op grond van eerdere cycli van
meerjarige waterstandverlaging en herinundatie in het moerasdeel, is bekend dat deze
ingrepen gedurende circa 10 jaar sterk van invloed zijn op de aantallen moeras- en
watervogels, gerekend vanaf het begin van een droogval en bij de huidige vorm van het
aflaatwerk. Het effect bestaat uit opeenvolgende hoge pieken van de populaties van
verschillende soorten moeras- en watervogels in het gebied, die na een aantal jaren
langzaam tot snel weer dalen tot een lager niveau.
Daarnaast worden maatregelen getroffen om een geschikte basis te leggen voor een
regenmodel, waarin menselijk ingrijpen niet of nauwelijks meer nodig is. Door aanpassing
van het aflaatwerk moet een zo groot mogelijke seizoens- en jaarlijkse peildynamiek bereikt
worden (het peil ligt ‘s winters relatief hoog, en zakt ‘s zomers). Omdat het peil ’s winters
relatief hoog ligt, en ’s zomers zakt, is er een voorziening nodig die jaarrond water afvoert;
’s winters minder, en ’s zomers alleen wanneer het waterpeil zakt tot beneden het huidige
stuwpeil (NAP -3,70m).
De verwachting is dat beide maatregelen elkaar versterken, omdat met de tweede maatregel
de periodes van waterstandverlaging en herinundatie worden opgerekt, waardoor zowel de
seizoens- als jaarlijkse dynamiek toeneemt. Het voordeel hiervan is, dat een herstart niet
iedere 10 à 15 jaar hoeft plaats te vinden, en dat er in het gunstigste geval geen actieve
waterstandverlaging en inundatie meer nodig zal zijn.
Maatregelen in het grazig deel
In het grazig deel wordt een aantal maatregelen getroffen. Vispassages zorgen voor een
betere verbinding tussen de wateren binnen en buiten het gebied. Dit is van belang om de
foerageermogelijkheden (op onder andere stekelbaars) voor lepelaars en reigers te
vergroten. De Waterlanden worden ingericht als periodieke overstromings- en
begrazingsvlakte. In combinatie met het oostelijk en het westelijk moerasdeel kunnen
hiermee gedurende de seizoenen voor een maximaal aantal soorten gunstige
omstandigheden worden verzekerd. Het verondiepen van een aantal plassen en het graven
van een aantal poelen draagt ook bij aan het vergroten van de foerageermogelijkheden van
lepelaars en reigers. Ten slotte leidt het aanleggen van onbegraasde eilandjes tot locaties
waar dodaars en porseleinhoen kunnen broeden.
Maatregelen buiten het gebied
Aanwezigheid van (jonge) konijnen op de open plekken in het Kotterbos kan flink worden
versterkt door langs de bosranden plaatselijk zandhopen aan te brengen waar ze holen in
kunnen graven. Jonge konijnen kunnen tijdens het broedseizoen een belangrijke prooi
vormen voor (wijfjes van) de blauwe kiekendief. In het belang van diezelfde vogel wordt
onderzocht of het mogelijk is om de bermen op bepaalde locaties ‘kiekendiefvriendelijk’ te
beheren en welke mogelijkheden er zijn op het gebied van akkerrandenbeheer, aanleg van
akkerreservaten met verschillende soorten graan en het nalaten van muizenbestrijding.
Herintroducties
Om het voedselaanbod voor respectievelijk lepelaars en kiekendieven te vergroten, wordt
onderzocht of de (her)introductie van de kieuwpootkreeft en de Noordse woelmuis mogelijk
is.
Bestaande activiteiten
Uit het beheerplan komt naar voren dat er geen bestaande activiteiten zijn die een significant
negatief effect hebben op de natuur van de Oostvaardersplassen. Een klein aantal
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activiteiten heeft weliswaar een beperkt negatief effect op het behalen van enkele
instandhoudingsdoelen, maar deze activiteiten dragen slechts zeer beperkt bij aan de
gebrekkige instandhouding van de betroffen soorten. Het grootste probleem is het ontbreken
van voldoende waterpeildynamiek in het gebied. Voor het behalen van de
instandhoudingsdoelen is het dan ook niet nodig om de huidige activiteiten in te perken. Met
andere woorden, de vele functies van het Natura 2000-gebied en de omgeving kunnen goed
met elkaar samengaan.
Monitoring en evaluatie
Het monitoringsprogramma is onderdeel van het beheerplan. Door de relevante soorten en
habitattypen goed te volgen, is het mogelijk het effect van de maatregelen te evalueren. Op
basis van die evaluatie kan het huidige beheerplan, met een looptijd van 6 jaar, met nog
eens 6 jaar worden verlengd, worden aangepast of opnieuw worden opgesteld.
Vergunningverlening en handhaving
Het bevoegd gezag voor de verlening van vergunningen in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 zijn de Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. De
Omgevingsdienst Flevoland en Staatsbosbeheer zijn samen verantwoordelijk voor
handhaving en toezicht.
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1

Inleiding

Het uitgangspunt van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) is dat Nederland bijdraagt
aan de bescherming van natuur die in Europa zeldzaam is. Nederland heeft ruim 160
gebieden die behoren tot de top van de Europese natuur. Samen met natuurgebieden in
andere lidstaten van de Europese Unie vormen zij het netwerk ‘Natura 2000’.

1.1

Wat is Natura 2000?
De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken om de achteruitgang van de
biodiversiteit te stoppen. Belangrijke instrumenten om dit doel te realiseren, zijn de
Europese Vogelrichtlijn en Europese Habitatrichtlijn. In deze richtlijnen is bepaald dat er een
netwerk gerealiseerd moet worden van natuurgebieden van Europees belang: Natura 2000.
Dit netwerk heeft als hoofddoelstelling het waarborgen van de biodiversiteit in Europa. De
lidstaten wijzen daarvoor natuurgebieden aan voor de meest kwetsbare soorten en
habitattypen: Natura 2000-gebieden. Dit zijn gebieden die belangrijk zijn om het duurzaam
voortbestaan van de meest bedreigde soorten en habitattypen te verzekeren. Het behoud en
ontwikkelen van de natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden leidt niet alleen tot
kwaliteitsverbetering van deze natuurwaarden ter plekke. Het biedt soorten ook de
mogelijkheid om zich te verspreiden naar andere gebieden, waardoor de biodiversiteit
bevorderd wordt.
Nederland draagt met ruim 160 gebieden, waarvan er 4 in de Noordzee liggen, bij aan het
Natura 2000-netwerk. Het Nederlandse Natura 2000-netwerk heeft een totale omvang van
circa 1,1 miljoen hectare, waarvan ruim tweederde open water is (inclusief kustwateren). Al
deze gebieden vallen al onder de Habitatrichtlijn of de Vogelrichtlijn – óf beide. De
gebiedsgerichte bepalingen vanuit de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn zijn vanaf 1 oktober
2005 verwerkt in de Natuurbeschermingswet 1998. Sindsdien is de wettelijke bescherming
van de Natura 2000-gebieden geregeld in de Natuurbeschermingswet.
Nederland is verantwoordelijk om voor 95 vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en 31 andere
diersoorten, 5 plantensoorten en 51 habitattypen (allen Habitatrichtlijn) een ‘gunstige staat
van instandhouding’ te bereiken en te behouden. Hiermee wordt bedoeld dat het habitattype
of de soort duurzaam moet blijven voortbestaan. Elk Natura 2000-gebied is aangewezen
voor de bescherming van één of meerdere habitattypen en/of soorten. Voor elk gebied zijn
vervolgens specifieke doelen – instandhoudingsdoelstellingen - geformuleerd voor zowel de
oppervlakte als de kwaliteit van de habitattypen of leefgebieden van soorten. Voor veel
soorten is daarnaast aangegeven voor welke populatiegrootte het leefgebied minimaal
geschikt moet zijn. Soms is het voldoende om de oppervlakte en/of kwaliteit van een
habitattype of leefgebied van een soort te behouden, maar in andere gevallen is het nodig
om de oppervlakte te vergroten en/of de kwaliteit te verbeteren.
De staatssecretaris van EZ heeft elk Natura 2000-gebied aangewezen door middel van een
aanwijzingsbesluit. In dit besluit wordt aangegeven waarom het gebied is uitgekozen, voor
welke habitattypen en/of soorten het gebied is aangewezen, welke instandhoudingsdoelen
gelden en wat de begrenzing van het gebied is. Vervolgens wordt voor elk Natura 2000gebied een beheerplan opgesteld, waarin beschreven wordt welke maatregelen genomen
worden om de instandhoudingsdoelen te bereiken. Daarin leggen Rijk en provincies vast
welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt is het realiseren van
ecologische doelen, maar in een zorgvuldige balans met de belangen van particulieren en
ondernemers. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met direct betrokkenen, zoals
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beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen.
Samen geven zij invulling aan waar het in Nederlandse Natura 2000-gebieden om draait:
beschermen, gebruiken en beleven. In het beheerplan wordt aangegeven hoe beschermen,
gebruiken en beleven in het gebied samen gaan. Het streven is om bestaande activiteiten
zoveel mogelijk te blijven voortzetten, maar niet alles kan.
Zorg voor de natuur (beschermen)
Met het aanwijzen van ruim 160 gebieden draagt Nederland bij aan het netwerk van
beschermde natuurgebieden in de lidstaten van de Europese Unie. Natuur om trots op te zijn
èn om te beschermen. Want in zo’n dichtbevolkt land als Nederland heeft de natuur dat hard
nodig.
Economie en ecologie verenigd (gebruiken)
Het natuurbeleid in Nederland is erop gericht om mensen actief van de natuur te laten
genieten. Het creëren van een mooi landschap om in te wonen, werken en recreëren staat
daarbij voorop. Daarnaast is het van groot belang om het leefgebied voor 40.000 soorten
planten en dieren optimaal te beschermen, te onderhouden en waar mogelijk uit te breiden.
Tien procent van het Nederlandse oppervlak is door de Europese Unie als belangrijk
natuurgebied aangemerkt. In deze gebieden komen allerlei soorten economisch gebruik
voor, zoals landbouw, zandwinning, scheepvaart en visserij. De gebruiksfuncties bestaan, net
als de aanwezige natuur vaak al jaren en hebben zich soms zelfs gezamenlijk ontwikkeld.
Het is vaak goed mogelijk om bij deze Natura 2000-gebieden de balans tussen wonen,
werken en recreëren te behouden.
Ruimte voor recreatie (beleven)
Veel mensen bezoeken natuurgebieden voor rust, ruimte en natuurschoon. Ruimte voor
recreatie en natuurontwikkeling gaan vaak samen. Daarvoor zijn afspraken nodig tussen
overheden, beheerders en gebruikers. Bijvoorbeeld de afspraak om in een deel van een
Natura 2000-gebied paden aan te leggen en een ander deel af te sluiten. Zo kunnen mensen
de natuur beleven, kunnen dieren er hun jongen groot brengen en kunnen planten worden
beschermd. De afspraken zijn afhankelijk van de mogelijkheden van het gebied en van
datgene dat nodig is om de waardevolle natuur in het gebied te behouden of verder te
ontwikkelen.

1.2

Natura 2000-gebied: Oostvaardersplassen
Dit beheerplan heeft betrekking op het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen.
De Oostvaardersplassen beslaat circa 5480 hectare. Het natuurgebied bestaat uit een
moerasdeel en een droger, grazig deel. In het moerasdeel (ongeveer 3600 hectare) komen
een paar grote, ondiepe plassen voor (Grote Plas, Keersluisplas, Hoekplas, Krenteplas en
Aalscholverbosplassen), waarlangs soms stroken moerasandijvie en grote en kleine lisdodde
groeien en die overgaan in uitgestrekte rietvelden. Verspreid in de rietvelden staan wilgen en
kleine wilgenbossen. In dit moerasdeel springt vooral de vogelbevolking in het oog.
Aan het moerasdeel grenst een droger, grazig deel (ongeveer 1880 hectare), dat daarvan
wordt gescheiden door een kade. In het grazige deel van de Oostvaardersplassen komen
weidse, droge en vochtige tot natte graslanden voor met hier en daar poelen. Er zijn ook
graslanden met wilgen. Veel van de wilgen zijn dood of verkeren in staat van aftakeling.
Verder komen er in het grazige deel gebieden voor met landriet (riet op droog land) en
ruigtekruiden. In enkele delen daarvan staan vlierstruiken, die ook in staat van aftakeling
verkeren. Op veel plaatsen gaat de begroeiing van landriet en ruigtekruiden over in grazige
ruigte, die op zijn beurt overgaat in kort grasland. In het grazige deel van de
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Oostvaardersplassen zijn grote kudden in vrijheid levende runderen, paarden en edelherten
en grote zwermen ganzen beeldbepalend
Het moerasdeel en het grazige deel van de Oostvaardersplassen vormen ecologisch een
functionele eenheid. Tienduizenden niet-broedende ruiende grauwe ganzen scheppen met
hun vraat aan riet een mozaïek van open water en begroeiing in het moerasdeel, waar veel
vogelsoorten in (relatief) grote aantallen leven (o.m. grote zilverreiger, roerdomp,
porseleinhoen, slobeend, tafeleend en snor). De ruiende grauwe ganzen verzamelen zich
voor en na de vleugelrui in graslanden in het grazige deel. Voldoende voedsel in die periode
is belangrijk want de ganzen teren in op hun vetreserves tijdens de rui.
Zowel de graslanden als de kale of grazige oevers van de poelen worden in stand gehouden
door in het wild levende paarden, runderen en edelherten. Hier profiteren niet alleen de
grauwe ganzen van, maar ook grote en kleine zilverreiger, lepelaar, brandgans, kolgans,
wilde zwaan, bergeend, smient, krakeend, pijlstaart, wintertaling, grutto, kemphaan, kluut,
kievit en goudplevier, alsmede de aaseters zeerarend en raaf.
De Oostvaardersplassen doen vooral dienst als rust, voedsel- en broedgebied voor zeer veel
water- en moerasvogels. Bijna 250 soorten zijn hier waargenomen, meer dan 100 soorten
broeden er jaarlijks, terwijl voor ruim 20 soorten het gebied wezenlijk bijdraagt aan het
voortbestaan van de West-Europese populatie. Eén van de grootste aalscholverkolonie van
West Europa komt hier voor, maar ook belangrijke populaties van baardmannetje, lepelaar,
grauwe gans en blauwborst. De Oostvaardersplassen blijkt als een toeleveringsgebied te
werken, van waaruit andere natuurgebieden in Nederland en omringende landen worden
‘bevoorraad’. Bovenop deze hoge aantallen, komen ook nog eens vogelsoorten tot broeden
die al tientallen jaren tot vele eeuwen als broedvogel uit Nederland waren verdwenen, zoals
grauwe gans, grote zilverreiger en zeearend. De Oostvaardersplassen functioneert als een
onderdeel van een netwerk van ‘wetlands’ in heel Europa. Binnen Nederland behoren
gebieden als het Lauwersmeer, de Wieden en de Weerribben, het Markiezaat, de Biesbosch
en het Naardermeer ook tot dit netwerk (Staatsbosbeheer, 2008).
Begrenzing
De Oostvaardersplassen wordt begrensd door de Oostvaardersdijk, Knardijk, spoorlijn
Almere-Lelystad (spoorsloot) en de gemeentegrens van Almere. Het gebied is omrasterd.
Binnen dit raster liggen ook het Oostvaardersbos en een deel van het Kotterbos, die echter
niet tot het Natura 2000-gebied behoren. De begrenzing van het Natura 2000-gebied valt
samen met het in 1986 aangewezen Beschermd Natuurmonument Oostvaardersplassen. De
begrenzing van het gebied zijn te zien in Figuur 1.1. In tabel 1.1 wordt samengevat met
welke kenmerken het gebied officieel geregistreerd staat bij het Ministerie van EZ. De
Oostvaardersplassen wordt omgeven door andere natuurgebieden (EHS en Natura 2000), te
weten het Markermeer, de ecozone de Vaart, het Oostvaardersbos (125 ha), het Kotterbos
(340 ha), het Oostvaardersveld (328 ha) en de Hollandse Hout (983 ha). De bosgebieden
hebben een functie als bufferzone en overgangsgebied naar het omliggende grootschalige
agrarische gebied en naar het stedelijke gebied van Almere en Lelystad.
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Figuur 1.1. Ligging en begrenzing Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen.

Bescherming
De Oostvaardersplassen is aangewezen als Natura 2000-gebied en als wetland in het kader
van het Ramsarverdrag. Het Ramsarverdrag is een internationale overeenkomst t.b.v. het
beschermen van waterrijke natuur. Verder is het milieubeschermingsgebied voor bodem en
stilte. De Raad van Europa heeft in 2009 het ‘Europees diploma voor beschermde gebieden’
aan het natuurgebied Oostvaardersplassen gegeven, een status overigens, die dit jaar komt
te vervallen. Met dit diploma wil de Raad van Europa onderstrepen dat het een bijzonder
natuurgebied is waar een excellent beheer wordt gevoerd.
Tabel 1.1. Kenmerken waarmee het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen officieel geregistreerd
staat bij het Ministerie van EZ.
Kenmerken Oostvaardersplassen
Gebiedsnummer
78
Natura 2000-landschap
Meren en Moerassen
Status
Vogelrichtlijn
Sitecode
NL9802054
Beschermd natuurmonument
Ja
Eigenaar en beheerder
Staatsbosbeheer
Provincie
Flevoland
Gemeente
Lelystad
Oppervlakte
5.480 hectare
Begrenzing
Zie Figuur 1.1

1.3

Functie beheerplan
De Natuurbeschermingswet 1998 vereist dat voor elk Natura 2000-gebied een beheerplan
wordt opgesteld. Het beheerplan is het kader voor het bereiken en handhaven van de
instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied en heeft de volgende functies.
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Uitwerking van de instandhoudingsdoelstellingen.
Het beheerplan beschrijft de huidige natuurwaarden in het Natura 2000-gebied en de
ecologische vereisten die noodzakelijk zijn om de instandhoudingsdoelen te bereiken en/of te
behouden. Daarnaast wordt aangegeven op welke wijze en termijn de instandhoudingsdoelen
gerealiseerd zullen worden.
Uitwerking van instandhoudingsmaatregelen
Het beheerplan beschrijft de inrichtingsmaatregelen, beheermaatregelen en
beleidsmaatregelen die nodig zijn om er voor te zorgen dat de instandhoudingsdoelen
duurzaam gerealiseerd worden. Ook wordt vastgelegd welke instanties verantwoordelijk zijn
voor de uitvoering van de maatregelen en welke afspraken het bevoegd gezag hierover met
de partijen in het gebied maakt.
Kader voor vergunningverlening.
Het beheerplan beschrijft de activiteiten, die momenteel in en om het Natura 2000-gebied
plaatsvinden, in relatie tot de instandhoudingsdoelen. Wanneer activiteiten plaatsvinden die
een negatief effect hebben op het behalen van de instandhoudingsdoelen, worden in het
beheerplan maatregelen geformuleerd om deze effecten te minimaliseren. Voor toekomstige
activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelen moet de
vergunningprocedure van de Natuurbeschermingswet 1998 gevolgd worden. Het beheerplan
fungeert als kader voor het natuurbeleid in het Natura 2000-gebied, en is daarmee het
toetsingskader voor de toepassing van de Natuurbeschermingswet 1998.

1.4

Status en vaststellingprocedure van het beheerplan

1.4.1

Opstellen van het beheerplan
Op 23 december 2009 is het definitieve aanwijzingsbesluit voor de Oostvaardersplassen
gepubliceerd. De staatssecretaris van EZ is, als bevoegd gezag, verantwoordelijk voor het
opstellen van het beheerplan. Het Ministerie van EZ heeft Dienst Landelijk Gebied en
Staatsbosbeheer de opdracht gegeven om gezamenlijk het beheerplan voor de
Oostvaardersplassen op te stellen.
Het beheerplan is opgesteld op basis van het proces dat in Figuur 1.2 schematisch is
weergegeven. Bij het opstellen van het beheerplan is overleg gevoerd met eigenaren,
provincie, gemeenten, waterschap, organisaties op het gebied van landbouw, natuur en
recreatie en andere belanghebbenden. Een volledig overzicht van de procedure en de
betrokken organisaties is opgenomen in bijlage 1. De stappen 2 tot en met 5 in Figuur 1.2
zijn diverse malen doorlopen, met veel aandacht voor het samenstellen van het
maatregelenpakket.

1.4.2

Inspraak- en vaststellingprocedure van het beheerplan
De staatssecretaris van EZ heeft, met instemming van Gedeputeerde Staten van Flevoland,
het ontwerpbeheerplan vastgesteld op 15 september 2014. Vervolgens heeft een
inspraakprocedure plaatsgevonden op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het
ministerie van EZ heeft hiertoe het ontwerpbeheerplan, gedurende zes weken, ter inzage
gelegd. Tijdens deze periode heeft een ieder de mogelijkheid gehad om een zienswijze
kenbaar te maken. Op basis van de ontvangen zienswijzen heeft het ministerie van EZ een
nota van antwoord opgesteld. Hierin zijn de zienswijzen op het ontwerp Natura 2000beheerplan opgenomen en is aangegeven hoe daar bij de besluitvorming mee is omgegaan.
Mede op basis van de inspraakreacties hebben de staatssecretaris van EZ en Gedeputeerde
Staten van Flevoland het definitieve beheerplan vastgesteld. Op het definitieve beheerplan
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kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State.

Figuur 1.2. Iteratief proces van opstellen van het beheerplan.

1.4.3

Looptijd en evaluatie
Een beheerplan heeft een geldigheidsduur van zes jaar. Gedurende deze zes jaar worden de
effecten van de maatregelen op het realiseren van de instandhoudingsdoelen gemonitord.
Tegen het einde van deze periode wordt het beheerplan door het bevoegde gezag
geëvalueerd en wordt beoordeeld of de maatregelen de beoogde resultaten opleveren.
Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie kan de geldigheid van het beheerplan met nog
eens zes jaar worden verlengd of wordt een nieuw beheerplan met nieuwe maatregelen
opgesteld.

1.5

Leeswijzer
Dit beheerplan is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 worden de kernopgaven en de
instandhoudingsdoelstellingen beschreven voor de soorten waarvoor dit Natura 2000-gebied
is aangewezen. Hoofdstuk 3 beschrijft de geschiedenis en de situatie van nu, zowel abiotisch
als landschapsecologisch. Dit hoofdstuk mondt uit in het benoemen van sleutelfactoren en –
processen, knelpunten en perspectieven.
In hoofdstuk 4 worden relevante plannen en beleid beschreven, die van belang zijn voor de
instandhoudingsdoelstellingen en de activiteiten die momenteel plaatsvinden in en om het
Natura 2000-gebied. In dit hoofdstuk wordt tevens beoordeeld of deze activiteiten effect
hebben op het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen. In hoofdstuk 5 wordt de
PAS-gebiedsanalyse beschrevenen om depositie van stikstof te beoordelen in het licht van de
stikstofgevoelige soorten. Hoofdstuk 6 bevat de visie op het gebied, een uitwerking van de
doelen en de maatregelen die uitgevoerd worden om de instandhoudingsdoelstellingen te
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bereiken. In Hoofdstuk 7 wordt de fasering van de maatregelen in de tijd beschreven en
worden de maatregelen verbonden aan opgaven op het gebied van monitoring en evaluatie.
Hoofdstuk 8 bevat het kader voor vergunningverlening.
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2

Instandhoudingsdoelen

In dit hoofdstuk komen de kernopgaven, de algemene en de gebiedsspecifieke doelen voor
de Oostvaardersplassen aan de orde.

2.1

Kernopgaven
Het Natura 2000-netwerk is opgedeeld in acht zogenaamde Natura 2000-landschappen. De
Oostvaardersplassen valt onder het landschaptype ’Meren en Moerassen’, categorie B
‘Zeeklei’. Voor elk van de landschapstypen is een landschappelijke kernopgave geformuleerd.
De landschappelijke kernopgave omvat de belangrijkste behoud- en herstelopgaven van het
landschapstype. De landschappelijke kernopgave voor ‘Meren en Moerassen’ wordt als volgt
beschreven:
‘Behoud en herstel van samenhang tussen slaapplaatsen en foerageergebieden in het
bijzonder voor grasetende watervogels en meervleermuizen. Voor afgesloten zeearmen en
randmeren behoud van de specifieke betekenis van de verschillende onderdelen voor
habitattypen en vogels. Herstel van mozaïek van verlandingsstadia van open water tot
moerasbos en herstel van gradiënt watertypen (inclusief brak) met name in de
deellandschappen Laagveen’ (Ministerie van LNV, 2006a).
Per landschapstype is de landschappelijke kernopgave vervolgens uitgewerkt in meerdere
specifieke kernopgaven. Aan elk Natura 2000-gebied zijn één of meer van deze specifieke
kernopgaven toegekend. De kernopgaven geven de belangrijkste behoud- en herstelopgaven
aan, stellen prioriteiten en geven richting bij het opstellen van de beheerplannen. De
kernopgaven moeten leiden tot een duurzame bescherming van gebieden en een gunstige
staat van instandhouding van specifieke habitattypen en soorten (Ministerie van LNV,
2006a). Aan kernopgaven die gebonden zijn aan habitattypen of soorten die afhankelijk zijn
van grond- of oppervlaktewater, is aan bepaalde Natura 2000-gebieden een wateropgave
toegekend. In deze Natura 2000-gebieden zijn optimale watercondities van belang voor het
behalen van de Natura 2000-doelen. Aan twee van de kernopgaven van de
Oostvaardersplassen is zo’n wateropgave toegekend. Er is geen termijn gekoppeld aan het
realiseren van de wateropgaven. Wel geldt dat het tempo van realisatie van watercondities
het behalen van de instandhoudingsdoelen niet in gevaar mag brengen (Ministerie van LNV,
2007b). De kern- en wateropgaven voor de Oostvaardersplassen zijn samengevat in Tabel
2.1.
Tabel 2.1. Kern- en wateropgaven van de Oostvaardersplassen (Ministerie van LNV, 2006a; Ministerie
van LNV 2006b).
Kernopgave
(en code)
Rui- en rustplaatsen
(4.05)
Overjarig riet
(4.06)

Plas-dras situaties
(4.07)

Beschrijving kernopgave

Wateropgave

Voldoende ruiplaatsen en rustgebieden voor
watervogels zoals ganzen, slobeend A056 en kuifeend
A061.
Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig
riet, inclusief waterriet, door herstel van natuurlijke
peildynamiek en tegengaan verdroging t.b.v.
rietvogels, zoals roerdomp A021, woudaapje A022,
snor A292 en grote karekiet A298.
Plas-dras situaties voor smienten A050 en broedvogels
zoals kemphaan A151, porseleinhoen A119.

nee

ja

ja
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2.2

Algemene instandhoudingsdoelen
Naast de doelen die in de kernopgaven staan, gelden algemene doelen voor alle Natura
2000-gebieden en zijn er voor elk gebied specifieke doelen voor een aantal soorten en/of
habitats geformuleerd. Dit zijn de instandhoudingsdoelstellingen die in het aanwijzingsbesluit
zijn vastgelegd.
De algemene instandhoudingsdoelen zijn:
1. behoud en indien van toepassing herstel van de bijdrage van het Natura 2000-gebied
aan de ecologische samenhang van Natura 2000 zowel binnen Nederland als binnen de
Europese Unie;
2. behoud en indien van toepassing herstel van de bijdrage van het Natura 2000-gebied
aan de biologische diversiteit en aan de gunstige staat van instandhouding van
natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie, die zijn opgenomen in bijlage I
of bijlage II van de Habitatrichtlijn. Dit behelst de benodigde bijdrage van het gebied aan
het streven naar een op landelijk niveau gunstige staat van instandhouding voor de
habitattypen en de soorten waarvoor het gebied is aangewezen;
3. behoud en indien van toepassing herstel van de natuurlijke kenmerken van het Natura
2000-gebied, inclusief de samenhang van de structuur en functies van de habitattypen
en van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen;
4. behoud en indien van toepassing herstel van de op het gebied van toepassing zijnde
ecologische vereisten van de habitattypen en soorten waarvoor het gebied is
aangewezen (Ministerie van LNV, 2009).

2.3

Soortspecifieke instandhoudingsdoelen
De Oostvaardersplassen is een Vogelrichtlijngebied en voor dit gebied zijn 33 specifieke
instandhoudingsdoelen geformuleerd. Het betreft 31 vogelsoorten waarbij voor de lepelaar
en de grote zilverreiger twee doelen gelden; zowel voor de broedvogels als voor de nietbroedvogels. In Tabel 2.2 zijn de instandhoudingsdoelen voor de Oostvaardersplassen
samengevat. De uitgebreide beschrijving van het instandhoudingsdoel per vogelsoort, zoals
beschreven in het aanwijzingsbesluit, is te vinden in bijlage 3.
In de instandhoudingsdoelen wordt per vogelsoort (met uitzondering van de zeearend)
aangegeven hoe groot de draagkracht van de Oostvaardersplassen moet zijn. In kader 2.1
wordt uitgelegd hoe deze draagkrachtinschattingen berekend zijn. Voor broedvogels gaat het
om het aantal broedparen en voor niet-broedvogels om het aantal individuele vogels dat in
de Oostvaardersplassen moet kunnen leven.
Dit betekent dat het gebied zo ingericht moet zijn, dat deze aantallen gehuisvest kunnen
worden. De instandhoudingsdoelen richten zich dus op het gehele biotische en abiotische
complex van factoren, die de soort haar specifieke aanzien geven en die noodzakelijk zijn
voor het behoud van de biologische diversiteit van het gebied (Ministerie van LNV, 2006a,
Ministerie van LNV, 2009).
Er geldt een monitoringsverplichting voor de instandhoudingsdoelstellingen (zie hoofdstuk 7
voor het monitoringsprogramma voor de Oostvaardersplassen). Indien uit monitoring blijkt
dat over een reeks van jaren de geformuleerde (gemiddelde) aantallen uit de doelen niet
worden gehaald, moet worden getracht dit te verklaren aan de hand van zowel (a)biotische
gegevens uit het gebied als de populatieontwikkeling op regionale, nationale en
internationale schaal. Dit laatste wordt door SOVON bijgehouden en gepubliceerd, (mede) in
opdracht van het Ministerie van EZ. Omdat in het beheer van de Oostvaardersplassen
‘natuurlijkheid’ een hoofdrol speelt, is op voorhand bekend dat de aantallen van een aantal
vogelsoorten van jaar tot jaar sterk kunnen fluctueren. Het aanwijzingsbesluit zegt hierover:
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‘Eén van de uitgangspunten in de Natura 2000 contourennotitie is dat doelstellingen in de
tijd robuust geformuleerd moeten worden. Dit is gedaan om zo te kunnen anticiperen op
bijvoorbeeld de natuurlijke dynamiek of mogelijke klimaatsveranderingen.’ Daarnaast blijkt
uit antwoorden op de zienswijzen (pagina 52 t/m 54) duidelijk dat het voor de
Oostvaardersplassen de bedoeling is om rekening te houden met langjarige cycli van
vegetatiesuccessie en terugzetting, dus geen behoud van de gemiddelde aantallen vogels
elke periode van zes jaar (looptijd beheerplan). In de antwoorden staat onder meer: ‘In het
beheerplan moet omschreven worden wat de effecten kunnen zijn van de periodieke
wisselingen van waterpeil en vegetatieontwikkeling, op de draagkracht van het gebied over
langere termijn.’ Deze beschrijving staat in §6.3.2. Om te verifiëren of de inschattingen van
die effecten in dit beheerplan kloppen zullen ook monitoringsgegevens over een lange
periode moeten worden beschouwd. In dit beheerplan wordt dit zó geïnterpreteerd dat de
periode waarover bepaald wordt of de doelen gehaald worden, gesteld moet worden op 20 à
30 jaar.
In de voorspellingen van effecten van maatregelen (§6.3) is uitgegaan van 30 jaar, omdat
terugzetting van de vegetatieontwikkeling en de visfauna alleen plaatsvindt bij een extreme,
langdurige droogte (al of niet antropogeen, zie hoofdstuk 3). Wordt echter de meest extreme
natuurlijke droogte in noordwest Europa van de afgelopen vijftig jaar als maat genomen,
namelijk de periode van mei 1975 t/m september 1976, dan wordt uit historisch-vergelijkend
onderzoek duidelijk dat een dergelijke lange droge periode gemiddeld maar eens in de dertig
à veertig jaar plaatsvindt (Lehner & Döll, 2001; Rodda & Marsh, 2011).
Relatieve bijdrage
De landelijke Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen voor de habitattypen en soorten
vormen een kader voor de formulering van de instandhoudingsdoelstellingen op
gebiedsniveau. In Tabel 2.2 is de relatieve bijdrage van de Oostvaardersplassen aan de
landelijke instandhoudingsdoelstellingen weergegeven. In het geval van vogelsoorten is dit
het aandeel van de landelijke populatie dat (geregeld) in het gebied aanwezig is (Ministerie
van LNV, 2009). Daarbij wordt zowel op nationale schaal als op internationale schaal naar de
bijdrage gekeken die het gebied leverde rond de eeuwwisseling. Dit is gebaseerd op de
aantallen vogels in de periode 1999-2004.
Landelijke staat van instandhouding
De staat van instandhouding van de soorten is op landelijk niveau beoordeeld. Hierin zijn de
vogelsoorten beoordeeld op ontwikkeling ten aanzien van verspreiding, populatieomvang,
leefgebied en toekomstperspectief. De beoordelingen zijn gebaseerd op inventarisaties en
monitoringsgegevens (voor zover beschikbaar) en op basis van best expert-judgement
(Ministerie van LNV, 2008). In Tabel 2.2 wordt de staat van instandhouding weergegeven
per vogelsoort.
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Tabel 2.2. Instandhoudingsdoelstellingen en relatieve bijdrage van de Oostvaardersplassen en de
landelijke staat van instandhouding van de vogelsoorten waarvoor de Oostvaardersplassen is
aangewezen als Natura 2000-gebied (Ministerie van LNV, 2006a; Ministerie van LNV, 2009).
Code

Soort

Broedvogels
A004
Dodaars
A017
Aalscholver
A021
Roerdomp
A022
Woudaapje
A026
Kleine Zilverreiger
A027
Grote Zilverreiger
A034
Lepelaar
A081
Bruine Kiekendief
A082
Blauwe Kiekendief
A119
Porseleinhoen
A272
Blauwborst
A292
Snor
A295
Rietzanger
A298
Grote karekiet

LSvI

Relatieve
bijdrage *

Doelstelling
Oppervlak
Kwaliteit

+
+
--+
+
+
+
--+
-+
--

6-15%
15-30%
6-15%
6-15%
15-30%
>70%
6-15%
2-6%
2-6%
6-15%
<2%
30-50%
2-6%
<2%

=
=
=
>
=
=
=
=
>
>
=
=
=
=

=
=
=
>
=
=
=
=
>
>
=
=
=
=

Draagkracht
Aantal
Aantal
vogels
paren
140
8000 (r)
40
3
20
40
160
40
4
40
190
680
790
3

Kern
opgaven

4.06, W
4.06, W

4.07, W
4.06, W
4.06, W

Niet- broedvogels
A027
Grote Zilverreiger
+
f, 30-50%
=
=
30 (sg)
A034
Lepelaar
+
f, 30-50%
=
=
110 (sg)
A038
Wilde Zwaan
sf, 2-6%
=
=
20 (sg)
A041
Kolgans
+
sf, <2%
=
=
600 (sg)
4.05
A043
Grauwe Gans
+
sf, 2-6%
=
=
4200 (sg)
4.05
A045
Brandgans
+
sf, <2%
=
=
1800 (sg)
4.05
A048
Bergeend
+
f, <2%
=
=
90 (sg)
A050
Smient
+
sf, <2%
=
=
2100 (sg)
4.07, W
A051
Krakeend
+
f, 2-6%
=
=
480 (sg)
A052
Wintertaling
f, 2-6%
=
=
1300 (sg)
A054
Pijlstaart
f, <2%
=
=
80 (sg)
A056
Slobeend
+
f, 15-30%
=
=
1900 (sg)
4.05
A059
Tafeleend
-s
=
=
11900 (sm)
A061
Kuifeend
s
=
=
10200 (sm)
4.05
A068
Nonnetje
s
=
=
280 (sm)
A075
Zeearend
+
f, 15-30%
=
=
A132
Kluut
f, <2%
=
=
100 (sg)
A151
Kemphaan
sf, <2%
=
=
210 (sm)
A156
Grutto
-sf, <2%
=
=
90 (sg)
* Het gebied vervult hoofdzakelijk een slaapplaatsfunctie (s), foerageerfunctie (f) of beide (sf). Relatieve bijdrage is
alleen berekend als het landelijke doel en het gebiedsdoel beide zijn gebaseerd op dezelfde waarde (òf
seizoensmaximum óf seizoensgemiddelde)
X
Zie Tabel 2.1 voor beschrijving van de kernopgaven
Legenda
LSvI
s
f
=
>
r
sg
sm
W

Landelijke Staat van Instandhouding (- - zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig)
Slaapplaatsfunctie
Foerageerfunctie
Behoudsdoelstelling
Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling
Achter een getal duidt op een regionaal doel voor het IJsselmeergebied
Achter een getal duidt op seizoensgemiddelde
Achter een getal duidt op seizoensmaxima
Kernopgave met wateropgave
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Kader 2.1. Berekening draagkrachtinschatting
De draagkrachtinschattingen uit de instandhoudingsdoelstellingen van de Oostvaardersplassen zijn
gebaseerd op systematisch uitgevoerde tellingen in de jaren 1999-2004 (evenals voor vogels in andere
Natura 2000-gebieden).
Onder de ‘draagkracht van een gebied’ wordt in dit beheerplan het volgende verstaan:
“De draagkracht van het gebied geeft het aantal individuen van een soort weer dat het gebied kan
herbergen, gebaseerd op de grootte en kwaliteit van het gebied en de verschillende habitatelementen
die het voorkomen van de soort mogelijk maken.” (Ministerie van LNV, 2009).
Voor de broedvogels heeft het Ministerie van EZ de gewenste draagkracht in de instandhoudingsdoelen
gebaseerd op het gemiddelde aantal broedparen in de jaren 1999 tot en met 2003. Bij niet-broedvogels
wordt de draagkracht uitgedrukt door ‘seizoensgemiddelden’ (gemiddeld aantal over twaalf maanden
van juli tot en met juni) of ‘seizoensmaxima’ (hoogste aantal in twaalf maanden van juli tot en met
juni)”. (SOVON & CBS, 2005; Ministerie van LNV, 2006b; Ministerie van LNV, 2009; SOVON, 2011). Dit
is inclusief mogelijke ‘nulwaarnemingen’ (diverse wintergasten worden immers in de zomermaanden niet
of nauwelijks waargenomen). Het gehanteerde seizoensgemiddelde over de periode juli 1999 – juni
2004 is dan weer het gemiddelde van vijf seizoensgemiddelden van de genoemde opeenvolgende
‘seizoenen’. Seizoensmaxima zijn gebruikt in gevallen waarin de beschikbare gegevens niet toereikend
zijn voor het berekenen van seizoensgemiddelden. De weergegeven seizoensmaxima in
instandhoudingsdoelstellingen zijn gemiddelden van de achtereenvolgende maxima van een reeks van
jaren (seizoenen 1999/2000 t/m 2003/2004). Aangezien het hier niet-broedvogels betreft die vaak
vooral in een bepaald deel van het seizoen in Nederland verblijven, betekent dit dat gedurende bepaalde
maanden gemiddeld méér vogels in een gebied voorkomen dan een seizoensgemiddelde aangeeft.
Daarentegen zijn de aantallen voorkomende vogels per maand meestal lager dan het (gemiddelde)
seizoensmaximum, omdat dit een gemiddelde van de piekwaarden uit vijf achtereenvolgende seizoenen
weerspiegelt.
Bij herstelopgaven zijn de aantallen meestal gebaseerd op de historische potentie van desbetreffend
Natura 2000-gebied, dat is het maximaal aantal vastgestelde vogels (of broedparen) over een interval
van enkele jaren gedurende de periode 1980-2003 (SOVON & CBS, 2005)
Behalve in het aanwijzingsbesluit zijn de genoemde streefgetallen en trends ook terug te vinden in het
SOVON-rapport ‘Trends van vogels in het Nederlandse Natura 2000 netwerk (SOVON & CBS, 2005), het
rapport waarop het Ministerie van EZ de draagkrachtinschattingen heeft gebaseerd en waarin de eerder
genoemde telgegevens van RWS RIZA (met betrekking tot de Oostvaardersplassen) zijn verwerkt.

2.4

Relatie tussen Natura 2000-doelen en grote herbivoren
Grote herbivoren
Vanaf 1983 zijn grote herbivoren heckrund, konik en edelhert geïntroduceerd in de
Oostvaardersplassen om op een natuurlijke manier te zorgen voor kort grasland voor
foeragerende ganzen (zie voor meer informatie hoofdstuk 3).
Omdat natuurlijke processen een belangrijke rol spelen in de natuurlijke waarden van het
ecosysteem van de Oostvaardersplassen, werden de grote herbivoren steeds meer erkend
als onderdeel van het ecosysteem in plaats van als beheermaatregel. Dit is in 1996
geformaliseerd door de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, door
de grote herbivoren te classificeren als wilde dieren. Dit is naderhand bekrachtigd door het
gerechtshof. Er werd gekozen voor een beleid van minimaal ingrijpen teneinde natuurlijke
ecologische processen maximaal de ruimte te geven (ICMO2, 2010).
In dit Natura 2000-beheerplan worden de grote herbivoren dan ook beschouwd als een
integraal onderdeel van het ecosysteem met een zelfstandige waarde. Zij zijn een belangrijk
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onderdeel van het systeem omdat zij, met hun begrazing, zorgen voor geschikte
omstandigheden voor Natura 2000-vogelsoorten.
Voor beide onderwerpen (grote herbivoren en Natura 2000) zijn de doelen concreet gemaakt
en vastgesteld in de Tweede Kamer. Daarmee worden ze in dit beheerplan als nevengeschikt
beschouwd. Wanneer uit monitoring blijkt dat begrazing door grote herbivoren, tegen de
verwachting in, het behalen van de Natura 2000-doelen structureel en op lange termijn in de
weg staat, zal er opnieuw naar deze aanpak gekeken moeten worden. Dit omdat de Natura
2000-doelen Europees vastgesteld zijn.
Het beheer en het welzijnsaspect van de grote herbivoren wordt beschreven in de adviezen
van de International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO1 en
ICMO2) en het managementplan van Staatsbosbeheer. Hieronder wordt hier een korte
samenvatting van gegeven, voor meer informatie: zie bijlage 2.
ICMO1 en ICMO2
Om het beheer en het dierenwelzijn van de grote herbivoren in de Oostvaardersplassen te
beoordelen werd in 2005 en 2010 een International Commission on Management of the
Oostvaardersplassen (ICMO1 en ICMO2) ingesteld. ICMO2 heeft een integraal pakket van
aanbevelingen ontwikkeld. In bijlage 2 wordt hier verder op ingegaan.
Daarnaast heeft ICMO2 in haar advies onder andere het volgende geconcludeerd:
Hoewel het ontstaan van de Oostvaardersplassen en het handhaven van de begrenzing ervan
door de mens zijn bepaald, komen de meeste interne processen in het gebied overeen met
die in natuurlijke ecosystemen (ICMO2, 2010).
Managementplan van Staatsbosbeheer
Op basis van het advies van ICMO2 heeft Staatsbosbeheer een nieuw managementplan
geschreven: ‘Managementplan Oostvaardersplassengebied
2011 - 2015. Uitwerking en implementatie van ICMO2 maatregelen, monitoring en
communicatie’. In dit managementplan staat omschreven welke doelstellingen
Staatsbosbeheer voor de Oostvaardersplassen in de toekomst hanteert en op welke wijze
Staatsbosbeheer deze wil bereiken. Ook de beheermaatregelen ten aanzien van de grote
herbivoren worden hierin beschreven.
De hoofddoelstelling voor de Oostvaardersplassen is in het managementplan als volgt
geformuleerd:
‘Het in stand houden en verder laten ontwikkelen van een natuurlijk moerasecosysteem met
een hoge natuurwaarde als voortplantings- en verblijfgebied van vrij levende moerasvogels
en zoogdieren.’
Daarmee is het vertrekpunt voor het Natura 2000-beheerplan dus dat in vrijheid levende
sociale kuddes van grote herbivoren onderdeel van het natuurlijk systeem zijn.
De hoofddoelstelling is verder uitgewerkt in een aantal concrete doelstellingen die richting en
inhoud geven aan de visie op de ecologische ontwikkeling, het wettelijke kader, het te
voeren interne beheer, de benodigde externe gebiedsontwikkeling en de maatschappelijke
inbedding. In bijlage 2 wordt hier verder op ingegaan.
Relatie Natura 2000-beheerplan, ICMO2 en managementplan
Het Natura 2000-beheerplan voor de Oostvaardersplassen is de uitwerking van het
aanwijzingsbesluit uit 2009, zoals dat is vastgesteld door de Staatssecretaris van EZ. In dit
beheerplan worden de maatregelen beschreven die noodzakelijk zijn om de doelen uit het
aanwijzingsbesluit te realiseren. De grote grazers worden gezien als een belangrijk onderdeel
van het natuurlijke systeem in de Oostvaardersplassen.
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Het belang van dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen wordt ook vanuit het Natura 2000beheerplan onderschreven. Dit beheerplan richt zich echter alleen op de
instandhoudingsmaatregelen voor de vogelsoorten waarvoor de Oostvaardersplassen zijn
aangewezen als Natura 2000-gebied. Het beheer van de grote grazers in de
Oostvaardersplassen valt niet onder het Natura 2000-beheerplan maar onder het
Managementplan Oostvaardersplassen 2011-2015 van Staatsbosbeheer, dat is opgesteld op
basis van het advies van ICMO2. Deze twee plannen (Natura 2000-beheerplan en
Managementplan) zijn nevengeschikt aan elkaar.
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3

Gebiedsbeschrijving

3.1

Inleiding: het ontstaan van de Oostvaardersplassen
In mei 1968 is Zuidelijk Flevoland drooggevallen. In het noordwesten zijn daarbij tegen de
Oostvaardersdijk plassen en grote stukken open water ontstaan.
Om de rijping van de (verzadigde) kleibodem te versnellen, is per vliegtuig rietzaad
verspreid dat massaal is opgekomen. In het eerste jaar na de drooglegging is de kale
kleibodem rondom het open water gekoloniseerd door de eenjarige moerasandijvie. Daarop
volgen de meerjarige kleine en grote lisdodde en uiteindelijk vestigt zich riet dat elders in de
polder is uitgezaaid. Het riet verdringt vervolgens de moerasandijvie en beide soorten
lisdodden naar de randen van het open water (Koridon et al., 1981; Vera, 1988).
Tegelijkertijd ontstaat over een grote oppervlakte spontaan wilgenbos omdat daarvoor op
dat moment ideale kiemomstandigheden aanwezig zijn, dat wil zeggen kaal droogvallend slik
in mei en juni.
Tussen de Oostvaardersdijk en de Lage Vaart heeft zich een moeras ontwikkeld bestaande
uit ondiep open water en moerasbegroeiing met een achterland van rietvelden en wilgenbos
(Dubbeldam, 1978; Jans & Drost, 1975). Het gebied wordt ontdekt door grote aantallen
moerasbewonende vogelsoorten1: roerdomp, lepelaar, bruine kiekendief, rietzanger, snor,
kleine karekiet, baardman en blauwborst. Ook duizenden wintergasten en doortrekkers
komen in het gebied: grauwe gans, wintertaling, slobeend, kemphaan, grutto en de kluut
(Koridon et al., 1981). Op nationale schaal zijn deze ontwikkelingen zodanig dat de
achteruitgang van populaties van vogelsoorten omslaat naar een toename ervan. Dat is de
reden waarom de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) in 1975 het besluit neemt om
langs de Oostvaardersdijk een tijdelijk natuurgebied te realiseren. In 1975 krijgt het gebied
de officiële status van tijdelijk natuurgebied (Jans & Drost, 1995).
Een aanvang wordt gemaakt met de ontginning van de polder. Er worden sloten en greppels
gegraven voor een betere ontwatering. Door de ontwatering klinkt de kleibodem in,
waardoor de polder lager komt te liggen dan het moerasgebied, waar het water is blijven
staan. Als gevolg hiervan stroomt het water van het moerasdeel naar de polder, waardoor
delen van het moeras droog vallen (Jans & Drost, 1995). In 1974 is daarom een
provisorische kade aangelegd om het moeras. In 1975 wordt het tracé van de kade
veranderd en krijgt die zijn huidige vorm (Polman, 1981).
Vanaf 1973 nemen grauwe ganzen bezit van het moeras om te ruien. Het gebied ontwikkelt
zich snel tot een sleutelruiplaats voor grauwe ganzen in Noordwest Europa (Zijlstra et al.,
1991). De RIJP accepteert deze enorme aantallen grauwe ganzen in de maanden mei, juni
en juli op de landbouwgronden (Dubbeldam, 1979), maar dit roept wel conflicten op met de
boeren die op het punt staan deze gronden in gebruik te nemen. Daarom is besloten
aangrenzende graslanden aan het natuurgebied toe te voegen. De ganzen verzamelen zich
op de graslanden voor de ruiperiode; na de rui gebruiken ze deze gebieden om aan te
sterken. De graslanden vormen met het moeras een samenhangend natuurgebied. Dat is
belangrijk omdat met behoud van de in het moeras grazende ganzen wordt voorkomen dat
het moeras zich tot een moerasbos ontwikkelt (Vera, 1980; 1988; Jans & Drost, 1995). In
1983 zijn de grenzen van het huidige natuurgebied vastgesteld. Door toevoeging van het
grazige gebied en het instellen van verschillende peilen daarbinnen, is de reeks van habitats

1

Moerasbewonenade vogelsoort/moerasvogel: vogelsoort die broedt en (mede) foerageert in moerassen. In dit beheerplan vallen de
volgende Natura 2000-soorten hieronder: dodaars, roerdomp, woudaap, grote zilverreiger, lepelaar, bruine kiekendief, porseleinhoen,
blauwborst, snor, rietzanger en grote karekiet. Kleine zilverreiger en blauwe kiekendief worden er niet toe gerekend, omdat zij met
name in het moeras foerageren op het moment dat dit waterstandverlagingt en er pionierssituaties ontstaan en i.h.a. vaak elders
foerageren.

Pagina 25 van 211

Natura 2000 | Beheerplan | Oostvaardersplassen

in de hydrologische gradiënt van nat naar droog, zoals dat aanwezig is in een natuurlijk
moerasecosysteem, compleet gemaakt.
Vanaf 1983 zijn grote herbivoren heckrund, konik en edelhert geïntroduceerd. Met hun
begrazing zorgen zij voor de aanwezigheid en het behoud van graslanden. Dat leidt niet
alleen tot behoud van grote aantallen ganzen, maar biedt ook kansen voor in het moeras
broedende visetende vogelsoorten als lepelaar, grote zilverreiger en kleine zilverreiger (Vera,
1980; Polman et al., 1982; Van Duin, 1993). Een belangrijk referentiegebied voor de
ontwikkeling van deze ideeën over de inrichting en het functioneren van de
Oostvaardersplassen is de Neusiedlersee met het aangrenzende Seewinkel-gebied geweest,
die in de grensregio van Oostenrijk en Hongarije liggen (zie König, 1952; Dvorak, 1987;
Vera, 1980).
In 1986 is het gebied als Staatsnatuurmonument aangewezen met als doel een zo compleet
en natuurlijk mogelijk functionerend moerasecosysteem tot ontwikkeling te brengen (Vera,
1988; Beheerscommissie 1995; Staatsbosbeheer, 2010). In het aanwijzingsbesluit tot
Staatsnatuurmonument staat dat ontwikkeling naar een voor Europese begrippen vrijwel
compleet moerasecosysteem mogelijk is, indien de nadere inrichting en beheer van het
moerasdeel en het grazige deel daar verder op gericht worden. Vervolgens is het gebied in
1989 onder de Vogelrichtlijn gebracht en op 23 december 2009 aangewezen als Natura
2000-gebied. In bijlage 2 wordt een kort overzicht gegeven van het natuurbeleid in de
Oostvaardersplassen.

Figuur 3.1. Toponiemen Oostvaardersplassen.
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3.2

Veranderingen sinds de drooglegging van de polder

3.2.1

Veranderingen in de waterhuishouding van het moerasdeel
In de ontwikkelingsgeschiedenis van de Oostvaardersplassen heeft de waterhuishouding van
het gebied verschillende veranderingen ondergaan. De waterhuishoudkundige geschiedenis
kan grofweg verdeeld worden in vier tijdvakken:
Eerste droge fase: 1968-1975
Het water stroomt geleidelijk weg uit het moeras naar de omgeving waar de bodem is
geklonken als gevolg van ontwatering ten behoeve van de ontginning en inrichting voor
landbouw, bosbouw of stedenbouw. In deze periode is het grootste deel van het moeras
droog gevallen (Lenselink et al., 1998).
Eerste natte fase: 1976-1986
In 1975 is een kade aangelegd om het moerasgebied. Deze kade voorkomt dat het
moerasgebied verder uitdroogt. Behalve de kade zijn ook een pomp en een aflaatwerk
geïnstalleerd, waardoor het mogelijk is om het waterpeil in de Oostvaardersplassen te
reguleren. Het moerasgebied functioneert daarbij als een eenheid, waarbij tot eind
zeventiger jaren voor het beheer van het waterpeil het natuurlijke verloop van neerslag en
verdamping als uitgangspunt is genomen (Jans & Drost, 1995). Dit heeft geleid tot hogere
waterstanden in de winter en lagere waterstanden in de zomer (peilverschil circa 20 cm).
Vanaf eind jaren zeventig (tot 1997)is ‘waterbeheersing’ als sturingsmechanisme voor het
gebied gehanteerd. In de periode 1980-1982 is het waterpeil meer constant gehouden,
waarna in de periode 1983-1986 weer is uitgegaan van een meer natuurlijk peilverloop met
hogere winterpeilen en lagere zomerpeilen. In deze periode is het waterpeil wel kunstmatig
gemanipuleerd, met als doel bepaalde moeras- of waadvogels te bevoordelen (Beemster et
al., 2002; Zwolse Courant, 1996). Dit heeft veelal niet geleid tot gewenste resultaten, omdat
het beoogde waterpeil vaak niet bereikt is door de enorme schaal van het gebied en de
beperkte aanvoer- en afvoermogelijkheden in relatie tot neerslag en verdamping. Als gevolg
van de komvorm van de plassen en de schaal van het gebied, is beïnvloeding van het
waterpeil op korte termijn ook veel lastiger te bewerkstelligen dan op meerjarige termijn.
In 1983 is het gebied van de Aalscholverkolonie met een lage kade omringd en voorzien van
een eigen aflaatduiker. Zodoende kan men de kolonie droog laten vallen bij het optreden van
botulisme. Als het gevaar van botulisme is verdwenen, kan water worden ingelaten vanuit de
overige plassen in het moerasgebied.
Tweede droge fase: 1987-1990
Door de voortdurende begrazing van de ruiende grauwe ganzen in combinatie met een
relatief vast peil, neemt de oppervlakte riet en lisdodde steeds verder af en ontstaat er een
steeds hardere, scherpere grens tussen open water en onbegraasd rietmoeras. Als gevolg
daarvan neemt ook het aantal broedparen van moerasbewonende vogelsoorten af. In 1986 is
besloten om in het moerasgebied een proef te doen met ‘cyclisch waterpeilbeheer’ om te
onderzoeken of de moerasvegetatie zich kan herstellen en hoe de verschillende
moerasbewonende vogelsoorten daarop reageren (Iedema & Kik, 1985; Jans & Drost 1995;
Beemster, 1997). Door een waterscheiding aan te leggen ter plaatse van een reeds
aanwezige, natuurlijke oeverwal (de Drempel) zijn twee waterhuishoudkundige eenheden
ontstaan: het westelijke compartiment met een oppervlakte van circa 2100 ha en het
oostelijke compartiment met een oppervlakte van circa 1500 ha. Aan het eind van de winter
1986/1987 is begonnen met het geleidelijk af laten stromen van het water van het westelijk
compartiment. In het najaar van 1988 valt vrijwel het gehele westelijke compartiment
droog.
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Het waterpeil in het oostelijke compartiment wordt in deze periode hoog gehouden en zelfs
met circa 10 cm verhoogd (zie Figuur 3.2).
Tweede natte fase: 1990-heden
Vanaf de winter 1990/1991 is de waterstand in het westelijke compartiment geleidelijk aan
weer verhoogd. Door de afstroming te beperken loopt het westelijk compartiment
langzamerhand weer vol. Er is nog steeds sprake van een scheiding tussen het westelijke en
oostelijke compartiment.
In 1994 bereikt het waterpeil in het westelijke compartiment (tot eind 1999) zijn
maximumpeil. In de jaren daarna wordt vanwege botulismebestrijding ingegrepen op de
waterpeilen. Zo is in het najaar van 1995 het peil zowel in het westelijke als het oostelijke
compartiment verlaagd. Omdat de winter van 1995/1996 erg droog was, dreigde
grootschalige droogval in de zomer van 1996. Daarop is in het oostelijke compartiment in de
zomer van 1996 water ingelaten.
In 1998 zijn naar ontwerpen van RIZA (Kamerlingh 1997 en Lucassen 1996) verschillende
inrichtingsmaatregelen uitgevoerd en is besloten om geen actief peilbeheer meer te voeren.
Dat betekent dat vanaf dat moment het waterpeil gestuurd wordt door het verschil tussen
neerslag en verdamping. Daarnaast is in februari 1998 de drempel die het moerasgebied in
tweeën deelt op meerdere plaatsen doorgegraven, zodat weer een directe verbinding tussen
beide compartimenten is ontstaan. De hoogte van de stuw is bepaald op NAP -3,70m. Als
gevolg van het doorsteken van de dam en het in werking stellen van de stuw stijgt het
waterpeil in het westelijke compartiment met circa 20 cm (Beemster et al., 2002) (zie Figuur
3.2). Hoewel de doorgravingen inmiddels voor een belangrijk deel weer zijn dichtgeslibd, is
de stroming van water tussen beide compartimenten bij hogere waterpeilen nog steeds goed
mogelijk.
De in 1999 gerealiseerde stuw aan de westzijde van het westelijke compartiment wordt ook
nu nog gebruikt als reguliere wateraflaat.

Figuur 3.2. Waterpeilen in het moerasgebied over de periode 1975-2005 (uit beheerevaluatie 19962005).

3.2.2

Veranderingen in de waterhuishouding in het grazig deel
Buiten het moerasgebied wordt in de periode tot 1982 gestart met de landbouwkundige
ontginning van de polder. Een regelmatig stelsel van watergangen voor een optimale
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landbouwkundige af- en ontwatering wordt aangelegd. Het gebied staat via de Kottertocht en
de Kitstocht in directe verbinding met de Lage Vaart.
Omdat het moerasdeel inmiddels hoger ligt dan de omringende gronden in het grazige deel
van de Oostvaardersplassen, zijn vaste drempels aangebracht om een al te diepe
ontwatering tegen te gaan en om vanaf het moerasdeel een geleidelijke overgang van
ondiep naar dieper gelegen grondwater te realiseren. Zij zorgen voor een hoge
grondwaterstand nabij het moeras en een lage grondwaterstand nabij de Lage Vaart. Het
verloop via vaste drempels van ondiep grondwater bij het moeras naar diep grondwater bij
de Lage Vaart is zo een analogie van natuurlijk functionerende ecosystemen met moerassen
en aangrenzende droge gebieden.
Naar voorbeeld van de Seewinkel zouden gegraven poelen in het grazige deel van de
Oostvaardersplassen kunnen functioneren als foerageergebied voor lepelaars, grote- en
kleine zilverreigers (Vera, 1988). In 1987 en 1988 zijn daarom enkele grote poelen gegraven
in het westelijke deel van het grazige gebied. In 1997 en 1998 zijn in de Broeklanden en
Waterlanden een aantal kleinere poelen gegraven. De oevers van de poelen zijn toegankelijk
voor de grote herbivoren. Daarnaast zijn sloten verbreed en voorzien van licht glooiende
taluds en zijn greppels verbreed en verdiept. Ook zijn in een aantal graslanden dat aan het
moeras grenst hoge waterstanden ingesteld waardoor natte graslanden zijn ontstaan. De
Waterlanden vervullen daarbij een complementaire rol, zowel naar het moeras- als naar het
grazige deel. De oppervlakte ondiepe poelen is daardoor toegenomen van 1 ha in 1988 tot
23 ha in 1996 en 297 ha in 2000 en de oppervlakte van periodiek geïnundeerd grasland van
23 ha in 1988 tot 67 ha in 1996 tot 113 ha in 2000 (Voslamber et al., 2010).

3.2.3

Veranderingen in het beheer in het grazige deel
In de ontwikkelingsgeschiedenis van de Oostvaardersplassen heeft het beheer van het
grazige deel verschillende veranderingen ondergaan die kort op een rij worden gezet:
Ontginning (1979 – 1982)
Oorspronkelijk bestond het grazige deel uit uitgestrekt rietland en wilgenbos. In dit deel van
de Oostvaardersplassen is in 1979 gestart met de ontginning. In totaal is ongeveer 900 ha
tot akkerland ontgonnen, daarbuiten is droog rietland en rietruigte gebleven. Alleen in de
‘Driehoek’ aan de noordoostzijde is een klein stuk wilgenbos blijven staan. Uit de
ontginningsperiode dateren de diepe brede tochten, zoals de Kitstocht en de Kottertocht,
sloten en in sommige percelen ook greppels. De grond die vrij kwam bij het graven is langs
de tochten, sloten en greppels gelegd. Op deze grond zijn massaal vlieren opgekomen. Het
basispatroon van de verkaveling van de polder, namelijk kavels van 500 meter breed en
1200 lang (zijnde 60 ha), is in het grazige deel van de Oostvaardersplassen op lucht- en
satellietfoto's nog steeds zichtbaar.
Tijdelijke akkerbouw en begrazingsexperimenten (1982 – 1995)
Na de ontginning is door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) tijdelijk winter- en
zomergerst, zomertarwe, winterkoolzaad, haver en luzerne verbouwd (Gewassenkaarten
1983, 1986 t/m 1989, 1992, 1993, Bedrijfsbureau RIJP). Op een aantal kavels heeft
akkerbouw plaatsgevonden tot in 1992. In 1993 zijn deze laatste landbouwkavels braak
gelegd (gegevens ontleend aan Gewassenkaarten 1983, 1986 t/m 1989, 1992, 1993 van het
Bedrijfsbureau RIJP). Om graslanden te ontwikkelen die door de ruiende grauwe ganzen
gebruikt kunnen worden als verzamelplaats, zijn de ontgonnen kavels vanaf 1982 ingezaaid
met verschillende grasmengsels. Om te onderzoeken hoe de graslanden zich ontwikkelen,
zijn diverse begrazingsexperimenten uitgevoerd in het grazige deel van de
Oostvaardersplassen
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Bij de ontwikkeling en het in stand houden van graslanden is sprake van twee
wetenschappelijke theorieën.
De eerste theorie stelt dat graslanden van nature niet voorkomen in Europa. Graslanden zijn
door boeren gemaakt en kunnen daarom alleen met aan landbouw ontleende
beheermethoden, zoals begrazing door hoge dichtheden huisrunderen en huispaarden,
gerealiseerd en in stand gehouden worden.
In het wild levende hoefdieren, waaronder oerrunderen en tarpans (de wilde voorouders van
de huisrunderen en huispaarden), leven van nature in heel lage dichtheden en daarom is het
laagland van Europa uiteindelijk door bos bedekt geraakt (Van Eerden et al., 1997; Vera,
2000; Vulink, 2001).
Deze theorie stelt dat in het wild levende herbivoren de ontwikkeling van de vegetatie onder
natuurlijke omstandigheden niet kunnen sturen, maar volgen. Dat houdt in dat het voor het
eindstadium van de successie niet uitmaakt of wilde herbivoren wel of niet aanwezig zijn.
Waar wat betreft bodem, klimaat en waterhuishouding bomen kunnen groeien, zoals in het
grazige deel van de Oostvaardersplassen, is dat bos. Begrazing met wilde herbivoren zoals
heckrunderen, konikpaarden en edelherten, leidt tot verruiging en uiteindelijk tot bos (Van
Eerden et al., 1997, Vulink, 2001; Van Vuure, 2003).
De andere theorie is geïnspireerd door de rol van de grazende, niet broedende grauwe
ganzen in het moeras van de Oostvaardersplassen, die - in tegenstelling tot de vorige theorie
- als herbivoor niet de ontwikkeling van de begroeiing volgen, maar deze juist sturen (Vera,
1988).
Op grond van deze waarneming en de resultaten van onderzoek naar de rol van grote
herbivoren op andere plekken in de wereld, stelt deze theorie dat in het wild levende
herbivoren de ontwikkeling van de begroeiing wel degelijk kunnen sturen. Deze sturing is
zodanig dat graslanden ontstaan en in stand worden gehouden, met name door de
gespecialiseerde inheemse graseters als oerrund en tarpan.
Het natuurlijke landschap met de inheemse fauna van grote wilde herbivoren is geen
gesloten bos geweest, maar een halfopen landschap, waar graslanden van nature deel van
uitmaken (Vera, 1986; 1988; 2000). Op grond daarvan zijn in 1983 heckrunderen, in 1984
konikpaarden en 1992 edelherten in de Oostvaardersplassen uitgezet om als functionele
equivalenten van het uitgestorven oerrund en tarpan de graslanden en parkachtige delen te
ontwikkelen (Vera, 1986: 1997; 2000). Struiken en bomen vestigen zich volgens deze
theorie in begraasd grasland door middel van doornstruiken als sleedoorn en meidoorn die
daarin opslaan en als zogenaamde “nurse species”, lokaal boomloze struwelen, solitaire
bomen en bosschages doen ontstaan (Vera, 1988, 2000).
Beide theorieën zijn in de praktijk toegepast. In het oostelijk droge deel zijn hoge dichtheden
huisrunderen en huispaarden ingezet in een combinatie van beweiden en maaien. Op grond
van de tweede theorie zijn in het westelijke deel van het grazige gebied heckrunderen,
konikpaarden en edelherten uitgezet. Er zijn 32 heckrunderen (in 1983), 25 konikpaarden (in
1984) en 57 edelherten (in 1992 en 1993) geïntroduceerd in een deel met ingezaaid
grasland en in een deel rond het Stort met een vegetatie van droog rietland, ruigte van riet
en grote brandnetel en een cohort van vlier. De verwachting dat de in het wild levende grote
herbivoren, als integraal onderdeel van het ecosysteem, op een natuurlijke manier
graslanden voor de ganzen zouden ontwikkelen en in stand zouden houden, bleek een juiste.
Daarom is in 1995 voor het hele grazige deel van de Oostvaardersplassen voor deze vorm
van natuurontwikkeling gekozen.
Jaarrond begrazing door grote herbivoren (1995 – heden)
Sinds 1995 wordt het hele grazige gebied dan ook jaarrond begraasd door heckrunderen,
konikpaarden en edelherten. Dit heeft geleid tot het in stand blijven en uitbreiding van een
korte grazige begroeiing op de ontgonnen, met gras ingezaaide kavels (met name de
oostzijde van het grazige deel). Buiten het groeiseizoen benutten de grote herbivoren, en
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dan vooral heckrunderen, het deel van het grazige gebied dat uit landriet en rietruigte
bestaat (zie Figuur 3.3, Cornelissen et al., 2006). Daardoor vormen zij dit langzaam maar
zeker om tot een grazige, kruidige begroeiing. Verder zijn de aanwezige wilgen en vlieren
massaal geschild.
De vegetatieontwikkeling vanaf 2000 in het kort (zie ook Figuur 3.4):
• 2000: er is relatief veel water, kale grond en pioniervegetatie aanwezig als gevolg van de
aanleg van de plassen in het grazige gebied van de Oostvaardersplassen en een tijdelijk
hoog waterpeil. De uitbreiding van de plassen en kale grond is ten koste gegaan van
grasland. Daarnaast is ruigte omgezet in grazige ruigte.
• 2004: het waterpeil zakt in delen van het grazige gebied en er is nog veel
pioniervegetatie. Het grasland neemt toe ten koste van grazige ruigte. In het oostelijk
deel (Waterlanden en Ez 22-24) neemt riet toe als gevolg van een hoog waterpeil op die
locatie.
• 2009: de pioniervegetatie is overgegaan in grasland en het echte rietland (100% riet met
strooisellaag) is vrijwel verdwenen en omgezet in rietruigte (riet, distels, brandnetel
zonder strooisellaag). Rietruigte en grazige ruigte van 2004 is deels omgezet in grasland.
• 2012: de ontwikkeling die in 2009 te zien is, is voortgegaan. In Figuur 3.5 is de
vegetatiekartering van 2012 weergegeven.
• Houtigen (wilg en vlier) zijn afgenomen van bijna 20% in 1996 tot 1% in 2012.
• Hoewel het aantal vegetatie structuurtypen nog steeds evenveel is (vergelijk 1996 met
2012), is er wel een verschuiving in aandelen. In 1996 kwamen de verschillende typen in
redelijke hoeveelheden voor en in 2012 wordt het gebied gedomineerd door kortgrazige
graslanden (nat en droog) en is er nauwelijks nog struweel en bos aanwezig (Cornelissen
et al., in prep).
Deze veranderingen hebben een grote verandering in de vogelpopulatie teweeg gebracht. In
droog rietland, rietruigte en struweel broedende vogelsoorten zoals bosrietzanger, grasmus,
kleine karekiet, rietzanger, blauwborst zijn achteruit gegaan of zelfs verdwenen, ten gunste
van grasland bewonende en gebruikende soorten, zoals grote zilverreiger, grauwe gans,
brandgans, bergeend, smient, krakeend, wintertaling en kievit (Bijlsma, 2008; eigen
interpretatie van telgegevens uit vliegtuigtellingen van RWS) alsmede de goudplevier. De
aaseters zeearend en raaf zijn recent als broedvogel binnen gekomen (Beemster et al.,
2012, www.staatsbosbeheer.nl). Op deze verandering wordt bij de behandeling van de
kwalificerende soorten als rietzanger en blauwborst dieper ingegaan.
De veranderingen in de oppervlakte landriet, rietruigte en vlier zijn vooral een gevolg van de
groei van de populatie grote herbivoren. De aantallen grote herbivoren worden op een
natuurlijke manier gereguleerd door de aanwezige hoeveelheid voedsel (Sinclair et al., 1985;
Mduma et al., 1999; Kissui & Packer, 2004; Höner et al., 2005; Vera, 2005; De Roos et al.,
2009). Figuur 3.6 toont de ontwikkeling van de populatie heckrunderen, konikpaarden en
edelherten in de periode 1983-2013. De populaties grote herbivoren in de
Oostvaardersplassen zijn direct na introductie sterk gegroeid en vertonen de laatste twee
jaar een aanzienlijke daling.
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Figuur 3.3. Terreingebruik van de Heckrunderen in 2001. Sindsdien is het begrazingspatroon niet
wezenlijk veranderd (Figuur uit: Kolen et al., 2003. Vegetatie, begrazing en vogels in een
zoetwatermoeras. Monitoringsprogramma Oostvaardersplassen 2000/2001).

Figuur 3.4. Vegetatieontwikkeling in het jaarrond begraasde deel van het grazige deel van de
Oostvaardersplassen (Bron: Density dependent habitat use of large herbivores and vegetation
development. Cornelissen et al., in prep). Sinds 1996 wordt het hele grazige deel jaarrond begraasd
door Heckrunderen, Konikpaarden en edelherten.
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Figuur 3.5. Vegetatiekaart van het grazige deel van de Oostvaardersplassen in 2012 (Bron: Flora en
vegetatie van de randzonde Oostvaardersplassen in 2012, R. Bakker, 2013).
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Figuur 3.6. Verloop van populatiegrootte van Heckrund, Konikpaard en edelhert in de
Oostvaardersplassen, in de periode 1983-2013 (Bron: Density dependent habitat use of large herbivores
and vegetation development. Cornelissen et al., In prep).
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3.2.4

Recente veranderingen in inrichting in het grazige deel
Op grond van de aanbevelingen van ICMO2 (zie hoofdstuk 1) is uitvoering gegeven aan het
creëren van meer beschutting voor de grote herbivoren. Dat is gedaan door de
Oostvaardersplassen te verbinden met aangrenzende bospercelen en het aanleggen van
1200 meter aan beschuttingsrichels in het Stort (uitgevoerd in de winter van 2010-2011). In
totaal is ca 170 ha extra beschutting toegevoegd aan het leefgebied van de drie diersoorten
door het openstellen van (delen van) de Driehoek (80 ha), het Kotterbos (10 ha) en het
Oostvaardersbos (80 ha). Daarnaast is er in december 2010 circa 1200 meter aan
schuilrichels aangelegd, in T-vorm, zodat beschutting tegen verschillende windrichtingen
mogelijk is. De richels zijn in het voorjaar van 2011 ingeplant met stekelstruiken zoals
meidoorn, sleedoorn. Dit levert een extra bescherming van de richels zelf en potentiële
kiemplekken tussen de stekelstruiken voor bomen en zaadbronnen op in het gebied. Om de
aanplant de eerste jaren te beschermen, worden rillen van dood hout benut
(Staatsbosbeheer, 2011).

3.2.5

Veranderingen in het landgebruik van de omgeving
Landbouw
Tot halverwege de jaren negentig is de grond in Zuidelijk Flevoland geschikt gemaakt voor
de reguliere landbouw. Dat werkt als volgt. Na de aanleg van ontginningsgreppels en het
afbranden van het riet, is de (aanvankelijk ongerijpte) grond ingezaaid met koolzaad, dat in
het jaar daarop wordt geoogst. In de daaropvolgende jaren zijn achtereenvolgens
wintertarwe, gerst of haver en nogmaals koolzaad of graszaad geteeld (Spierings & Bos,
1996). Dit duurt minimaal vijf jaar, maar meestal een aantal jaren langer. Tenslotte zijn de
ontginningsgreppels weer dicht geploegd.
De ontginningslandbouwgronden zijn rijk aan akkervogels, jonge fazanten en veldmuizen
(Beemster et al., 2011) vooral door de aanwezigheid van oogstresten en doordat (begroeiing
op) de sloottaluds en (in) de nog aanwezige ontginningsgreppels als refugium voor deze
dieren dient. Deze gronden worden veel en succesvol bejaagd door roofvogels omdat het
voedselrijker en beter bejaagbaar is dan de (eerder aanwezige) gesloten rietvelden. Na vijf
of zes jaar met ontginningslandbouw zijn de gronden uitgegeven aan de stichting ERF
(Exploitatie Reservegronden Flevoland) en particuliere landbouw. Verbouw van koolzaad en
zomergranen, in combinatie met hier en daar wat akkeronkruiden, gunstig voor muizen en/of
akkervogels, is daarmee merendeels verdwenen. Er worden nu met name aardappels,
suikerbieten, uien, wintergraan en (in toenemende mate) maïs verbouwd. Het grondgebruik
is intensiever dan ten tijde van de ontginningslandbouw. Ook zijn tot 2010 muizen
bestreden, zowel op de particuliere gronden als op de gronden van stichting ERF (mond.
med. N. Beemster, F. Vera, M. v. Eerden, 2011).
In 1997 gaan de resterende ontginningslandbouwgronden over in tijdelijk agrarisch gebruik
door stichting ERF. Het bouwplan van ERF is in de loop der jaren steeds verder afgeweken
van dat van de ontginningslandbouw (o.a. geen koolzaad, minder granen). Toch wijkt het
ook af van particuliere landbouw doordat meer luzerne, en minder aardappelen en
suikerbieten worden verbouwd (Beemster et al., 2011). Voor een beschrijving van de
(recente) kiekendief-compensatiegebieden zie §3.7.3.
Bosaanplant
In de directe omgeving van de Oostvaardersplassen zijn verschillende bossen aangeplant:
het Hollandse Hout (in 1971-1980), het Fluitbos - dat tegenwoordig Oostvaardersbos heet (vooral in 1981-1983) en het Kotterbos (in 1989-1992). Na inplant is jong bos enkele jaren
een zeer geschikt habitat voor broedende en foeragerende kiekendieven (Dijkstra et al.,
1995) en andere roofvogels. In jonge bosaanplant komt met name veldmuis vaak in hoge
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dichtheden voor. Ook is jonge bosaanplant rijk aan zangvogels waar de roofvogels van
profiteren.
Bebouwing
In de jaren negentig en rond de eeuwwisseling raakt steeds meer (ontginnings-)
landbouwgrond aan de rand van Almere en Lelystad bebouwd door de aanleg van
woonwijken en bedrijventerreinen conform het vastgestelde verkavelingsplan, o.m.
uitbreiding van De Vaart, Almere-Buiten (Oostvaardersbuurt, Eilandenbuurt en
Stipheldenbuurt), Lelystad-Haven, Noordersluis en Flevopoort (Davelaar et al.,1996; Martin,
2010). Dit is tot de dag van vandaag nog gaande.
Windturbines
Tussen 1995 en 2005 neemt het aantal windturbines in het omringende landbouwgebied
sterk toe (Provincie Flevoland, 2007; Terbijhe et al., 2009). Ook de afmeting en het
vermogen van de turbines die geplaatst zijn, zijn in de loop der jaren sterk toegenomen.
Inmiddels mogen alleen nieuwe turbines geplaatst worden, als daarmee oudere (doorgaans
kleinere) vervangen worden (GS Flevoland, 2008).
Rijksweg A6
De rijksweg A6 tussen Muiderberg en Lelystad-Noord is aangelegd in 1981 als
enkelbaansweg (toen nog N6). In 1986 is de weg verdubbeld tot snelweg. De verkeersgroei
op de A6 tussen Lelystad en Almere illustreert de trend dat Lelystad in hoog tempo
onderdeel wordt van de Noordvleugel van de Randstad (Tordoir, 2011).
Overige wegen
Het wegennet rondom de Oostvaardersplassen is oorspronkelijk hiërarchisch opgebouwd.
Aan de ene kant bestaat het uit polderwegen, die de kavels ontsluiten. Aan de andere kant
uit hoofdwegen, die uitsluitend bestemd zijn voor doorgaand verkeer. De polderwegen liggen
gewoonlijk langs een korte kant van de kavel. Bij deze vorm van ontsluiting is zowel de
lengte van de polderwegen als de oppervlakte van de waterlopen die in een gebied nodig
zijn, minimaal. Als gevolg van de verkavelingssituatie met percelen met een lengte van 1200
tot 1700 meter lopen de polderwegen op een onderlinge afstand van ca 2500 meter
evenwijdig aan elkaar. De structuur van de verkaveling is zuidwest – noordoost, evenwijdig
aan de A6 (Spierings & Bos, 1996).
Spoorlijn Almere-Lelystad
De spoorlijn Almere-Lelystad is geopend in 1988. Aanvankelijk reden er twee treinen per uur
in één richting, sinds 1995 zijn dat vier treinen per uur en sinds 2010 zes treinen per uur per
richting. Bij de opening van de Hanzelijn is die laatste frequentie vooralsnog gehandhaafd.
Tot 2017 zal er slechts incidenteel sprake zijn van goederenvervoer over Flevo- en Hanzelijn
(Schultz van Haegen in antwoord op kamervragen, 2012).
Hoogspanningslijn
De 380-kV-hoogspanningslijn Diemen-Ens loopt in Zuidelijk Flevoland vrijwel geheel parallel
aan de Lage Vaart en Rijksweg A6 en is aangelegd in de periode 1968-1970. Deze lijn is
onderdeel van het landelijke koppelnet.

3.3

Abiotische omstandigheden

3.3.1

Bodemopbouw, maaiveldhoogte en reliëf
In de ondergrond van de Oostvaardersplassen bevinden zich voornamelijk goed doorlatende
zandige afzettingen uit het Pleistoceen. Hier bovenop liggen klei, zavel en veenafzettingen uit
het Holoceen. De dikte van deze deklaag varieert van circa 3 tot 8 meter. De bodemopbouw
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van de Oostvaardersplassen is zeer homogeen en de bodem is zeer vruchtbaar. In vrijwel
het gehele gebied bestaat het bovenste deel van het bodemprofiel uit afzettingen van
kalkrijke, jonge zeeklei. Soms zijn deze afzettingen bedekt met een dunne laag
IJsselmeerslib (Jans & Drost, 1995). Op een aantal locaties wijkt de bodemopbouw duidelijk
af van het hiervoor beschreven beeld. Dit is onder andere het geval op ‘het Stort’ en in de
buurt van de Hoekplas (voor locaties zie Figuur 3.1). Hier liggen ‘stortgronden’, die zijn
vrijgekomen bij het graven en uitbaggeren van de kanalen Lage Vaart en Hoge Vaart. De
stortgronden zijn heterogeen van samenstelling en bestaan uit een mengsel van
grondsoorten uit de diepere ondergrond, waaronder zand, veen, detritus en oude zeeklei
(met ook zure katteklei). Het belangrijkste verschil met de rest van de Oostvaardersplassen
is de zuurgraad van de bodem. Terwijl in de rest van de Oostvaardersplassen de pH circa 7
bedraagt (neutraal), kan de pH op de stortgronden waarden bereiken van 3 tot 4,5 (zuur)
(Jans & Drost, 1995). Ook liggen in het gebied nog enkele voormalige zanddepots uit de
begintijd van de polderinrichting. Het zand is nooit gebruikt en is daarom blijven liggen. In
Figuur 3.7 is de bodemopbouw van de Oostvaardersplassen weergegeven.

Figuur 3.7. Bodemkaart van de Oostvaardersplassen (1990). (Gebaseerd op kaart uit: Jans & Drost,
1995).

Het grazige gebied ligt, dankzij de grotere ontwatering en klink in het verleden, gemiddeld
een halve meter lager dan het moerasgebied. In het moerasgebied varieert de bodemhoogte
tussen circa NAP -4,60m tot NAP -3,60m (zie Figuur 3.8). Het westelijke deel van het
moerasgebied ligt lager dan het oostelijke deel. Dit komt doordat het westelijke deel in de
periode 1987-1991 tijdelijk drooggelegd is. Door de klink die toen optrad, is het maaiveld
hier met gemiddeld 20 cm gedaald. Ook is hierdoor de bodem in het westelijke deel steviger
geworden dan de bodem in oostelijke deel. Vanaf het laagste punt (bodem Grote plas) in de
richting van de kade loopt de bodem geleidelijk op met 40 à 80 cm. In de plassen langs de
Oostvaardersdijk is nog een aantal zandwinputten aanwezig. In de loop der jaren zijn deze
zandwinputten volledig opgevuld met slib.
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De bodemhoogte in het grazige gebied van de Oostvaardersplassen varieert tussen circa NAP
-4,80/-4.90m en NAP -3,20m (zie Figuur 3.8). In het grazige gebied vormt ‘het Stort’ een
duidelijk hoger gelegen deelgebied. De maaiveldhoogte ligt hier maximaal 2,5 meter hoger
dan de laagste plekken in de omgeving. Ander reliëf is aanwezig door de voormalige
zanddepots. Verder is reliëf aanwezig in de vorm van langgerekte, rechte lage dijkjes die zijn
ontstaan doordat de grond tijdens het graven van tochten en sloten langs de watergangen
gedeponeerd is. Deze dijkjes doorkruisen alleen het grazige gebied van de
Oostvaardersplassen.

Figuur 3.8. Hoogtekaart Oostvaardersplassen.

3.3.2

Geohydrologie
Geohydrologisch gezien zijn de afzettingen uit het Pleistoceen en het Holoceen een
afwisseling van goed doorlatende watervoerende pakketten (fijn tot grof zand en grind) en
slecht doorlatende tussenlagen (klei en leem). De klei-afzettingen van de Formatie van
Maassluis vormen de geohydrologische (ondoorlatende) basis. De afzettingen uit het
Holoceen zijn de zogeheten deklaag. In Tabel 3.1 is de geohydrologische situatie voor de
Oostvaardersplassen samengevat. De slecht doorlatende tussenlagen 1 en 2a komen niet
gebiedsdekkend voor, deze worden vooral aangetroffen in het zuidwestelijk deel van de
Oostvaardersplassen.
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Tabel 3.1. Geohydrologische situatie in de Oostvaardersplassen.
Geohydrologische laag

Dikte (m)

Formaties

Deklaag

3-8

Holocene afzettingen

Watervoerend pakket 1

5 - 25

Boxtel, Kreftenheye

Slecht doorlatende laag 1

0-30 m, komt niet gebiedsdekkend voor

Eem

Watervoerend pakket 2a

10 – 35 m.

Eem, Drenthe

Slecht doorlatende laag 2a

0-30 m, komt niet gebiedsdekkend voor

Drenthe

Watervoerend pakket 2b

20 - 70 m

Urk, Sterksel, Appelscha

Slecht doorlatende laag 2b

ontbreekt

Watervoerend pakket 3

120-170 m

Peize-Waalre

Slecht doorlatende laag 3

5 –35 m

Peize-Waalre

Watervoerend pakket 4

ontbreekt

Geohydrologische basis

3.3.3

Formatie van Maassluis

Grondwatersysteem
De Oostvaardersplassen is gelegen binnen het ‘IJsselmeersysteem’. In de ondergrond is
sprake van een zuidwestwaarts gerichte grondwaterstroming van het IJsselmeer (NAP 0,20m (wp)/NAP -0,40m (zp)) naar het laaggelegen peilvak van de Lage Vaart (NAP 6,20m), de hoofdwatergang die ten zuiden van de Oostvaardersplassen ligt.
In de Oostvaardersplassen komt weinig kwel voor, in het algemeen is sprake van een (lichte)
wegzijgingssituatie. Dit komt door de relatief hoge waterpeilen in het gebied. Wel komt er
kwel voor in de zone direct grenzend aan de Oostvaardersdijk. Dit is een lokale, ondiepe
kwelstroming (dijkse kwel) vanuit het Markermeer. Voor de Oostvaardersplassen als geheel
is de omvang van deze kwel echter van weinig betekenis. Het kwelwater heeft dan ook geen
invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Oostvaardersplassen. Ook langs de
kade tussen het moerasdeel en het grazige deel komt een lokale kwelstroming voor (dijkse
kwel). Hier gaat het om water dat vanuit het moerasgebied weg zijgt naar het grazige
gebied. Daar waar kwel in vorstperioden leidt tot later (of helemaal niet) dichtvriezen van
het water maken vogelsoorten zoals roerdomp hier dankbaar gebruik van.
In het grazige deel van de Oostvaardersplassen zal naar verwachting wel sprake zijn van
kwel in gebieden met veel lagere peilen. Hiervan zijn echter weinig waterkwaliteitsgegevens
bekend.

3.3.4

Oppervlaktewatersysteem
In de ontwikkelingsgeschiedenis van de Oostvaardersplassen heeft de waterhuishouding van
het gebied verschillende keren veranderingen ondergaan. De laatste grote veranderingen
dateren uit de periode 1996-1998, toen verschillende inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd
en besloten is om geen actief peilbeheer meer te voeren. Sindsdien bestaat het gebied uit 8
peilcompartimenten, met ieder een eigen waterpeil en afvoerregime. Door de verschillen in
drooglegging per peilgebied, komen zowel drogere als nattere gebieden voor. Figuur 3.9
geeft een overzicht van de peilcompartimenten in de huidige situatie en de meest relevante
kunstwerken. De belangrijkste kenmerken per peilcompartiment zijn samengevat in Tabel
3.2. Overzicht peilgebieden en kunstwerken in de Oostvaardersplassen.
De peilcompartimenten zoals die nu bestaan hebben geen formele status. Voor de
Oostvaardersplassen heeft het waterschap geen peilbesluit vastgesteld.
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Tabel 3.2. Overzicht peilgebieden en kunstwerken in de Oostvaardersplassen.
Nr.

Gebied

1

Moerasgebied

2
3

5
6

De Waterlanden
Tussen Waterlanden en
spoorlijn
Tussen moeras en EVZ de
Vaart*
Broeklanden
EVZ de Vaart*

7
8

Beheerschuur
Lage Vaart

4

Streefpeil/
stuwpeil
NAP -3,70m
NAP -4,20m
NAP -5,00m
NAP -4,3m
NAP -5,40m
NAP -4,80m

NAP 6,20m

Kunstwerk
25 meter brede, vaste overloop
aan westzijde van het gebied
Verstelbare stuw in Kitstocht
Vaste betonnen stuw in Kitstocht
ter plaatse van beheersweg
Damwandstuw op kavel Cz27
Stuw in westelijke Kottertocht
Automatische
stuw,
met
afwatering naar het Wilgenbos
Stuwpunt, afvoer naar Hoofddiep
Directe verbinding met Lage
Vaart, afwatering via Kottertocht
en Kitstocht

Opp.
(ha)
3600

Gem. drooglegging (cm)
-40

350
350

25
75

70

0

250
150

100
45

5
150

75
200

*EVZ = Ecologische verbindingszone

Figuur 3.9. Overzicht peilgebieden en kunstwerken in de Oostvaardersplassen.

Oppervlaktewatersysteem in het moerasgebied
Het moerasgebied met daarin de Grote Plas, de Keersluisplas, de Hoekplas, de Krenteplas en
de Aalscholverbosplassen, vormt in de huidige situatie een aaneengesloten
waterhuishoudkundige eenheid (peilcompartiment 1, zie figuur 3.8). In dit gebied fluctueert
het waterpeil, afhankelijk van de natuurlijke variaties in neerslag en verdamping. Aan de
westzijde van het gebied is een 25 meter brede, vaste overloop aanwezig met een
afvoerhoogte van NAP -3,70m. Als het waterpeil in het moerasgebied boven dit niveau stijgt,
vindt via deze overloop waterafvoer plaats naar het peilvak van de ecologische
verbindingszone de Vaart (peilvak 6). Vervolgens wordt dit water verder westwaarts
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afgevoerd naar de Lage Vaart. De afvoerpunten/stuwen zijn in Figuur 3.9 aangegeven met
rode stippen. De totale afvoer bedraagt naar inschatting gemiddeld ruim 7 miljoen m3/jaar.
Uitzakken van het waterpeil is in het moerasgebied toegestaan, er vindt in geen (actieve)
wateraanvoer meer plaats naar het moerasgebied. In bijzondere situaties kan ook het
aflaatwerk aan de Lage Vaart bij de Knardijk worden gebruikt voor de waterafvoer. In
bijzondere situaties (botulisme) kan de Aalscholverplas (los van zijn omgeving) worden
drooggelegd. Via het centrale verdeelwerk kunnen meer delen van het plassensysteem
afzonderlijk worden beheerd.
Volgens de beschikbare meetgegevens varieert het waterpeil in de Grote Plas sinds 1998
globaal tussen NAP -3,60m en NAP -3,90m. Het waterpeil in de Keersluisplas, de
Aalscholverbosplassen en de Hoekplas is hiermee vergelijkbaar. De natuurlijke peildynamiek
is hiermee tot nu toe relatief beperkt gebleven (circa 30 cm). Bij deze waterpeilen is het
moerasgebied vrijwel (continu) geïnundeerd, ook de ondiepere delen. Door windwerking
kunnen er aanzienlijke peilverschillen optreden binnen het moerasgebied. Het grootst
gemeten peilverschil tussen de west- en oostkant van de Grote Plas door windwerking
bedraagt circa 70 cm.
Oppervlaktewatersysteem in het grazige gebied
Het grazige gebied bestaat uit 7 peilcompartimenten (peilcompartimenten 2 t/m 8). De
peilcompartimenten zijn gemaakt naar analogie van natuurlijk functionerende
moerasecosystemen met hoogtegradiënten. De waterafvoer in peilvakken 2 t/m 7 vindt
plaats via bestaande greppels en kavelsloten. Omdat deze sinds de aanleg niet meer zijn
onderhouden is de afwatering beperkt. Afwatering vindt alleen plaats als het waterpeil boven
de stuwhoogte uitkomt. Peilgebied 8 staat in open verbinding met de Lage Vaart en heeft
daarmee een vast peil (NAP -6,20m).
In de peilgebieden met natte graslanden, waarin de drooglegging ten opzichte van het
stuwpeil beperkt is (peilvakken 2 en 4), staat het maaiveld in de winterperiode vaak onder
water. In de peilgebieden met een grotere drooglegging, staat het water in principe nooit
boven het maaiveld, alleen in extreme situaties kan dit op de lagere delen het geval zijn.
Door het ontbreken van begreppeling kan de grondwaterstand in de wintermaanden (bij een
opbollende waterspiegel) wel dicht onder het maaiveld staan.
De poelen die in de periode 1996-1998 zijn gegraven, hebben geen directe verbinding met
watergangen in de omgeving, en functioneren dus als zelfstandige waterplassen.
Om wateroverlast in het aanliggende kassengebied te voorkomen is in 2000 een kade
aangelegd langs ecologische verbindingszone de Vaart (kruinhoogte NAP -3,60m). De
beheerders (Staatsbosbeheer en Stichting Flevolandschap) hebben met het waterschap de
afspraak gemaakt om in de ecologische verbindingszone een streefpeil aan te houden van
NAP -4,80m, waarbij tijdelijke fluctuaties van 10 tot 20 cm naar boven, zijn toegestaan. De
reden voor deze afspraak is dat anders de stabiliteit van de dijk in gevaar komt.

3.3.5

Waterkwaliteit
Het water in de Oostvaardersplassen is in het algemeen rijk aan nutriënten, vooral fosfaat.
Het fosfaatgehalte kan in de zomer oplopen tot waarden van circa 1,1 mg/liter. In 2014 zijn
tijdens de ‘pilot waterkwaliteit’ zomerwaarden voor het fosfaatgehalte van net iets onder 1
mg/liter gemeten. Dergelijke waarden passen bij een voedselrijk gebied als de
Oostvaardersplassen. Om die reden is in het kader van de Kaderrichtlijn Water de huidige
situatie als gewenste situatie aangemerkt.
Nutriënten kunnen op verschillende manieren in het watersysteem terechtkomen. Mogelijke
bronnen voor de Oostvaardersplassen zijn uitspoeling of nalevering vanuit de bodem en
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bemesting door fecaliën van vogels. Kwantitatieve gegevens over het aandeel van deze
bronnen zijn niet bekend. Uit meetgegevens van de Keersluisplas, Kitstocht en Kottertocht
komt naar voren dat over de jaren 1998-2007 de gehalten aan stikstof en fosfaat licht dalen.
Eveneens is te zien dat de gehalten door het jaar heen sterk fluctueren.
De chlorideconcentraties liggen in het algemeen op een laag niveau (minder dan 200 mg/l),
waarbij de hoogste concentraties in de zomerperiode voorkomen. Dit komt doordat in de
zomer meer water verdampt en de zouten achterblijven; daarnaast kan als gevolg van lagere
peilen in de zomer iets meer kwel optreden. Dat de chlorideconcentraties beperkt blijven,
bevestigt dat de toestroming van kwelwater uit de ondergrond beperkt is.
In de Kottertocht is het chloridegehalte ter hoogte van de spoorbaan (meetpunt 26BZ-060)
hoger dan op de rand van de plassen (26BZ 061). In de Kitstocht lijkt iets soortgelijks
zichtbaar, maar de verschillen zijn daar kleiner dan in de Kottertocht.
Het doorzicht van het water varieert in het gebied. Waar begrazing van het riet door ruiende
grauwe ganzen plaatsvindt, wordt het water troebel. Vervolgens kan dit worden versterkt
door windwerking en bodemwoelende karpers. Gezien de schaal waarop de begrazing
plaatsvindt, is het overgrote deel van de plassen troebel.
Helder water of water met een matig doorzicht komt met name voor in geïsoleerde poelen en
plassen in onbegraasd rietland of voormalig begraasd rietland.
In het grazige deel van de Oostvaardersplassen komen zowel heldere als troebele plassen
voor. Het water in de permanent aanwezige poelen is in het algemeen troebel, het water in
de periodiek droogvallende poelen is meestal helder.

3.4

Beschrijving van het landschapsecologische systeem
De Oostvaardersplassen vormen een voor Nederland en Europa uniek natuurgebied met een
bijzondere ornithologische en ecologische betekenis. In deze paragraaf wordt dieper
ingegaan op processen en omstandigheden die van belang zijn voor het behalen van de
instandhoudingsdoelen (hoofdstuk 2).
Korte samenvatting gebiedsbeschrijving
Het natuurgebied bestaat uit een moerasdeel en een droger, grazig deel. In het moerasdeel
(ongeveer 3600 hectare) komen een paar grote, ondiepe plassen voor (Grote Plas,
Keersluisplas, Hoekplas, Krenteplas en Aalscholverbosplassen), waarlangs soms stroken
moerasandijvie en grote en kleine lisdodde voorkomen die overgaan in uitgestrekte
rietvelden. Verspreid in de rietvelden staan wilgen en kleine wilgenbossen. Het moerasdeel
wordt gescheiden door een lage kade van het grazige deel (ongeveer 1880 hectare).
Verspreid in het grazige deel liggen een aantal poelen. Zowel de graslanden als de kale of
grazige oevers van de poelen worden in stand gehouden door in het wild levende paarden,
runderen en edelherten. Het moerasdeel en het grazige deel van de Oostvaardersplassen
vormen ecologisch een functionele eenheid.

3.4.1

Ecologisch systeem in het moerasgebied
Het ecologische systeem wordt voortdurend beïnvloed en gevormd door tal van processen
die continu of periodiek, al dan niet seizoensgebonden, in het gebied plaats vinden.
Rietbegrazing door ganzen
Door de ganzenbegrazing van overjarig riet ontstaat aanvankelijk een mozaïek van ondiep
open water en rietvegetatie, dat een belangrijk habitat vormt voor diverse moerasvogels,
waaronder porseleinhoen, reigerachtigen en moeraszangvogels. De begrazing begint aan de
zijde van het open water, waar de waterstand het hoogst is en de ganzen het riet kunnen
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bereiken vanaf het open water. Vanaf het open water ontstaat zo een gradiënt van open
water via een grootschalig mozaïek naar een kleinschalig mozaïek dat eindigt bij onbegraasd
rietland. Die gradiënt schuift (bij een voldoende hoge waterstand, minimaal 5 cm) in de loop
der jaren schoksgewijs steeds verder op in de richting van de kade (zie Figuur 3.10).

Figuur 3.10. Zwart is de vegetatie die door ruiende grauwe ganzen begraasd werd. In de linker kolom
met afbeeldingen is de afname te zien van de moerasvegetatie als gevolg van de begrazing door ruiende
grauwe ganzen. In de rechterkolom is te zien dat de moerasvegetatie (wit) zich hersteld heeft als gevolg
van de drooglegging van het westelijke compartiment. Merk op dat de grauwe ganzen in 1988 alleen in
het oostelijke compartiment aanwezig zijn. Pas in 1991, nadat het peil is gestegen, verschijnen de ruiers
weer in het westelijke compartiment (Van Eerden, 1997).

Afhankelijk van de mate van infectie door de rietstengelboorder, dringen de ganzen ver of
minder ver het geïnfecteerde riet binnen. Zodoende verschuift de begrazingsgrens met name
in jaren met een hoge infectie van de rietstengelboorder.
In overige jaren is die verschuiving vaak beperkt (Beemster et al., 2012; mond.med. N.
Beemster). Van-jaar-tot-jaar variërende waterstanden en aantallen ruiende ganzen zorgen
er echter ook voor dat de begrazingszone ruimtelijk varieert, waardoor het riet soms
enigszins van de vraat kan herstellen en de mozaïekzone langer stand kan houden of zelf
tijdelijk kan uitbreiden. Volledig herstel van de uitgangssituatie (aaneengesloten rietveld) zal
echter pas plaatsvinden als de ruiende ganzen een paar jaar afwezig zijn, bijvoorbeeld als
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het moeras min of meer droogvalt door het optreden van een aantal droge jaren achter
elkaar (zie Figuur 3.10).

Figuur 3.11. De afname van het areaal rietland dat door ruiende grauwe ganzen begraasd wordt in het
voormalige oostelijke compartiment en toename van het areaal rietland dat begraasd wordt in het
voormalige westelijke compartiment. De situatie in 1996 toont dat toen, op het droge rietland op de
droge delen op het kleistort en de Dompen na, vrijwel al het riet in het oostelijke compartiment werd
begraasd.

Nutriënten
Rietbegrazing door ruiende ganzen zorgt niet alleen voor een heterogeen moerashabitat,
maar in het late voorjaar en in het begin van de zomer ook voor een enorme input van
nutriënten (uit faeces en gebroken rietstengels). Ook de aalscholvers leveren via vis en
faeces daaraan een belangrijke bijdrage. Dit leidt vervolgens in de zomer en nazomer tot een
hoge biomassaproductie van algen, zoöplankton, muggenlarven en (dans)muggen. In
combinatie met de factoren ‘grootschaligheid’ en ‘ontoegankelijkheid’ maakt dit het gebied
geschikt als ruiplaats voor grote aantallen slobeenden (zoöplanktoneter) en krakeenden (eter
van algen en muggenlarven). Andere soorten die profiteren van de (extra) productie van
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muggenlarven en muggen zijn bergeend, pijlstaart, tafeleend (alleen bij een relatief hoge
waterstand), porseleinhoen, blauwborst, snor, rietzanger en bij lagere waterstanden ook de
kluut, kemphaan en grutto. Genoemde steltlopers combineren in die omstandigheden de
factor schaal, microreliëf en verwaaiing van het water, door steeds de locaties met de
laagste waterstand en de hoogste dichtheid aan muggenlarven op te zoeken.
Slib
Door de begrazing van de grauwe ganzen ontstaat slibopwerveling in het water, zowel direct
door het graasgedrag (aan stengels trekken, wroeten, lopen en zwemmen) in ondiep water
als indirect omdat de begrazing (op den duur) leidt tot open water waar slibopwerveling door
wind- en golfwerking of bodemwoelende kapers kan plaatsvinden (Lenselink et al., 1998;
Beemster et al., 2002; Beemster et al., 2012). Het slib is afkomstig van de waterbodem in
het westelijk compartiment, waardoor deze plassen langzaam dieper worden.
De overwegende windrichting is zuidwest. Hierdoor slaat het slib neer in de rietvegetatie aan
de oost en noordzijde van de plassen en vormt daar oeverwallen (eigenlijk meerwallen) die
nog steeds in beweging/in ontwikkeling zijn. Als gevolg van sedimentatie van slib ontstaan er
kleine hoogteverschillen en daarmee verschillende vegetatiezones variërend van nat naar
droog, die weer kansen bieden voor verschillende vogelsoorten. Behalve ruigte op de
hoogste oeverwallen, ontstaan er plaatselijk ook slibvelden met een dun laagje water erop
die in combinatie met degenererend riet een ideaal foerageergebied vormen voor bepaalde
waadvogels. Tenslotte treedt er in de tijd ook een verschuiving op van helder naar troebel
water (troebel water loopt als het ware het riet in), waardoor het areaal helder water (bij
voortschrijdende begrazing van het riet), uiteindelijk zal verdwijnen. Slibsedimentatie in een
minder dynamische omgeving als het oostelijk compartiment leidt tot dichtslibben en
daarmee tot verharding van de rietoevers. De vertroebeling biedt mogelijkheden voor
watervogels die goed in water met weinig doorzicht kunnen foerageren zoals lepelaar en
slobeend, maar is juist minder gunstig voor zichtjagers als woudaap, roerdomp, grote
zilverreiger, kleine zilverreiger en dodaars.
Andere herbivoren
Naast ruiende grauwe ganzen en de rietstengelboorder hebben ook edelherten invloed op de
rietvegetatie. Door betreding van het riet door edelherten in de winter (op zoek naar
wilgenbast van verspreid in het moeras staande wilgen) worden jaarlijks (geïnundeerde)
‘paden’ gecreëerd in de rietvegetatie (Beemster et al., 2012). Deze paden groeien in het
voorjaar over het algemeen weer dicht. Effecten van begrazing door edelherten op de

vogelpopulatie zijn nog niet geheel duidelijk. Er zijn aanwijzingen dat het porseleinhoen
profiteert van de edelhertenpaden, vanwege het ontstaan van tijdelijke korte moerasvegetaties.
Kiekendieven gaan juist dichter op elkaar broeden in rietgedeelten zonder paden (aangenomen
wordt dat de paden gebruikt worden door vossen).
Een andere ‘grazer’ die voorkomt in het gebied is de muskusrat. In het gebied zijn een paar
jaar geleden circa 1100 burchten geteld (mond. med. Van Eerden). Ondanks de hoge
aantallen muskusratten zijn de begrazingseffecten op de structuur van de vegetatie beperkt
(Beemster et al., 2012).
Waterstandverlaging en herinundatie
Grootschalige waterstandverlaging van het moerasdeel (zoals actief heeft plaatsgevonden in
1968-1975 en in 1986-1989) leidt tot lage waterstanden en grote oppervlakten aan slik.
Daardoor worden op die momenten grote aantallen steltlopers aangetrokken die foerageren
op dansmuggenlarven (kluut, kemphaan, grutto). Na (gedeeltelijke) herinundatie verdwijnen
de steltlopers weer of trekken zich terug in andere delen van het moerasgebied.
Na de herinundatie treedt ook een sterke toename op van visetende vogelsoorten zoals
dodaars, grote zilverreigers, kleine zilverreigers, aalscholvers en lepelaars, zowel
foeragerend als broedend (Poorter, 1979; Koridon et al.., 1981). De verklaring voor de
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sterke toename van deze soorten is dat de verhoging van het waterpeil, die volgt op een
lange periode van verdroging, een explosie van kleine vis tot gevolg heeft (Poorter, 1979;
Koridon et al., 1981).
De pionierplanten brengen veel zaden voort die als voedsel dienen voor grote aantallen
zaadetende eenden zoals wintertaling en pijlstaart. De pionierbegroeiing is rijk aan muizen,
zangvogels van open vegetaties en fazanten. Het aantal potentiële prooien voor
kiekendieven neemt hierdoor sterk toe. De waterstandverlaging heeft ook geleid tot een
sterke toename van insectenetende, droog rietland en ruigte bewonende soorten zangvogels
als de blauwborst en rietzanger. De enorme aantallen zaadetende eenden verdwijnen als de
successie van pioniersbegroeiing doorzet naar een dichte rietbegroeiing. Daarmee is ook de
beschikbaarheid en bejaagbaarheid van veel prooidieren voor kiekendieven weer afgenomen.
De langjarige dynamiek van waterstandverlaging en herinundatie (tot nu toe ongeveer om
de 20 jaar) van de moerasbodem heeft tot nu toe - naar het voorbeeld van natuurlijke
functionerende moerassen - door menselijke maatregelen plaatsgevonden. Bovenop de
fluctuaties over meerdere jaren is er nog een jaarlijkse en seizoensfluctuatie die - ook naar
het voorbeeld van natuurlijke functionerende ecosystemen – soms ook door menselijke
maatregelen heeft plaatsgevonden. Anders dan de grootschalige waterstandverlaging en
herinundatie van het westelijk compartiment, hebben deze kleine ingrepen dikwijls echter
niet tot gewenste resultaten geleid, omdat het beoogde waterpeil door ‘te veel’ neerslag of
verdamping vaak niet bereikt is. Door de enorme schaal van het gebied en de beperkte
aanvoer- en afvoermogelijkheden in relatie tot neerslag en verdamping, alsmede de
komvorm van de plassen, is beïnvloeding van het waterpeil op korte termijn ook veel
lastiger, zo niet onmogelijk, te bewerkstelligen dan op meerjarige termijn. Zo is in het
voorjaar 1996 met ruim water inpompen niet voorkomen dat de broedkolonie van de
lepelaars tijdelijk is verdwenen (waarop overigens nieuwe vestigingen van kolonies elders
hebben plaatsgevonden) en dat ook andere broedvogels van inundatiesituaties sterk in
aantal zijn teruggelopen in dat jaar.
Peildynamiek
De grootschalige waterstandsverlagingen, gevolgd door herinundatie en de sinds 1998
aanwezige langjarige en jaarlijkse schommelingen van het waterpeil als gevolg van de
natuurlijke verschillen in neerslag en verdamping door de seizoenen en de jaren heen,
dragen bij aan de peildynamiek.
Alle vogelsoorten die het moeras bewonen, hebben te maken met deze dynamiek. Zij
ondervinden daardoor afwisselend vette en magere jaren. De omstandigheden zijn nooit voor
alle vogelsoorten tegelijkertijd gunstig, omdat sommige soorten juist bij tegenovergestelde
omstandigheden goed gedijen (zie Figuur 3.12 en Figuur 3.13). De schaal waarop
drooglegging en vernatting plaatsvindt, zorgt voor achtereenvolgende tijdelijke pieken van
Natura 2000-vogelsoorten.
Bij het baardmannetje trad bijna een vertienvoudiging van het aantal territoria op, roerdomp
nam toe van 0 tot rond 45 paar; porseleinhoen nam toe van 5 paar naar bijna 60 paar; bij
blauwborst treedt bijna een verdriedubbeling op en bij rietzanger meer dan een
verdubbeling.
In de magere jaren dalen de aantallen weer en nemen soms af tot vrijwel nul. Net als alle
natuurlijk functionerende moerassen is de Oostvaardersplassen voor de bewoners een gebied
van (hoge) ‘pieken’ en (diepe) ‘dalen’. Als gevolg van de risico’s die dat met zich meebrengt,
zijn moerasbewonende vogelsoorten goed in staat om te verhuizen naar andere
leefgebieden. Zowel de toename als de afname van aantallen vogels leidt tot het uitzwermen
van soorten naar andere natuurgebieden. Voor de Oostvaardersplassen is dit aangetoond
voor grote zilverreiger, bruine kiekendief, roerdomp, porseleinhoen, baardman, snor,
blauwborst (zie o.a. Vermaat et al., 2008) en lepelaar (Lok et al., 2009). Hieruit blijkt het
belang van dynamiek voor de toename van populaties en broedplaatsen van
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moerasbewonende vogelsoorten. Door de dynamiek neemt de reproductie tijdelijk sterk toe,
maar worden vogels vervolgens ook weer ‘dakloos’.
NB: Overigens is gebleken dat het tijdelijk ongeschikt zijn van één natuurgebied als
broedplaats voor vogels, geen bedreiging hoeft te zijn voor het voortbestaan van een
populatie over meerdere jaren. Dat geldt met name voor soorten die naar verhouding
relatief oud kunnen worden en wanneer er sprake is van een 'subpopulatie' van
aanvankelijk niet-broedende vogels die onder gunstige omstandigheden ineens wél tot
broeden kunnen overgaan, zoals aangetoond bij de lepelaar, roerdomp en grote
zilverreiger (Schogolev, 1996; Catsadorakis et al., 1996; Overdijk, 1999; Poulin &
Lefebvre 2003; Wong & Young, 2006; Longoni et al., 2010; Mañez et al., 2010;
Anonymus, 2011). In de (qua omstandigheden) slechtste jaren kwam de lepelaar
bijvoorbeeld niet tot broeden in de Oostvaardersplassen, maar bleef wel aanwezig.

Figuur 3.12. Globaal overzicht van de dichtheid van twaalf karakteristieke moerasvogels in relatie tot de
gemiddelde waterstand in mei. Oostvaardersplassen, westelijk moerasdeel, 1997-2000 (zwart=hoge
dichtheid, grijs=lagere dichtheid). Verder is weergegeven de gemiddelde waterstand in mei 1998-2000
voor de oude moerasvegetatie in het oostelijke moerasdeel (oost oud), de oude moerasvegetatie in het
westelijke moerasdeel (west oud) en de nieuwe moerasvegetatie in het westelijke moerasdeel (west
nieuw) (figuur uit: Beemster et al., 2012a).
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Figuur 3.13. Schematische weergave van de betekenis van lage en hoge waterstanden in de moeraszone
van de Oostvaardersplassen voor doortrekkende en overwinterende water- en moerasvogels (figuur uit:
Kooijman & Vulink, 2005).

3.4.2

Ecologisch systeem in het grazige gebied
Begrazing door grote herbivoren
In het grazige deel van de Oostvaardersplassen is de dynamiek van het grondwater in
combinatie met de begrazing door de grote herbivoren van essentieel belang voor een
gunstige staat van instandhouding van een aantal Natura 2000-vogelsoorten in zowel het
moerasdeel als het grazige deel van de Oostvaardersplassen. Als gevolg van uiteenlopende
grondwaterstanden in het gebied (ruimtelijk), is er sprake van droge en natte graslanden.
Behoudens enkele zanddepots en stortgronden is er geen reliëf aanwezig.
De jaarronde begrazing door de grote herbivoren zorgt er voor dat er grassen aanwezig zijn
met goede kwaliteit voor ganzen, zwanen en smienten. In het voorjaar en de zomer zijn de
door de grote herbivoren begraasde graslanden van essentieel belang voor de nietbroedende grauwe ganzen, die in het moerasdeel de vleugelrui doormaken. Voor de rui
gebruiken ze deze graslanden als verzamelplaats. Na de rui, die veel energie vergt, zijn de
kwalitatief goede graslanden in het grazige deel van essentieel belang voor de ganzen om te
kunnen opvetten (Vulink & Van Eerden, 1998). De laatste jaren functioneert het grazige deel
zelf ook in toenemende mate als ruigebied, met gras in plaats van riet als voedsel, waarbij
de kadesloot en het aangrenzende moerasdeel wel benut worden als ‘vluchtwater’ bij gevaar.
Ook voor roofvogels hebben de grote herbivoren geschikt foerageergebied gerealiseerd.
Aanvankelijk, bij beginnende jaarrondbegrazing, is structuurrijk grasland ontstaan, met een
mozaïek van kort gras en hoger gras of ruigte. Dit is goed voor predatoren van zangvogels
van open vegetaties en/of muizen; de bruine en blauwe kiekendief. Deze toestand is echter
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niet stabiel. Bij toename van de populatie grote herbivoren en toenemende begrazingsdruk
ontstaan meer gescheiden van elkaar onbegraasde of alleen ’s winters begraasde delen en
delen met een aaneengesloten korte grasmat. Dit laatste is ongunstig voor de kiekendieven,
zowel qua prooiaanbod als qua vegetatiestructuur, om effectief te kunnen jagen.
De droge graslanden dienen als voedselzoekgebied voor in het gebied broedende grauwe
ganzen en hun jongen. Deze jongen zijn op hun beurt weer een bron van voedsel voor
zeearenden en bruine kiekendieven. Daarnaast vormen de in het grazige deel
overwinterende ganzen in de winter een belangrijke prooi voor de zeearenden. Daarmee
zorgen de grote herbivoren dus indirect voor voedsel van zeearenden en bruine
kiekendieven. In de winter zijn de grote herbivoren zelf ook een bron van voedsel voor de
aaseters zeearend, raaf en vos. Vooral als de ganzen de Oostvaardersplassen hebben
verlaten door aanwezigheid van sneeuw en ijs, vormen de kadavers van de grote herbivoren
een belangrijke bron van voedsel.
Poelen, plassen en eilanden
In het grazige deel van de Oostvaardersplassen zijn poelen gegraven ten behoeve van de
voedselvoorziening voor in het moeras broedende visetende vogelsoorten als lepelaar, grote
zilverreiger en kleine zilverreiger. De seizoenspeildynamiek in het grazige deel is aanzienlijk
en vaak groter dan in het moerasdeel. Een deel van de poelen raakt in het winterhalfjaar
verbonden met bestaande sloten, waardoor ze bevolkt worden met stekelbaarzen;
hoofdvoedsel voor veel reigerachtigen en lepelaar. Door deze periodieke connectiviteit en het
wegvangen van vis bij lage waterstanden (door vogels) ontstaan pionierssituaties met
visverjonging. Een deel van de poelen droogt echter periodiek uit, ligt permanent geïsoleerd
en bevat zodoende geen vis, maar daardoor juist wel (periodiek) veel muggenlarven. Voor
pleisterende steltlopers en bepaalde eendensoorten is juist dit gunstig, opvettende grutto’s
en kemphanen in de zomer foerageren zelfs op niets anders. De oeverbegroeiing langs de
poelen, sloten en greppels wordt begraasd door de grote herbivoren waardoor deze
grotendeels verdwijnt. Dit is gunstig voor diverse reigerachtigen, lepelaar en steltlopers,
maar ongunstig voor vogelsoorten van rijk begroeide oevers zoals dodaars, roerdomp en
porseleinhoen. Wel zijn er plaatselijk ‘eilandjes’ met oeverbegroeiing ontstaan middenin
bepaalde poelen in de voormalige Watertuin in De Waterlanden, omdat dáár juist geen
begrazing plaatsvindt (Foto 3.1). Deze locaties kunnen juist gunstig zijn voor deze soorten.
Door hoge grondwaterstanden bij een neerslagoverschot raken de natte graslanden periodiek
overstroomd zodat ze als voedselzoekgebied gebruikt kunnen worden door grote zilverreiger,
kleine zilverreiger en lepelaar.
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Foto 3.1. Poelen met ‘eilandjes’ met oeverbegroeiing in de voormalige Watertuin in De Waterlanden.

3.4.3

Relaties met de omgeving
De combinatie van de Oostvaardersplassen en nabije landbouwgronden biedt
sommige soorten de mogelijkheid tot pendelen: slapen of broeden in de
Oostvaardersplassen en (mede) foerageren in het buitengebied. Ganzen en wilde
zwanen gebruiken de plassen als slaapplaats, maar foerageren (behalve op het
grazige deel) ook op de omringende landbouwgronden, vooral op oogstresten
(aardappel, suikerbiet, wortel), wintergraan of koolzaad. Bruine kiekendieven
foerageren in het broedseizoen (ook) op de landbouwgronden binnen een straal van
5 à 7 km van het moerasdeel, waar ze broeden (Beemster et al., 2011). Hetzelfde gold voor
de blauwe kiekendief toen die nog in het moerasdeel broedde. Toen de huidige omringende
bossen nog uit jonge bosaanplant bestonden, werd ook daar gefoerageerd.
Er zijn ook grote moerasvogels die vanuit hun broedplaats in het moerasdeel
voedselvluchten uitvoeren naar andere natte natuurgebieden in de omgeving (naast
voedselvluchten naar het grazige deel). Wijfjes van de roerdomp maken in de broedtijd ook
gebruik van de Ecozone, de verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en de
Lepelaarplassen (Beemster et al., 2012). Grote zilverreigers uit de Oostvaardersplassen
hebben een grotere actieradius en foerageren (ook) in de Ecozone, de Lepelaarplassen
(inclusief de Natte graslanden en Kwelzone), het Oostvaardersveld en verspreid ook in het
landelijk gebied van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Lepelaars hebben van deze pendelaars
de grootste actieradius en foerageren in de Lepelaarplassen, Harderbroek, Noord-Holland, de
Randmeren, Noordwest-Overijssel en de ondiepe delen van de kust van Gaasterland.
In het moerasdeel van de Oostvaardersplassen hebben de viseters aalscholver en
nonnetje en driehoeksmosseleters tafeleend en kuifeend hun slaap- en rustplaatsen
(aalscholver ook broedplaats; circa 2500 à 3000 paar). Zij foerageren vooral op het
Markermeer maar ook op het IJsselmeer. Deze soorten zijn daardoor afhankelijk van het
voedselaanbod in deze wateren.

3.5

Voorkomen en ecologische vereisten van de vogelsoorten
De historie van het gebied, sinds het ontstaan in 1968, is vrij gedetailleerd bekend. Daardoor
zijn de ontwikkelingen van de Natura 2000-vogelsoorten in relatie tot de abiotische condities
goed te duiden. In bijlage 4 wordt het voorkomen van de Natura 2000-vogelsoorten in de
Oostvaardersplassen in detail beschreven. Hierbij wordt per vogelsoort ingegaan op de
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algemene ecologische vereisten, algemene bedreigingen, aantalsontwikkelingen en het
perspectief onder de huidige omstandigheden. In deze paragraaf wordt, in de vorm van
tabellen, een korte samenvatting gegeven van het voorkomen en de ecologische vereisten
van de vogelsoorten.
Tabel 3.3 geeft een overzicht van de maanden waarin de vogelsoorten vooral aanwezig zijn
in de Oostvaardersplassen en welke delen van het gebied van belang zijn als broed- en
foerageergebied.
Tabel 3.4 geeft een overzicht van de ecologische vereisten van de vogelsoorten. De
belangrijkste ecologische vereisten zijn samengevat in een aantal ecologische vereisten die
voor meerdere soorten gelden. Dit zijn de (minimale) ecologische vereisten die zodanig
aanwezig moeten zijn dat over de monitoringsperiode voldaan kan worden aan de
instandhoudingsdoelen.
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Tabel 3.3. Overzicht van de maanden waarin de Natura 2000-vogelsoorten vooral aanwezig zijn in de
Oostvaardersplassen en de delen van het gebied die van belang zijn als broed- en foerageergebied
(Bronnen: Beemster et al., 2012, Kooijman & Vulink 2006, Wiersma 2010).
Natura 2000vogelsoorten

Maanden waarin
soort vooral
aanwezig is

Broedvogels
Dodaars
Aalscholver
Roerdomp
Woudaapje
Kleine zilverreiger
Grote zilverreiger
Lepelaar
Bruine kiekendief
Blauwe kiekendief
Porseleinhoen
Blauwborst
Snor
Rietzanger
Grote karekiet

Broedperiode
maart - juli
maart - juli
april - juli
mei - aug
mei - aug
maart - juli
maart - juli
april - juli
april - juli
april - juli
april - juli
april - juli
april - juli
mei - juli

Niet-broedvogels
Grote zilverreiger
Lepelaar
Wilde zwaan
Kolgans
Grauwe gans
Brandgans
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Pijlstaart
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend
Nonnetje
Zeearend
Kluut
Kemphaan
Grutto

Binnen heel jaar
maart - nov
maart - sept
nov - maart
okt - maart*
mei - juni
okt - april*
sept - mei
okt - maart*
juni - nov
aug - dec
sept - okt*
juni - nov
sept - okt
sept - nov
nov - maart
jan - dec
juli - okt
juli - sept
juni - aug

Belang van
broedgebied

Belang van
foerageergebied

moeras
gebied

moeras
gebied

grazig
gebied

+++

++

+++
+++
+++
+++
+++
+++

+++
++
+++
+++
+++
+
+

grazig
gebied

+++
++
+++
+++
+
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+
+++
++
Voormalige broedvogel

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

+++
+++
+++
+++

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

++
+++
+
+++

Buiten OVP vooral
foeragerend in:
Buiten
OVP

+++
++

IJsselmeergebied
EVZ De Vaart, LP

+++
+++
+++
+++

LP, OVveld
NH, LP, randmeren
landbouw
landbouw

++
+
++

+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
++

+++
+
+++
++

++

LP, OVveld, landbouw

+++
+++
+++
++

landbouw
landbouw (vooral NH)
landbouw
landbouw

+++
+++
+++
+

IJsselmeergebied
IJsselmeergebied
IJsselmeergebied
LP

Legenda

Zeer belangrijk

Vrij belangrijk

Enigszins belangrijk
Niet belangrijk
EVZ
Ecologische verbindingszone
OVP
Oostvaardersplassen
LP
Lepelaarplassen
OVveld Oostvaardersveld
*
algemene inschatting voor Nederland; OVP-gegevens nog niet gevonden
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Tabel 3.4. Overzicht van de ecologische vereisten van de Natura 2000-vogelsoorten in de
Oostvaardersplassen.
Habitatvereisten moerasdeel
1. Grote oppervlakten overjarig riet, vaak
geïnundeerd t/m juni, zodat het rietland geïsoleerd
ligt en predatie door grondpredatoren voorkómen
wordt.

2. Kale slikvlaktes en ondiep open water (max. 30
cm waterschijf) van half juni t/m september,
waarin muggenlarven toegankelijk zijn en/of vis
indikt.
3. Inundatiezones met verdronken of plas/drasvegetaties (ontstaan door de opeenvolging van
natte seizoenen op droge seizoenen of natte jaren
op droge jaren).
4. Moeras-pioniersvegetatie met grote
zaadproductie en waarin bepaalde prooidieren
beschikbaar en toegankelijk zijn
5. Ondiep (klein) water met matig tot goed
doorzicht, waar dankzij periodieke
waterstandverlaging en inundatie vanuit andere
wateren geregeld visverjonging kan optreden
6. Grote randlengte water/riet, waarin
toegankelijkheid en beschikbaarheid van
prooidieren wordt gecombineerd met voldoende
dekking
7. Langzaam verlandend, verruigend en/of
verbossend rietland/struweel, waar de bodem
(tijdelijk) goed toegankelijk is door het
aanvankelijk ontbreken van een dichte kniklaag
8. Geïnundeerde bosschages en struweel, zodat de
bosschages en het struweel geïsoleerd liggen en
predatie door grondpredatoren voorkómen wordt.
9. Beschut ondiep open water dat niet
doorwaadbaar is voor predatoren waardoor
predatie door grondpredatoren voorkómen wordt.

Habitatvereisten grazig deel
1. Korte, hoog-productieve graslanden (zowel nat
als droog) op geringe afstand van het moerasdeel
en van (drink)water. Levert als voedsel eiwitrijk
gras, larven van dansmuggen, (pullen van) grauwe
ganzen en in najaar en winter ook muizen.
2. Structuurrijk grasland met een mozaïek van kort
gras en hoger gras of ruigte voor
voedselvoorziening (zangvogels en muizen)
3. Geïsoleerde poelen en plassen zonder
oeverbegroeiing, periodiek geïnundeerde grasland
met kort gras voor voedselvoorziening (kikkers,
larven van dansmuggen en andere ongewervelden,
algen) en als rustgebied (steltlopers)
4. Poelen, sloten, tochten en greppels zonder
oeverbegroeiing die ten minste in het winterhalfjaar
met elkaar verbonden zijn voor voedselvoorziening,
met name stekelbaarzen (pionierssituaties met
visverjonging)
5. Poelen, sloten, tochten, greppels en geïnundeerd
grasland met enige oeverbegroeiing of hoog gras
voor dekking en voedselvoorziening (vis, kikkers,
muggenlarven en andere waterinsecten)

Natura 2000-vogelsoorten
Reigerachtigen en lepelaar (broedlocatie): grote
zilverreiger, kleine zilverreiger, roerdomp, woudaap,
lepelaar
Kiekendieven (broedlocatie): bruine kiekendief, blauwe
kiekendief
Moeraszangvogels van geïnundeerd riet (broedlocatie):
grote karekiet, snor
Ruiende watervogels: grauwe gans, slobeend, krakeend
Niet-broedende steltlopers: kluut, kemphaan, grutto
Reigers en lepelaar: grote zilverreiger, kleine
zilverreiger, lepelaar
Niet-broedende eenden: slobeend, bergeend, pijlstaart,
krakeend
Inundatie-afhankelijke soorten: dodaars, grote
zilverreiger, roerdomp, woudaap, porseleinhoen

Soorten afhankelijk van moeraspioniersbegroeiing of
predatoren van die soorten: blauwe kiekendief, zeearend,
wintertaling, pijlstaart, blauwborst
Visetende zichtjagers van enigszins beschutte, vegetatierijke
situaties: dodaars, grote zilverreiger, roerdomp,
woudaap
Waadvogels van rietranden: roerdomp, woudaap,
porseleinhoen

Moeraszangvogels van landriet en vochtig struweel:
rietzanger, blauwborst

Koloniebroeders: aalscholver, grote zilverreiger, kleine
zilverreiger, lepelaar, zeearend
Woudaap (roepplaats)
Rustende/slapende eenden,ganzen en zwanen: nonnetje,
kuifeend, tafeleend, kolgans, brandgans, grauwe gans,
wilde zwaan, smient, krakeend, slobeend, bruine
kiekendief
Natura 2000-vogelsoorten
grazende watervogels: grauwe gans, brandgans,
kolgans, smient, wilde zwaan
steltlopers: grutto en kemphaan
roofvogels: bruine kiekendief en zeearend (prederend op
resp. pullen en grotere exemplaren van grauwe ganzen)
grote zilverreiger (muizen, bruine kikkers)
bruine kiekendief, blauwe kiekendief
blauwborst (i.g.v. ruigte)
reigerachtigen: grote zilverreiger
pleisterende steltlopers: grutto, kluut, kemphaan
eendensoorten: krakeend, bergeend, pijlstaart,
slobeend
viseters: grote zilverreiger, kleine zilverreiger, lepelaar
en nonnetje

dodaars, roerdomp, porseleinhoen, soms grote
karekiet
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3.6

Sleutelprocessen en sleutelfactoren
In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de sleutelfactoren en
sleutelprocessen die bepalend zijn voor voorkomen, trend en perspectief van de Natura
2000-vogelsoorten. De factoren en processen zijn afgeleid uit de beschrijving van het
voorkomen van de vogelsoorten in de Oostvaardersplassen (zie bijlage 4), de abiotische
omstandigheden (zie §3.3) en de landschapsecologische processen (zie §3.4). Deze factoren
en processen geven aan wat de ‘draaiknoppen’ zijn voor de realisatie van de
instandhoudingsdoelen.
Sleutelfactoren hele gebied
1. Schaal: Het Natura 2000-gebied heeft een oppervlakte van circa 5480 ha. Daarmee is het
in Nederland het grootste (zoetwater) natuurreservaat op vruchtbare kleigrond.
2. Rust: Het gebied is alleen plaatselijk aan de randen toegankelijk voor publiek. Grote delen
van het moerasdeel zijn ook voor beheerders niet of slecht toegankelijk.
3. Complementaire werking van moerasdeel en grazig deel: De delen functioneren als één
samenhangend, zo natuurlijk mogelijk, ecosysteem. Sommige kwalificerende soorten
komen alleen voor dankzij de combinatie van beide delen.
Sleutelfactoren moerasdeel
1. Stuw met een vaste afvoerhoogte: deze bepaalt het maximale waterpeil (bovenpeil).
2. Connectiviteit van wateren in de Oostvaardersplassen met wateren buiten het gebied
(bijvoorbeeld de Lage Vaart): belangrijk voor voldoende aanwezigheid van kleine vis die
als voedsel kan dienen voor visetende vogelsoorten.
3. Doorzicht van het water: belangrijk voor zicht- en tastjagers.
4. Microreliëf: door (a)biotische factoren (natuurlijke gradiënt, rietbegrazing door ganzen
gevolgd door windwerking en opslibbing), maar ook door aanvankelijke antropogene
factoren (zandwinning, stortgronden en actieve waterstandverlaging) is er sprake van
kleine hoogteverschillen in het moerasdeel.
5. Hoogteverschil tussen de compartimenten: het westelijke moerasdeel ligt circa 20 cm
lager dan het oostelijke moerasdeel (door verschillen in actieve waterstandverlaging). Dit
is van belang voor heterogeniteit in waterdiepte.
6. Zaadvoorraad: In de bodem is een zaadvoorraad aanwezig van moerasandijvie en andere
moeraspionierplanten.
Sleutelprocessen moerasdeel
1. Meerjarige waterpeildynamiek (actief; antropogeen): meerjarige periodes van geleidelijke
waterstandverlaging (minimaal 3 jaar) gevolgd door geleidelijke herinundatie (minimaal 3
jaar).
2. Jaarlijkse en seizoenale waterpeildynamiek: peilfluctuatie tussen opeenvolgende jaren
(droge en natte jaren) en binnen een jaar (doorgaans: ‘s winters hoog, ‘s zomers laag).
3. Windgedreven waterpeildynamiek: peilverschillen binnen enkele dagen, opstuwing van
water onder invloed van wind.
4. Rietbegrazing door ruiende grauwe ganzen (vanaf de waterzijde).
5. Betreding door edelherten (vanaf de landzijde).
6. Infectie van riet door rietstengelboorders (vanaf de landzijde); de grens van het
geïnfecteerde riet schuift op van de hoogst gelegen delen (bij de kade) naar de laagst
gelegen delen, in de richting van het door de ganzen begraasde riet.
7. Input en mobilisatie van nutriënten door ruiende grauwe ganzen en pendelende
watervogels.
8. Slibsuspensie en -sedimentatie: In de plassen van het moerasdeel bevindt zich een grote
hoeveelheid slib die afkomstig is van de bodem en vrijkomt door rietbegrazing door
ruiende ganzen (opwoeling van slib), de windwerking (slibopwerveling) en
bodemwoelende vissen (met name karpers). Dit slib sedimenteert plaatselijk aan de
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noord-oost randen van de plassen. De grens tussen helder en troebel water (in het riet)
schuift hierdoor langzaam op in de richting van de kade dit het moerasdeel van het
grazige deel scheidt.
Sleutelfactoren grazig deel
1. Hoogte van de bovenpeilen in combinatie met microreliëf: deze twee factoren bepalen
samen de invloed van waterdynamiek (zie hieronder bij sleutelprocessen).
2. Connectiviteit van wateren in de Oostvaardersplassen met wateren buiten het gebied
(bijvoorbeeld de Lage Vaart): belangrijk voor voldoende aanwezigheid van kleine vis die
als voedsel kan dienen voor visetende vogelsoorten.
Sleutelprocessen grazig deel
1. Jaarlijkse (grond)waterpeildynamiek: peilfluctuatie tussen opeenvolgende jaren (droge en
natte jaren). Dit uit zich in de aan of afwezigheid van tijdelijke connectiviteit van poelen
met sloten, permanent geïsoleerde en soms droogvallende poelen en geïnundeerde
graslanden.
2. Seizoenale (grond)waterpeildynamiek: peilfluctuatie binnen een jaar. Dit uit zich, net als
bij de jaarlijkse waterpeildynamiek, in de aan of afwezigheid van tijdelijke connectiviteit
van poelen met sloten, permanent geïsoleerde en soms droogvallende poelen en
geïnundeerde graslanden.
3. Begrazing van oevervegetatie door grote herbivoren. De begrazingsdruk varieert
ruimtelijk, waardoor kale oevers voorkomen (hoge begrazingsdruk), alsmede mozaïek
van riet en water en ‘geschoren’ rietkragen (matige begrazingsdruk) en zeer plaatselijk
onbegraasd waterriet (zelden begraasd; centrale deel van sommige rieteilandjes).
4. Begrazing van de graslanden en ruigte door grote herbivoren.
5. Begrazing van de graslanden door grazende watervogels (ganzen en smient).
Sleutelprocessen en sleutelfactoren in de omgeving
In de directe omgeving van het Natura 2000-gebied is een aantal antropogene factoren
aanwezig die van invloed zijn op vogelsoorten van de Oostvaardersplassen die pendelen
tussen de Oostvaardersplassen en de omgeving.
1. Landgebruik door de mens: Veranderingen in de ruimtelijk inrichting (ruimtelijke
verdeling van bebouwing, bos- en recreatiegebieden, landbouwgebieden,
natuurgebieden) hebben invloed op de afstand tot en omvang van potentieel geschikt
foerageergebied.
2. Landbouwkundig gebruik: gewaskeuze en intensiteit van het landgebruik bepalen mede
het voedselaanbod.
3. Visstand: Het aanbod aan prooien voor de pendelende viseters aalscholver en nonnetje
wordt mede beïnvloed door de visstand in het IJmeer, Markermeer en IJsselmeer.
4. Bodemerosie gevolgd door slibsuspensie (dankzij wind- en golfslag) op het Markermeer.
Dit heeft invloed op aanbod van driehoeksmosselen (voor kuifeend en tafeleend) en de
vangbaarheid van prooien (voor vis- en mosseleters).
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Tabel 3.5. Samenvatting sleutelfactoren en sleutelprocessen in en om de Oostvaardersplassen.
Sleutelfactoren hele gebied
1
Schaal
2
Rust
3
Complementaire werking van moerasdeel en grazig deel
Sleutelfactoren moerasdeel
1
Stuw met een vaste afvoerhoogte (hoogte van het bovenpeil)
2
Connectiviteit van wateren binnen en buiten Oostvaardersplassen
3
Doorzicht van het water
4
Variatie in bodemhoogte (microreliëf) in westelijk en oostelijk moerasdeel
5
Verschil in bodemhoogte (20 cm) tussen westelijk en oostelijk moerasdeel
6
Zaadvoorraad in de bodem
Sleutelprocessen moerasdeel
1
Meerjarige waterpeildynamiek
2
Jaarlijkse en seizoenale waterpeildynamiek
3
Windgedreven waterpeildynamiek
4
Rietbegrazing door ruiende grauwe ganzen (vanaf waterzijde)
5
Betreding door edelherten (vanaf de landzijde)
6
Infectie van riet door rietstengelboorders (vanaf de landzijde)
7
Input en mobilisatie van nutriënten door pendelende watervogels en rietbegrazende grauwe ganzen
8
Slibsuspensie- en sedimentatie
Sleutelfactoren grazig deel
1
Hoogte van bovenpeilen in combinatie met microreliëf
2
Connectiviteit van wateren binnen en buiten Oostvaardersplassen
Sleutelprocessen grazig deel
1
Jaarlijkse (grond)waterpeildynamiek
2
Seizoenale (grond)waterpeildynamiek
3
Begrazing van oevervegetatie door grote herbivoren
4
Begrazing van graslanden en ruigte door grote herbivoren
5
Begrazing van graslanden door grazende watervogels
Sleutelprocessen omgeving
1
Landgebruik door de mens
2
Landbouwkundig gebruik
3
Visstand in het Markermeer/IJmeer en IJsselmeer
4
Bodemerosie gevolgd door slibsuspensie (dankzij wind en golfslag) op het Markermeer

In de illustratie op de volgende pagina (Figuur 3.14) is een aantal sleutelprocessen verbeeld
(NB: de illustratie is indicatief en is dus niet volledig). In de bovenste 3 tekeningen is de
jaarlijkse waterpeildynamiek te zien. In een droog jaar zijn er bijvoorbeeld (met name in het
oostelijke moerasdeel) meer slikken aanwezig. In een nat jaar staat bijvoorbeeld een deel
van de graslanden in het grazige deel onder water. In de onderste tekening is (globaal) te
zien op welke locaties begrazing, betreding en infectie van de vegetatie door diverse
diersoorten plaatsvindt. Van elke soort zijn slechts enkele locaties van voorkomen
aangegeven.
Figuur 3.15 geeft globaal weer waar de Natura 2000-vogelsoorten kunnen voorkomen. Ook
deze illustratie is indicatief en geeft globaal de benutting van verschillende habitats weer.
Van elke soort zijn slechts één of enkele locaties van voorkomen aangegeven. In
werkelijkheid komen de aangegeven soorten vaak op alle plaatsen met een vergelijkbaar
habitat en waterpeil voor. Niet alle Natura 2000-vogelsoorten zijn overigens in deze figuur
opgenomen
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Sleutelprocessen
Oostvaardersplassen
 Waterpeildynamiek

Nat jaar

Droog jaar

Gemiddeld jaar

Sleutelprocessen
Oostvaardersplassen
 Begrazing, betreding en infectie van de
vegetatie

Figuur 3.14. Illustratie van een aantal sleutelprocessen in de Oostvaardersplassen.
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Voorkomen Natura 2000vogelsoorten in de
Oostvaardersplassen

Figuur 3.15. Illustratie van het voorkomen van een aantal Natura 2000-vogelsoorten in de
Oostvaardersplassen.

3.7

Perspectief en knelpunten voor de instandhoudingsdoelen
De doelen voor Natura 2000-gebieden bestaan uit kernopgaven (landelijk en
gebiedsspecifiek), algemene Natura 2000-doelen en soortspecifieke Natura 2000-doelen. In
deze paragraaf wordt de informatie over de doelen (hoofdstuk 2) en de beschrijving van de
sleutelfactoren en -processen gecombineerd en worden perspectief, knelpunten en kansen
voor de Natura 2000-doelen in de Oostvaardersplassen weergegeven.

3.7.1

Algemene doelen
Het beheer in de Oostvaardersplassen (zo natuurlijk mogelijk waarbij het niet alleen om
specifieke soorten gaat) levert een belangrijke bijdrage aan biodiversiteit en aan de
samenhang van het Natura 2000-netwerk, dankzij dispersie, die verder reikt dan Nederland
alleen (NW Europa en mogelijk verder). Inzet op zoveel mogelijk natuurlijk beheer levert
daarmee enerzijds een belangrijke bijdrage aan het Natura 2000-netwerk (algemeen
instandhoudingsdoel) en legt anderzijds een basis voor de bescherming van soorten en
habitats (soortenspecifieke instandhoudingsdoelen).
Algemene doelen 1 en 2 (gecombineerd)
Behoud en herstel van de bijdrage van het gebied aan de ecologische samenhang van Natura
2000 zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie, alsmede aan de biologische
diversiteit en aan de gunstige staat van instandhouding van de habitattypen en de soorten
waarvoor het gebied is aangewezen.
Gezien de schaal van het gebied, kunnen er in de Oostvaardersplassen jaarlijks soorten tot
broeden komen die elders slechts sporadisch of in geringere aantallen tot broeden komen.
Voor deze soorten treedt het gebied als brongebied op voor andere Natura 2000-gebieden.
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Het bevolken van andere natuurgebieden door exemplaren uit de Oostvaardersplassen is
aangetoond voor grauwe gans (zowel broedvogels als niet broedende ruiers), bruine
kiekendief, roerdomp, porseleinhoen, snor, baardman, blauwborst, grote zilverreiger,
lepelaar en zeearend.
De biologische diversiteit aan vogelsoorten in de Oostvaardersplassen wordt vooral bepaald
door de combinatie van begrazing door grauwe ganzen in het moerasdeel en grote
herbivoren in het grazige deel, in combinatie met waterpeildynamiek. Waterpeildynamiek is
een belangrijke randvoorwaarde om de diversiteit en grote aantallen van vogelsoorten te
handhaven; juist tijdelijke, vaak instabiele stadia van vegetatieontwikkeling bieden veel
diversiteit. Gunstige omstandigheden leiden tot grote vogelaantallen in het gebied. Een
verhoogde dichtheid aan broedvogels leidt bij die gunstige omstandigheden (meer voedsel)
tot een hogere reproductie van de populatie. Bij een sterke toename leidt dit er uiteindelijk
toe dat er te weinig habitat en voedsel is voor alle aanwezige vogels (oud en jong), waardoor
(waarschijnlijk vooral de jonge) vogels zich verspreiden naar nieuwe geschikte leefgebieden,
mits voorhanden (Schipper, 1979; Bibby, 1983; Vera, 1988; Hustings et al., 1995;
Campbell et al., 1996; Newton, 1998; Opdam, 2002; Bardowicks, 2008). Maar ook wanneer
zich (plotseling) ongunstige omstandigheden voordoen, verspreiden moeras- en watervogels
zich naar andere leefgebieden (Brouwer, 1964; Vespremeanu, 1968; Catsadorakis et al.,
1996; Weller, 1999; Bijlsma et al., 2001; Noordhuis, 2010; Santoro et al. , 2010; Galewski
et al., 2011). Het bekendste, goed gedocumenteerde voorbeeld uit de Oostvaardersplassen
is de ‘verhuizing’ van broedparen lepelaar in 1996 naar de Waddeneilanden, toen het
oostelijk moerasdeel waar zich destijds de kolonie bevond, een te lage waterstand kende om
veilig te kunnen broeden (Overdijk, 1999; Rasmussen et al., 2000).
In de huidige situatie is de waterpeildynamiek in het moerasdeel echter onvoldoende om de
Natura 2000-soorten met uiteenlopende waterpeileisen beurtelings zó te laten ‘pieken’ (en
dalen), dat dankzij de genoemde dispersie er een (grote) bijdrage wordt geleverd aan de
diversiteit en staat van instandhouding van die vogelsoorten in Nederland en NoordwestEuropa. Daarnaast is het bovenpeil nu zó ingesteld dat de aanwezige heterogeniteit aan
microreliëf in het gebied niet maximaal benut wordt, in combinatie met de bandbreedte
(peilhoogte) waarop de waterpeildynamiek zich afspeelt. Bij voortzetting van het huidige
beheer is het perspectief voor deze algemene Natura 2000-doelen ongunstig, zowel op korte
als op lange termijn. In §3.7.3 wordt dieper ingegaan op dit knelpunt ten aanzien van
waterpeildynamiek.
Ook meer regionaal leveren de Oostvaardersplassen een bijdrage aan de ecologische
samenhang van het Natura 2000 netwerk. Grote zilverreigers en lepelaars die broeden in de
Oostvaardersplassen foerageren (ook) in het Natura 2000-gebied de Lepelaarplassen. Deze
wisselwerking wordt thans niet bedreigt. De directe bijdrage die de Oostvaardersplassen
levert aan de nabijgelegen Natura 2000-gebieden Markeermeer & IJmeer en IJsselmeer
bestaat uit het bieden van slaap- en rustmogelijkheden respectievelijk
broedplaatsgelegenheid voor op het Markermeer en IJsselmeer foeragerende duikeenden en
aalscholvers. Deze bijdrage wordt niet bedreigd; het perspectief om deze functies te
behouden is gunstig. Voor de broedparen Aalscholvers geldt overigens een regionaal doel
voor het gehele IJsselmeergebied en directe omgeving.
Algemene doelen 3 en 4 (gecombineerd)
Behoud en indien van toepassing herstel van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000gebied, (inclusief de samenhang van de structuur en functies van soorten waarvoor het
gebied is aangewezen), alsmede behoud en herstel van de op het gebied van toepassing
zijnde ecologische vereisten van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.
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Het begrip ‘natuurlijke kenmerken’ uit de algemene doelen wordt in dit beheerplan als volgt
geïnterpreteerd: die kenmerken die bepalend zijn voor de aanwezigheid van de soorten
waarvoor het gebied is aangewezen. Dit komt overeen met de prejustitiële uitspraak hierover
van het Hof van Justitie van de EU (arrest C-258/11 d.d. 11 april 2013). Oorspronkelijkheid
of ongereptheid wordt er dus niet mee bedoeld. Aangezien de Oostvaardersplassen zijn
aangewezen als Vogelrichtlijngebied en niet als Habitatrichtlijngebied, gaat het hier om de
bepalende kenmerken van het leefgebied van de vogelsoorten waarvoor het gebied is
aangewezen (b.v. ‘kort, begraasd eiwitrijk gras’ voor de Brandgans).
Uit de lijst van kwalificerende soorten met hun uiteenlopende ecologische vereisten volgt dat
de sleutelfactoren en processen - die ten grondslag liggen aan het (vaak grillige) voorkomen
van die soorten - beschouwd kunnen worden als ‘samenhang van de structuur en functies
van soorten waarvoor het gebied is aangewezen’. Niet alle sleutelfactoren en processen zijn
in voldoende mate aanwezig voor het behoud van de ecologische vereisten van de Natura
2000-vogelsoorten, waardoor het perspectief voor deze twee algemene Natura 2000-doelen
zowel op korte als op lange termijn ongunstig is. Met name het ontbreken van voldoende
waterpeildynamiek in het moerasdeel en van een bovenpeil dat in combinatie met
waterpeildynamiek de aanwezige heterogeniteit in microreliëf van het moerasdeel en de
Waterlanden maximaal benut, veroorzaakt dit negatieve perspectief (zie ook de beschouwing
van de algemene doelen 1 en 2). In §3.7.3 wordt dieper ingegaan op de knelpunten ten
aanzien van de sleutelprocessen en sleutelfactoren en de ecologische vereisten die daarmee
samenhangen.
Tabel 3.6. In deze tabel wordt het perspectief samengevat voor het behalen van de algemene Natura
2000-doelen bij ongewijzigd beheer (voor de uitgebreide beschrijving van de algemene doelen wordt
verwezen naar hoofdstuk 2). Korte termijn = komende 6 jaar (eerste beheerplanperiode). Lange termijn
= na 6 jaar (na de eerste beheerplanperiode).
Algemene Natura 2000-doelen
1. Bijdrage aan de ecologische samenhang van Natura 2000, zowel
binnen Nederland als binnen de Europese Unie;
2. Bijdrage aan de biologische diversiteit en aan de gunstige staat
van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de
Europese Unie. Dit behelst de benodigde bijdrage van het gebied aan
het streven naar een op landelijk niveau gunstige staat van
instandhouding voor de habitattypen en de soorten waarvoor het
gebied is aangewezen.
3. Behoud en indien van toepassing herstel van de samenhang van
de structuur en functies van de habitattypen en van de soorten
waarvoor het gebied is aangewezen;
4. Behoud en indien van toepassing herstel van de op het gebied van
toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen en
soorten waarvoor het gebied is aangewezen

Perspectief zonder ingrepen
Korte termijn
Lange termijn
-

-

-

-

-

-

-

-

Conclusie: zonder gewijzigd beheer worden de vier algemene Natura 2000-doelen, op korte
en lange termijn, (gedeeltelijk) niet gehaald. De voornaamste knelpunten hierbij zijn het
ontbreken van:
1. voldoende waterpeildynamiek in het moerasdeel van de Oostvaardersplassen;
2. een bovenpeil waarbij de heterogeniteit in bodemhoogte van het westelijk en oostelijk
compartiment almede van de Waterlanden maximaal wordt benut.
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3.7.2

Kernopgaven
Rui- en rustplaatsen (4.05)
Deze kernopgave geldt specifiek voor kolgans, grauwe gans, brandgans, slobeend en
kuifeend. Bij ongewijzigd beheer wordt voorlopig voldaan aan deze kernopgave. Als de
grauwe ganzen echter al het begraasbare riet hebben afgegraasd en de scheiding tussen
open water en niet te begrazen rietland scherper wordt, kunnen de aantallen ruiende grauwe
ganzen afnemen en in het kielzog daarvan ook ruiende slobeenden, die via de
nutriënteninput van de grauwe gans en de voedselketen (zoöplankton) deels aan elkaar
gekoppeld zijn. Voor aanwezigheid van ruiende grauwe ganzen zijn grote oppervlakten
overjarig waterriet nodig. Herstel hiervan zal bij ongewijzigd beheer niet plaatsvinden (zie
ook het perspectief van kernopgave 4.06). Op lange termijn is het perspectief voor het
behalen van deze kernopgave dan ook ongunstig ten aanzien van de grauwe gans en
slobeend. Een klein, maar toenemend aantal grauwe ganzen ruit niet in het moerasdeel,
maar in het grazige deel, langs de kade. In plaats van op riet foerageren deze vogels op
gras. Voor deze rui-locaties is het perspectief gunstig. Ook voor de slaapplaatsfunctie van de
plassen in het moerasdeel (van alle genoemde ganzen- en eendensoorten) is het perspectief
gunstig. Ook wanneer de rietbegroeiing flink zou afnemen in oppervlak blijft deze functie
behouden.
Herstel grote oppervlakten overjarig riet, inclusief waterriet (4.06)
In de huidige situatie is (nog) sprake van grote oppervlakten landriet en waterriet. Op het
eerste gezicht lijkt ‘herstel’ niet aan de orde. Wordt er echter meer specifiek gekeken naar de
eisen die rietvogels zoals roerdomp, woudaapje, snor en grote karekiet stellen aan overjarig
riet in de Oostvaardersplassen, dan wordt duidelijk dat voldoende aanwezigheid van een
mozaïek van open water en (overjarig) waterriet alsmede het plaatsvinden van
‘rietregeneratie’ van belang zijn. Bij ongewijzigd beheer zal rietverjonging niet plaatsvinden
en zal het mozaïek van open water en riet (verder) afnemen. Om dit te ‘herstellen’ is een
waterstandverlaging nodig van (een deel van) het moerasdeel die minimaal drie jaar duurt,
zodat er nieuw riet kan kiemen op de kale, dan drooggevallen waterbodem die eerder
ontstaan is door het weggrazen van het riet door de ruiende grauwe ganzen. Vervolgens is
het van belang dat er een (zeer) geleidelijke herinundatie plaatsvindt waardoor het jonge riet
kan uitgroeien zonder direct massaal te worden weggegraasd. Het is niet te verwachten dat
deze omstandigheden zich bij het huidige bovenpeil en huidige peildynamiek zullen voordoen
in de Oostvaardersplassen. Het perspectief voor het behalen van deze kernopgave is
zodoende ongunstig.
Plas-dras situaties (4.07)
Voor kemphaan en smient (onderdeel van deze kernopgave) is het van belang dat de oevers
in het grazige deel begraasd worden en dat er voldoende waterpeildynamiek aanwezig is in
dit deel van de Oostvaardersplassen. De huidige en toekomstige situatie bij ongewijzigd
beheer voorzien hierin. Voor porseleinhoen is het perspectief echter ongunstig. Deze soort
maakt vooral gebruik van het mozaïek van ondiep open water en rietvegetatie in het
moerasdeel. Deze plas-drassituaties zullen op termijn geheel verdwijnen door omzetting in
open water, als gevolg van ganzenbegrazing. Ook voor deze soort is voldoende
waterpeildynamiek (op een bepaalde peilhoogte) in combinatie met slibtransport in het
moerasdeel een belangrijke voorwaarde. Voor een éénmalige ‘grote piek’ in aantallen is een
grootschalige waterstandverlaging gevolgd door herinundatie nodig. Het is niet te
verwachten dat deze situatie zich voordoet bij het huidige bovenpeil en de huidige
peildynamiek. Het perspectief voor het behalen van een deel van deze kernopgave is dan
ook ongunstig.
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Tabel 3.7. In deze tabel wordt het perspectief samengevat voor het behalen van de kernopgaven bij
ongewijzigd beheer (voor de uitgebreide beschrijving van de kernopgaven wordt verwezen naar
hoofdstuk 2).
Korte termijn = komende 6 jaar (eerste beheerplanperiode). Lange termijn = na 6 jaar (na de eerste
beheerplanperiode).
Kernopgaven
4.05. Rui- en rustplaatsen voor ganzen, duikeenden, slobeend
4.06. Herstel grote oppervlakten overjarig riet, incl. waterriet voor
roerdomp, woudaap, snor, grote karekiet
4.07. Plas-dras situaties voor smient en kemphaan
4.07. Plas-dras situaties voor porseleinhoen

Perspectief zonder ingrepen
Korte termijn
Lange termijn
+
+
-

+
-

Conclusie: zonder gewijzigd beheer wordt op korte termijn aan 2 van de 3 kernopgaven
(gedeeltelijk) voldaan. Op lange termijn worden alle drie de kernopgaven (gedeeltelijk) niet
gehaald. Het voornaamste knelpunt hierbij is het ontbreken van voldoende
waterpeildynamiek in het moerasdeel van de Oostvaardersplassen.

3.7.3

Soortspecifieke doelen
Moeras- en waadvogels
Door het ontbreken van voldoende meerjarige en jaarlijkse waterpeildynamiek neemt het
oppervlak en de kwaliteit van broed- en foerageerbiotoop voor veel soorten steeds meer af.
Bij voortzetting van de huidige situatie (relatief hoge waterstand) zullen de ruiende grauwe
ganzen op termijn al het begraasbare riet hebben afgegraasd, waardoor het kleinschalige
mozaïek verdwijnt en de scheiding tussen open water en niet te begrazen rietland steeds
scherper zal worden. Hierdoor raken dodaars, roerdomp, woudaap, grote zilverreiger,
lepelaar, bruine kiekendief, blauwe kiekendief, porseleinhoen en moeraszangvogels
(blauwborst, snor, rietzanger, grote karekiet) optimale broedlocaties en/of
foerageergebieden vroeg of laat kwijt. Voor blauwe kiekendief, woudaap en grote
karekiet lijkt dat nu al het geval. Vermoedelijk omdat deze soorten profiteren van de
tijdelijke toename van de heterogeniteit van vegetatie bij waterstandverlaging en/of
herinundatie (net als andere moerasvogels), maar anders dan voor andere soorten doen de
gunstige omstandigheden zich ná de herinundatie niet of nauwelijks meer voor.
Het grootschalig weggrazen van het riet is overigens wel noodzakelijk om regeneratie van
moerasvegetaties te verkrijgen. Vanwege het ontbreken van voldoende waterpeildynamiek
treedt in het moerasdeel echter nauwelijks tijdelijke terugkeer van pioniervegetaties op.
Moeras-pionierbegroeiing met een grote zaadproductie waarin vangbare prooidieren
beschikbaar zijn, zijn van belang voor blauwe kiekendief, wintertaling, pijlstaart en
blauwborst. Wortelstokken van grote lisdodde en jong riet, vaak enkele jaren aanwezig bij
waterstandverlaging en herinundatie, zijn belangrijk wintervoedsel voor wilde zwanen en
grauwe ganzen. Ook tijdelijke kleine inundatiezones met verdronken of plas-drasvegetaties voor het porseleinhoen en heldere poelen in geïnundeerd riet, die soms
droogvallen en waarin dan visverjonging kan optreden – met name van belang voor
dodaars, grote zilverreiger, roerdomp en woudaap - , komen in de huidige situatie
onvoldoende voor om de instandhoudingsdoelen te halen.
Het bovenpeil in het westelijke compartiment van het moerasdeel is zodanig hoog afgesteld
dat lepelaars, kleine zilverreigers, krakeenden en steltlopers (grutto, kluut en
kemphaan) er niet of nauwelijks kunnen foerageren en dat het porseleinhoen er maar
beperkt tot broeden komt. Deze soorten kunnen nu, afhankelijk van de waterstand, vaak
alleen terecht in beperkte delen van het oostelijke compartiment van het moerasdeel en in
poelen en inundatievlakten in het grazige deel. Daar komt nog bij dat met het afsluiten van
de ‘Drempel’ in 1987, een einde is gekomen aan de tot dan toe goed functionerende
dagelijkse of wekelijkse peildynamiek door windwerking en de langgerekte vorm van het
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moerasdeel. In 1998, toen de Drempel weer is doorgestoken, heeft deze dynamiek zich niet
‘in oude glorie’ hersteld, omdat door sedimentatie van slib aan de zuidwest-zijde, er
inmiddels veel minder gemakkelijk water van het ene naar het andere compartiment
stroomt. Het totale beschikbare foerageerhabitat voor genoemde soorten is door deze
factoren (te) beperkt om aan de instandhoudingsdoelen te voldoen, wat tot uiting komt in de
seizoensgemiddelden die - behalve voor de grutto - de laatste jaren te laag zijn voor het
halen van de instandhoudingsdoelen.
De Waterlanden zijn natter dan de overige graslanden in het grazige deel en kennen wel
waterpeildynamiek. Voor de meeste kwalificerende vogelsoorten die nu gebruik maken van
dit deelgebied is het van belang dat dit zo blijft. Dit betekent dat er sprake is van een
bovenpeil waarbij de grote grazers de vegetatie in de meeste zomers kunnen komen
begrazen zodat die voldoende kort gehouden wordt, maar waarbij in natte zomers en
nazomers nog sprake is van flinke oppervlakten geïnundeerd grasland, zodat de aantallen
pleisterende steltlopers en eenden (grutto, kemphaan, kluut, krakeend, slobeend,
bergeend) in die jaren kunnen ‘pieken’.
Dodaars en porseleinhoen zijn voor hun broedlocaties afhankelijk van inundatiesituaties
met (deels) onbegraasde oevers met moerasvegetaties. Het moerasdeel is voor het behalen
van het instandhoudingsdoelen verreweg het belangrijkste deelgebied. In natte jaren kan het
grazige deel echter ook een (beperkte) bijdrage leveren aan de instandhoudingsdoelen van
deze soorten. Met name een delen van De Waterlanden (de voormalige Watertuin) en poelen
in de Driehoek kunnen niet of moeizaam betreden worden door de grote herbivoren,
waardoor hier onbegraasde en halfbegraasde moerasvegetatie aanwezig is in de vorm van
‘geschoren rieteilanden’, die als broedlocatie kunnen dienen voor dodaars en
porseleinhoen (en sporadisch voor de grote karekiet). Deze soorten zijn gebaat bij meer
vegetatierijke oevers zonder (sterke) begrazing. Overigens kan het ‘scheren’ van de
rietvegetaties aan de buitenzijde door grote grazers voor genoemde soorten juist weer wél
van belang zijn: hierdoor ontstaat namelijk een randzone van (geleidelijk oplopend) ijl riet
met veel lichtinval, vaak rijk aan insecten en kikkervis en daarmee gunstig foerageerhabitat
voor deze vogelsoorten (ook voor reigerachtigen overigens). Een dergelijke randzone
ontbreekt meestal in moerasgebieden zonder begrazing, of is slechts tijdelijk aanwezig.
Visetende vogelsoorten
Driedoornige stekelbaarzen zijn de belangrijkste prooi voor broedende lepelaars in de
Oostvaardersplassen. Niet-trekkende stekelbaarzen, zoals die in de Oostvaardersplassen
aanwezig zijn, leven in het algemeen niet langer dan een jaar. Na het paaien in het voorjaar
gaan de volwassen stekelbaarzen dood. De nieuwe generatie wordt in mei geboren en moet
eerst groeien, voordat ze als voedsel kan dienen voor de lepelaars. Hierdoor is het hoogste
aantal stekelbaarzen in de Oostvaardersplassen pas aanwezig ná de broedperiode (juni, juli
en augustus) van de lepelaar. Door gebrek aan connectiviteit tussen wateren binnen en
buiten de Oostvaardersplassen kan echter geen vismigratie plaatsvinden. Geïsoleerde poelen
bevatten evenmin geschikte prooidieren in hoge dichtheden (dit hoeft niet persé vis te zijn,
maar mogen b.v. ook crustaceeën of molusken zijn). Dit verklaart waarom veel broedende
lepelaars dagelijkse voedselvluchten ondernemen naar gebieden tot ver buiten de
Oostvaardersplassen. De voedselvluchten kosten tijd en energie en met name in jaren met
slecht weer en lage temperaturen in het voorjaar, wanneer het broedsucces sowieso vaak
lager ligt (Hälterlein et al., 2003; Waddenvereniging, 2010), kan deze combinatie leiden tot
een nóg sterkere daling van het aantal uitgevlogen jongen dan elders (waardoor het
instandhoudingsdoel mogelijk niet gehaald wordt). Daar komt nog bij dat de lepelaar in het
grazige deel met name de grotere poelen (met de juiste waterdiepte en connectiviteit)
benut, omdat daar groepsgewijs en dus effectiever gejaagd kan worden. Dergelijke grote
poelen zijn in het grazige deel maar beperkt aanwezig. Gezamenlijk met het moerasdeel is in
de huidige situatie te weinig oppervlak geschikt foerageerterrein beschikbaar om gemiddeld
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160 broedparen in het voorjaar en gemiddeld 110 pleisterende vogels in de nazomer van
voldoende voedsel te voorzien. Voor broedende kleine zilverreigers en bijbehorend
instandhoudingsdoelen geldt vermoedelijk hetzelfde, alleen is deze soort in de
Oostvaardersplassen veel minder onderzocht dan de lepelaar.
Een tweede knelpunt voor viseters is de leeftijdsopbouw van de karperpopulatie. Er zijn
nauwelijks predatoren van volwassen karpers aanwezig in de Oostvaardersplassen en als
gevolg hiervan bestaat de visstand vooral uit volwassen karpers (80% van de visbiomassa).
Door hun bodemwoelende gedrag (maar ook door ganzenbegrazing en windwerking) is het
meeste water in het moerasdeel troebel. Hierdoor is er weinig helder water aanwezig voor de
zichtjagende viseters (dodaars, kleine zilverreiger, grote zilverreiger, roerdomp,
woudaap). Daarnaast treedt er weinig visverjonging op, omdat dit proces juist optreedt in
water met matig tot goed doorzicht. Door waterstandverlaging en herinundatie zal een deel
van de karperpopulatie tijdelijk uitsterven. Hierdoor en door het wegvallen van de
ganzenbegrazing zal bij herinundatie sprake zijn van helder water. Ook zal herstel van de
visfauna optreden, waarbij naast karpers ook kleine vissoorten gaan domineren. Pas later zal
de dominantie van de karper terugkeren. Wanneer de situatie langere tijd dynamisch is zal
de meer heterogene samenstelling van de visfauna langer aanhouden, waardoor visetende
vogelsoorten er ook langer van kunnen profiteren en dus langer ‘pieken’ in aantallen.
Kiekendieven
Voor de bruine kiekendief is het perspectief op de lange termijn ongunstig bij ongewijzigd
beheer omdat naar verwachting het oppervlak geschikt broedhabitat (gesloten waterriet)
uiteindelijk (sterk) zal afnemen door ganzenbegrazing. Daarnaast is het broedsucces in de
Oostvaardersplassen relatief laag en de landelijke trend de laatste jaren ook licht dalend,
waardoor gebieden elders in Nederland ook minder als brongebied kunnen fungeren. Als de
betreding van gesloten waterriet door edelherten toeneemt, neemt de broedgelegenheid
voor de bruine kiekendief nog verder af.
Knelpunt voor de blauwe kiekendief is het ontbreken van voldoende geschikt
foerageergebied met voldoende prooien in de nabijheid van het broedgebied in de
Oostvaardersplassen. Een belangrijk prooidier is de veldmuis, maar diversiteit van prooien
(jonge konijnen, zangvogels, pullen van middelgrote vogels) is van belang om jaren met
minder muizen te kunnen overbruggen. Behalve voldoende voedsel is de vegetatiestructuur
(half open) van belang om de prooien te kunnen vangen. Dit houdt verband met de
jachttechniek van de blauwe kiekendief.
Het ontbreken van voldoende geschikt foerageergebied komt door onvoldoende peildynamiek
in het moerasdeel, waardoor pioniervegetaties en bijbehorende prooien ontbreken.
Pioniersvegetatie kan gunstig foerageergebied zijn voor blauwe kiekendieven (Lorenz, 2001;
Bekker, 2007). Ook het foerageergebied in het grazig deel is schaars omdat het meest
geschikte habitat, mozaïek van ruigte en kort gras, slechts instabiel en afnemend voorkomt.
Dit ontstaat vaak alleen (tijdelijk) wanneer groeiende kuddes grote herbivoren ‘inbreken’ in
gesloten ruigtevegetaties of wanneer de graasdruk plaatselijk afneemt, bijvoorbeeld (recent)
door de groei van Jacobskruiskruid.
Daarnaast bevatten de omringende bosgebieden weinig open plekken en jonge aanplant
meer waar de soort kan jagen. Daar waar die wel aanwezig zijn, ontbreken geschikte
prooidieren.
Als jachtgebied resteren dan geschikte muizenrijke percelen in de omringende
landbouwgronden. Dit zijn akkers met luzerne, winter- en zomertarwe en/of winter- en
zomerkoolzaad, waarop akkerrandbeheer plaatsvindt alsmede een beperkte of geen
muizenbestrijding. De muizenrijkdom varieert van jaar tot jaar, zowel ruimtelijk als
temporeel. Het gezamenlijk oppervlak van muizenrijke plekken is vaak te gering en
dergelijke locaties liggen ook vaak op de rand of buiten de actieradius van 5 tot 7 kilometer.
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Een belangrijke rol spelen de gebieden waarop speciaal voor de kiekendieven beheer wordt
gevoerd; ‘de compensatiegebieden’. De bewust daartoe ingerichte optimale
foerageergebieden buiten de Oostvaardersplassen beslaan in 2014 bij benadering 150
hectare. Deze gebieden komen voort uit wettelijke voorwaarden in vergunningen onder de
Natuurbeschermingswet. Met inbegrip van de landbouwarealen en andere terreinen met een
mindere structuur en beheer, waaronder akkerranden, is sinds 2011 een equivalent van 350
hectare optimaal foerageergebied aanwezig. De bestemming als compensatiegebied is niet
voor alle percelen permanent. Slechts de 150 hectare is juridisch geborgd. Monitoring van de
effecten van de beheerplanmaatregelen op de staat van instandhouding van broedende
kiekendieven moeten uitwijzen of verbeteringen in draagkracht in het gebied gaan optreden.
Indien dit niet het geval is zal in een volgend beheerplan bekeken worden of aanvullend
maatregelen mogelijk zijn.
Het beheer van de compensatiegebieden is gericht op veldmuizen, niet in het bijzonder op
andere prooien. Afhankelijk van de muizenrijkdom worden ze goed of slecht bezocht door
kiekendieven. De compensatiegebieden die de laatste jaren zijn aangelegd, liggen aan de
rand van de actieradius van de blauwe kiekendieven die in het moeras nestelen. Het
uitgangspunt is een strokenmozaïek te realiseren met zoveel mogelijk overgangen in
vegetatiehoogte (Beemster et al., 2012b). Het mozaïek bestaat uit stroken met grassen en
kruiden, stroken met vooral zomertarwe, enige haver, grassen en kruiden, en stroken met
luzerne. De stroken met grassen en kruiden, en die met vooral zomertarwe, enige haver,
grassen en kruiden ontstaan uit hetzelfde zaaimengsel, maar met een ander beheer. Zonder
maaibeheer ontstaan stroken met zomertarwe, enige haver, grassen en kruiden, met
regelmatig maaibeheer verliezen zomertarwe en Haver de concurrentie en ontstaan stroken
met grassen en kruiden. Luzerne wordt apart ingezaaid (Beemster et al., 2012b). Plaatselijk
wordt er ook geïnvesteerd in de aanleg van bloemrijke akkerranden. Het dichtstbijzijnde
gebied waar dat plaatsvindt is het agrarisch middengebied van Zeewolde
(www.akkerrandenflevoland.nl).
Smient
Het seizoensgemiddelde van 2100 smienten wordt niet gehaald, terwijl er wel grote
oppervlakten aan open water als rustgebied en grasland als foerageergebied aanwezig zijn.
Deze soort heeft in Nederland doorgaans echter een voorkeur voor cultuurgrasland met een
korte vegetatie en een laag gehalte aan dood materiaal, een hoge bedekking en een fijne
structuur. Dit komt voor op sterk bemeste gronden met een hoog vochtgehalte, bijvoorbeeld
in veenweidegebieden (de Smient heeft relatief veel water nodig om gras te kunnen
verteren). Aangezien het grazige deel van de Oostvaardersplassen daar niet of slechts
plaatselijk en tijdelijk voldoet, vallen de aantallen smienten in de Oostvaardersplassen in het
niet bij de aantallen die tegenwoordig op productiegrasland in veenweidegebieden van
Nederland worden gehaald voor deze soort. Het seizoensgemiddelden uit de
instandhoudingsdoelstellingen is overigens sterk bepaald door incidenteel hoge aantallen in
januari 1999. Uitgaande van alle literatuur die beschikbaar is over de vegetatie en vogel- en
zoogdierbegrazing in de Oostvaardersplassen, lijkt het er op dat de smienten indertijd
hebben geprofiteerd van tijdelijk gunstige omstandigheden in die periode, dankzij het
gewijzigde beheer na 1998 (hogere grondwaterstanden in een deel van de randzone,
waardoor aanvankelijk eerst de vochtigheid en pas later de vegetatie zich wijzigde
(Cornelissen et al., 2004; Adelerhof & Roodenburg, 2005; Cornelissen, 2007). In die
verandering van de vegetatie speelt vermoedelijk ook mee dat de exponentiële groei (en
toenemende begrazingsdruk) van de edelherten nog doorliep tot 2003, met de sterkste groei
in 2001-2003 (Cornelissen et al., 2004; Cornelissen, 2007). Mogelijk heeft dit de brandgans
gefaciliteerd, want sinds 2003 worden er aantallen van meer dan 10.000 exemplaren geteld.
Er zijn aanwijzingen uit literatuur dat brandganzen kolganzen kunnen verdrijven doordat
brandganzen het gras veel korter afgrazen, waardoor het minder geschikt is voor kolganzen
(Nolet et al., 2009: Van der zee et al., 2009). Mogelijk geldt dit ook voor de Smient. Als het
klopt, zou het een factor kunnen zijn die mede bepaalt dat het seizoensgemiddelde uit de
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instandhoudingsdoelen de smient voorlopig niet meer wordt gehaald. Gezien de landelijke
trend van smient (de totale aantallen voor Nederland overtreffen de landelijke Natura 2000opgave), is dit naar verwachting geen knelpunt dat opgelost moet worden voor de
Oostvaardersplassen.
Pendelaars met het Marker- en IJsselmeer
Voor de pendelaars die broeden (aalscholver) of rusten (nonnetje, kuifeend, tafeleend)
in de Oostvaardersplassen, maar foerageren in het Marker- en IJsselmeer zijn in de
Oostvaardersplassen geen knelpunten aanwezig. Knelpunten voor deze soorten zijn mogelijk
echter wel aanwezig in het Marker- en IJsselmeer. Het Markermeer is op winderige dagen te
troebel om te jagen op vis of driehoeksmosselen (en mogelijk guaggamosselen) als gevolg
van opwervelend slib. Daarnaast is de voedselsituatie op het IJsselmeer instabiel. Voor meer
informatie hierover wordt verwezen naar de beheerplannen van Natura 2000-gebieden
‘Markermeer en IJmeer’ en ‘IJsselmeer’.
Invloeden van buiten
Naast knelpunten in en rondom het Natura 2000-gebied, is er ook een aantal knelpunten
en/of externe factoren aanwezig op landelijke en Europese schaal, die van invloed zijn op het
al of niet behalen van instandhoudingsdoelen van de Oostvaardersplassen:
 Het aantal broedparen grote karekiet en woudaap is in de laatste decennia in West
Europa gedecimeerd en ook in Oost-Europa (sterk) gedaald. Ongeacht het
dispersievermogen vermindert dit de kans op vestiging vanuit andere broedgebieden.
 Door klimaatverandering kunnen piekwaarden van tamelijk winterharde, vorstgrensvolgende overwinteringssoorten gemiddeld afnemen, vooral wanneer strenge winters ten
noordoosten van Nederland zich minder frequent voordoen dan voorheen. Dit geldt met
name voor de wilde zwaan en het nonnetje, waarvan het zwaartepunt van de
verspreiding in gewone en zachte winters doorgaans ten noordoosten van Nederland ligt
en waarvan piekwaarden in strenge winters relevant zijn voor het behalen van het
instandhoudingsdoel.
 Het aantal broedparen van de kluut gaat in heel Noordwest-Europa achteruit. Deze
broedpopulatie is de bron van pleisteraars in de Oostvaardersplassen.
 Het aantal broedparen van de grutto gaat in heel Nederland achteruit. Deze
broedpopulatie is de grootste bron van pleisteraars in de Oostvaardersplassen.
 Het aantal broedparen van de pijlstaart in Rusland (waar veel van de pleisteraars
vandaan komen) neemt af door ontginning en gewijzigd beheer van wetlands.
 De populatie van kemphanen die broedt in Scandinavië, Europees Rusland en Siberië en
die (oorspronkelijk) via de Atlantische flyway naar de overwinteringsgebieden in Afrika
trekt, heeft de trekweg deels naar Oost-Europa verlegd.
Op grond van het bovenstaande en de huidige toestand van het gebied, zijn de
draagkrachtinschattingen bij ongewijzigd beheer voor de wilde zwaan, het nonnetje en de
kemphaan positiever dan de werkelijk te verwachten aantallen. Oftewel: het gebied is
(vrijwel) op orde voor het beoogde aantal, maar aantallen worden naar verwachting niet
gehaald door externe factoren als klimaatverandering en/of verlegging van de trekweg.
Conclusie
Uit het voorgaande volgt dat de instandhoudingsdoelen voor een groot aantal vogelsoorten
niet gehaald worden bij voortzetting van het huidige beheer. In Tabel 3.8 is het perspectief
voor het behalen van de instandhoudingsdoelen samengevat. Voor tien soorten zijn geen
knelpunten aanwezig voor het behalen van de instandhoudingdoelen op zowel korte als lange
termijn (groen). Er zijn vier vogelsoorten waarvan niet met zekerheid te voorspellen is of de
instandhoudingsdoelen op lange termijn gehaald worden (oranje). Voor de overige 20
soorten zal op korte termijn (meestal) en/of lange termijn niet voldaan kunnen worden aan
de instandhoudingsdoelen (rood). Niet alle ecologische vereisten zijn in voldoende mate
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aanwezig om de instandhoudingsdoelen voor alle vogelsoorten te halen. Dit betekent dat de
sleutelfactoren/processen die ten grondslag liggen aan de werking van het ecologische
systeem niet voldoende kunnen functioneren.

Tabel 3.8. Overzicht van de trend van de Natura 2000-vogelsoorten en het perspectief voor het behalen
van de instandhoudingsdoelen in de Oostvaardersplassen, indien er geen maatregelen genomen worden.
Korte termijn = draagkracht komende 6 jaar (eerste beheerplanperiode). Lange termijn = draagkracht
na 6 jaar (na de eerste beheerplanperiode).
Broedvogels
Dodaars
Aalscholver
Roerdomp
Woudaapje >
Kleine zilverreiger
Grote zilverreiger
Lepelaar
Bruine kiekendief
Blauwe kiekendief >
Porseleinhoen >
Blauwborst
Snor
Rietzanger
Grote karekiet
Niet broedvogels
Grote zilverreiger
Lepelaar
Wilde zwaan
Kolgans
Grauwe gans
Brandgans
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Pijlstaart
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend
Nonnetje
Zeearend
Kluut
Kemphaan
Grutto

ISHD
Aantal paren
140
8000 (r)
40
3
20
40
160
40
4
40
190
680
790
3

Trend

ISHD
Aantal vogels
30 (sg)
110 (sg)
20 (sg)
600 (sg)
4200 (sg)
1800 (sg)
90 (sg)
2100 (sg)
480 (sg)
1300 (sg)
80 (sg)
1900 (sg)
11900 (sm)
10200 (sm)
280 (sm)

Trend

100 (sg)
210 (sm)
90 (sg)




































Perspectief behalen ISHD
Korte termijn
Lange termijn
+
+
+
+/+
+/Perspectief behalen ISHD
Korte termijn
Lange termijn
+
+
+/+/+
+
+
+
+
+/+/+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Legenda

trend negatief, aantallen nemen af

trend positief , aantallen nemen toe

geen duidelijke trend, aantallen zijn stabiel of schommelend, maar nemen gemiddeld toe
noch af
+
Gunstig
Ongunstig
+/draagkracht schommelt rond instandhoudingsdoel, onbekend of doel (net) wel of niet
gehaald wordt
sg
achter een getal duidt op seizoensgemiddelde
sm
achter een getal duidt op seizoensmaxima
>
achter een soort duidt op een verbeterdoel
ISHD
instandhoudingsdoelstelling
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3.7.4

Samenvatting knelpunten
Een aantal sleutelfactoren/processen in de Oostvaardersplassen zijn niet op orde.
Hieronder wordt dit weergegeven per deelgebied. Daarnaast zijn in Tabel 3.9 en Tabel 3.10
de sleutelfactoren/processen van de Oostvaardersplassen en habitatvereisten van de
vogelsoorten gecombineerd, zodat duidelijk wordt waar de knelpunten zitten. In deze
tabellen is te zien door welke sleutelfactoren het al of niet bereiken van de habitatvereisten
wordt beïnvloed.
Hele gebied:
 Connectiviteit tussen de wateren binnen en buiten de Oostvaardersplassen ontbreekt en
daarmee de mogelijkheid tot vismigratie.
Moerasdeel:
 Er is onvoldoende meerjarige peildynamiek, die kan leiden tot een spontane, meerjarige
waterstandverlaging gevolgd door herinundatie, met als gevolg opeenvolgende ‘boosts’
van vogelsoorten vanwege een ‘reset’ van de vegetatieontwikkeling en visfauna.
 Er is onvoldoende jaarlijkse en seizoenale peildynamiek.
 Er is onvoldoende dagelijkse/wekelijkse peildynamiek door windwerking;
 Het bovenpeil in het westelijke compartiment van het moerasdeel is te hoog afgesteld
voor een aantal vogelsoorten; aanwezige heterogeniteit in microreliëf wordt zodoende
niet optimaal benut.
 In het oostelijke compartiment is de dynamiek van slibtransport sterk afgenomen,
waardoor de oevers ‘verstard’ zijn.
Grazige deel:
 Het aantal relatief grote, voor de lepelaar geschikte poelen in het grazige deel is mogelijk
te gering. Geïsoleerde poelen bevatten geen geschikte prooidieren.
 De huidige begrazingsdynamiek van de grote herbivoren in het grazige deel bevoordeelt
een flink aantal aangewezen soorten (waaronder de sleutelsoort grauwe gans), maar
voldoet tegelijkertijd niet of slechts gedeeltelijk voor enkele andere soorten (blauwe
kiekendief, dodaars en porseleinhoen).
Omgeving:
 Het huidige landgebruik rondom de Oostvaardersplassen veel minder gunstig voor de
blauwe kiekendief dan in het verleden. Een uitzondering vormen de percelen met een
speciaal op kiekendieven gericht beheer. Beheer eenzijdig gericht op veldmuizen is hier
wel een knelpunt.
De overige sleutelprocessen/factoren in de Oostvaardersplassen zijn wel op orde (zie ook
Tabel 3.9 en Tabel 3.10).
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Jaarlijkse en seizoenale
waterpeildynamiek

Rietbegrazing door ruiende grauwe
ganzen

Betreding door edelherten

Infectie van riet door
rietstengelboorders

Input en mobilisatie van nutriënten
door pendelende watervogels en
rietbegrazende grauwe ganzen

Slibsuspensie en -sedimentatie
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X

X

Windgedreven waterpeildynamiek

Meerjarige waterpeildynamiek

X

Zaadvoorraad in de bodem

Verschil in bodemhoogte (20 cm)
tussen westelijk en oostelijk
moerasdeel

X

Doorzicht van het water

Variatie in bodemhoogte
(microreliëf) in westelijk en
oostelijk moerasdeel

2. Kale slikvlaktes en ondiep open water
(max. 30 cm waterschijf) van half juni t/m
september, waarin muggenlarven
toegankelijk zijn en/of vis indikt.

X

Connectiviteit van wateren binnen
en buiten Oostvaardersplassen

Reigerachtigen en lepelaar
(broedlocatie): grote zilverreiger,
kleine zilverreiger, roerdomp,
woudaap, lepelaar
Kiekendieven (broedlocatie): bruine
kiekendief, blauwe kiekendief
Moeraszangvogels van geïnundeerd
riet (broedlocatie): grote karekiet,
snor
Ruiende watervogels: grauwe
gans, slobeend, krakeend
Niet-broedende steltlopers: kluut,
kemphaan, grutto
Reigers en lepelaar: grote
zilverreiger, kleine zilverreiger,
lepelaar
Niet-broedende eenden: slobeend,
bergeend, pijlstaart, krakeend

Hoogte van het bovenpeil

1. Grote oppervlakten overjarig riet, vaak
geïnundeerd t/m juni, zodat het rietland
geïsoleerd ligt en predatie door
grondpredatoren voorkómen wordt.

Sleutelfactoren en -processen moerasdeel

Complementaire werking van
moerasdeel en grazig deel

Natura 2000-vogelsoorten

Rust

Habitatvereisten moerasdeel

Schaal

5

Tabel 3.9. In deze tabel zijn de sleutelfactoren en habitatvereisten van de vogelsoorten in het moerasdeel van de Oostvaardersplassen gecombineerd, zodat duidelijk
wordt waar de knelpunten zitten.
groen = sleutelfactor/proces is op orde
rood = sleutelfactor/proces is niet op orde
oranje = sleutelfactor/proces is voor sommige soorten wel op orde, voor anderen niet).
X = sleutelfactor/proces heeft invloed op de habitatvereisten (X = geen knelpunt omdat sleutelfactor/proces op orde is, X = wél knelpunt omdat sleutelfactor/proces
niet op orde is).

X

X
X

X
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Koloniebroeders: aalscholver,
grote zilverreiger, kleine
zilverreiger, lepelaar
Woudaap (roepplaats)

Jaarlijkse en seizoenale
waterpeildynamiek

Rietbegrazing door ruiende grauwe
ganzen

Betreding door edelherten

Infectie van riet door
rietstengelboorders
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Slibsuspensie en -sedimentatie

Meerjarige waterpeildynamiek

X

X

Input en mobilisatie van nutriënten
door pendelende watervogels en
rietbegrazende grauwe ganzen

Zaadvoorraad in de bodem

X

X

Windgedreven waterpeildynamiek

Verschil in bodemhoogte (20 cm)
tussen westelijk en oostelijk
moerasdeel

Moeraszangvogels van landriet en
vochtig struweel: rietzanger,
blauwborst

Variatie in bodemhoogte
(microreliëf) in westelijk en
oostelijk moerasdeel

Waadvogels van rietranden:
roerdomp, woudaap,
porseleinhoen

Doorzicht van het water

5. Ondiep (klein) water met matig tot goed
doorzicht, waar dankzij periodieke
waterstandverlaging en inundatie vanuit
andere wateren geregeld visverjonging kan
optreden
6. Grote randlengte water/riet, waarin
toegankelijkheid en beschikbaarheid van
prooidieren wordt gecombineerd met
voldoende dekking
7. Langzaam verlandend, verruigend en/of
verbossend rietland/struweel, waar de bodem
(tijdelijk) goed toegankelijk is door het
aanvankelijk ontbreken van een dichte
kniklaag
8. Geïnundeerde bosschages en struweel,
zodat de bosschages en het struweel
geïsoleerd liggen en predatie door
grondpredatoren voorkómen wordt.

X

Connectiviteit van wateren binnen
en buiten Oostvaardersplassen

4. Moeras-pioniersvegetatie met grote
zaadproductie en waarin bepaalde prooidieren
beschikbaar en toegankelijk zijn

X

Hoogte van het bovenpeil

Inundatie-afhankelijke soorten:
dodaars, grote zilverreiger,
roerdomp, woudaap,
porseleinhoen
Soorten afhankelijk van
moeraspioniersbegroeiing of
predatoren van die soorten: blauwe
kiekendief, zeearend,
wintertaling, pijlstaart,
blauwborst
Visetende zichtjagers van enigszins
beschutte, vegetatierijke situaties:
dodaars, grote zilverreiger,
roerdomp, woudaap

Complementaire werking van
moerasdeel en grazig deel

3. Tijdelijke inundatiezones met verdronken
of plas/dras-vegetaties

Sleutelfactoren en -processen moerasdeel

Rust

Natura 2000-vogelsoorten

Schaal

Habitatvereisten moerasdeel

X

X

X

Natura 2000-vogelsoorten

9. Beschut ondiep open water dat niet
doorwaadbaar is voor predatoren waardoor
predatie door grondpredatoren voorkómen
wordt.
Rustende/slapende eenden,ganzen
en zwanen: nonnetje, kuifeend,
tafeleend, kolgans, brandgans,
grauwe gans, wilde zwaan,
smient, krakeend, slobeend
X
X

10
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X
X
X
X

Slibsuspensie en -sedimentatie

Input en mobilisatie van nutriënten
door pendelende watervogels en
rietbegrazende grauwe ganzen

Infectie van riet door
rietstengelboorders

Betreding door edelherten

Rietbegrazing door ruiende grauwe
ganzen

Windgedreven waterpeildynamiek

Jaarlijkse en seizoenale
waterpeildynamiek

Meerjarige waterpeildynamiek

Zaadvoorraad in de bodem

Verschil in bodemhoogte (20 cm)
tussen westelijk en oostelijk
moerasdeel

Doorzicht van het water
Variatie in bodemhoogte
(microreliëf) in westelijk en
oostelijk moerasdeel

X

Connectiviteit van wateren binnen
en buiten Oostvaardersplassen

Hoogte van het bovenpeil

Complementaire werking van
moerasdeel en grazig deel

Rust

Habitatvereisten moerasdeel

Schaal
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Seizoenale
(grond)waterpeildynamiek

Begrazing van graslanden
en ruigte door grote
herbivoren

Begrazing van graslanden
door grazende watervogels

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

roofvogels: bruine kiekendief en
zeearend (prederend op resp. pullen
en grotere exemplaren van grauwe
ganzen)

X

X

X

Begrazing van
oevervegetatie door grote
herbivoren

Jaarlijkse
(grond)waterpeildynamiek

X

Connectiviteit van wateren
binnen en buiten
Oostvaardersplassen

grazende watervogels: grauwe
gans, brandgans, kolgans,
smient, wilde zwaan
steltlopers: grutto en kemphaan

Hoogte van het bovenpeil
in combinatie met
microreliëf

1. Korte, hoog-productieve graslanden (zowel
nat als droog) op geringe afstand van het
moerasdeel en van (drink)water. Levert als
voedsel eiwitrijk gras, larven van dansmuggen,
(pullen van) grauwe ganzen en in najaar en
winter ook muizen.

Sleutelfactoren en -processen grazig deel

Complementaire werking
van moerasdeel en grazig
deel

Natura 2000-vogelsoorten

Rust

Habitatvereisten grazig deel

Schaal

15

Tabel 3.10. In deze tabel zijn de sleutelfactoren en habitatvereisten van de vogelsoorten in het grazige deel van de Oostvaardersplassen gecombineerd, zodat
duidelijk wordt waar de knelpunten zitten.
groen = sleutelfactor/proces is op orde
rood = sleutelfactor/proces is niet op orde
oranje = sleutelfactor/proces is voor sommige soorten wel op orde, voor anderen niet).
X = sleutelfactor/proces heeft invloed op de habitatvereisten (X = geen knelpunt omdat sleutelfactor/proces op orde is, X = wél knelpunt omdat sleutelfactor/proces
niet op orde is).

grote zilverreiger (muizen)

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Structuurrijk grasland met een mozaïek van
kort gras en hoger gras of ruigte voor
voedselvoorziening (zangvogels en muizen)

bruine kiekendief, blauwe
kiekendief

X

X

X

X

X

X

X

X

blauwborst (i.g.v. ruigte)

X

X

X

X

X

X

3. Geïsoleerde poelen en plassen zonder
oeverbegroeiing, periodiek geïnundeerde
grasland met kort gras voor voedselvoorziening
(kikkers, larven van dansmuggen en andere
ongewervelden, algen) en als rustgebied
(steltlopers)

reigerachtigen: grote zilverreiger

X

X

X

X

X

X

X

pleisterende steltlopers: grutto,
kluut, kemphaan

X

X

X

X

X

X

X

eendensoorten: krakeend,
bergeend, pijlstaart, slobeend

X

X

X

X

X

X

X
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Begrazing van
oevervegetatie door grote
herbivoren

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Begrazing van graslanden
door grazende watervogels

Seizoenale
(grond)waterpeildynamiek

X

Begrazing van graslanden
en ruigte door grote
herbivoren

Jaarlijkse
(grond)waterpeildynamiek

dodaars, roerdomp,
porseleinhoen, soms grote
karekiet

Connectiviteit van wateren
binnen en buiten
Oostvaardersplassen

5. Poelen, sloten, tochten, greppels en
geïnundeerd grasland met enige
oeverbegroeiing of hoog gras voor dekking en
voedselvoorziening (vis, kikkers, muggenlarven
en andere waterinsecten)

Hoogte van het bovenpeil
in combinatie met
microreliëf

viseters: grote zilverreiger, kleine
zilverreiger, lepelaar en nonnetje

Complementaire werking
van moerasdeel en grazig
deel

4. Poelen, sloten, tochten en greppels zonder
oeverbegroeiing die ten minste in het
winterhalfjaar met elkaar verbonden zijn voor
voedselvoorziening, met name stekelbaarzen
(pionierssituaties met visverjonging)

Sleutelfactoren en -processen grazig deel

Rust

Natura 2000-vogelsoorten

Schaal

Habitatvereisten grazig deel

Natura 2000 | Beheerplan | Oostvaardersplassen

4

Plannen, beleid en huidige activiteiten

4.1

Plannen en beleid
Een beheerplan staat niet op zichzelf maar is opgesteld in overeenstemming met andere
relevante plannen en beleid. Veel beleid is kader en uitgangspunt voor het opstellen van dit
beheerplan. Het gaat daarbij om internationaal (EU) en nationaal beleid, maar ook om
provinciaal en gemeentelijk beleid en plannen van bijvoorbeeld het waterschap of
Staatsbosbeheer. Beleid en plannen kunnen van invloed zijn op het realiseren van de
instandhoudingsdoelen. Het Natura 2000-beheerplan is daarbij sturend. Een korte duiding
van het beleid en toekomstige plannen staat hieronder beschreven.

4.1.1

Natuurbeleid
Natuurbeleid in de Oostvaardersplassen
Tot 1996 werd het gebied beheerd door Rijkswaterstaat, daarna door Staatsbosbeheer. In
2008 is een beheervisie opgesteld “Ontwikkelingsvisie Oostvaardersplassen. Voorbij de
horizon van het vertrouwde”. De doelstelling voor het beheer van de Oostvaardersplassen is
in deze ontwikkelingsvisie als volgt beschreven:
“De doelstelling voor de Oostvaardersplassen is: Randvoorwaarden scheppen voor
natuurlijke processen en deze in stand houden. Welke randvoorwaarden voor welke
processen dat zijn, wordt ontleend aan de spontane ontwikkelingen in het gebied zelf en
natuurlijk functionerende ecosystemen elders in de wereld, die als referentiekader dienen.”
Vanuit deze doelstelling is het beleid voor het beheer van de Oostvaardersplassen verder
vormgegeven. In 2005 is een commissie (International Commission on Management of the
Oostvaardersplassen, ICMO1) ingesteld om het beheer van de Oostvaardersplassen te
beoordelen. In 2010 is vervolgens een ICMO2 ingesteld. ICMO2 heeft een integraal pakket
van aanbevelingen ontwikkeld. Eén van de adviezen van ICMO2 was het ontwikkelen van een
plan voor watermanagement. Hiertoe heeft Staatsbosbeheer een themawerkgroep
watermanagement ingesteld, die het ‘Advies watermanagement Oostvaardersplassen’
uitgebracht heeft.
Het ICMO2 advies en het watermanagement advies zijn beide richtsnoer en uitgangspunt
geworden voor het beheer in de Oostvaardersplassen. In het managementplan (periode
2011-2015) staat omschreven welke doelstellingen Staatsbosbeheer voor de
Oostvaardersplassen in de toekomst hanteert en op welke wijze Staatsbosbeheer deze wil
bereiken.
Over het realiseren van de Natura 2000-doelstellingen geeft staatsbosbeheer het volgende
aan in het managementplan: ‘Het realiseren van de Natura 2000-doelstellingen in de
Oostvaardersplassen heeft ook nu al de hoogste prioriteit in dit
managementplan. Indien het vastgestelde beheerplan Natura 2000 hier aanleiding toe geeft
zal dit managementplan daarop aangepast worden.’
In bijlage 2 is nadere informatie opgenomen over het natuurbeleid in de
Oostvaardersplassen.
Ecologische hoofdstructuur
De rijksoverheid heeft in 1995 in grote lijnen de grenzen van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) vastgesteld in het Structuurschema Groene Ruimte. De concrete uitvoering van de
EHS valt onder de verantwoordelijkheid van de provincies. De provincies bepalen om welke
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gebieden het precies gaat en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het EHS-beleid. In
de Spelregels EHS, die door het Rijk als handreiking is opgesteld, en door de provincie
Flevoland zijn uitgewerkt, is beschreven onder welke voorwaarden en met welke
instrumenten ruimtelijke ontwikkelingen in en nabij de EHS in beginsel mogelijk zijn. Op
basis van de doelen en ambities voor de natuurgebieden heeft de provincie op 27 september
2011 de wezenlijke kenmerken en waarden van de binnendijkse EHS vastgesteld. Hierbij
wordt aangegeven met welke kenmerken en waarden van de EHS rekening gehouden moet
worden bij het uitvoeren van projecten in en nabij natuurgebieden.
De Oostvaardersplassen zijn samen met de Lepelaarplassen belangrijke kerngebieden in de
EHS in Flevoland. In de omgeving van de Oostvaardersplassen liggen daarnaast ook andere
waardevolle EHS gebieden. Het gaat hier om Markermeer, Hollandse Hout, Praamweggebied,
Energiestrook, Ooievaarplas, Reigerplas, Kotterbos en Oostvaardersbos (zie Figuur 4.1). De
bosgebieden rondom de Oostvaarderplassen fungeren als buffer tussen dit natuurgebied en
de stedelijke en agrarische omgeving. Om het netwerk van natuurgebieden te laten
functioneren zijn de ecologische verbindingszones van groot belang. De Oostvaardersplassen
is via een aantal ecologische verbindingszones verbonden met de omgeving (zie Figuur 4.1)
Figuur 4.1. (Zie volgende pagina)
Ecologische Hoofdstructuur rond de Oostvaardersplassen.
Prioritaire gebieden: Natura 2000-gebieden en EHS gebieden met bijzondere en onvervangbare
natuurwaarden die niet of nauwelijks elders realiseerbaar zijn. Waardevolle gebieden: EHS gebieden met
een hoge actuele of potentiële natuurwaarde, essentieel voor de gewenste samenhang en kwaliteit van
de EHS.
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4.1.2

Waterbeleid
Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt dat in 2015 alle Europese wateren
(waterlichamen) een goede ecologische en chemische toestand bereikt moeten hebben. De
Oostvaardersplassen is op grond van de aanwijzing als Natura-2000 gebied opgenomen in
het Register van Beschermde Gebieden van de KRW. Voor beschermde gebieden stelt de
KRW dat in 2015 aan alle normen en doelstellingen moet worden voldaan.
Hierbij geldt voor deze gebieden dat de zwaarste opgave als doel gesteld moet worden; hier
is dat Natura 2000-opgave. De provincie is verantwoordelijk voor de vaststelling van deze
doelen.
Sinds 22 december 2009 is de Kaderrichtlijn Water van kracht. Belangrijke plannen waarin
de uitwerking van de KRW voor Flevoland is vastgelegd, zijn het Omgevingsplan van de
provincie Flevoland en het Waterbeheerplan 2010-2015 van het Waterschap Zuiderzeeland.
De Oostvaardersplassen wordt getypeerd als watertype ‘ondiep, matig grote, gebufferde
plassen’ (M14). Volgens de KRW-uitwerking vormt de huidige situatie in de
Oostvaardersplassen het streefbeeld voor de ecologische en chemische toestand in het
gebied. Er zijn daarom geen maatregelen binnen de Oostvaardersplassen in het kader van de
KRW voorzien.
Waterkeringbeheer
Tussen de Natura 2000-instandhoudingsdoelen en de uitoefening van de veiligheidstaak van
de waterschappen bestaat een relatie (Waterschap Zuiderzeeland, 2009b). Noodzakelijke
ingrepen voor de veiligheid en (periodiek) onderhoud kunnen van invloed zijn op de
instandhoudingsdoelen. In de nota van antwoord naar aanleiding van de inspraakreacties op
de 1e tranche concept-aanwijzingsbesluiten is gesteld dat de veiligheid van gebieden een
dwingende reden van openbaar belang is (in de zin van artikel 6 lid 4 van de Habitatrichtlijn)
(Ministerie van LNV, 2007). Veiligheid is daarmee één van de expliciet benoemde redenen in
de Habitatrichtlijn die ingrepen in het Natura 2000-gebied, bij afwezigheid van alternatieven,
rechtvaardigen.
Volgens de Waterschapswet en het Reglement van Waterschap Zuiderzeeland is Waterschap
Zuiderzeeland verantwoordelijk voor het beheer van de primaire waterkeringen in het
waterbeheersgebied. De functie van de primaire waterkeringen is het keren van buitenwater
om de veiligheid van het achterliggende gebied te garanderen. De Oostvaardersdijk, die
grenst aan de Oostvaardersplassen, is één van de primaire waterkeringen die in beheer zijn
bij het waterschap.
In 2015 wordt er door het kabinet een Deltabeslissing waterveiligheid genomen over de
normhoogte van de primaire waterkeringen in Flevoland. De verwachting is dat hieruit
versterkingsmaatregelen volgen. Op dit moment is duidelijk dat er in heel Flevoland en een
relatief grote overstromingskans aanwezig is in verhouding tot de omvangrijke schade bij
een overstroming. Daarnaast wordt er in de Noordoostpolder niet overal voldaan aan de
landelijk minimale grens die gesteld is aan de kans op overlijden van een individu als gevolg
van een overstroming.
De Knardijk, die ook grenst aan de Oostvaardersplassen, is een compartimenteringsdijk. Bij
een doorbraak in de primaire waterkering zal de polder overstromen. De Knardijk moet bij
een overstroming blijven staan. Er zijn drie situaties denkbaar: Oostelijk Flevoland
overstroomt, Zuidelijk Flevoland overstroomt of beide polders overstromen. De Knardijk
verkleint de kans dat beide polders overstromen. De Knardijk is in 2009 door de provincie
aangewezen als regionale waterkering. De hoogte van de veiligheidsnorm wordt in 2018 door
Provinciale Staten heroverwogen. (let op PS moet hierover nog besluiten in november 2013
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GS is al wel akkoord) Aanleiding hiervoor is de invloed die de Deltabeslissing waterveiligheid
heeft op de Knardijk.
Peilbeheer
Waterschap Zuiderzeeland voert het peilbeheer over het hoofdwatersysteem binnen het
beheersgebied. Het waterschap stemt het peilbeheer in de watergangen af op de functies in
het hierop afwaterende gebied. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met
waterkwaliteit, infrastructuur en stabiliteit van de waterkeringen. Ten behoeve van dit
peilbeheer worden in peilbesluiten streefpeilen vastgelegd.
Tot nu toe kent het gebied van de Oostvaardersplassen geen formeel peilbesluit. Het
waterschap heeft wel het voornemen om ook voor dit gebied een peilbesluit te gaan
opstellen.

4.1.3

Beleidskader faunabeheer
Het Beleidskader Faunabeheer is ingesteld om de schade door ganzen (kolgans, grauwe
gans, brandgans en kleine rietgans) en smienten te beperken. Dit beleidskader gaat uit van
een duurzame instandhouding van overwinterende ganzen en smienten, door ze in rust- en
foerageergebieden op te vangen. Buiten deze foerageergebieden is verjaging en bejaging
van deze soorten toegestaan. De foerageergebieden bestaan niet alleen uit graslanden en
akkergronden, maar ook uit natuurgebieden. De provincies zijn verantwoordelijk voor het
aanwijzen van de foerageergebieden en voor het verlenen van ontheffingen om verjaging
en bejaging van ganzen en smienten buiten de aangewezen foerageergebieden mogelijk te
maken (Ministerie van LNV, 2004). De provincie Flevoland heeft 1000 ha
ganzenfoerageergebied aangewezen in de Oostvaardersplassen (IPC Groene Ruimte BV,
2008).
Ganzenakkoord
In december 2012 hebben provincies en maatschappelijke partijen (G7) nieuwe afspraken
gemaakt over het terugdringen van ganzenschade en het duurzaam instandhouden van
ganzenpopulaties in Nederland. In dit Ganzenakkoord is ondermeer opgenomen dat de stand
van overzomerende grauwe ganzen en exoten zal worden beperkt en dat er rustgebieden
zullen worden aangewezen om aan de internationale verplichtingen voor trekkende
ganzensoorten te voldoen. Provincies en de G7-partners werken op dit moment gezamenlijk
aan de uitvoering van het akkoord, afspraken over het ganzenbeheer zullen in iedere
provincie worden vastgelegd in het faunabeheerplan. Vaststelling van het nieuwe
faunabeheerplan staat in Flevoland gepland voor eind 2013.

4.1.4

Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen
In de omgeving van de Oostvaardersplassen staan voor de komende jaren verschillende
ontwikkelingen op de rol. Voor plannen en initiatieven met een (mogelijk significant) negatief
effect op de instandhoudingsdoelen is conform artikelen 19j en 19d, eerste lid, van de
Natuurbeschermingswet toetsing en plangoedkeuring of een vergunning vereist. Omdat het
toekomstige ontwikkelingen betreft, en geen bestaande activiteiten, worden (mogelijke)
effecten van deze ontwikkelingen op de instandhoudingsdoelen niet getoetst in dit
beheerplan. Voor de volledigheid wordt een aantal grote ruimtelijke ontwikkelingen in de
directe omgeving van de Oostvaardersplassen echter wel globaal beschreven.
Schaalsprong Almere
De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland
en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen voor de komende decennia. In de Nota
Ruimte wordt aangegeven dat de verstedelijking van de Noordvleugel van de Randstad,
woningbouw belangrijk is. In totaal moeten in de Noordvleugel 440.000 woningen worden
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toegevoegd. Almere zal fors worden uitgebreid. Almere maakt plannen voor uitbreiding met
60.000 woningen en streeft naar 100.000 arbeidsplaatsen. In het ontwerp van de
Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer (maart 2013) is gekozen voor een
adaptieve vraaggerichte aanpak, waarbij een einddatum is losgelaten. Die adaptieve aanpak
geldt zowel voor woningbouw, bereikbaarheid als ecologie.
Toekomst Markermeer-IJmeer
In het kader van het Ontwikkelingsperspectief IJsselmeergebied wordt in de Nota Ruimte
geconstateerd dat de ruimtelijke druk op IJsselmeer, Markermeer en IJmeer is toegenomen.
Dit is aanleiding om te kiezen voor een zonering van een dynamischer en intensiever
ruimtegebruik in het zuiden en een gematigder ontwikkeling met meer rust en ruimte in het
noorden. Voor de toekomst van het Markermeer en IJmeer is in 2008 een
Ontwikkelingsperspectief opgesteld. In 2009 is dit Ontwikkelingsperspectief verder
uitgewerkt tot een Toekomstbeeld voor het Markermeer-IJmeer. Het Toekomstbeeld bestaat
uit een uitgebreide studie naar de mogelijkheden van ecologische verbetering en de
ontwikkelingsperspectieven op het gebied van recreatie, stadsontwikkeling en economie. De
Rijksoverheid heeft het in het Toekomstbeeld ontwikkelde Toekomstbestendig Ecologisch
Systeem (TBES) omarmd. De Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer heeft het
Toekomstbeeld geoptimaliseerd. Mede op basis daarvan is in het ontwerp van de
Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer gekozen voor het TBES als stip op de
horizon, waarbij de luwtemaatregelen bij de Hoornse Hop en de start van Marker Wadden de
eerste stappen zijn.
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV SAAL)
Het project OV SAAL heeft tot doel de capaciteit van het spoor tussen Schiphol en Lelystad te
vergroten en de kwaliteit van het spoor te vergroten. In de corridor Schiphol-AmsterdamAlmere-Lelystad (SAAL) ontstaan de komende jaren nieuwe woon- en werklocaties, zoals de
kantorenzone in de Zuidas, het grootstedelijk gebied van Amsterdam en de schaalsprong van
Almere. Hierdoor zullen zowel het woon-werkverkeer als het recreatieve verkeer toenemen,
ook in het openbaar vervoer. Het doel van het project OV SAAL is een kwaliteitssprong in het
openbaar vervoer tot stand te brengen, door het uitbreiden en verbeteren van het openbaar
vervoer in de SAAL-corridor op Korte Termijn (2016), Middellange Termijn (2020) en Lange
Termijn (2030).
De maatregelen voor de korte termijn zijn voor een deel gereed en deels nog in uitvoering.
Bij station Almere Oostvaarders zijn twee keersporen aangelegd. Bij station Almere Centrum
worden nog twee keersporen gerealiseerd. De maatregelen die in het kader van de
middellange termijn worden uitgevoerd maken een intensivering van het treinverkeer
mogelijk.
Ook is de Flevolijn sinds de opening van de Hanzelijn geschikt voor doorgaande
goederentreinen. Er is een goederenpad per uur per richting beschikbaar. Tot op heden
hebben goederenvervoerders nog geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
In 2015 rijden er ter hoogte van het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen 6
reizigerstreinen en mogelijk 1 goederentrein per uur per richting (in 2010 zijn dit 4
reizigerstreinen per uur per richting).
Voor de Middellange Termijn en Lange Termijn is een verdere toename van het aantal
treinen voorzien, met name tussen Almere en Amsterdam. Hiernaar worden studies verricht.
Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen.
Verbreding A6
De komende jaren zal gestart worden met de verbreding van de A6 tussen knooppunt
Muiderberg en Almere Buiten Oost. Het wegontwerp ziet er als volgt uit:
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•
•

Uitbreiding van 2x3 plus spitsstrook naar 2x4 rijstroken plus 2 wisselstroken tussen
knooppunt Muiderberg en de aansluiting Hoge Ring.
Uitbreiding van 2x2 rijstroken naar hoofd- en parallelbanen met 4x2 rijstroken tussen de
aansluiting Hoge Ring (Almere Stad West) en Almere Buiten Oost.

Uiterlijk begin 2022 zijn deze werkzaamheden afgerond.
Uitbreiding Lelystad Airport
Luchthaven Lelystad ontwikkelt zich als Twin-Airport van de mainport Schiphol in twee
tranches naar een luchthaven met 45.000 vliegtuigbewegingen. De gecontroleerde
ontwikkeling start vanaf 2015 tot 2020 met een eerste tranche naar 25.000
vliegtuigbewegingen. Na evaluatie van de effecten op de uitvoering van de businesscase, de
invulling van de werkgelegenheidsambitie, de effecten op de duurzame landbouw en het
vermijden van geluidhinder en de verstoring van natuur is de tweede tranche naar 45.000
vliegtuigbewegingen aan de orde.
Opschalen windmolens middengebied
Met de vaststelling van het Omgevingsplan Flevoland 2006 is het nieuwe windenergiebeleid
van de provincie Flevoland vastgesteld. Dit betekent dat de in juni 2005 ingestelde tijdelijke
stop op de plaatsing van windmolens is vervangen door een beleid van het geleidelijk
bedrijfseconomisch opschalen en saneren van de bestaande windmolens. Hiermee wil de
provincie het oorspronkelijke open landschap van Flevoland herstellen. Ambitie is een
afname met 50% van het bestaande aantal windmolens en concentratie van de nieuwe,
vervangende opstellingen. Daarmee wordt het aantal nieuwe opstellingen beperkt en
tegemoet gekomen aan de wens van herstel van openheid en concentratie (Provincie
Flevoland, 2007).
De windmolens die het dichtst bij de Oostvaardersplassen staan, zijn de windmolens in het
‘middengebied'. Dit is grofweg het gebied tussen Almere, Lelystad en Zeewolde. Hier staan
120 windmolens van diverse agrariërs. In het grootste gedeelte van het ‘middengebied'
kunnen geen nieuwe windturbines worden geplaatst, anders dan op basis van opschalen en
saneren. Opschalen en saneren houdt in dat er in een gebied bekeken wordt op welke
manier het beste nieuwe opstellingen geplaatst kunnen worden en dat vervolgens de oude
windmolens worden weggehaald.

4.2

Effectenanalyse huidige activiteiten: juridisch kader en methodiek
Dit Natura 2000-beheerplan beschrijft wat nodig is om de instandhoudingsdoelen voor de
Oostvaardersplassen te behouden en/of te bereiken. Niet alleen de locatie, omvang en
gesteldheid van het gebied zijn belangrijk voor de te beschermen soorten. Ook andere
factoren, zoals de activiteiten die plaatsvinden in en rondom het gebied, kunnen invloed
hebben op het behalen van de instandhoudingsdoelen. Er moet gewaarborgd worden dat er
geen significant negatieve effecten optreden op de soorten waarvoor het gebied is
aangewezen.
Voordat ingegaan wordt op de effectenanalyse, wordt in de volgende paragraaf het juridische
kader geschetst en de beoordelingsmethodiek beschreven.
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4.2.1

Juridisch kader
Bestaand gebruik
De huidige activiteiten die in dit beheerplan aan de orde komen, vallen onder de definitie
‘bestaand gebruik’ uit de Natuurbeschermingswet. Bestaand gebruik is gedefinieerd als
‘gebruik dat op 31 maart 2010 bekend is, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn bij het
bevoegd gezag’ (Natuurbeschermingswet 1998; amendement lid Koopmans (Kamerstukken
II, 32588, nr 16)). Bij de inventarisatie en beoordeling van de activiteiten in en om de
Oostvaardersplassen zijn dan ook alle activiteiten meegenomen die op 31 maart 2010
bekend waren.
Op grond van artikel 19d, lid 3 van de Natuurbeschermingswet en de Crisis- en Herstelwet is
bestaand gebruik vergunningvrij, ook als de activiteiten negatieve effecten hebben op de
instandhoudingsdoelen. Wanneer een activiteit een negatief effect heeft op de
instandhoudingsdoelen, worden echter wel mitigerende maatregelen of beperkende
voorwaarden voorgeschreven in het beheerplan. Deze maatregelen en/of voorwaarden
moeten in acht genomen worden.
Ook bestaand gebruik dat (onverhoopt) niet beschreven is in het beheerplan is vrijgesteld
van vergunningplicht. Wanneer dit bestaand gebruik leidt tot negatieve gevolgen voor de
instandhoudingsdoelen kan het bevoegd gezag gebruik maken van de
aanschrijvingsbevoegdheid (artikel 19c Nbwet). Hiermee kan degene die de activiteit
uitoefent verplicht worden om passende maatregelen te treffen. De
aanschrijvingsbevoegdheid geldt overigens niet voor activiteiten dieconform het Natura
2000-beheerplan plaatsvinden.
Er is één uitzondering op het vergunningvrij zijn van bestaand gebruik. Namelijk wanneer de
activiteit een project2 is met een mogelijk (significant) negatief effect op de
instandhoudingsdoelen. Voor dergelijke projecten geldt wel een vergunningplicht (artikel 19d
Nbwet)3.
Categorie indeling
De activiteiten worden, in verband met de juridische gevolgen, ingedeeld in categorieën.
Voor de volledigheid worden deze categorieën beschreven in Kader 1. De huidige activiteiten
die in dit beheerplan beschreven worden vallen allen in de vierde categorie.

2
3

Zie de verklarende woordenlijst voor de uitleg van het begrip ‘project’.
Het beheerplan kan de vergunningplicht vervangen wanneer de activiteiten in categorie 1 of 2 worden ondergebracht (zie
tekstkader voor uitleg categorieën).

Pagina 81 van 211

Natura 2000 | Beheerplan | Oostvaardersplassen

Kader 1: Indeling van activiteiten in categorieën
Dit beheerplan gaat in op de relatie tussen activiteiten en de instandhoudingsdoelen van De
Oostvaardersplassen. De activiteiten worden in verband met de juridische gevolgen ingedeeld in
categorieën. Deze indeling is conform de rijkslijn die gehanteerd wordt door zowel EZ als Rijkswaterstaat
(I&M). Hieronder worden de categorieën beschreven.
1 Vrijgestelde activiteiten zonder specifieke voorwaarden
Voor bepaalde activiteiten (projecten of andere handelingen) geldt het beheerplan als vrijstelling van de
vergunningplicht zonder dat specifieke voorwaarden nodig zijn. Voor deze activiteiten geldt de generieke
voorwaarde dat de activiteiten niet in betekenende mate mogen wijzigen.
2 Vrijgestelde activiteiten met specifieke voorwaarden
Er zijn vergunningplichtige activiteiten die alleen onder specifieke voorwaarden geen significante effecten
op de Natura 2000-doelstellingen hebben. Deze activiteiten zijn met inachtneming van de generieke en
specifieke voorwaarden, genoemd in het Natura 2000-beheerplan, vrijgesteld van de vergunningplicht.
3 Nbwet vergunde activiteiten
Voor deze activiteiten vormt het beheerplan geen vrijstelling van de vergunningplicht. Deze activiteiten
zijn door het daartoe bevoegde gezag al getoetst in het kader van een vergunningaanvraag. Hieruit is
naar voren gekomen dat deze activiteiten afzonderlijk en eventueel in cumulatie geen negatieve effecten
hebben, mits de vergunningvoorschriften worden nageleefd. Vanzelfsprekend zal bij het aflopen van de
vergunning een nieuwe procedure gestart moeten worden. Dat geldt ook voor alle nieuwe plannen en
projecten.
De Provincie en het Ministerie van EZ hebben een overzicht van verleende vergunningen. Deze zijn niet
in dit beheerplan opgenomen.
4a Niet vergunningplichtige activiteiten: geen mitigatie vereist
Dit zijn de activiteiten die niet vergunningplichtig zijn én geen of positieve effecten hebben op het
bereiken van de instandhoudingsdoelen. Deze activiteiten hebben over het algemeen geen relatie met de
instandhoudingsdoelen. Er zijn dan ook geen beperkingen of maatregelen nodig, mits de activiteiten op
dezelfde wijze worden voortgezet.
4b Niet vergunningplichtige activiteiten: wel mitigatie vereist
Dit zijn activiteiten die niet vergunningplichtig zijn, maar die wél effecten hebben of waarvan niet uit te
sluiten is dat ze effecten veroorzaken in combinatie met andere activiteiten. Voor deze activiteiten geldt
dat er voorwaarden of mitigerende maatregelen vereist zijn. Het beperken van de effecten van deze
activiteiten wordt zowel gerealiseerd door het nemen van maatregelen in het gebied of het (tijdelijk)
verbinden van voorwaarden aan de activiteiten. De voorwaarden en maatregelen worden in het
beheerplan beschreven.
Indien de activiteiten uitgevoerd worden conform het beheerplan dan kan de provincie geen gebruik
maken van de aanschrijvingsbevoegdheid uit art 19c Nbwet.

Bestaande stad en bedrijfslocaties in relatie tot bestaand gebruik
De bestaande stad en bedrijfslocaties zijn tot stand gekomen via vastgestelde
bestemmingsplannen en een uitwerkingsplan. Het grootste deel van de bestaande stad en de
bestaande bedrijvenlocaties in de omgeving van de Oostvaardersplassen is gerealiseerd
onder de Natuurbeschermingswet. Uitgangspunt is dat er vooraf aan de realisatie van deze
plannen een procedure op basis van de Natuurbeschermingswet is doorlopen en dat het
bevoegd gezag deze beoordeeld heeft. De bestaande stad en de bestaande bedrijvenlocaties
voldoen daarmee aan de vereisten van de Natuurbeschermingswet. Hierbij gaat het om de
situatie zoals die op het moment van vaststelling van dit beheerplan fysiek gerealiseerd is of
in de uitvoeringsfase is.
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Bestemmingsplanruimte in relatie tot bestaand gebruik
Ten aanzien van de bestemmingsplanruimte doen zich twee situaties voor:
1. In de situatie dat een bestemmingsplan is vastgesteld zonder dat er een
Natuurbeschermingswettoets heeft plaatsgevonden dient op basis van de concrete
planuitwerking per project (nieuw en uitbreiding) getoetst te worden aan de
natuurbeschermingswet. De betreffende projecten zijn vergunningplichtig conform artikel
19d van de Natuurbeschermingswet.
2. In de situatie dat een bestemmingsplan is vastgesteld en er heeft een
Natuurbeschermingswettoets plaatst gevonden op het niveau van het bestemmingsplan,
dan is de invulling van de bestemmingsplanruimte (nieuwe ontwikkeling) en uitbreiding
van bestaande activiteiten vergunningvrij, mits deze uitgevoerd worden binnen de in het
bestemmingsplan beschreven en getoetste milieu- en ruimtelijke kaders. Deze situatie
doet zich bijvoorbeeld voor bij de Vaart IV. In 2010 is een passende beoordeling op het
bestemmingsplan de Vaart IV uitgevoerd. Deze passende beoordeling en de op basis
daarvan aan de gemeente Almere verstrekte Natuurbeschermingswet vergunning dienen
als handreiking voor de verdere vergunningverlening bij uitgifte van de kavels. De
passende beoordeling geeft aan dat zolang realisatie van bedrijven plaatsvindt binnen de
door de milieuzonering geldende normen ten aanzien van licht, geluid, trillingen en geur,
er geen significant negatieve effecten te verwachten zijn. Geadviseerd wordt om bij
uitgifte van bestemmingsplanruimte en uitbreiding van bedrijvigheid vroegtijdig contact
op te nemen met de afdeling vergunningverlening van de Provincie Flevoland.

4.2.2

Methodiek
Van alle activiteiten is beoordeeld of de activiteiten significant negatieve effecten hebben op
het behalen van de instandhoudingsdoelen. De ecologische vereisten en sleutelfactoren (zie
hoofdstuk 3) zijn als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van de activiteiten. Op basis
van de laatste wetenschappelijke kennis en gebruik makend van eerder onderzoek zijn de
verschillende vormen van gebruik beoordeeld. De diverse stappen bij de toetsing van de
huidige activiteiten zijn weergegeven in het schema in Figuur 4.2. Deze stappen zijn
achtereenvolgens:
Stap 1: inventarisatie activiteiten
Alle regelmatig terugkerende activiteiten die zich in en rondom de Oostvaardersplassen
afspelen, zijn geïnventariseerd. De inventarisatie van de activiteiten heeft plaatsgevonden
t/m 31 maart 2010.
Stap 2: globale effectenanalyse
De globale effectenanalyse is uitgevoerd door Altenburg & Wymenga (zie bijlage 5 voor het
totale rapport). In deze analyse zijn de (mogelijke) effecten van de activiteiten beoordeeld.
De globale effectenanalyse kent een opdeling van activiteiten in drie groepen:
1. Voor activiteiten waarvan blijkt dat ze geen negatief effect hebben op de
instandhoudingsdoelen, of waarvan het effect verwaarloosbaar is, is het niet nodig
(aanvullende) voorwaarden of mitigerende maatregelen te formuleren.
2. Voor activiteiten die (mogelijk) een beperkt negatief effect hebben, maar niet zodanig
dat ze het realiseren van de instandhoudingsdoelen direct in de weg staan, is een
cumulatietoets uitgevoerd (zie stap 4).
3. Voor activiteiten die (mogelijk) een significant negatief effect hebben én de activiteiten
waarover onduidelijkheid bestaat, is een nadere effectenanalyse uitgevoerd (zie stap 3).
Stap 3: nadere effectenanalyse
Uit de globale effectenanalyse blijkt dat voor een aantal activiteiten niet kan worden
uitgesloten dat ze een significant negatief effect hebben op een aantal
instandhoudingsdoelen. In de nadere effectenanalyse is vervolgens door Bureau
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Waardenburg nader onderzocht wat de mogelijke effecten zijn van deze activiteiten op de
instandhoudingsdoelen (zie bijlage 6 voor het totale rapport). Hierbij zijn extra gegevens
gebruikt die meer duidelijkheid kunnen verschaffen. Vervolgens is beoordeeld of activiteiten
de realisatie van de instandhoudingsdoelen in de weg staan.
Stap 4: cumulatietoets
Activiteiten die afzonderlijk geen schadelijk effect hebben, kunnen samen wel een schadelijk
effect tot gevolg hebben. Vele kleintjes maken één grote. In deze toets wordt bekeken of de
effecten van verschillende activiteiten samen mogelijk wel het halen van de
instandhoudingsdoelen belemmeren en dus significant zijn.
Stap 5: mitigatie
Deze stap wordt toegepast voor die activiteiten waarvan blijkt dat er een (mogelijk)
significant negatief effect is op het behalen van de instandhoudingsdoelen. Nagegaan is of
(aanvullende) voorwaarden of mitigerende maatregelen dit effect verminderen of teniet
doen. Uit de effectenanlayse is echter gebleken dat deze stap niet noodzakelijk is voor dit
beheerplan.
Stap 1:
Inventarisatie huidige
activiteiten

Stap 2:
Globale effectenanalyse
mogelijk
significant

mogelijk
effect, niet
significant

Stap 3:
Nadere effectenanalyse
(kwalitatief of kwantitatief)

geen
negatief
effect

Stap 4:
Cumulatietoets

Stap 5:
Mitigatie

Activiteit kan uitgevoerd
worden, al dan niet onder
voorwaarden
Figuur 4.2. Stroomschema toetsing activiteiten (zie de tekst voor een toelichting op het schema).
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4.3

Resultaten effectenanalyse

4.3.1

Activiteiten in de Oostvaardersplassen
In Tabel 4.2 worden de conclusies van de effectenanalyses samengevat (zie bijlage 5 en
bijlage 6 voor de totale rapporten). De activiteiten die binnen de Oostvaardersplassen
plaatsvinden, hebben overwegend geen negatief effect (categorie 1) of een zeer beperkt
negatief effect (categorie 2) op het behalen van de instandhoudingsdoelen. Afzonderlijk
hebben de activiteiten in de tweede categorie een verwaarloosbaar effect op de
instandhoudingsdoelen. Omdat het om een groot aantal activiteiten gaat, is onderzocht of de
activiteiten gezamenlijk wel een negatief effect kunnen hebben op de
instandhoudingsdoelen.
Het cumulatieve effect van de verschillende menselijke activiteiten, die vogels visueel
kunnen verstoren, is door Altenburg & Wymenga inzichtelijk gemaakt door een indicatieve
verstoringszone in kaart te brengen en de frequentie van terreinbezoeken te bepalen. Zo
wordt het gebruik naar ruimte en tijd gedifferentieerd.
Inventarisatie, monitoring, specifiek onderzoek, onderhoudswerkzaamheden,
schadebestrijding en excursies binnen de Oostvaardersplassen vinden plaats via vaste
routes. Enkele activiteiten vinden ook daarbuiten plaats op uiteenlopende locaties. Indicatief
is een zone van 200 m ingetekend, gelet op de meest verstoringsgevoelige
broedvogelsoorten (roerdomp, bruine kiekendief). Openbare wegen en paden langs de rand
van de Oostvaardersplassen zijn eveneens opgenomen (zie Figuur 4.3). Binnen deze zone
broedde in 2010 15% van het aantal bruine kiekendieven en 17% van het aantal
roerdompen. Rietzangvogels kennen een kleinere verstoringsafstand. Ongeveer 3% van de
moerasvegetatie ligt binnen een zone met verstoringsrisico’s (25 m). Binnen het grazige
gebied beslaan verstoringszones langs vaste routes 300 ha aan grasland, dat overdag benut
wordt door watervogels als rust- en/of foerageergebied; het betreft 50% van de totale
oppervlakte. Bedacht moet worden dat dit gehele areaal niet op een willekeurig moment
verstoord wordt, maar een beperkt deel rond de locatie met de desbetreffende activiteit. De
ordegrootte van dit deel is naar schatting 30 ha, 5% van het totaal.
Het totale aantal bezoeken, gesommeerd over alle verschillende activiteiten is gemiddeld 4-6
per dag (zie Tabel 4.1). Onderzoek aan het effect van vaarrecreatie op moerasbroedvogels
en het gebruik van wegen op ganzen (Van der Hut et al., 2001; Bos et al., 2008) wijzen erop
dat voor zowel broedvogels als niet-broedvogels geldt dat bij verstoringen met een lage
frequentie, in de ordegrootte van enkele passages of incidenten per dag, de benutting of het
draagkrachtniveau op peil kan blijven. Het huidige gebruik van routes binnen de
Oostvaardersplassen ligt in deze orde van grootte.
Als gevolg van de relatief lage frequentie van de activiteiten en het beperkte aandeel van de
oppervlakte blijft het cumulatieve effect beperkt tot tijdelijke verstoringen zonder negatief
effect op de aantallen vogels en de draagkracht van het gebied.
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Figuur 4.3. Verstoringszones langs wegen, wandelpaden en routes voor inventarisatie en monitoring in
de Oostvaardersplassen. Weergegeven is een indicatieve zone van 200 m langs wegen en routes,
waarbinnen verstoring op kan treden.
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Tabel 4.1. Overzicht van terreinbezoeken in de Oostvaardersplassen met mogelijk verstorende effecten
op vogels. Opgenomen zijn inventarisatie, monitoring, specifiek onderzoek, onderhoudswerkzaamheden,
schadebestrijding en excursies (peildatum 31 maart 2010).
activiteit / maand

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Reactief beheer van grote grazers
Afvoeren van grote grazers
Open maken duikers
Tellingen water- en moerasvogels
Tellingen van broedvogels in transecten
Telling broedvogels
Tellingen ganzen
Tellingen roofvogels
Transectellingen overige vogelsoorten
Ringen zeearend
Terreingebruik grote grazers en ganzen
Volgen populatie grote grazers
Verzamelen afwerpstangen
Structuurmetingen graslanden
Soortensamenstelling graslanden
Onderzoek vestiging houtachtigen
Onderzoek kiekendieven
Muskusratbestrijding: passief
Muskusratbestrijding: actief
Beverratbestrijding
Excursies (350 van mei-november)
Controlerondes recreanten (1-2 per dag)

20

20
30

30
30

30
30

20

20

20

20

20

20

30

30

0,5
1

1

1

1
4
1
1
1
1

1

1

0,5
1

1
2
1

1
6
1
2
1
1

1

1
2
1

1
1
1

1
2
1

1
2
1

1
2
1

1
2
1

4
30

4
30

4
4

4
4

4
4

4
4

4
30

4
30

1

4
30
30
1

4
4

1

4
30
30
1

1
8
2
4
1
1
1
4
30

1

1
2
1

1
4
1
1
2
1

1

1

1

1

1

1

1

5
0,6

5
1

10
5
1

1
1
3
5
0,6

0,6
6

0,6
6

0,6
6

45

45

45

45

50
45

50
45

TOTAAL

112

142

182

186

184

Gemiddeld per dag

3,7

4,7

6,1

6,2

6,1

3

10

0,6
6

1
6

1
6

0,6
6

0,6
6

50
45

50
45

50
45

50
45

50
45

45

146

139

138

136

146

172

122

4,9

4,6

4,6

4,5

4,9

5,7

4,1
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Tabel 4.2. Overzicht van effecten en beoordeling van huidige activiteiten in de Oostvaardersplassen
(peildatum 31 maart 2010). De tabel is gebaseerd op informatie uit de twee effectenanalyses (zie bijlage
5 en bijlage 6).
1. Geen verstorend of verslechterend effect op de draagkracht van het leefgebied van de
instandhoudingsdoelen (wit).
2. Een tijdelijk of zeer beperkt verstorend of verslechterend effect, dat als verwaarloosbaar is te
beschouwen, op de draagkracht van het leefgebied van de instandhoudingsdoelen (groen).
3. Een verstorend of verslechterend effect van beperkte omvang op de draagkracht van het leefgebied
van de instandhoudingsdoelen. Het effect is niet wezenlijk negatief voor het realiseren van de
instandhoudingdoelen (oranje).
4. Een verstorend of verslechterend effect op de draagkracht van het leefgebied van de
instandhoudingsdoelen. Het effect kan wezenlijk negatief zijn voor het realiseren van de
instandhoudingsdoelen (rood).

4.3.2

roerdomp

woudaap, lepelaar, kleine zilverreiger

grote zilverreiger

dodaars

bruine kiekendief

blauwe kiekendief

porseleinhoen, moeraszangvogels

wilde zwaan, kolgans

zeearend

grauwe gans

brandgans

slobeend, krakeend, wintertaling

tafeleend, kuifeend

eenden overig

kluut, kemphaan, grutto

Natuurbeheer en onderhoud
Reactief beheer grote grazers
Afvoeren van grote grazers
Beheermaatregelen bij botulisme
Waterbeheer en onderhoud
Onderhoud dammen en duikers
Droogleggen Aalscholverbos
(botulisme)
Monitoring en onderzoek
Schadebestrijding
Recreatie en onderhoud
Recreatie
Beheer en onderhoud
Surveillance
Infrastructuur en verkeer

aalscholver

Activiteit binnen de
Oostvaardersplassen

1

2

1

1

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

Activiteiten rondom de Oostvaardersplassen
Activiteiten buiten de Oostvaardersplassen kunnen met name effect hebben op soorten die
binnen de Oostvaardersplassen broeden of slapen en (deels) in het omliggende gebied
foerageren. Het gaat hierbij met name om bruine kiekendief, blauwe kiekendief, kolgans,
grauwe gans, wilde zwaan, roerdomp, grote zilverreiger, lepelaar, tafeleend, kuifeend en
aalscholver. Bruine kiekendief, blauwe kiekendief, kolgans, grauwe gans en wilde zwaan
foerageren (voor een deel) in het landbouwgebied rondom de Oostvaardersplassen.
Roerdomp, grote zilverreiger, lepelaar en bruine kiekendief foerageren deels in de
verbindingszone De Vaart en andere EHS-gebieden. Tafeleend, kuifeend en aalscholver
foerageren op het Markermeer en IJsselmeer.
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In Tabel 4.3 worden de conclusies van de effectenanalyses samengevat. Er is beoordeeld dat
er geen huidige activiteiten plaatsvinden die een significant negatief effect hebben op het
behalen van de instandhoudingsdoelen. De activiteiten die buiten de Oostvaardersplassen
plaatsvinden, hebben voor een groot deel geen negatief effect (categorie 1) of een zeer
beperkt negatief effect (categorie 2) op het behalen van de instandhoudingsdoelen. Een klein
aantal activiteiten heeft een beperkt negatief effect (categorie 3) op het behalen van enkele
instandhoudingsdoelen. Het gaat hierbij om bruine en blauwe kiekendief, kolgans, grauwe
gans en wilde zwaan. De effecten van de activiteiten op deze soorten dragen echter maar
voor een zeer beperkt deel bij aan de slechte staat van instandhouding van deze soorten,
ook wanneer ze in cumulatie met elkaar bekeken worden. Met name het ontbreken van
voldoende waterpeildynamiek in de Oostvaardersplassen (zie knelpunten in hoofdstuk 3), is
er de oorzaak van dat een groot deel van de instandhoudingsdoelen niet gehaald wordt. De
maatregelen die voorgesteld worden in dit beheerplan (zie hoofdstuk 6) zullen ervoor zorgen
dat de knelpunten voor het grootste deel opgelost worden. Voor kolgans speelt daarnaast dat
het instandhoudingsdoel gebaseerd is op een periode waarin er incidenteel relatief hoge
aantallen aanwezig waren in de Oostvaardersplassen. In november 2000 waren kortstondig
zeer hoge aantallen aanwezig, die geresulteerd hebben in een relatief hoog
instandhoudingsdoel. De kolgans heeft gedurende korte tijd geprofiteerd van gunstige
omstandigheden in de Oostvaardersplassen. Op basis van de ontwikkelingen sindsdien
(sterke toename brandgans, iets droger worden van de droge graslanden en ongunstige
vegetatieontwikkeling op de natte graslanden) zullen de aantallen van de kolgans in de
Oostvaardersplassen lager dan het instandhoudingsdoel blijven bij ongewijzigd beheer.
Roerdompen zijn kwetsbaar tijdens strenge winters. Vanwege de slechte staat van
instandhouding van de roerdomp is daarom recent (bij vorst) de kadesloot afgesloten voor
schaatsers. Langs lekkende delen van de kade kunnen tijdens een vorstperiode roerdompen
aanwezig zijn.
Voor het behalen van de instandhoudingsdoelen is het dan ook niet strikt noodzakelijk om
buiten de Oostvaardersplassen beperkende voorwaarden op te leggen of mitigerende
maatregelen te treffen. In het kader van ‘alle beetjes helpen’, wordt echter een beperkt
aantal maatregelen voorgesteld (zie §4.3.3).
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Tabel 4.3. Overzicht van effecten en beoordeling van huidige activiteiten rondom de
Oostvaardersplassen (peildatum 31 maart 2010). De tabel is gebaseerd op informatie uit de twee
effectenanalyses (zie bijlage 5 en bijlage 6).
1. Geen verstorend of verslechterend effect op de draagkracht van het leefgebied van de
instandhoudingsdoelen (wit).
2. Een tijdelijk of zeer beperkt verstorend of verslechterend effect, dat als verwaarloosbaar is te
beschouwen, op de draagkracht van het leefgebied van de instandhoudingsdoelen (groen).
3. Een verstorend of verslechterend effect van beperkte omvang op de draagkracht van het leefgebied
van de instandhoudingsdoelen. Het effect is niet wezenlijk negatief voor het realiseren van de
instandhoudingdoelen (oranje).
4. Een verstorend of verslechterend effect op de draagkracht van het leefgebied van de
instandhoudingsdoelen. Het effect kan wezenlijk negatief zijn voor het realiseren van de
instandhoudingsdoelen (rood).

roerdomp

woudaap, lepelaar, kleine zilverreiger

grote zilverreiger

dodaars

bruine kiekendief

blauwe kiekendief

porseleinhoen, moeraszangvogels

wilde zwaan, kolgans

zeearend

grauwe gans

brandgans

slobeend, krakeend, wintertaling

tafeleend, kuifeend

eenden overig

kluut, kemphaan, grutto

Waterbeheer en onderhoud
Schadebestrijding
Jacht
Recreatie
Recreatie m.u.v. vaarrecreatie
Vaarrecreatie IJsselmeer
Infrastructuur en verkeer
Wegverkeer A6
Wegverkeer overige wegen
Treinverkeer
Scheepvaartverkeer Lage Vaart
Scheepvaartverkeer Markermeer
en zuidelijk deel IJsselmeer (bij
Lelystad)
Luchtvaartverkeer
Onderhoud infrastructuur m.u.v.
berm
Bermbeheer
Agrarisch landgebruik
Hoogspanningsleiding
Windturbines
Beheer EHS gebieden
Visserij Markermeer,
IJsselmeer
Uitbreiding bebouwd gebied

aalscholver

Activiteit rondom de
Oostvaardersplassen

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2 of 3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1
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1

3

1

1

1

1

1
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1
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1
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1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1
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4.3.3

Samenvatting en conclusie
De activiteiten die in en rondom de Oostvaardersplassen plaatsvinden hebben geen van allen
significant negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelen. De slechte staat
van instandhouding van (een groot deel van) de soorten heeft andere oorzaken. Deze
knelpunten zijn uitvoerig beschreven in hoofdstuk 3. Het is daarom niet noodzakelijk om
maatregelen te nemen als gevolg van het effect van de activiteiten. De maatregel om tijdens
strenge vorst de Kadesloot af te sluiten voor schaatsers ten behoeve van de roerdomp is al
uitgevoerd. In het kader van ‘alle beetjes helpen’ worden wel extra maatregelen voorgesteld
ten behoeve van kiekendieven:
• Wegbermen zijn belangrijk leefgebied voor veldmuizen, een belangrijke voedselbron voor
kiekendieven. Van de wegen rondom de Oostvaardersplassen komen vooral de
gemeentelijke wegen in aanmerking als foerageergebied voor de hier broedende
kiekendieven. Rijks- en provinciale wegen zijn door hun intensievere autogebruik minder
aantrekkelijk voor foeragerende kiekendieven. Het wegbermbeheer van gemeentelijke
wegen rondom de Oostvaardersplassen is echter intensief en biedt daarom in de huidige
situatie nauwelijks leefgebied voor (veld)muizen. Voorgesteld wordt daarom om te
onderzoeken of er het mogelijk is om de bermen op bepaalde locaties
‘kiekendiefvriendelijk’ te beheren. Dit is alleen wenselijk op locaties waar het wegverkeer
niet intensief is, waardoor het aanvaringsrisico klein is.
• Ook faunaranden rondom akkers kunnen belangrijk leefgebied voor muizen zijn.
Daarnaast zorgen faunaranden rondom akkers ook voor meer muizen op de akkers zelf,
wat gunstig is voor de kiekendieven. In verschillende delen van Flevoland (met name
Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland) zijn dergelijke faunaranden al aangelegd.
Rondom de Oostvaardersplassen is dit nog niet het geval. Daarnaast is de aanleg van
akkerreservaten met verschillende soorten graan en het nalaten van muizenbestrijding
een mogelijkheid. Daarom wordt voorgesteld om te onderzoeken of aanleg van
faunaranden of akkerreservaten mogelijk is binnen de zone van 6 à 7 km rondom het
moerasdeel van de Oostvaardersplassen. Dit dient afgestemd te worden met de
ontwikkelingen (nationaal) in het agrarisch natuurbeheer en het natuurbeleid.
Tabel 4.4. Overzicht van de effectbeoordeling van de huidige activiteiten die plaatsvinden in de
Oostvaardersplassen. Voor uitleg over de categorieën wordt verwezen naar §4.2.1.
Huidige activiteiten in de
Oostvaardersplassen

Categorie

(Significant)
negatief effect
verwacht?

Beperkende voorwaarden

Natuurbeheer en onderhoud
Reactief beheer grote grazers
Afvoeren van grote grazers
Beheermaatregelen bij botulisme

4a
4a
4a

Nee
Nee
Nee

-

Waterbeheer en onderhoud
Onderhoud dammen en duikers
Droogleggen Aalscholverbos (botulisme)

4a
4a

Nee
Nee

-

Monitoring en onderzoek
Schadebestrijding

4a
4a

Nee
Nee

-

Recreatie en onderhoud
Recreatie

4a

Nee

Beheer en onderhoud
Surveillance

4a
4a

Nee
Nee

I.v.m. mogelijke verstoring van
roerdomp wordt voorgesteld om de
kadesloot af te sluiten voor schaatsers.
-

Infrastructuur en verkeer

4a

Nee

-
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Tabel 4.5. Overzicht van de effectbeoordeling van de huidige activiteiten die plaatsvinden rondom de
Oostvaardersplassen. Voor uitleg over de categorieën wordt verwezen naar §4.2.1.
Huidige activiteiten rondom de
Oostvaardersplassen

Categorie

(Significant)
negatief effect
verwacht?

Beperkende voorwaarden/
(mitigerende) maatregelen

Waterbeheer en onderhoud
Schadebestrijding
Jacht

4a
4a
4a

Nee
Nee
Nee

-

Recreatie
Recreatie m.u.v. vaarrecreatie
Vaarrecreatie IJsselmeer

4a
4a

Nee
Nee

-

Infrastructuur en verkeer
Wegverkeer A6
Wegverkeer overige wegen
Treinverkeer
Scheepvaartverkeer Lage Vaart
Scheepvaartverkeer Markermeer en
zuidelijk deel IJsselmeer (bij Lelystad)
Luchtvaartverkeer
Onderhoud infrastructuur m.u.v. berm
Bermbeheer

4a
4a
4a
4a
4a

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

-

4a
4a
4a

Nee
Nee
Nee

Voorgesteld wordt om te
onderzoeken of het mogelijk is om de
bermen op bepaalde locaties
‘kiekendiefvriendelijk’ te beheren.

Agrarisch landgebruik

4a

Nee

Hoogspanningsleiding
Windturbines
Beheer EHS gebieden
Visserij Markermeer, IJsselmeer
Uitbreiding bebouwd gebied

4a
4a
4a
4a
4a

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Voorgesteld wordt om te
onderzoeken of het mogelijk is om op
bepaalde locaties faunaranden aan te
leggen rondom akkers -
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5

PAS gebiedsanalyse

Er is een verkennende PAS-analyse uitgevoerd voor de vogelsoorten waarvoor de
Oostvaardersplassen aangewezen is als Natura 2000-gebied. Hiervoor is de
stikstofgevoeligheid van het leefgebied (natuurdoeltypen) van de soorten beoordeeld en is er
gekeken of er stikstofgevoelige natuurdoeltypen aanwezig zijn in de Oostvaardersplassen.

5.1

Kwaliteitsanalyse leefgebieden
Een groot deel van de herstelstrategieën voor habitattypen zijn tevens bedoeld als
herstelstrategie voor het leefgebied van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Waar de
stikstofgevoelige leefgebieden van deze soorten (deels) niet samenvallen met habitattypen,
zijn aanvullend 14 herstelstrategieën voor leefgebieden opgenomen.
Bij deze analyse is gebruik gemaakt van het Stappenplan Leefgebieden Analyse en ook van
de Bijlagen van Deel II, om vervolgens te kunnen bepalen of een soort gebruikmaakt van
een stikstofgevoelig leefgebied en welke strategieën dus van toepassing zijn. Om vast te
stellen voor welke soorten een herstelstrategie nodig is, zijn de volgende vragen doorlopen:
1. Zijn er soorten in het gebied aangewezen die theoretisch gebruik kunnen maken van een
stikstofgevoelig leefgebied of habitattype?
2. Zo ja, komen die leefgebieden en habitattypen ook binnen de begrenzing van het Natura
2000-gebied voor?
3. Zo ja, worden A) deze leefgebieden en habitattypen door de soort gebruikt (of móeten ze
gebruikt kunnen worden in de toekomst)? En B) wordt de KDW van die locaties
overschreden?
Wanneer het antwoord op vraag 3 ja is, dan is opname in de PAS noodzakelijk. Bij vraag 3
kunnen A) en B) ook in omgekeerde volgorde beantwoord worden. Als een van de vragen 2
of 3 met nee is te beantwoorden is opname in de PAS niet nodig.
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STAP 1 – Soorten met N-gevoelig leefgebied?
In Tabel 5.1 wordt een overzicht gegeven van de soorten waarvoor de Oostvaardersplassen
is aangewezen. In de laatste kolom is aangegeven welke soorten afhankelijk kunnen zijn van
een stikstofgevoelig leefgebied.
Tabel 5.1. Overzicht van vogelsoorten in de Essentietabel voor de Oostvaardersplassen.
(http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/essentietabel.aspx?type=xls&n2k_id=078).
Instandhoudingsdoelstellingen
Broedvogels
A004
A017
A021
A022
A026
A027
A034
A081
A082
A119
A272
A292
A295
A298
Nietbroedvogels
A027
A034
A038
A041
A043
A045
A048
A050
A051
A052
A054
A056
A059
A061
A068
A075
A132
A151
A156

SVI
Landelijk

Doelst.
Opp.vl.

Doelst.
Kwal.

Dodaars
Aalscholver
Roerdomp
Woudaapje
Kleine Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Lepelaar
Bruine Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Porseleinhoen
Blauwborst
Snor
Rietzanger
Grote karekiet

+
+
--+
+
+
--+
---

=
=
=
=
=
=
=
=
>
>
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
>
>
=
=
=
=

Grote Zilverreiger
Lepelaar
Wilde Zwaan
Kolgans
Grauwe Gans
Brandgans
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Pijlstaart
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend
Nonnetje
Zeearend
Kluut
Kemphaan
Grutto

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-+
--

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Doelst.
Pop.

Draagkracht
aantal
vogels

Draagkracht
aantal
paren

N-gevoelig
leefgebied?

140
8000*
40
3
20
40
160
40
4
40
190
680
790
3

niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet
wel
wel
niet
niet
niet
niet
niet

30
110
20
600
4200
1800
90
2100
480
1300
80
1900
11900
10200
280
100
210
90

niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet
wel
wel

Conclusie STAP 1:
In potentie komen in het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen de volgende soorten voor
die afhankelijk kunnen zijn van stikstofgevoelige leefgebieden:
1. A081-Bruine Kiekendief
2. A082-Blauwe Kiekendief
3. A151-Kemphaan
4. A156-Grutto
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STAP 2 – Voorkomen Habitattypen en Leefgebieden?
In Tabel 5.2 is een overzicht opgenomen welke habitattypen (H) en en leefgebieden (LG)
voor de vier soorten met N-gevoelig leefgebied mogelijk in Oostvaardersplassen relevant
kunnen zijn, en welke daadwerkelijk in het gebied voorkomen. De tabel is gebaseerd op het
soortenoverzicht op de PAS-website http://pas.natura2000.nl/files/deel_ii_bijlagen.pdf
(Bijlagen van de Herstelstrategieën Deel II).
In vrijwel het gehele gebied bestaat het bovenste deel van het bodemprofiel uit afzettingen
van kalkrijke, jonge zeeklei. Soms zijn deze afzettingen bedekt met een dunne laag
IJsselmeerslib (Jans & Drost, 1995). Leefgebieden die bij deze bodemopbouw voorkunnen
komen zijn nat, matig voedselrijk grasland, en Bloemrijk grasland van het rivieren- en
zeekleigebied. De overige leefgebieden zijn niet relevant voor de voorkomende soorten. Dit
is weergegeven in Tabel 5.2.
Tabel 5.2. Alle mogelijke combinaties van soorten met stikstofgevoelig leefgebied en de Habitattypen en
Leefgebieden waarin zij voor kunnen komen. In grijs de niet relevante combinaties, in geel de voor de
Oostvaardersplassen relevante combinaties.
VHR-soort

Typering
KDW
leefgebied
(Natuurdoeltypen)

N-gevoeligheid relevant
voor
leefgebied?

Correspondere Overig Nnd N-gevoelig gevoelig
habitattype
leefgebied

Blauwe kiekendief

3.26 (va) - Natte
1400
duinvallei
3.32 (a) - Nat, matig 1600
voedselrijk grasland

niet

3.34 (a) - Droog
900
kalkarm duingrasland
3.38 (a) - Bloemrijk 1400
grasland van het
zand- en veengebied

niet

Blauwe kiekendief

3.39 (a) - Bloemrijk
grasland van het
rivieren- en
zeekleigebied

1400

mogelijk

Blauwe kiekendief

3.42 (va) - Natte
heide
3.43 (va) - Natte
duinheide

1300

niet

1300

niet

3.45 (a) - Droge
heide
3.46 (va) - Droge
duinheide
3.48 (a) - Strand en
stuivend duin

1100

niet

H2190B (1390),
H2190C (1380)
H6510B (1540) LG08 - Nat, matig
voedselrijk
grasland
H2130B (940),
H2130C (770)
H6510A
LG10 Kamgrasweide &
Bloemrijk
weidevogelgrasland van het
zand- en
veengebied
H6510A
LG11 Kamgrasweide &
Bloemrijk
weidevogelgrasland van het
rivieren- en
zeekleigebied
H4010A, H6230
(19Aa2; 830)
H2140A, H2190C
(11Aa3; 1380),
H6230 (19Aa2;
830)
H2310, H2320,
H4030

1100

niet

1400

niet

H2110, H2120

3.26 (a) - Natte
1400
duinvallei
3.32 (a) - Nat, matig 1600
voedselrijk grasland

niet

3.34 (a) - Droog
900
kalkarm duingrasland
3.35 (a) - Droog
1300
kalkrijk duingrasland
3.38 (a) - Bloemrijk 1400
grasland van het
zand- en veengebied

niet
niet

H2190B (1390),
H2190C (1380)
H6510B (1540) LG08 - Nat, matig
voedselrijk
grasland
H2130B (940),
H2130C (770)
H2130A (1240)

niet

H6510A

Blauwe kiekendief

Blauwe kiekendief
Blauwe kiekendief

Blauwe kiekendief

Blauwe kiekendief
Blauwe kiekendief
Blauwe kiekendief
Bruine kiekendief
Bruine kiekendief

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief
Bruine kiekendief

mogelijk

niet

mogelijk

Effecten van
stikstof-depositie

Afname
prooibeschikbaarheid (6)

Afname
prooibeschikbaarheid (6)

Afname
prooibeschikbaarheid (6)

LG10 Kamgrasweide &
Bloemrijk
weidevogel-
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VHR-soort

Typering
KDW
leefgebied
(Natuurdoeltypen)

N-gevoeligheid relevant
voor
leefgebied?

Correspondere Overig Nnd N-gevoelig gevoelig
habitattype
leefgebied

Bruine kiekendief

3.39 (a) - Bloemrijk
grasland van het
rivieren- en
zeekleigebied

1400

mogelijk

H6510A

Bruine kiekendief

3.42 (a) - Natte
heide
3.43 (a) - Natte
duinheide

1300

niet

1300

niet

Bruine kiekendief

3.48 (a) - Strand en
stuivend duin

1400

niet

H4010A, H6230
(19Aa2; 830)
H2140A, H2190C
(11Aa3; 1380),
H6230 (19Aa2;
830)
H2110, H2120

Grutto

3.30 (a) 1400
Dotterbloemgrasland
van beekdalen

niet

H6410 (1100)

Grutto

3.31 (a) 1400
Dotterbloemgrasland
van veen en klei
3.32 (a) - Nat, matig 1600
voedselrijk grasland

niet

Grutto

3.38 (a) - Bloemrijk 1400
grasland van het
zand- en veengebied

niet

Grutto

3.39 (a) - Bloemrijk
grasland van het
rivieren- en
zeekleigebied

1400

mogelijk

Grutto

3.42 (a) - Natte
heide

1300

niet

H4010A, H6230
(19Aa2; 830)

Kemphaan

3.29 (va) - Nat
1100
schraalgrasland
3.31 (va) 1400
Dotterbloemgrasland
van veen en klei
3.32 (va) - Nat,
1600
matig voedselrijk
grasland

niet

H6410

Kemphaan

3.38 (va) - Bloemrijk 1400
grasland van het
zand- en veengebied

niet

Kemphaan

3.39 (va) - Bloemrijk 1400
grasland van het
rivieren- en
zeekleigebied

mogelijk

Bruine kiekendief

Grutto

Kemphaan

Kemphaan

mogelijk

niet

mogelijk

Effecten van
stikstof-depositie

grasland van het
zand- en
veengebied
LG11 Kamgrasweide &
Bloemrijk
weidevogelgrasland van het
rivieren- en
zeekleigebied

LG06 Dotterbloemgrasla
nd van beekdalen
(niet-overlappend
deel)
LG07 Dotterbloemgrasla
nd van veen en klei
LG08 - Nat, matig
voedselrijk
grasland
LG10 Kamgrasweide &
Bloemrijk
weidevogelgrasland van het
zand- en
veengebied
LG11 Kamgrasweide &
Bloemrijk
weidevogelgrasland van het
rivieren- en
zeekleigebied

Afname
prooibeschikbaarheid (6)

Afname
prooibeschikbaarheid (6)

Afname
prooibeschikbaarheid (6)

LG07 Dotterbloemgrasla
nd van veen en klei
LG08 - Nat, matig Koeler en vochtiger
voedselrijk
microklimaat (1) +
grasland
afname
prooibeschikbaarheid (6)
LG10 Kamgrasweide &
Bloemrijk
weidevogelgrasland van het
zand- en
veengebied
LG11 Koeler en vochtiger
Kamgrasweide &
microklimaat (1) +
Bloemrijk
afname
weidevogelprooibeschikgrasland van het
baarheid (6
rivieren- en
zeekleigebied
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Verklaring van de tabel: Voor de typering van het leefgebied is gebruik gemaakt van de
systematiek uit het Handboek Natuurdoeltypen (Bal et al.. 2001). Vetgedrukt zijn typen met
een groot belang voor de soort. Tussen haakjes staat bij de dieren de functie van het type (v
= voortplanting; a = andere activiteiten; w = winterrust). De koppeling tussen soorten en
typen is overgenomen uit Bal et al. (2001), tenzij cursief gedrukt. Wanneer een
natuurdoeltype als gevoelig is benoemd (KDW < 2400 (Bal et al., 2007) is vervolgens
gekeken of de stikstofgevoeligheid relevant is voor leefgebied van de betreffende soort
(kolom 4). Indien positief, dan is in de twee kolommen erna aangegeven met welk
habitattype en/of stikstofgevoelig leefgebied deze stikstofgevoeligheid correspondeert. Voor
de habitattypen en de aanvullende stikstofgevoelige leefgebieden is ook de KDW opgenomen
(Van Dobben et al. 2012).
Conclusie STAP 2:
In de Oostvaardersplassen komen vier soorten voor met N-gevoelig leefgebied. Van alle
mogelijke Habitattypen en Leefgebieden waar deze soorten in voor kunnen komen, hebben
we binnen de Oostvaardersplassen alleen de volgende combinaties:
1. A081-Bruine kiekendief: LG08 en LG11.
2. A082 Blauwe kiekendief: LG08 en LG11.
3. A151-Kemphaan: LG08 en LG11.
4. A156-Grutto: LG08 en LG11.

STAP 3 – Worden de habitattypen en leefgebieden en A) daadwerkelijk gebruikt en
is er B) te hoge N-depositie?
De binnen de Oostvaardersplassen voorkomende vier soorten met N-gevoelig leefgebied
(blauwe en bruine kiekendief, grutto en kemphaan), worden geassocieerd met de volgende
N-gevoelige Leefgebieden:
1. LG08 - Nat, matig voedselrijk grasland
2. LG11 - Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied
Voor de vier hier genoemde faunasoorten is getoetst of er in deze leefgebieden sprake is van
een overschrijding van de KDW. In Figuur 5.1 en Figuur 5.2 is de N-depositie in 2013 en
2031 weergegeven. Dit is gebaseerd op AERIUS 1.6. Op de randen van het gebied is de Ndepositie in 2013 maximaal 1.400 mol/N/ha/jaar, afgezien van een zeer klein oppervlak aan
de zuidwestgrens van het gebied (bij Almere-Buiten, langs het Oostvaardersbos). In het
gebied zelf is de N-depositie doorgaans minder dan 1.350 mol N/ha/jaar. In 2031 ligt de
depositie aan de randen nog steeds tot maximaal 1.400 mol/N/ha/jaar. In het gebied zelf is
de N-depositie minder dan 1.200 mol N/jaar. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat voor de
inschatting van de depositie in 2031 de volgende zaken zijn meegenomen:
1.
2.
3.
4.

Autonome ontwikkeling verkeer;
Autonome ontwikkeling landbouw;
Toename van vervoer op de Flevospoorlijn na realisatie van de Zuiderzeelijn;
Het invangen van stikstof door de bomen van het Oostvaardersbos/Fluitbos en
Kotterbos.
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A

Figuur 5.1. Depositiekaart 2013 gebaseerd op Aerius 1.6. Zie voor beschrijving van de aangegeven
locaties onderstaande tekst.

Figuur 5.2. Depositiekaart 2031 gebaseerd op Aerius 1.6.

De KDW van LG11 – Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogel-grasland van het rivieren- en
zeekleigebied is het laagste van de leefgebieden die hier van toepassing zijn, namelijk 1.400
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mol/N/ha/jaar. Dit type grasland komt plaatselijk langs de zuidwestrand van het gebied
voor. Omdat de depositie in het gebied, inclusief de randen, volgens Aerius 1,6 in 2013
vrijwel nergens boven de 1.400 mol/ha/jaar uitkomt, is er dan ook vrijwel geen sprake van
overschrijding van de KDW. Volgens Aerius 1.6-kaart zou de depositie echter op zes (kleine)
locaties boven de 1.400 mol/ha/jaar liggen in 2013 (de rode locaties in Figuur 5.1). Hiervan
kunnen locatie 1,2,4 en 5 weerlegd worden en kennen locatie A en 3 een dermate lichte
overschrijding dat Aerius 1.6 het aanduidt als ‘evenwicht’:






Eerste uitzondering zijn vier locaties die in Aerius 1.6 staan aangegeven met een
depositie boven de 1.400 mol/ha/jaar. Dit zijn de locaties 1, 2, 4 en 5 zoals aangegeven
in Figuur 5.1. Op geen van deze locaties was in 2012 nat, matig voedselrijk grasland,
kamgrasweide of bloemrijk weidevogelgrasland aanwezig (Bakker, 2013), maar gezien de
huidige afname van de grote grazers is het ook niet ondenkbaar dat één van deze typen
hier ooit kan ontstaan. De achtergrond van de hoge depositiewaarden op deze locaties
zoals aangegeven door Aerius 1.6, is dat op basis van oude shapes van topografische
kaarten (uit 2002) er vanuit is gegaan dat er ter plekke bosschages aanwezig zijn, en
omdat bosschages in de gehanteerde werkwijze meer stikstof invangen dan grasland,
resulteert dit in de Aerius 1.6-kaart in een depostieniveau boven de 1400 mol/ha/jaar op
die locaties . Echter, zoals in hoofdstuk 3.1 is aangegeven, zijn deze wilgen- en
vlierbosschages hier door begrazing niet meer aanwezig en dus is er in de mate van Ndepositie geen verschil meer tussen deze locaties en de directe omgeving ervan (overal
lager dan 1.400 mol/ha/jaar). Voor de locaties 1, 2, 4 en 5 geldt daarom dat er, doordat
de bosschages op die plekken door begrazing zijn veranderd in grasland, geen sprake
meer is van een hogere N-depositie dan de directe omgeving van de locaties. Mocht dit
grasland ooit veranderen in ‘Kamgrasweide & bloemrijk weidevogel-grasland van het
rivieren- en zeekleigebied’, dan is er (voorlopig) geen sprake van KDW-overschrijding op
deze plekken.
Tweede uitzondering is het zeer kleine oppervlak op de gebiedsgrens nabij het
Oostvaardersbos en Almere-Buiten (locatie A in Figuur 5.1, maximaal 3 hectare), waar er
in 2013 sprake is van een zeer lichte overschrijding de KDW van 1425 mol/ha/jaar
(volgens Aerius 1.6). Hier gaat het om vegetatietype 16-Bc-RG (engels raaigras met veel
rode klaver, wilde peen en klein streepzaad; Bakker, 2013), dat volgens de
Herstelstrategie en het Handboek Natuurdoeltypen onder de bedoelde kamgrasweiden
valt (Nijssen et al., 2012; Bal et al., 2001). De mate van overschrijding ter plaatse
(ongeveer 25 mol/ha/jaar), wordt door Aerius 1.6 aangegeven als ‘evenwicht’ en dus niet
beschouwd als werkelijke overbelasting van het habitattype of leefgebied. Bovendien
zullen de vier genoemde vogels deze locatie vaak mijden door de aanwezigheid van de
ringweg en een recreatiepad. Voor Bruine kiekendieven, grutto’s en kemphanen geldt
bovendien dat zij bosranden ‘uit de weg gaan’, in dit geval dus de bosrand van het
Oostvaardersbos, die ter plekke ook langs het gebied ligt (mondelinge mededeling dhr.
Kuil, senior ecoloog DLG). Tenslotte kan verwacht worden dat de N-depositie in de delen
van de desbetreffende hexagonen uit Aerius 1.6 in werkelijkheid lager zijn omdat stikstof
deels wordt ‘weggevangen’ door het bos dat hier tussen de ringweg en de Natura 2000begrenzing ligt.
Derde uitzondering is locatie 3 in Figuur 5.1. De in los verband staande wilgen op deze
locatie in het moerasdeel zijn nog steeds aanwezig, en daarmee klopt het dat de Ndepositie hier naar verwachting hoger is (aangezien bomen zorgen voor een hogere
stikstofdepositie-invang). Omdat deze bomen in het overjarige rietland van het
moerasdeel staan, is hier geen sprake van stikstofgevoelig leefgebied van de vier
relevante vogelsoorten uit Tabel 5.2 (voor kemphaan en grutto geldt dat dit habitat
sowieso ongeschikt is als leefgebied). Niettemin is de hoogste depositie in 2013 op deze
locatie 1446 mol/ha/jaar (volgens Aerius 1.6). Dit betekent dat als hier kamgrasweide of
bloemrijk weidevogelgrasland zou voorkomen, deze waarde binnen de gestelde marge
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van 70 mol/ha/jaar1 zou vallen, wat in Aerius 1.6 wordt aangeduid als ‘evenwicht’ in
plaats van overschrijding.
Hieraan kan worden toegevoegd dat de gehele Oostvaarderplassen 5.480 ha groot is,
waarvan het moerasdeel circa 3.600ha beslaat en het grazige deel circa 1.880 ha.
Stikstofgevoelig leefgebied met een N-depositie boven de KDW is maximaal 3 hectares groot
(zie voorgaande tekst). Het gaat daarmee letterlijk om een randverschijnsel, zie ook Figuur
5.1.
Tabel 5.3 geeft een overzicht van de maanden waarin de vogelsoorten vooral aanwezig zijn
in de Oostvaardersplassen en welke delen van het gebied van belang zijn als broed- en
foerageergebied.

Tabel 5.3. Overzicht van de maanden waarin de Natura 2000-vogelsoorten vooral aanwezig zijn in de
Oostvaardersplassen en de delen van het gebied die van belang zijn als broed- en foerageergebied.
Natura 2000vogelsoorten

Maanden
waarin soort
vooral
aanwezig is

Broedvogels

broedperiode

Bruine kiekendief
Blauwe kiekendief >

april - juli
april - juli

Niet-broedvogels

Binnen heel jaar

Kemphaan
Grutto

juli - sept
juni - aug

Belang van
broedgebied

Belang van foerageergebied

moeras
gebied

moeras
gebied

grazig
gebied

+++
+++

n.v.t.
n.v.t.

grazig
gebied

+
+

n.v.t.
n.v.t.

+
+++

Buiten OVP
vooral
foeragerend in:

Buiten
OVP

+++
+++

Landbouw
Landbouw

+++
++

Legenda
+++
Zeer belangrijk
++
Vrij belangrijk
+
Enigszins belangrijk
Niet belangrijk

Tabel 5.4. Aanwezigheid stikstofgevoelig leefgebied, overschrijding KDW en gebruik door soorten.
N-gevoelige leefgebieden

LG08 - Nat, matig voedselrijk
grasland
LG11 – Kamgrasweide &
Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

Leefgebied
aanwezig in
N2000 gebied?

KDW Mol
N/ha/jr

Overschrijding
in 2013

Overschrijding
in 2031

Maakt een
soort die
afhankelijk
is van het
leefgebied
werkelijk
gebruik
van?

Ja

< 1.600

Nee

Nee

Nee

Ja

< 1.400

Ja

Nee

Nee
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CONCLUSIE STAP 3:
De binnen de Oostvaardersplassen voorkomende vier soorten met N-gevoelig leefgebied
(blauwe en bruine kiekendief, grutto en kemphaan), worden geassocieerd met de volgende
N-gevoelige leefgebieden: LG08 - Nat, matig voedselrijk grasland en LG11 - Kamgrasweide &
Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied. Alleen in laatstgenoemd
leefgebied is, weliswaar zeer plaatselijk, mogelijk sprake van een te hoge N-depositie, maar
de vier soorten maken geen gebruik van die locaties. Het belang van de leefgebieden 8 en
11 is voor deze soorten dan ook als niet relevant beoordeeld. Om die reden is het niet nodig
leefgebied LG08 en LG11 op te nemen in de PAS.
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6

Visie en uitwerking kernopgaven en instandhoudingsdoelen

6.1

Visie
Het gebied van de Oostvaardersplassen is uniek vanwege de schaal (5400 ha), de
aanwezigheid van talloze broedende en foeragerende moeras- en watervogels en de
aanwezigheid van sociale kuddes van vrij levende grote herbivoren. De toename van de
aantallen broedvogels, de terugkeer van uit Nederland verdwenen broedvogelsoorten - zoals
grauwe gans, grote zilverreiger en zeearend - en de toename van het natuurlijke
verspreidingsgebied van deze en andere soorten vogels, hebben de Oostvaardersplassen tot
een natuurgebied gemaakt dat in alle opzichten invulling geeft aan de intenties van de
Conventie voor de Biologische Diversiteit (1992).
Het uitgangspunt van het beheer van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen is: ‘Het in
stand houden en verder laten ontwikkelen van een natuurlijk dynamisch moerasecosysteem
met een hoge natuurwaarde als voortplantings- en verblijfgebied van vrij levende
moerasvogels en zoogdieren. Natuurlijke processen bepalen de structuren en patronen in het
gebied, die samen met die processen ruimte geven aan Europese inheemse planten- en
diersoorten’ (Managementplan 2011-2015).
Dat houdt in dat menselijk handelen zich beperkt tot het creëren van de randvoorwaarden
voor de natuurlijke processen en het zorgen voor de aanwezigheid van sleutelsoorten die op
natuurlijke wijze leefomstandigheden voor andere soorten scheppen. De aanwezigheid van
grote aantallen ruiende grauwe ganzen, hoge dichtheden aan grote, vrij levende herbivoren
én de aanwezigheid van dynamiek in waterpeil zijn belangrijke randvoorwaarden voor het
voortbestaan van de biodiversiteit in de Oostvaardersplassen en dus voor een gunstige staat
van instandhouding. Wanneer uit monitoring blijkt dat deze werkwijze (natuurlijke
processen), tegen de verwachting in, het behalen van de Natura 2000-doelen structureel en
op lange termijn in de weg staat, zal er opnieuw naar deze aanpak gekeken moeten worden.
Dit is nodig omdat de Natura 2000-doelen Europees vastgesteld zijn.
Niet alle randvoorwaarden die nodig zijn voor een goede staat van instandhouding van de
Natura 2000-soorten zijn op dit moment (meer) in voldoende mate aanwezig in de
Oostvaardersplassen. Met voortzetting van het huidige beheer wordt een aantal van de
kernopgaven en instandhoudingsdoelen op termijn niet gehaald. Er zullen dus maatregelen
genomen moeten worden. De strategie die hierbij gevolgd wordt is het scheppen van een
uitgangssituatie, waarbij er vanuit gegaan wordt dat de noodzaak van menselijke ingrepen in
de tijd zal afnemen en wellicht in de toekomst helemaal niet meer nodig is.
Moerasdeel
Als er geen maatregelen genomen worden in het moerasdeel van de Oostvaardersplassen,
betekent dit voor veel vogelsoorten een verdere achteruitgang. In het moerasdeel ligt de
opgave voor het realiseren van instandhoudingsdoelen in het op orde krijgen van de
waterhuishouding van het gebied. Alle vogelsoorten profiteren (in meer of mindere mate)
van een optimalisatie van de waterpeildynamiek. Daarbij is het van belang dat het gebied
qua microreliëf zodanig heterogeen is, dat de verschillende vogelsoorten met uiteenlopende
eisen ten aanzien van de waterdiepte, toch zo veel en zo vaak mogelijk gelijktijdig in het
gebied terecht kunnen. Bij de optimalisatie van de waterpeildynamiek worden
omstandigheden geschapen waarbij fluctuaties worden gerealiseerd door variatie in neerslag
en verdamping, samen met een permanente afvoer van beperkte omvang. Menselijk
ingrijpen is in de toekomst dan niet meer nodig.
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Grazig deel
Sommige vogelsoorten zijn (mede) afhankelijk van het grazige deel en/of de omgeving van
het Natura 2000-gebied. Voor enkele van die soorten worden daarom ook buiten het
moerasdeel maatregelen genomen, zodat dit in combinatie met optimalisatie van de
waterpeildynamiek in het moerasdeel (de belangrijkste en meest effectieve maatregel), tot
versterking van het hele leefgebied van die soorten leidt (geldt o.m. voor lepelaar, kleine
zilverreiger, blauwe kiekendief en porseleinhoen). Ook bij het formuleren van de
maatregelen in het grazige deel van de Oostvaardersplassen is zo veel mogelijk uitgegaan
van het eenmalig creëren van de benodigde randvoorwaarden (b.v. voldoende connectiviteit
en variatie in diepte van poelen), waarna menselijk ingrijpen ook hier (voorlopig) niet of
nauwelijks hoeft plaats te vinden.
Schommelingen in de tijd
Moerasnatuur kan sterk dynamisch zijn in het voorkomen van plant- en diersoorten, vooral
als het waterpeil over de jaren flink varieert. Dit geldt hoe dan ook voor de
Oostvaardersplassen, niet in de laatste plaats door het gevoerde (peil)beheer.
Ook de Natura 2000-vogelsoorten kunnen van jaar tot jaar sterk fluctueren. Daarnaast is het
spectrum aan Natura 2000-soorten dusdanig groot dat de omstandigheden niet tegelijkertijd
gunstig kunnen zijn voor alle soorten. Uit het verleden is bekend dat een cyclische
opeenvolging van waterstandverlaging en verhoging in het moerasgebied zorgt voor een
opeenvolging van ‘pieken’ van verschillende vogelsoorten. Hierdoor is het niet mogelijk om
alle instandhoudingsdoelen binnen één beheerplanperiode van 6 jaar te bedienen. Het
voldoen aan de instandhoudingsdoelen moet dan ook bezien worden over meerdere
beheerplanperioden. Door middel van het optimaliseren van de waterhuishouding worden
zodanige randvoorwaarden gecreëerd dat de doelen over een langjarige periode (20 à 30
jaar) behaald worden. Van jaar tot jaar, afhankelijk van de weersomstandigheden en het
aanwezige microrelíëf, zullen de omstandigheden per soort in ruimte en kwaliteit verschillen.

6.2

Maatregelen
Uit de analyse volgt dat er, om de staat van instandhouding te verbeteren, ingezet moet
worden op het uitvoeren van grootschalige maatregelen in het moerasdeel en kleinschalige
maatregelen in het grazige deel van de Oostvaardersplassen.
Om de knelpunten ten aanzien van de instandhoudingsdoelen op te lossen, zijn maatregelen
nodig die op grote schaal effect hebben. Een successie-terugzettende ingreep (d.m.v.
waterstandverlaging en herinundatie in het moerasdeel) gevolgd door een grotere jaarlijkse
en interseizoenale dynamiek, beïnvloedt het gehele moerasdeel (circa 3600 ha). Dit heeft
netto een (sterk) positieve invloed op de instandhoudingsdoelen van moerasvogels, zonder
dat het de instandhoudingsdoelen van grazende watervogels en de rol van de grote grazers
daarin negatief beïnvloedt.
In het grazige deel is het areaal ‘droog grasland’ van cruciaal belang als foerageergebied
voor diverse soorten grazende watervogels waarvoor instandhoudingsdoelen zijn
geformuleerd. Niet in de laatste plaats voor de niet-broedende grauwe ganzen die voor en na
hun rui (in het moerasdeel), in het grazige deel verblijven om aan te sterken. Het areaal
‘droog grasland’ is ook van cruciaal belang voor de populaties van grote grazers (heckrund,
konikpaard, edelhert). Deze grote grazers zorgen op hun beurt voor foerageergebied van
bepaalde grazende watervogels (kort eiwitrijk gras), maar ook voor het vegetatievrij houden
van oevers in het grazige deel, waar bepaalde steltlopers, eenden en reigerachtigen van
profiteren. In het grazige deel van de Oostvaardersplassen is de ruimte voor het treffen van
maatregelen om die reden beperkt. In kader 6.1 wordt nader ingegaan op de redenen
waarom er in het grazige deel maar beperkte maatregelen worden getroffen.
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Kader 6.1: Waarom worden er in het grazige deel maar op beperkte schaal maatregelen
getroffen?
1. Aanleg van nieuwe, moerasvogelrijke gebieden binnen het grazige deel is geen doel op zich in dit
beheerplan. Doel van de maatregelen is het oplossen van knelpunten om bepaalde
instandhoudingsdoelen te halen. Effectiviteit van de maatregelen is hierbij een belangrijke
graadmeter. Het niet benadelen van instandhoudingsdoelen die reeds ‘op orde’ zijn, wordt
meegewogen in de bepaling van die effectiviteit.
2. In het grazige deel is het huidige areaal ‘droog grasland’ van cruciaal belang als foerageergebied
voor diverse soorten grazende watervogels, waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Niet in de laatste plaats voor de niet-broedende grauwe ganzen die voor en na hun rui (in het
moerasdeel), in het grazige deel verblijven om aan te sterken (tijdens de rui teren de vogels in op
hun vetreserves). Deze ganzen spelen door de begrazing van riet tijdens de rui een sleutelrol in de
vegetatieontwikkeling van het moerasdeel, waar veel Natura 2000-moerasvogels van profiteren.
3. In het grazige deel is het huidige areaal ‘droog grasland’ van cruciaal belang voor de populaties van
grote grazers (heckrund, konikpaard, edelhert). Deze grote grazers zorgen op hun beurt voor het
juiste foerageergebied van bepaalde grazende watervogels (kort eiwitrijk gras), maar ook voor het
vegetatievrij houden van oevers van sloten en poelen in het grazige deel, waar bepaalde steltlopers,
eenden en reigerachtigen van profiteren. De grote grazers zijn echter niet uitsluitend ‘middelen om
bepaalde Natura 2000-doelen te bereiken’. Conform het ‘Managementplan
Oostvaardersplassengebied 2011-2015’ (de uitwerking en implementatie van ICMO2-maatregelen)
is het in stand houden en verder laten ontwikkelen van een natuurlijk moerasecosysteem met
voortplantings- en verblijfgebied van vrij levende grote grazers onderdeel van de hoofddoelstelling
van het beheer van het gebied.
4. Om de knelpunten ten aanzien van de instandhoudingsdoelen op te lossen, zijn maatregelen nodig
die op grote schaal effectief zijn. Een successie-terugzettende ingreep (d.m.v. waterstandverlaging
en herinundatie van het moerasdeel) gevolgd door een grotere jaarlijkse en interseizoenale
dynamiek, beïnvloedt het gehele moerasdeel (circa 3600 ha). Dit heeft netto een (sterk) positieve
invloed op de instandhoudingsdoelen van kwalificerende moerasvogels, zonder dat het de
instandhoudingsdoelen van grazende watervogels en de rol daarin van de grote grazers negatief
beïnvloedt. Om de knelpunten van moerasvogels met eenzelfde effectiviteit te kunnen oplossen in
het grazige deel zou het huidige droge grasland op grote schaal omgezet moeten worden in ander
habitat, bijvoorbeeld door het plas/dras te zetten of om te zetten in (grazige) ruigte. Zonder verder
ingrijpen zou een dergelijke afname van het jaarrond begraasde areaal leiden tot verhongering en
sterfte van de grote grazers op ruime schaal. Dit omdat de huidige populaties grote grazers
(waarvan de exponentiële groei voorbij is) het gehele areaal droog grasland benutten om te
overleven. Ook uitgaande van de instandhoudingsdoelen van grazende watervogels kan het areaal
‘droog grasland’ niet worden verkleind. Dit betekent dat in het droge grasland uitsluitend
maatregelen getroffen kunnen worden met een beperkt ruimtebeslag en dat meer grootschalige
maatregelen in bestaand nat grasland moeten plaatsvinden. Bovenstaand punt kan nader worden
onderbouwd aan de hand van specifieke, soortgebonden knelpunten:
5. Lepelaar. In het grazige deel foerageert de lepelaar vaak bij voorkeur groepsgewijs in grote poelen.
Het oppervlak geschikt foerageergebied dat bij periodieke (bijna) droogval in het oostelijke
compartiment zal ontstaan (na aanleg van een nieuw aflaatwerk en instelling van een nieuw
bovenpeil) is echter vele malen groter in omvang dan wat er nu aan geschikte foerageerplekken in
het grazige deel ligt en wat er op grond van eerder genoemde randvoorwaarden nog bij gemaakt
kan worden. Daarmee zal de effectiviteit van ‘poelen graven’ in het grazige deel altijd vele malen
kleiner zijn dan periodieke droogval in het oostelijke compartiment (peilopzet in droog grasland is
sowieso geen optie vanwege de grote grazers en grazende watervogels).
6. Blauwe kiekendief. Indien in het grazige deel op grote schaal ‘grazige ruigte’ ontstaat, met een
mozaïek van kort gras en hoog opgaande ruigtekruiden, is dat gunstig jachthabitat voor de blauwe
kiekendief. In dit habitat kunnen niet alleen hoge dichtheden aan prooien voorkomen (zangvogels
en muizen); de half-open vegetatiestructuur maakt ook dat de blauwe kiekendief hier effectief kan
jagen. Dit vegetatietype is echter nogal instabiel: het ontstaat namelijk tijdelijk uit ruigte bij een
sterke toename van de populatie grote grazers (die dan ‘inbreken’ in gesloten rietruigte) of tijdelijk
juist bij een afname van de begrazingsdruk (waarna kort grasland weer verruigt). Genoemde
instabiliteit van ‘grazige ruigte’ en het feit dat de aantallen grote grazers inmiddels juist zijn
gestabiliseerd, maakt het vrijwel onmogelijk het ontstaan van de geschikt habitat duurzaam en op
de benodigde schaalgrootte te stimuleren (uitgaande van natuurlijke processen en zo min mogelijk
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7.

6.2.1

ingrijpen). Wordt dit laatste principe losgelaten dan zou theoretisch gedacht kunnen worden aan
uitrastering van grote grazers. Uit de lopende enclosure-experimenten is echter gebleken dat 100%
uitrastering direct leidt tot een gesloten, voor muizen en kiekendieven ongeschikte
riet/ruigtevegetatie. Bij gebruik van een laag raster worden edelherten niet uitgerasterd en
Konikpaarden en Heckrunderen wel. In principe kan hierin grazige ruigte in de juiste vorm ontstaan,
maar blijkens de experimenten zullen er tevens (lage) ruigtevegetaties ontstaan die nog te dicht
zijn voor de blauwe kiekendief. Per broedpaar blauwe kiekendief is 75 à 150 ha optimaal
foerageergebied nodig of 600 à 1500 ha suboptimaal foerageergebied (Brenninkmeijer et al., 2006).
Omdat bij uitrastering van runderen en konikpaarden en bij begrazing door edelherten slechts delen
van het uitgerasterde gebied geschikt zullen zijn als foerageergebied (gezien de instabiliteit van het
juiste mozaïekstadium van ruigte en kort gras), kan geschikt foerageergebied in het grazige deel bij
voorbaat alleen als suboptimaal foerageergebied worden aangemerkt en niet als optimaal
foerageergebied. Uitgaande van draagkracht voor vier broedparen blauwe kiekendief
(instandhoudingsdoelstelling), zou dit betekenen dat als hun foerageergebied geheel in het grazige
deel zou moeten liggen, er minstens 2400 ha gedeeltelijk uitgerasterd gebied zou moeten zijn, wat
de grootte van het grazige deel (circa 1880 ha) verre overstijgt. Zou de keuze zijn dat het grazige
deel slechts draagkracht moet bieden als foerageergebied voor één paar blauwe kiekendief (wat
automatisch betekent dat dan het moerasdeel en/of de omgeving voldoende draagkracht moeten
bieden voor de overige drie paar), dan nog zou ten minste een derde van het grazige deel
uitgerasterd moeten worden voor konikpaarden en heckrunderen. Nog afgezien van de ethische
aspecten van de daarvoor benodigde reductie van het aantal runderen en konikpaarden, is dit niet
verenigbaar met de verwezenlijking van de instandhoudingsdoelen voor grazende watervogels (zie
punt 2) en de ICMO-doelen (zie punt 3). De grazende watervogels zijn namelijk afhankelijk van een
hogere begrazingsdruk door grote grazers dan wat goed zou zijn voor de blauwe kiekendief. Daar
staat tegenover dat periodieke, partiële droogval van het oostelijke compartiment (na uitvoering
van voorgenomen maatregelen in het moerasdeel, waaronder een gewijzigd aflaatwerk), ter plekke
tot periodiek voorkomende moeraspioniersvegetaties kan leiden; die ook geschikt foerageergebied
kunnen zijn voor de blauwe kiekendief. Deze maatregel kan nog worden versterkt door de
introductie van de Noordse woelmuis (zie uitleg in volgende paragraaf). Ook reeds lopende of
voorgenomen maatregelen buiten de Oostvaardersplassen (verbouwen van luzerne, zomer- en
wintertarwe, ecologisch wegbermbeheer en het maken van open plekken in het Kotterbos), lijken
gezamenlijk effectiever te zijn dan ‘mikken’ op het (mogelijk) ontstaan van (instabiel en tijdelijk)
jachthabitat in het grazige deel.
Het droge grasland vervult inmiddels een (zeer) belangrijke functie voor de weidevogels kievit en
goudplevier. Gezien de gevolgde methodiek voor de aanwijzing van het gebied als Natura 2000gebied, is deze recente ontwikkeling (nog) niet in de instandhoudingsdoelen meegenomen.
Vernatting of verruiging van het droge grasland zou deze ontwikkeling weer tenietdoen.

Maatregelen moerasgebied
Het huidige aflaatwerk van het moerasdeel functioneert nu onvoldoende voor het realiseren
van voldoende seizoens, jaarlijkse en meerjarige waterpeildynamiek om de
instandhoudingsdoelen te verwezenlijken. Hierdoor neemt het oppervlak aan (optimaal)
broed- en foerageerbiotoop voor veel vogelsoorten steeds meer af. Daarnaast is het
bovenpeil in het westelijke compartiment van het moerasdeel zodanig hoog afgesteld dat
steltlopers en andere ‘wadende’ soorten (porseleinhoen, lepelaar en zilverreigers) er niet of
maar in een beperkt areaal kunnen foerageren.
Om deze knelpunten op te lossen is het nodig om in het moerasdeel de onderstaande twee
maatregelen uit te voeren.
Successie-terugzettende ingreep
Er wordt een ‘herstart’ gecreëerd van de vegetatieontwikkeling en visfauna in het
moerasdeel door middel van actieve waterstandverlaging, doorgraven van de ‘drempel’
tussen het westelijke en oostelijke compartiment en een herinundatie. Op grond van eerdere
cycli van meerjarige waterstandverlaging en herinundatie in het moerasdeel van de
Oostvaardersplassen, is bekend dat deze ingrepen circa 10 jaar wezenlijk van invloed zijn op
de aantallen moeras- en watervogels, gerekend vanaf het begin van een
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waterstandverlaging en bij de huidige vorm van het aflaatwerk. Het effect bestaat uit
opeenvolgende hoge pieken van de populaties van verschillende soorten moeras- en
watervogels in het gebied, die na een aantal jaren langzaam tot snel weer ‘uitdoven’ tot een
(veel) lager niveau. Dit is beschreven in hoofdstuk 3 en bijlage 4. Sommige soorten ‘pieken’
overigens juist al tijdens de waterstandverlaging.
Onder ‘actieve waterstandverlaging’ wordt een periode van tenminste drie jaar verstaan
waarin het waterpeil in het gehele moerasdeel drastisch wordt verlaagd (ook ’s winters). Het
proces van waterstandverlaging zal zich over langere tijd uitstrekken. De
waterstandverlaging zal een geleidelijk en gradiëel proces zijn, waarbij afhankelijk van de
concrete uitvoering en seizoensinvloeden, in delen van het moerasgebied meer of minder
water aanwezig zal zijn. De concrete en feitelijke uitwerking van de waterstandverlaging zal
worden opgenomen in een nog op te stellen Uitvoeringsplan.
Om deze maatregel te begeleiden en het ‘Hand-aan-de-kraan’ principe goed vorm te geven
wordt begeleiding door deskundigen voorgesteld. De opzet van een dergelijke groep kan
bestuurlijk verankerd worden door het bevoegd gezag. Door deze werkwijze is het mogelijk
om, indien nodig , in te grijpen en bij te sturen tijdens de waterstandverlaging.
De periode van (geleidelijke) herinundatie duurt vervolgens minstens drie jaar. In kader 6.2
wordt beschreven waarom ingezet wordt op een periode van minimaal drie jaar voor de
waterstandverlaging en minimaal drie jaar voor de herinundatie.
Om voldoende waterafvoer te verwezenlijken () moet naast het doorgraven van de Drempel
(zie hieronder) de verbinding tussen de laagste delen van het westelijke compartiment en
het aflaatwerk worden uitgebaggerd. Overigens worden slibputten uitgebaggerd om te
dienen als refugia voor een (klein) deel van de visfauna tijdens de waterstandverlaging.
Voordat de herinundatie start, worden bodemhoogtemetingen verricht. Dit is van belang om
een nieuw bovenpeil te kunnen bepalen dat is afgestemd op de nieuwe, door klink bereikte
maaiveldhoogte. Het nieuwe bovenpeil vormt de basis voor het afstellen van het nieuwe
aflaatwerk (zie volgende maatregel).
Kader 6.2: Hoe lang moeten waterstandverlaging en herinundatie, die de vegetatie
‘herstarten’, duren?
Een waterstandverlaging die de successie van de vegetatie moet ‘herstarten’, moet tenminste
drie jaar duren om de volgende redenen:
1. Jong riet (uit zaad of afleggers) is de eerste twee jaar zeer kwetsbaar voor vraat. Vraat
door watervogels vindt plaats bij herinundatie, ook bij slechts tijdelijke herinundatie in de
winter. In het zomerhalfjaar worden bovengrondse delen gegeten, in het winterhalfjaar de
wortelstokken.
2. Een gesloten rietvegetatie ontwikkelt zich bij waterstandverlaging pas na drie jaar,
voorafgegaan door twee jaar met pioniersplanten (moerasandijvie, goudzuring, lisdodde).
In deze pioniersfase zijn jonge rietplanten nog slechts in lage dichtheid en bedekking
aanwezig.
3. De pioniersfase moet maximaal worden benut (twee jaar) omdat dit de jaren zijn dat de
blauwe kiekendief in het moerasdeel kan profiteren en ‘pieken’ in broedparen (voldoende
prooien in een goed bejaagbaar habitat). Voor deze soort geldt een
uitbreidingsdoelstelling. Ook wintertaling, pijlstaart en blauwborst profiteren van de
pioniersfase.
De daaropvolgende herinundatie moet geleidelijk plaatsvinden (gespreid over minstens drie
jaar):
1. omdat het jonge riet dan de kans krijgt zowel het stijgende waterpeil in groei ‘bij te
benen’ als de vraat door watervogels in ieder geval plaatselijk te weerstaan;
2. om de ‘boost’ van moerasvogels die profiteren van herinundatie ‘uit te smeren’ over meer
dan één broedseizoen; uiteindelijk nemen de aantallen immers weer af.
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NB. Het ligt voor de hand om te starten met de waterstandverlaging in de herfst omdat dan
van nature al minder water in de plas staat. De waterstandverlaging zal dan in het
daaropvolgende voorjaar zijn gerealiseerd. Vanaf dat moment begint de periode van drie jaar
te tellen. Omdat het onlogisch zou zijn om in een voorjaar/zomer te starten met herinundatie
komt een vierde zomerseizoen al snel in beeld. De herfst (met een neerslagoverschot) ligt als
startmoment voor herinundatie meer voor de hand.
Kader 6.3: Alternatievenafweging waterstandverlaging en herinundatie in moerasdeel
Op grond van evaluaties van eerdere ingrepen in het moerasdeel, is goed inzicht verkregen in de
randvoorwaarden die nodig zijn om het gebied zo natuurlijk mogelijk te laten functioneren en daarbij
instandhoudingsdoelen te verwezenlijken.
De actieve waterstandverlaging en herinundatie die in het westelijke moerasdeel plaatsvond in de
periode van 1987 tot 1992, alsmede een tweede herinundatie vanaf 1998, heeft geleid tot enorme
pieken in de vogelaantallen. Om de instandhoudingsdoelen te halen is een alleen een herhaling van de
waterstandverlaging en herinundatie in het westelijke moerasdeel onvoldoende. Met name de
uitbreidingsdoelen worden hiermee niet gehaald. Bovendien leidt het er toe dat het hoogteverschil
tussen het oostelijke en westelijke moerasdeel toeneemt ten gevolge van klink; en wel dusdanig dat het
onmogelijk wordt om het hele moerasgebied als één peilgebied te laten functioneren. Uit oogpunt van zo
natuurlijk mogelijk beheer (ICMO) is een dergelijke compartimentering niet wenselijk. Het wederom
uitsluiten van het oostelijke moerasdeel bij waterstandverlaging zal er ook toe leiden dat de dynamiek
van de vegetatieontwikkeling nog verder afneemt (verstarring van de oevers) waardoor ook de bijdrage
van dit deelgebied aan de instandhoudingsdoelen nog verder zal afnemen, hetgeen op de lange termijn
weer een risico is voor het behalen van de instandhoudingsdoelen.
Met waterstandverlaging en herinundatie van het oostelijke moerasdeel alleen worden de doelen niet
gehaald, omdat dit deel een derde kleiner is dan het westelijke moerasdeel.
Om de instandhoudingsdoelen te halen is daarom een waterstandverlaging en herinundatie van het
gehele moerasdeel nodig. Daarnaast maakt het huidige (geringe) hoogteverschil tussen het oostelijke en
westelijke moerasdeel het dan mogelijk soorten met een uiteenlopende voorkeur voor de waterstand
gelijktijdig te ‘bedienen’; soorten met een voorkeur voor ‘extreem nat’ kunnen overwegend terecht in
het westelijke moerasdeel, soorten met een voorkeur voor ‘nat’ kunnen overwegend terecht in het
oostelijke moerasdeel. Voor de redenen om dit in één keer en niet gefaseerd uit te voeren, wordt
verwezen naar bijlage 8 (scenario 5a en 5b).

Instellen van randvoorwaarden voor een regenmodel met maximale seizoens
peildynamiek
Er worden randvoorwaarden gecreëerd voor een regenmodel met een maximale seizoens- en
jaarlijkse peildynamiek (peil ‘s winters relatief hoog, ‘s zomers uitzakkend). Dit wordt
gerealiseerd door de aanpassing van het aflaatwerk aan de zuidwest zijde van het
moerasdeel. Het aflaatwerk wordt gewijzigd in een stuw die een langzame uitzakking van het
peil in het zomerhalfjaar bewerkstelligt, met een bovenpeil dat (in ecologische zin) is
afgestemd op de hoogteligging van de bodem van zowel het westelijk als het oostelijk
compartiment na waterstandverlaging.
De aanpassing moet er voor zorgen dat de seizoens- en jaarlijkse peildynamiek toenemen
(zie Figuur 6.1). Concreet gaat het er om dat de gebruikelijke uitzakking in het voorjaar niet
slechts afhankelijk wordt van verdamping, maar dat die uitzakking door waterafvoer nog
(beperkt en langzaam!) kan doorlopen tot een lagere hoogte. Tegelijkertijd moet er in het
winterhalfjaar of bij regenval in het zomerhalfjaar voldoende water worden vastgehouden,
vooral om na uitzakking steeds weer een relatief hoog peil in de winter te kunnen bereiken.
Deze ogenschijnlijk tegengestelde eisen kunnen worden verenigd en verwezenlijkt door een
verticale gleuf van beperkte omvang als aflaatwerk te realiseren. Een dergelijke gleufstuw is
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de uitkomst van modelberekeningen waaruit blijkt dat deze het regenmodel het beste
‘versterkt’ (zie bijlage 6).
Door bovengenoemde aanpassing van het aflaatwerk zullen de fluctuaties in het waterpeil
toenemen. In droge jaren is er dan meer kans op een droogval die herstel van de
moerasbegroeiing op de drooggevallen kleibodem mogelijk maakt. Dit speelt in het
zomerhalfjaar, vooral in het (gemiddeld hoger gelegen) oostelijke compartiment.
Peilverloop bij gleufstuw 20 en 15 cm breed
-3,50
-3,70

hoogte tov NAP

-3,90
-4,30

huidig
stuwpeil
bodem oost

-4,50

bodem west

-4,10

-4,70

stuw 0,2m
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1-1-1985
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1-1-1981
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-5,50
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Figuur 6.1. Peilverloop bij een gleufstuw met een breedte van 20 resp 15 cm

Doordat het bestaande aflaatwerk aan de westzijde van het westelijke compartiment staat
en ook het nieuwe aflaatwerk daar is gepland, is het uitdiepen en verbreden van de geul in
de drempel tussen het oostelijk en westelijk compartiment een randvoorwaarde voor het
kunnen functioneren van het westelijke en oostelijke compartiment als een hydrologisch
geheel waardoor:
• bij de uitvoering van een actieve waterstandverlaging het water uit het oostelijke
compartiment via het westelijke compartiment kan worden afgevoerd en de bodem van
plassen van het oostelijk compartiment al is drooggevallen op het moment dat het
westelijke compartiment droogvalt;
• een periodieke (bijna-) droogval als gevolg van meteorologische omstandigheden om de
paar jaar in het oostelijke compartiment met gunstige foerageeromstandigheden voor
waadvogels, kiekendieven en bepaalde eendensoorten gelijktijdig optreedt met het
ontstaan van een groot gebied met beperkte waterdiepte in het westelijke compartiment;
• de windgedreven dagelijkse of meerdaagse waterpeildynamiek (met peilverschillen in de
tijd door ‘scheefstand’) hersteld wordt.
Versterkende werking van maatregelen moerasdeel
De verwachting is dat de hierboven beschreven maatregelen elkaar kunnen versterken
omdat door maatregel 2 waterstandverlaging en herinundatie (plaatselijk) ‘in het klein’ zal
plaatsvinden waardoor de pieken in vogelaantallen zich ook ‘in het klein’ kunnen herhalen.
Dit is mede gebaseerd op kleine aantallen fluctuaties van natte op droge jaren in de huidige
situatie. Dit heeft als groot voordeel dat na de eerstvolgende successie-terugzettende
ingreep niet al na 12 à 15 jaar weer een volgende successie-terugzettende ingreep hoeft
plaats te vinden, maar dat die periode langer duurt. Idealiter vindt er helemaal geen
volgende successie-terugzettende ingreep (actieve waterstandverlaging en herinundatie)
meer plaats. Uit de hydrologische modellering blijkt echter dat het onwaarschijnlijk is dat
meerjarige waterstandverlaging op natuurlijke wijze zal optreden (zie bijlage 7).
Het is uitgesloten dat voor alle soorten gelijktijdig gunstige omstandigheden ontstaan (zie
ook hoofdstuk 3). De belangrijkste ecologische randvoorwaarden voor het behalen van de
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kernopgaven, de algemene Natura 2000-doelen en de specifieke Natura 2000-vogeldoelen
zijn vertaald naar een aantal ecologische vereisten die meerdere soorten bedienen (zie Tabel
3.4 in hoofdstuk 3). Ecologische vereisten no. 1 (grote oppervlakten geïnundeerd overjarig
riet t/m juni) en no.2 (kale slikvlaktes en ondiep open water van half juni t/m september)
sluiten elkaar binnen één compartiment en binnen één kalenderjaar vaak uit. Op grond van
de gemiddelde verdeling van de neerslag over het jaar, valt namelijk niet te verwachten dat
bij de instelling van een stuwpeil afgestemd op de bodemhoogte, het water tot de tweede
helft van juni steeds hoog staat en direct daarna veel lager. In de praktijk zakt het water in
het voorjaar langzaam uit en in een droog voorjaar zal dat sneller gaan en vroeger in het
seizoen optreden dan in een gewoon of nat jaar. Door het (juist) instellen van de hoogte van
het nieuwe aflaatwerk, kan het bestaande hoogteverschil tussen het oostelijke en westelijke
compartiment worden benut om een heterogeniteit in waterschijf te realiseren, waarbij
vereisten 1 en 2 wél gelijktijdig (kunnen) voorkomen. Broedvogels van overjarig
geïnundeerd riet kunnen dan in normale en natte jaren terecht in het westelijke
compartiment; foeragerende waadvogels en eenden van ondiep water alsmede vogels die
profiteren van pioniersvegetaties in het oostelijk compartiment. In extreem natte zomers
kunnen foeragerende waadvogels en eenden van ondiep water terecht in de Waterlanden
van het grazige deel. Dit ‘drieluik’ is een belangrijk uitgangspunt voor de toekomstige
situatie.

6.2.2

Maatregelen grazig gebied
In het grazige deel is het areaal ‘droog grasland’ van cruciaal belang als foerageergebied
voor diverse soorten grazende watervogels, waarvoor instandhoudingsdoelen zijn
geformuleerd. Niet in de laatste plaats voor de niet-broedende grauwe ganzen die voor en na
hun rui (in het moerasdeel), in het grazige deel verblijven om aan te sterken.
Het areaal ‘droog grasland’ is ook van cruciaal belang voor de populaties van grote grazers
(heckrund, konikpaard, edelhert). Deze grote grazers zorgen op hun beurt voor
foerageergebied van bepaalde grazende watervogels (kort eiwitrijk gras), maar ook voor het
vegetatievrij houden van oevers in het grazige deel, waar bepaalde steltlopers, eenden en
reigerachtigen van profiteren.
Aanleg van vispassages
Om het knelpunt van het ontbreken van connectiviteit tussen wateren binnen en buiten de
Oostvaardersplassen - waardoor geen vismigratie kan plaatsvinden - op te lossen, worden
vispassages aangelegd. De vispassages worden aangelegd tussen de Oostvaardersplassen en
de omgeving en tussen het moerasdeel en het grazige deel van de Oostvaardersplassen. De
aanleg van vispassages is bedoeld voor de intrek van meerjarige stekelbaarzen in het
voorjaar, waardoor poelen en plassen (ook) in het broedseizoen al voldoende voedsel
bevatten voor de lepelaars en zij minder afhankelijk worden van extern gelegen
foerageergebieden. Dat geldt naar verwachting ook voor andere viseters (kleine zilverreiger,
roerdomp, zie ook kader 6.4). Een belangrijk neveneffect is dat bepaalde vispassages zó
ingericht kunnen worden dat ze voor de roerdomp als foerageerplek gebruikt kunnen worden
bij (strenge) vorst.
Er worden twee series vispassages beoogd. Eén vanaf het westelijke compartiment via de
Ecozone naar de Lage Vaart en één aan de oostzijde vanaf het verdeelwerk via de
Waterlanden naar de Lage Vaart). De beoogde locaties van de vispassages worden
weergegeven in Tabel 6.1 en Figuur 6.2. De vorm waarin de vistrappen worden gerealiseerd
staat nog open; combinatie met nieuwe aflaatwerken is één van de opties.
De vispassages worden gefaseerd aangelegd, te beginnen met de serie in het grazige deel
van de Oostvaardersplassen. De ervaringen die hierbij worden opgedaan, kunnen na de
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herinundatie worden gebruikt bij het maken van de verbinding van de Oostvaardersplassen
met de omgeving aan de westzijde.
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Tabel 6.1. Beoogde locatie vispassages.
Locatie
1.

Stuw in Wilgenbos langs de Grote
Vaartweg

2.

Afvoerstuw van het Wilgenbos op de
Lage Vaart

3.
4.

Stuw van Moeras naar Ecozone
Stuw van gebied tussen moeras en
Ecozone
Kottertocht; t.h.v. de grens tussen de
Broeklanden en het Stort
Kitstocht ter hoogte van de
voormalige Aaktocht (overgang van
de Waterlanden naar de
Beemdlanden)
Kitstocht ter hoogte van de
beheerweg
kade bij de Waterlanden nabij het
verdeelwerk

5.
6.

7.
8.

Nadere aanduiding
binnen de OVP
Buiten de
Oostvaardersplassen, aan
de zuidwestzijde.
Buiten de
Oostvaardersplassen, aan
de zuidwestzijde.
Bij aflaatwerk

Verbindt de peilgebieden
(zie kaart)
6 en Wilgenbos

Wilgenbos en Lage Vaart

1 en 6
4 en 6
5 en 8

Oost

2 en 3

Oost

3 en 8

Oost

1 en 2

vispassage

Figuur 6.2. Kaart met de peilgebieden van de Oostvaardersplassen en de beoogde locaties van de
vispassages.

De Waterlanden als periodieke overstromings- en begrazingvlakte
Het peilbeheer van de Waterlanden wordt geoptimaliseerd waardoor dit gebied (circa 370 ha)
ook echt als ’overstromings- en begrazingsvlakte’ gaat functioneren, met periodieke
waterstandverlaging en herinundatie. Doel hiervan is dat het westelijke en oostelijke
compartiment van het moerasdeel tezamen met de Waterlanden in het grazige deel, een
dusdanige heterogeniteit aan waterschijf opleveren (door neerslag, verdamping en een
uiteenlopende hoogteligging), dat foeragerende waadvogels en eenden onder alle
omstandigheden in het gebied terecht kunnen (werking als een ‘drieluik’).
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De Waterlanden zullen tijdens het broedseizoen door lepelaars (nog) vaker als
foerageergebied kunnen worden gebruikt, hetgeen bijdraagt aan het verminderen van
afhankelijkheid van extern gelegen foerageergebieden. Dit geldt met name ook in (zeer)
natte voorjaren of zomers, wanneer zowel het oostelijk als westelijk compartiment van het
moerasdeel te nat zijn (een te grote waterdiepte hebben) om er te kunnen foerageren. In
dat geval kunnen de Waterlanden als uitwijkgebied functioneren, omdat juist dan de
Waterlanden volop geïnundeerd zullen zijn. Diverse soorten reigerachtigen, steltlopers en
eenden profiteren hier overigens ook van.
Het waterbeheer wordt zodanig geoptimaliseerd dat in een natte winter/voorjaar maximaal
10 cm water op het maaiveld staat. In een normaal/droog jaar zakken de waterstanden zo
ver uit dat grote grazers en grazende watervogels de (oever- pioniers- en gras-)begroeiing
komen begrazen.
Dit laatste is ook van belang om het deelgebied als foerageergebied voor reigerachtigen,
lepelaar, steltlopers en eenden open te houden. Overigens komt dit in grote lijnen overeen
met de huidige situatie, waarbij de fluctuatie van het waterpeil iets groter wordt.
Verondiepen plassen langs het Oostvaardersbos en het graven van poelen
De langgerekte poel langs het Oostvaardersbos (tussen uitzichtpunt ‘Kiekendief’ en het
‘Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders’) is gegraven om grote herbivoren uit het
Oostvaardersbos te houden. Zowel de edelherten als de Konikpaarden wisten het bos echter
te bereiken en inmiddels is besloten dat het juist goed is als de grote herbivoren dit bos
kunnen benutten voor beschutting in de wintermaanden. Nu de barrièrefunctie is vervallen,
kan deze poel verondiept worden om op kleine schaal bij te dragen aan het oplossen van het
voedselknelpunt van de lepelaars. Andere waadvogels kunnen er van meeprofiteren.
Plaatselijk kunnen diepere plekken worden gehandhaafd, ten behoeve van overwintering
door vis. De benodigde grond wordt verkregen door nieuwe ondiepe poelen te graven elders
in het grazige deel (Broeklanden).
Creëren van onbegraasde eilandjes in poelen
In de poelen van de vroegere experimenteerzone in de Waterlanden (voorheen de
‘Watertuin’) zijn door de combinatie van gegraven poelen en begrazing met grote grazers
spontaan waterriet- of lisdodde-eilanden ontstaan in het midden van die poelen (zie foto 3.1.
in hoofdstuk 3) of ‘riet in ringvorm’ wanneer het midden van de poelen te diep is voor
rietgroei. Deze eilandjes functioneren als broedgelegenheid voor de dodaars en in het
verleden (incidenteel en zeer plaatselijk) voor de grote karekiet.
Uitgaande van het aantalsverloop over ruim twintig jaar ligt de lat hoog voor de dodaars
(draagkracht voor gemiddeld 140 broedparen). Hoewel het leeuwendeel van de broedparen
in het moerasdeel voorkomt en maatregelen dáár dus meer zullen opleveren dan in het
grazige deel, heeft het verleden laten zien dat dodaarzen ook in kleine aantallen in het
grazige deel (kunnen) broeden, mits begrazing er niet voor zorgt dat de oevervegetatie
geheel verdwijnt. In het kader van ‘alle zeilen bijzetten’ om de ambitieuze
instandhoudingsdoelstelling te halen, worden daarom ook maatregelen genomen in het
grazige gebied.
Bij uitvoering van eerder genoemde maatregelen in de Broeklanden (graven poelen) en langs
het Oostvaardersbos (verondiepen plas), zullen geïsoleerde ondieptes worden gerealiseerd in
een aantal poelen of watergangen. Door afwezigheid van begrazing of afnemende begrazing
van de rand naar het midden kunnen die zich tot eilandjes met moerasvegetatie
ontwikkelen. Deze waterriet- of lisdodde-eilandjes kunnen als broedgelegenheid voor de
dodaars en porseleinhoen dienen.
Voor de meeste kwalificerende waadvogels en diverse eendensoorten is het juist van belang
dat de vegetatie langs de oevers van poelen kort gehouden wordt door grote grazers. Het
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scheppen van gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van riet- of lisdodde-eilanden
(meer in het midden van de poelen) biedt mogelijkheden om vogels die afhankelijk zijn van
weinig dan wel rijk begroeide oevers naast elkaar te laten voorkomen. Plaatselijk zullen
roerdomp en porseleinhoen meeprofiteren (foerageer- respectievelijk leefgebied). In de
voormalige Watertuin en de Driehoek is al gebleken dat perifeer begraasde rieteilanden (met
een ring van kort begraasd riet) in poelen met weinig of geen vis kunnen leiden tot een grote
rijkdom aan (larven van) libellen en groene kikkers: ook weer potentiële prooien voor
dodaars, zilverreigers en lepelaar.

6.2.3

Introductie van nieuwe prooidiersoorten
Om het knelpunt ten aanzien van voedseltekort voor lepelaar en blauwe kiekendief aan te
pakken maakt introductie van prooidieren deel uit van de maatregelen. Het gaat dan om
twee soorten die in (Noordwest-)Europa van nature voorkomen in grote moeras- en
graslandgebieden met een relatief grote peildynamiek (vergelijkbaar met de
Oostvaardersplassen). Bovendien gaat het om soorten die de Oostvaardersplassen naar
verwachting niet meer op eigen kracht kunnen bereiken. Voor de lepelaar gaat het om de
introductie van kieuwpootkreeftjes en voor de blauwe kiekendief om de introductie van de
Noordse woelmuis.
Introductie van kieuwpootkreeftjes
Het stapelvoedsel van lepelaars bestaat elders (vooral in brakke wateren) vaak niet alleen uit
stekelbaarzen, maar ook uit crustaceeën, met name de aasgarnaal. De aasgarnaal komt in
de Oostvaardersplassen wel voor, maar niet in hoeveelheden en dichtheden dat zij als
stapelvoedsel kan dienen. Het milieu is niet brak genoeg voor de aasgarnaal. Daarnaast
geldt dat poelen in het grazige deel die niet in verbinding komen met dieper water nadat ze
zijn uitgedroogd, niet meer met vis bevolkt raken en daardoor geen dienst kunnen doen als
voedselzoekgebied voor de lepelaar (en andere viseters). Om afhankelijkheid van één
prooisoort te verminderen en het aantal te benutten poelen uit te breiden, kunnen in het
grazige deel zoetwater crustaceeën in de vorm kieuwpootkreeftjes geïntroduceerd worden.
Juist in dit soort periodiek uitdrogende poelen (zonder vis) komen kieuwpootkreeftjes
oorspronkelijk voor. Het gaat om de soort: Chirocephalus diaphanus.
Voordat het herintroductieplan opgesteld wordt, moeten er twee zaken uitgezocht worden.
Kieuwpootkreeftjes stellen zeer specifieke eisen aan hun leefomgeving. Voor uitvoering van
deze maatregel moet nauwkeurig worden bepaald en beoordeeld of geïsoleerde, tijdelijke
poelen in het grazige deel hieraan voldoen. Ook moet worden beoordeeld of de soort
daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan het oplossen van het voedselknelpunt van
broedende lepelaars in het voorjaar.
Introductie van de Noordse woelmuis
ARK Natuurontwikkeling en de Zoogdiervereniging hebben al eerder gepleit voor het
introduceren van de noordse woelmuis in de Oostvaardersplassen, omdat het gebied er
dankzij de peildynamiek zeer geschikt voor is. Dit is mede aangetoond door de ooit
succesvolle kolonisatie door deze soort van de Noordoostpolder vanuit Schokland. Dit was
ten tijde van de tweede wereldoorlog, toen grote delen van deze polder langdurig plas/dras
stonden. Inmiddels is de soort daar door verregaande ontwatering, ontginning en
concurrentie met de aard- en veldmuis verdwenen. Bij toenemende peildynamiek zullen de
Oostvaardersplassen (door de dan afnemende concurrentie met aard- en veldmuis) nóg
geschikter worden voor deze ‘prioritaire soort’. Noordse woelmuizen zijn gemiddeld groter en
zwaarder dan veldmuizen, wat het een ideale prooi maakt voor kiekendieven en (buiten het
broedseizoen) eveneens voor roerdomp en grote zilverreiger. Daarnaast zijn noordse
woelmuizen in staat om bij (gedeeltelijke) droogval van eerder geïnundeerde terreinen
sneller het nieuwe geschikte habitat te bezetten dan andere muizen en spitsmuizen, alleen al
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omdat de eerste worp na de winter vaak nog in (hoger en nabij gelegen) winterhabitat kan
plaatsvinden, waarna lager gelegen delen worden opgezocht. Dit betekent dat zich in de
moeraspioniersbegroeiing na droogval betrekkelijk snel een noordse woelmuispopulatie kan
opbouwen, terwijl dat voor de veldmuis na droogval langer duurt (circa 2 jaar). In zeer natte
jaren, wanneer de waterstand op veel plaatsen in het oostelijk compartiment te hoog kan
zijn voor deze soort, bieden juist de Waterlanden in het grazige deel geschikt habitat,
doordat specifiek in die jaren de begrazing daar (sterk) afneemt en de
moerasruigtevegetaties (tijdelijk) kunnen uitbreiden. Deze in ruimte variërende
beschikbaarheid van geschikt habitat binnen het gebied vraagt dus de nodige flexibiliteit van
deze soort, maar de noordse woelmuis is hier juist op ingesteld en kan snel nieuw leefgebied
koloniseren. Dat noordse woelmuizen uitstekend als hoofdvoedsel voor blauwe kiekendieven
kunnen dienen, is gebleken uit onderzoek op Texel.
Hier komt nog bij dat de introductie van deze soort in de Oostvaardersplassen in één klap
veel kan bijdragen aan de landelijke Natura 2000-doelstelling voor deze soort. In andere
gebieden waar deze soort voorkomt is de trend veelal negatief omdat de benodigde
peildynamiek niet (meer) bereikt kan worden door allerlei redenen. In de
Oostvaardersplassen is het nu juist de bedoeling die benodigde dynamiek te gaan instellen.
Dit biedt kansen.
Voor uitvoering van deze maatregel moet bestuurlijke goedkeuring worden verkregen en
mogelijk ook een ontheffing van de Flora- en Faunawet. Ook moet worden nagegaan of er
verplichtingen zijn vanuit de Wet op Dierproeven.
Daarnaast moet worden nagegaan uit welke gebieden in Nederland zonder schade aan deze
kwetsbare soort, er individuen voor herintroductie beschikbaar zijn. Ook moeten nauwkeurig
de beste uitzetplekken worden bepaald. Het is raadzaam bij het te schrijven
herintroductieplan de Zoogdiervereniging te betrekken.

6.2.4

Maatregelen buiten de Oostvaardersplassen
Het is toegestaan om ook maatregelen buiten het Natura 2000-gebied te treffen indien deze
een doeltreffende bijdrage leveren aan het behalen van de instandhoudingsdoelen. De wet
staat echter niet toe dat deze maatregelen dwingend worden voorgeschreven. Dus hoewel de
voorgestelde maatregelen buiten de natuurgebieden zeer gewenst zijn, hebben zij geen
verplichtende status. De in deze paragraaf beschreven maatregelen worden, in samenspraak
met de betrokken partijen, nader uitgewerkt in het uitwerkingsplan.
Voor de blauwe kiekendief moeten ‘alle zeilen worden bijgezet’ om de ambitieuze
instandhoudingsdoelstelling te halen. Om die reden worden er ook enkele maatregelen
buiten de Oostvaardersplassen voorgesteld. Deze maatregelen zullen afzonderlijk geen extra
broedparen blauwe kiekendief opleveren, daarvoor is het oppervlak te gering. In combinatie
met andere maatregelen binnen en buiten de Oostvaardersplassen draagt het in totaliteit wél
bij aan de verbetering van de voedselsituatie voor deze soort tijdens het broedseizoen.
Inrichting open plekken in het Kotterbos
Jonge bosaanplant of andere jonge stadia van bosontwikkeling (mantel- en zoomvegetaties)
zijn vaak uitermate geschikt jachthabitat voor de blauwe kiekendief. Anders dan de bruine
kiekendief zoekt de blauwe kiekendief vaker bosranden en jong bos op om langs te jagen.
Recent zijn bepaalde percelen in het Kotterbos gekapt ten behoeve van recreatieve
doeleinden. De blauwe kiekendief kan hiervan profiteren als de open plekken, die zijn
ontstaan, kunnen dienen als jachtterrein. Het Kotterbos ligt ruim binnen de normale
actieradius van blauwe kiekendieven die nestelen in het moerasdeel van de
Oostvaardersplassen. Mochten de open plekken door begrazing kort-grazig worden, dan
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kunnen ze in combinatie met de aanwezige bosranden ook geschikt worden voor konijnen.
Getuige een recent verleende ontheffing op de Flora- en faunawet ex artikel 68 voor de
bestrijding van konijnen langs de Knardijk neemt het aantal konijnen in de omgeving van de
Oostvaardersplassen in ieder geval plaatselijk weer toe. Jonge konijnen kunnen tijdens het
broedseizoen een belangrijke prooi vormen voor (wijfjes van) de blauwe kiekendief.
Aanwezigheid van (jonge) konijnen op de open plekken in het Kotterbos kan flink worden
versterkt door in de bosranden plaatselijk zandhopen aan te brengen waar ze holen in
kunnen graven. In het verleden kwamen konijnen voor in het grazige deel waar zand
gedeponeerd is, overigens was er toen meer dekking in de vorm van struweel (mond.med.
N. Beemster). Geschikt kort gras in de nabijheid (cruciaal) was ter plaatse gecreëerd door
grote grazers. Toen de grote grazers de wrangen (locaties met holen) van konijnen als
ligplek gingen gebruiken en het terrein opener van structuur werd, verdwenen de konijnen.
Het is dus zaak om de zandhopen in het Kotterbos weliswaar langs de bosrand maar in het
bos aan te leggen en niet in het open veld, om het bovenstaande te voorkomen. Een goed,
vergelijkbaar referentiegebied waar konijnen voorkomen (jong bos met open plekken, op
kleigrond in een droogmakerij, met plaatselijke aanwezigheid van zand en grote grazers) is
het recreatiegebied Spaarnwoude bij Haarlem.
Aanpassen bermbeheer van wegen en dijken
Gebleken is dat de blauwe kiekendief ook (grazige) dijktaluds en wegbermen rondom de
Oostvaardersplassen als jachthabitat benut. Juist bij een extensief beheer kunnen dijktaluds
en wegbermen rijk zijn aan potentiële prooidieren, zoals muizen, graspiepers en gele
kwikstaarten. Voorgesteld wordt daarom om te onderzoeken of het mogelijk is om de
bermen op bepaalde locaties ‘kiekendiefvriendelijk’ te beheren. Dit is alleen wenselijk op
locaties waar het wegverkeer niet intensief is, waardoor het aanvaringsrisico klein is.
Aanleg faunaranden rondom akkers of akkerreservaten
Omdat kiekendieven voor een belangrijk deel van hun voedsel zijn aangewezen op de
omliggende landbouwgronden wordt voorgesteld om in overleg met de ondernemers na te
gaan wat mogelijk is op het gebied van akkerrandenbeheer, aanleg van akkerreservaten met
verschillende soorten graan en het nalaten van muizenbestrijding.

6.3

Effectiviteit van de maatregelen

6.3.1

Bijdrage van maatregelen aan oplossen van knelpunten
In Tabel 6.2 is opgenomen welke bijdrage de maatregelen leveren aan het oplossen van de
eerder benoemde knelpunten. Voor ieder knelpunt zijn ten minste twee maatregelen
vastgesteld. Van de forse ingrepen in het moerasdeel (dat wil zeggen tijdelijke
waterstandverlaging gevolgd door herinundatie, aanpassing van het aflaatwerk, verruiming
van de opening in de Drempel en aanpassing van het bovenpeil na klink) is de verwachting
dat ze bepaalde grote knelpunten mogelijk in één keer kunnen oplossen voor een periode
van 20 á 30 jaar. Het gaat dan om (condities die leiden tot) terugzetting van de successie,
voldoende jaarlijkse, seizoenale en wekelijkse peildynamiek en het instellen van een
bovenpeil dat er voor zorgt dat het microreliëf na klink optimaal benut wordt om de
ruimtelijke variatie aan leefgebieden te maximaliseren.
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Tabel 6.2. Effectiviteit van de maatregelen; bijdrage aan de oplossing van knelpunten
++ kan knelpunt mogelijk in één keer oplossen
+
draagt bij aan de oplossing van het knelpunt, maar lost het zelfstandig niet geheel op.
0
draagt niet bij aan de oplossing van dit knelpunt.
Maatregelen
Nieuw aflaatwerk en ruime
opening in de Drempel

Aanpassing bovenpei ná
klink

Vis-passages

Optimalisatie peildynamiek
Waterlanden

Poelen in grazige deel

Eilandjes in poelen

Inrichting open plekken
Kotterbos

Bermbeheer

Introd. Kiew-pootkr.

Introd. Noordse woelmuis

Moeras- en waad vogels:
onvoldoende meerjarige
peildynamiek die tot periodieke
terugzetting van de successie leidt
Moeras- en waad vogels:
onvoldoende jaarlijkse, seizoenale
en wekelijkse peildynamiek
Moeras- en waad vogels:
Heterogeniteit in microreliëf kan
onvoldoende worden benut
Lepelaar: sterk afhankelijk van
éénjarige stekelbaars
Lepelaar: onvoldoende geschikte
foerageerplekken
Viseters: te klein areaal aan
helder water
Viseters: onvoldoende
visverjonging
Dodaars en porseleinhoen:
onvoldoende beperkt of niet
begraasde oevers in grazige deel
Blauwe kiekendief: onvoldoende
geschikt foerageerhabitat met
voldoende voedsel binnen 7 km
van het nest

Waterstandverlaging &
herinundatie

Knelpunten

++

+

0

0

+

0

0

0

0

0

0

+

++

+

0

+

0

0

0

0

0

0

+

+

++

0

+

0

+

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

+

0

+

+

+

+

+

+

0

0

0

+

0

+

+

0

0

+

0

0

0

0

0

0

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

+

0

0

0

0

+

+

+

0

0

0

0

+

+

0

+

Toelichting op de tabel: Blauwe kiekendief, porseleinhoen en woudaap zijn de soorten met een
uitbreidingsdoel. De twee laatstgenoemde soorten maken overigens ook deel uit van genoemde ‘moerasen waadvogels’.
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Kader 6.4. Nut en noodzaak van de ‘kleine’ soortgerichte maatregelen
Voor de blauwe kiekendief zijn aanvullende maatregelen nodig, voor deze soort moeten echt ‘alle zeilen
worden bijgezet’. Dit komt doordat de situatie van 1988-2000 in het grazige deel en omgeving, met
zowel extensieve luzerne-verbouw, nog groeiende kuddes grote grazers, jonge bosaanplant en een
ander landbouwkundig gebruik in de omgeving, niet duurzaam kan worden hersteld zonder doelen van
andere Natura 2000-soorten en ICMO-doelen ten aanzien van grote grazers te schaden. Omdat ook de
waterstandverlaging precies in die periode viel, is niet eenduidig waar de toenmalige piek precies aan
moet worden toegeschreven (vermoedelijk was het een optelsom van alle genoemde factoren). Vanwege
die onzekerheid wordt het uitbreidingsdoel van 4 paar naar verwachting alleen gehaald als naast de
waterstandverlaging en het (daarna) periodiek bijna-droogvallen van het (iets hogere en relatief
drogere) oostelijk compartiment, alle kiekendief-gerelateerde maatregelen worden genomen (in het
kader van ‘alle beetjes helpen’).
Voor de lepelaar zijn ook aanvullende maatregelen nodig om naast het moerasdeel ook het grazige deel
voldoende draagkracht te geven met betrekking tot de foerageerfunctie, in ieder geval de aanleg van
vistrappen waardoor stekelbaarzen in het voorjaar kunnen intrekken. Hetzelfde geldt vermoedelijk voor
de kleine zilverreiger, alleen dat is nauwelijks onderzocht. Periodieke (bijna-)droogvallen van het
oostelijk compartiment is in oppervlak en kwaliteit een effectievere maatregel dan de
poelenmaatregelen, maar om in totaliteit ‘op safe’ te spelen zijn de poelen-maatregelen toch
toegevoegd. Dat vistrappen voor stekelbaarzen ter plaatse bijdragen aan een verbeterde voedselsituatie
voor lepelaars (en roerdompen en kleine zilverreigers) in de broedperiode is gebleken op Texel (Smit,
2001). Hier deed zich aanvankelijk het zelfde knelpunt voor als in de Oostvaardersplassen
(beschikbaarheid van onvoldoende prooidieren van de juiste grootte in de broedtijd).
Voor porseleinhoen, dodaars en grote karekiet zijn de maatregelen in het moerasdeel wellicht al
voldoende om de instandhoudingsdoelen over een periode van 20 à 30 jaar te kunnen halen, maar als er
in het grazige deel toch poelen verondiept en gegraven moeten worden, is het een gemiste kans deze
soorten niet mee te nemen door middel van de rieteilandjes, aangezien ze in het verleden ook tot
broeden kwamen in het grazige deel (in relatief natte jaren). De bijdrage hiervan aan de
instandhoudingsdoelen van deze soorten zal relatief beperkt zijn, maar ook hier geldt ‘alle beetje
helpen’.

6.3.2

Trend in draagkracht
In Tabel 6.3 is per soort aangegeven wat de te verwachten trend in draagkracht is bij
ongewijzigd beheer en voor de komende vijf beheerplanperiodes bij uitvoering van de
maatregelen. De onderbouwing hiervan is opgenomen in bijlage 9. Juist vanwege het streven
naar een zo natuurlijk mogelijk beheer (met bijbehorende dynamiek in abiotiek, biotiek en
aantallen vogels) is het zaak te kijken naar te verwachten ontwikkelingen over een
langjarige periode (30 jaar), in plaats van per beheerplanperiode van zes jaar afzonderlijk.
De kleuren rood en groen in Tabel 6.3 geven aan of de trend over een dergelijke periode een
negatieve dan wel positieve bijdrage levert aan het behalen van de instandhoudingsdoelen.
Een min of meer gelijkblijvende trend is positief (groen) gewaardeerd indien de draagkracht
uit het instandhoudingsdoel al aanwezig is dan wel wordt bereikt en is negatief (rood)
gewaardeerd indien dat niet zo is.
Bij ongewijzigd beheer is voor veel soorten sprake van een negatieve trend in de
draagkracht van het gebied of een op termijn te verwachten negatieve trend. Indien de
maatregelen worden uitgevoerd wordt dit voor de meeste soorten (beschouwd over 30 jaar)
omgebogen in een positieve trend. Om een beeld te geven van het verloop van de trend in
de tijd (bij uitvoering van de maatregelen), is de verwachte trend van vijf
beheerplanperiodes achtereen aangegeven. Het begin van waterstandverlaging is als t = 0
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gesteld. Blauwe kiekendief en wintertaling profiteren naar verwachting van de
waterstandverlaging en zullen juist dan kunnen ‘pieken’. Voor andere soorten zal de trend
eerst een paar jaar negatief zijn, daarna gevolgd door een enorme toename van draagkracht
- en dus van de aantallen - tijdens de herinundatie. De herinundatie valt naar verwachting
zowel in beheerplanperiode 1 als 2. Na verloop van tijd doven de pieken weer uit, maar
dankzij het nemen van extra maatregelen, anders de successie-terugzettende ingreep, is de
verwachting dat de draagkracht gaat fluctueren op een hogere gemiddelde waarde dan nu.
Dit levert gemiddeld over 30 jaar een stijging van de draagkracht op (de positieve effecten
overtreffen de negatieve aan het begin).
Er zijn ook soorten waarbij de ingeschatte trend over 30 jaar gemiddeld min of meer gelijk
blijft, maar omdat ook in de huidige situatie al sprake is van voldoende draagkracht en een
min of meer gelijkblijvende trend, worden voor die soorten geen maatregelen getroffen.
Voorwaarde is dan wel dat de maatregelen over een periode van 30 jaar gemiddeld geen
negatieve invloed hebben op de functie van het gebied voor die soorten, maar daar wordt
aan voldaan. Bijvoorbeeld behoud van slaapplaatsen op de plassen van het moerasgebied;
de inschatting is dat bij herinundatie na drie jaar waterstandverlaging, niet-broedende
watervogels betrekkelijk gemakkelijk zullen terugkeren naar de plassen om er wederom te
rusten en te slapen, zonder dat daar allerlei draagkrachtverhogende omstandigheden
tegenover moeten staan. Voor onderbouwing zie bijlage 9.
Er is één soort waarvoor het onzeker is dat met het voorgenomen beheer en maatregelen de
gunstige omstandigheden uit de periode waarop de doelstellingen zijn gebaseerd (19992003) zich zullen herhalen. Dit betreft de smient. De huidige trend voor deze soort in het
gebied is redelijk stabiel, alleen wel op een (veel) lager niveau dan het beoogde
seizoensgemiddelde uit het instandhoudingsdoel. Aanvankelijk zijn er productiegrassen
ingezaaid in het grazige deel, waar smienten specifiek in het geval van grasgroei bij zacht
winterweer (eiwitrijk kort gras) in combinatie met water op het maaiveld van konden
profiteren. Dit is vermoedelijk de oorzaak van de aanwezigheid van relatief hoge aantallen.
Het is namelijk bekend dat smienten zich juist kunnen concentreren op locaties waar
dergelijke situaties zich voordoen en hoe ze die dan weten te benutten (Van der Winden,
1996; Müskens et al., 2006). Inmiddels is de samenstelling van de vegetatie in het grazige
deel door begrazing en waterhuishouding dusdanig gewijzigd dat precies die omstandigheden
zich vermoedelijk niet meer zullen voordoen. Actief ingrijpen in de samenstelling van de
grasvegetaties past niet in het huidige beheer en zou ook strijdig zijn met andere doelen
(Natura 2000 èn ICMO). Gezien de landelijke staat van instandhouding van de smient en de
relatief kleine bijdrage van de Oostvaardersplassen aan de landelijke Natura 2000doelstelling, is van een risico voor het (niet) behalen van de landelijke Natura 2000doelstelling van deze soort geen sprake.
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Tabel 6.3. Overzicht van de te verwachten trend in draagkracht van het gebied bij ongewijzigd beheer
en bij uitvoering van de in het beheerplan beschreven maatregelen.
Broedvogels

ISHD
(draagkracht
voor aantal
paren)

Periode:

Dodaars
Aalscholver
Roerdomp
Woudaapje >
Kleine zilverreiger
Grote zilverreiger
Lepelaar
Bruine kiekendief
Blauwe kiekendief >
Porseleinhoen >
Blauwborst
Snor
Rietzanger
Grote karekiet
Niet broedvogels

Grote zilverreiger
Lepelaar
Wilde zwaan
Kolgans
Grauwe gans
Brandgans
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Pijlstaart
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend
Nonnetje
Zeearend
Kluut
Kemphaan
Grutto

140
8000 (r)
40
3
20
40
160
40
4
40
190
680
790
3
ISHD
(draagkracht
voor aantal
vogels)
30 (sg)
110 (sg)
20 (sg)
600 (sg)
4200 (sg)
1800 (sg)
90 (sg)
2100 (sg)
480 (sg)
1300 (sg)
80 (sg)
1900 (sg)
11900 (sm)
10200 (sm)
280 (sm)
1 tot 3 ex.
100 (sg)
210 (sm)
90 (sg)

Legenda


0


0



Groen
Rood
Lichtgeel
sg
sm
>
ISHD
BP

Verwachte trend in draagkracht

Bij
ongewijzigd
beheer
Gemiddeld
over 30 jaar

Bij uitvoering van alle maatregelen

7-12
jaar
2e BP







0







13-18
jaar
3e BP
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

19-24
jaar
4e BP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24-30
jaar
5e BP
?
0
0
?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gemiddeld
over 30 jaar


0



0

0







1-6
jaar
1e BP












0


0

?
0

0

0

?


0
0
0
0

0
0
























0
0
0

0




0
0
0








0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0




0

0

0




0
0
0





Trend is negatief
Trend is min of meer gelijkblijvend
Trend is positief
Eerst min of meer gelijkblijvend, later negatief
Eerst negatief , daarna positief
Eerst positief, daarna negatief
Levert een positieve bijdrage aan het instandhoudingsdoel over een periode van 30 jaar
(ongeacht of dat instandhoudingsdoel ook daadwerkelijk gehaald wordt). Betreft ook
‘niets extra’s doen’ voor die soorten waarvoor geen maatregelen nodig zijn.
Ongunstig voor het behalen van het instandhoudingsdoel over een periode van 30 jaar
Neutraal of niet duidelijk
Seizoensgemiddelde
Seizoensmaximum
Soort met een uitbreiding- en verbeterdoel
Instandhoudingsdoel
Natura 2000-beheerplan
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N.B. Tabel 6.3 is een weergave van de verwachte trend in de draagkracht van het
gebied per soort, indien alle maatregelen worden ingezet. Het is geen overzicht van
de ingeschatte realisatie van de instandhoudingsdoelen. Die is weergegeven en
onderbouwd in tabel 9.1 en de toelichting daarop (zie Bijlage 9).
Het beheerplan stelt maatregelen voor die voor alle soorten een positief effect op
de staat van instandhouding hebben (zie tabel 6.3). De inschatting is dat daarmee
voor 12 jaar alle instandhoudingsdoelen gehaald worden (zie bijlage 9). Monitoring
moet uitwijzen of die inschatting juist is. Als blijkt dat het, ondanks de
maatregelen, toch niet goed gaat met een instandhoudingsdoel, dan zal dit bij de
evaluatie in een volgend beheerplan geconcludeerd worden. Op dat moment zullen
de meest passende aanvullende maatregelen worden genomen. Dit bijsturen moet
voorkomen dat de gemiddelde draagkracht per soort over 30 jaar onder het
instandhoudingsdoel uitkomt.

6.3.3

Samenvatting perspectief en draagkracht uitbreidingsdoelen
Voor de drie vogelsoorten waarvoor een uitbreidingdoel geldt - woudaap, porseleinhoen en
blauwe kiekendief - is hieronder een samenvatting weergegeven van de informatie in dit
beheerplan en de bijlagen. Aan bod komen: de ecologisde vereisten, het perspectief onder
de huidige omstandigheden en het perspectief voor wat betreft de draagkracht indien alle
maatregelen uit dit beheerplan uitgevoerd worden.
Woudaap
Cruciaal voor de woudaap is een grote totaallengte en afwisseling aan grenzen tussen water
en oevervegetatie (gradiënten) op een klein oppervlak. Dit houdt verband met de relatief
kleine actieradius ten opzichte van andere reigerachtigen. Met name nat rietland moet
aanwezig zijn, alsmede ondiep helder water en veel kleine prooien (vis, amfibieën).
Ongeveer de helft van het leefgebied dient bij voorkeur te bestaan uit open water, de
overige helft uit open moeras en eventueel moerasbos en struweel. Waterrietzones dienen
bij voorkeur breder te zijn dan 3 m en in meer dan 20 cm water te staan, met veel overjarig
riet al dan niet vermengd met lisdodde. Het woudaapje toont zich binnen de marges van zijn
habitat een voedselgeneralist. In omstandigheden met helder water is de soort echter gebaat
bij een hoge visproductie (jonge vis).
Genoemd habitat ontstaat in de Oostvaardersplassen wanneer er (tijdelijke) regeneratie
plaatsvindt van moerasvegetatie als gevolg van meerjarige en seizoenale waterpeildynamiek,
gedeeltelijke, niet-jaarlijkse ganzenbegrazing en/of betreding van het rietland door
edelherten. Op dit moment is plaatselijk in het moerasdeel op het oog geschikt leefgebied
wel aanwezig, maar recent zijn veel van die locaties niet benut door woudapen, vermoedelijk
vanwege onvoldoende aanbod van (kleine) vis en het ontbreken van helder water.
Precies in de periode waarover de instandhoudingsdoelen zijn bepaald (1999-2003), deed
zich het maximum van (drie à) vier broedparen voor, namelijk in 2000 en 2003 (Beemster et
al., 2012). Volgens het aanwijzingsbesluit is op basis van deze aantallen het uitbreidings- en
verbeteringsdoel op 3 paar gesteld met de volgende motivatie: “Het betreft een relatief
geïsoleerde populatie, waarbij de Oostvaardersplassen over één van de weinige in recente
jaren bezette broedplaatsen van de woudaap in Nederland beschikt. Gezien de landelijk zeer
ongunstige staat van instandhouding is een populatie op het recente relatief hoge niveau
gewenst”. De jaarlijkse aanwezigheid van woudaapjes in de periode 2000-2004 viel samen
met de (tweede) herinundatie van het westelijk moerasdeel vanaf 1998, toen ‘oost’ en ‘west’
door openingen in de drempel weer verbonden werden en er vervolgens tijdelijk meer water
werd vastgehouden in het westelijk moerasdeel. De gemiddelde waterstand in het westelijk
deel was toen beduidend hoger dan tijdens de herinundatie van 1991 – 1995. Andere
soorten die juist in deze zeer natte periode piekten waren dodaars en roerdomp, beide
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soorten die in het soortenspectrum van verschillende waterstandvoorkeuren ook juist in de
categorie ‘hoogste waterstanden’ vallen.
De vooruitzichten voor de woudaap in de Oostvaardersplassen zijn onder de huidige
omstandigheden ongunstig. Door de hoge waterstand in het westelijke moerasdeel neemt
het areaal onbegraasd riet steeds verder af door begrazing door de grauwe ganzen; er
ontstaan zo geen nieuwe heldere poelen. Het riet verjongt zich niet en het mozaïek van
kleinschalig open water en moerasbegroeiing (voor zover aanwezig) verandert in
grootschalig open water. De overgangen van riet naar open water worden daardoor steeds
scherper. Er kan een situatie ontstaan (als in 1985) dat rietbegroeiing zover door de grauwe
ganzen wordt teruggedrongen dat de bestaande heldere poelen in het gebied Tussen de
Tochten, waar woudapen recent werden vastgesteld, opgaan zijn in het grootschalige open
water van de Grote Plas. Het aantal broedparen woudaap in Europa is overigens (sterk)
afhankelijk van de hoeveelheid neerslag in de Sahelzone, waar de soort overwintert.
Hierdoor kan het zich in sommige jaren voordoen dat de draagkracht op orde is, maar dat de
soort toch afwezig is.
Voor de woudaap belangrijke maatregelen uit dit beheerplan zijn de successie-terugzettende
ingreep, een gewijzigd aflaatwerk en de aanleg van stekelbaarsvistrappen.
Waterstandverlaging en herinundatie gaat naar verwachting zorgen voor helder water en een
‘reset’ van de visfauna waarbij kleine vis (in de Oostvaardersplassen vooral blankvoorn en
stekelbaars) sneller regenereert dan snoekbaars (predator) en karper (bodemwoeler) en
zodoende tijdelijk enorm kan pieken. Dit conform de eerdere situatie na (bijna)droogval van
het westelijk moerasdeel en de Keersluisplas (Backx, 1996, Platteeuw, 1997, Linnartz,
2009). Bij de juiste waterstand leidt dit dan weer tot piekwaarden van broedparen visetende
vogels (inclusief woudaap), conform de situatie bij de eerdere herinundaties van het
westelijk moerasdeel. Voorwaarde is wel dat de vis de waterstandverlaging (deels) kan
overleven in een ‘poel’ waar permanent water in blijft staan.
Een gewijzigd aflaatwerk gaat zorgen voor meer dynamiek en daarmee vaker voor meer
heldere geïsoleerde poelen in het rietland (door periodieke uitzakking van het waterpeil) die
ook minder snel vertroebelen als de ganzen er in droge jaren niet komen vanwege een te
lage waterstand. Door de toename van dynamiek neemt het oppervlak 'ooit begraasd riet'
dat alleen in natte jaren begraasd zal worden door ganzen, toe. Door de opener structuur ten
opzichte van onbegraasd riet kan dit belangrijk foerageerhabitat zijn voor de woudaap (mits
op korte afstand van de nestlocatie in ouder riet gelegen). Tenslotte is de verwachting dat
door de plaatsing van stekelbaars-vistrappen het aantal stekelbaarzen van voldoende
gewicht om als voedsel te dienen, al vroeg in het broedseizoen zal toenemen in plaats van
pas in juli (dat wil zeggen tweejarige trekkende vis in plaats van éénjarige standvis). Anders
dan van de grotere vis (karpers) is de verwachting dat deze stekelbaarzen via het
geïnundeerde riet de geïsoleerde heldere poelen in overjarig, niet of niet-jaarlijks begraasd
riet kunnen bereiken.
Gewenste heterogeniteit van het habitat, oftewel situaties met oud riet plus tijdelijk niet
meer begraasd riet (met bij voorkeur plaatselijk lisdodde) in combinatie met open helder
water en hier en daar wat wilgenstruweel, komen normaliter in mozaïekvorm beperkt en
vaak instabiel voor in de Oostvaardersplassen. Ook de beschikbaarheid van kleine en/of
jonge vis varieert flink, buiten de periodes van herinundatie domineren grote karpers in de
totale vismassa. Door de gebruikelijke langzame verschuiving van de begrazingsgrens van
de grauwe ganzen in het riet richting kade, breidt ook het totale areaal met troebel water
zich na een droogval ook weer langzaam uit (ten koste van dat met helder water). De
woudaap heeft als zichtjager echter niet-troebel water nodig. Al deze zaken verklaren
(mede) het erratische en beperkte voorkomen van de woudaap in het relatief enorm grote
moerasdeel van de Oostvaardersplassen. Ze zijn ook de reden dat de doelrealisatie in de
laatste twee beheerplanperiodes van de voorspelling voor 30 jaar (zie bijlage 9) onzeker is;
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gezien het te verwachten (grote maar tijdelijke) effect van de herinundatie na
waterstandverlaging, geldt deze onzekerheid niet voor de eerste drie periodes. Vanwege
meer peildynamiek door een gewijzigd aflaatwerk en aanleg van stekelbaarsvistrappen, is de
verwachting dat de draagkracht van het gebied ‘in gewone jaren’ hoe dan ook wel omhoog
gaat naar ten minste 1 à 2 broedparen. Mocht overigens uit evaluatie van een
(voorafgaande) beheerplanperiode blijken dat de draagkracht uit het instandhoudingsdoel als
langjarig gemiddelde niet wordt bereikt, dan zullen passende aanvullende maatregelen
worden genomen om het instandhoudingsdoel alsnog te halen.
Blauwe kiekendief
In de Oostvaardersplassen werd de blauwe kiekendief voor het eerst als broedvogel
vastgesteld in 1973. Vanaf 1973 steeg het aantal broedparen gestaag tot 11 in 1984. Daarna
trad er een daling in, gevolgd door een stijging in de periode van 1989 t/m 1994. Na deze
piek nam het aantal broedparen gestaag af. De soort is inmiddels als broedvogel uit het
gebied verdwenen. Het doel voor de blauwe kiekendief is uitbreiding van de omvang en/of
verbetering van de kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste 4 paren. Dit is gebaseerd op de periode 1999-2003 waarin jaarlijks 3 tot 5 paar
tot broeden kwam in de Oostvaardersplassen en waarin de jaren 2000-2003 gezien kunnen
worden als een korte tijdelijke opleving in de eerdergenoemde jarenlange daling (zie figuur
4.9 in bijlage 4).
Aanvankelijk broedden de blauwe kiekendieven zowel in het moerasdeel als in het grazige
deel van de Oostvaardersplassen. Vanwege de aanwezigheid van tientallen vossen in het
grazige deel is het moerasdeel, met zijn dichte begroeiing, het enige geschikte broedbiotoop
in het gebied. Vanaf 1988 broedden blauwe kiekendieven alleen nog maar in het moerasdeel.
Daar broedden ze in de nog nooit door grauwe ganzen begraasde moerasvegetatie.
In het verleden foerageerden blauwe kiekendieven zowel in het moerasdeel en het grazige
deel van de Oostvaardersplassen als in de directe omgeving van de Oostvaardersplassen
(jonge bosaanplant en landbouwpercelen). Knelpunt voor de blauwe kiekendief is nu het
ontbreken van voldoende geschikt foerageergebied met voldoende prooien in de nabijheid
van het broedgebied in de Oostvaardersplassen. Een belangrijk prooidier is de veldmuis (tot
80% van alle prooien in goede jaren), maar diversiteit van prooien (jonge konijnen,
zangvogels, pullen van middelgrote vogels) is van belang voor een populatie om jaren met
minder (veld)muizen te kunnen overbruggen (Watson, 1977). Behalve voldoende voedsel is
de vegetatiestructuur (half open) van belang om de prooien te kunnen vangen. Dit houdt
verband met de jachttechniek van de blauwe kiekendief.
De daling van het aantal broedparen blauwe kiekendief vanaf 1994 kan worden verklaard
door de afname van de hoeveelheid beschikbare prooien in de diverse habitats:
 Moerasdeel: Grootschalige waterstandverlaging in het moerasdeel (zoals heeft
plaatsgevonden in 1973-1975 en in 1986-1989) heeft destijds geresulteerd in gunstig
foerageergebied voor de blauwe kiekendief. De pionierbegroeiing die tijdelijk ontstond
was (in ieder geval in de tachtiger jaren) rijk aan muizen, zangvogels van open vegetaties
en fazanten (Beemster, 1997). Het aantal potentiële prooien voor kiekendieven nam
hierdoor sterk toe. De waterstandverlaging leidde tot een sterke toename van
insectenetende, droog rietland en ruigte bewonende soorten zangvogels als de blauwborst
en rietzanger. Als de successie van pioniersbegroeiing doorzet naar een dichte
rietbegroeiing neemt de beschikbaarheid en bejaagbaarheid van veel prooidieren voor
kiekendieven juist weer af. Momenteel zorgen een te hoog waterpeil en onvoldoende
seizoenale en meerjarige waterpeildynamiek in het moerasdeel voor het veelal ontbreken
van (plaatselijk aanwezige) pioniervegetaties en bijbehorende prooien.
 Grazig deel: Oorspronkelijk bestond het grazige deel uit uitgestrekt rietland en wilgenbos.
In dit deel van de Oostvaardersplassen is in 1979 gestart met de ontginning. Na de

Pagina 122 van 211

Natura 2000 | Beheerplan | Oostvaardersplassen







ontginning is tijdelijk winter- en zomergerst, zomertarwe, winterkoolzaad, haver en
luzerne verbouwd. Op een aantal kavels heeft akkerbouw plaatsgevonden tot in 1992.
Ontginningslandbouw (met name luzerne) bood goede foerageermogelijkheden voor
blauwe kiekendieven. Luzerne werd in dezelfde periode ook volop verbouwd net buiten
het grazige deel, namelijk op de plaats waar nu de Stripheldenbuurt van Almere-Buiten
ligt. Sinds 1995 wordt het hele grazige gebied jaarrond begraasd door heckrunderen,
konikpaarden en edelherten. Dit heeft geleid tot het in stand blijven en uitbreiding van
een korte grazige begroeiing. Het foerageergebied voor blauwe kiekendieven in het grazig
deel is schaars omdat het meest geschikte habitat, mozaïek van ruigte en kort gras,
slechts instabiel en afnemend voorkomt. Dit ontstaat alleen (tijdelijk) wanneer groeiende
kuddes grote herbivoren ‘inbreken’ in gesloten ruigtevegetaties of wanneer de graasdruk
plaatselijk afneemt, bijvoorbeeld (recent) door de groei van Jacobskruiskruid.
Omgeving, bos: De blauwe kiekendief gebruikte de ooit volop aanwezige jonge
bosaanplant direct rondom de Oostvaardersplassen als foerageergebied. Tegenwoordig
bevatten de omringende bosgebieden, als gevolg van successie echter weinig open
plekken en jonge aanplant meer waar de soort kan jagen. Daar waar die open plekken
wel aanwezig zijn, ontbreken (nog) geschikte prooidieren in de benodigde dichtheden
alsmede de juiste mozaïek van grazige ruigte en kort gras.
Omgeving, landbouwgronden: Het huidige landgebruik rondom de Oostvaardersplassen is
veel minder gunstig voor de blauwe kiekendief dan in het verleden. Het areaal en de
kwaliteit van geschikt foerageergebied op landbouwpercelen is in de loop van de jaren
teruggelopen. Tot halverwege de jaren negentig is de grond in Zuidelijk Flevoland
geschikt gemaakt voor de reguliere landbouw. De ontginningslandbouwgronden (met
koolzaad, wintertarwe, gerst of haver) waren rijk aan akkervogels, jonge fazanten en
veldmuizen, vooral door de geregelde aanwezigheid van oogstresten en doordat
(begroeiing op) de sloottaluds en (in) de nog aanwezige ontginningsgreppels als refugium
voor deze prooidieren kon dienen. Deze gronden werden veel en succesvol bejaagd door
roofvogels omdat het voedselrijker en beter bejaagbaar was dan de (eerder aanwezige)
gesloten rietvelden. Tegenwoordig zijn de landbouwgronden minder geschikt als
foerageergebied voor de blauwe kiekendief vanwege andere gewaskeuze dan vroeger
(met name aardappels, suikerbieten, uien, wintergraan en in toenemende mate maïs),
intensiever grondgebruik, het onderploegen van oogstresten alsmede het dichtploegen
van de ontginningsgreppels. Daarnaast zijn in ieder geval tot 2010 muizen bestreden. Aan
de kopse kanten van de Oostvaardersplassen is het landbouwareaal in de loop der tijd
sterk afgenomen door de oprukkende bebouwing van Almere en Lelystad.
Omgeving, kiekendieven-compensatiegebieden: Een belangrijke rol spelen de gebieden
waarop speciaal voor de kiekendieven beheer wordt gevoerd; ‘de compensatiegebieden’.
Deze beslaan inmiddels circa 350 hectare (stand van zaken 2011). N.B. De bestemming
als compensatiegebied is niet voor alle percelen permanent. Het beheer is gericht op
veldmuizen, niet in het bijzonder op andere prooien. In muizenarme jaren is dit een
knelpunt. Afhankelijk van de muizenrijkdom worden de compensatiegebieden goed of
slecht bezocht door kiekendieven. Veel compensatiegebieden die de laatste jaren zijn
aangelegd, liggen aan de rand van de actieradius van de blauwe kiekendieven die in het
moeras nestelen, zodat de energetische inspanning die verricht moet worden om er
prooien vandaan te halen per definitie hoog is vanwege de afstand tot de nestlocatie. In
combinatie met het feit dat het mannetje na het uitkomen van de eieren twee weken lang
als enige voedsel vangt voor de jongen, het wijfje en zichzelf, is dit een knelpunt.

Indien er geen maatregelen genomen worden, is het perspectief voor het behalen van het
instandhoudingsdoel voor de blauwe kiekendief ongunstig. De kans op blijvende afwezigheid
van deze soort als broedvogel is dan groot.
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Om het instandhoudingsdoel voor de blauwe kiekendief te realiseren zijn maatregelen
voorzien om het voedselaanbod te verhogen, waarbij het verhogen van de muizenstand een
grote rol speelt. De volgende maatregelen zijn voorzien:
 Grootschalige tijdelijke waterstandverlaging (moerasdeel): tijdelijke toename van prooien
zoals muizen en zangvogels.
 Instellen van randvoorwaarden voor een regenmodel met maximale seizoenale
peildynamiek (moerasdeel): periodieke toename van prooien zoals muizen en zangvogels.
 Introductie van de Noordse woelmuis (moerasdeel en grazige deel): structurele toename
van prooisoort Noordse Woelmuis.
 Inrichting van open plekken in het Kotterbos, het (deels) toelaten van grote grazers en
het plaatselijk aanbrengen van zand om een gunstige konijnenstand te bewerkstelligen
(omgeving Oostvaardersplassen): structurele toename van prooisoort konijn.
 Aanpassen bermbeheer van wegen en dijken met beperkt wegverkeer (omgeving
Oostvaardersplassen): structurele toename van prooisoorten zoals veldmuis, graspieper
en gele kwikstaart.
 Aanleg faunaranden rondom akkers of akkerreservaten (omgeving Oostvaardersplassen):
structurele toename van prooisoorten zoals veldmuis, graspieper en gele kwikstaart.
De blauwe kiekendief zal profiteren van actieve waterstandverlaging; niet van de
herinundatie (te nat). De tijdelijke pionierbegroeiing die ontstaat bij droogval is geschikt
jachthabitat. Indien deze vegetatie zich twee à drie jaar kan voordoen (bij
waterstandverlaging van minstens drie jaar) over een relatief groot oppervlak, kan de
blauwe kiekendief daar flink van profiteren, vooral als zich naast zangvogels van dergelijke
vegetaties ook muizen vestigen. Er wordt verwacht dat aard- en veldmuizen in het tweede of
derde jaar flink kunnen toenemen in de moeraspioniersvegetatie. In het klein kan het zich
herhalen wanneer bij het instellen van een nieuw bovenpeil (na klink en herinundatie) het
oostelijk moerasdeel periodiek (deels) droogvalt in droge jaren. Indien daarnaast alle
maatregelen binnen en buiten het Natura 2000-gebied om de variatie aan prooidieren te
vergroten worden uitgevoerd, en het huidige areaal aan compensatiegebied gehandhaafd
blijft, is de verwachting dat de draagkracht uit het instandhoudingsdoel in ieder geval in de
eerste en tweede beheerplanperiode wordt gehaald (zie tabel 9.1 in bijlage 9). Daarna
nemen de onzekerheden toe, onder meer omdat onduidelijk is of het oostelijk moerasdeel bij
periodieke droogval door klink gaat zakken en vervolgens minder vaak zal gaan droogvallen.
De maatregelen ‘vergroting van de waterpeildynamiek door een gewijzigd aflaatwerk’ en
‘introductie van de Noordse woelmuis’ versterken elkaar naar verwachting: bij sterkere
schommelingen van het waterpeil zal de noordse woelmuis de concurrentie met de aardmuis
beter aankunnen. Ook jonge konijnen kunnen in de broedtijd een belangrijke prooi vormen
voor blauwe kiekendieven, vandaar de ’konijnenmaatregel’. Extensief bermbeheer en
faunarandenbeheer op akkers zijn maatregelen om het aantal beschikbare veldmuizen te
vergroten. Aangepast bermbeheer direct langs druk bereden wegen is overigens uit den boze
omdat dit tot verkeerslachtoffers onder predatoren van muizen kan leiden, zoals eerder
gebleken is uit onderzoek langs de A6 (Brandjes & Smit, 2001).
Het aantal broedparen in de Oostvaardersplassen kan lager liggen dan de werkelijke
draagkracht van het gebied omdat de hervestiging wordt bemoeilijkt door de bijzonder
slechte situatie in potentiële brongebieden, namelijk de Nederlandse en Duitse
Waddeneilanden (zie ook de second opinion van SOVON, Stahl & Voslamber, 2012). Andere
dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in Frankrijk, waar het overigens beter gaat met deze
soort dan op de Wadden. In Frankrijk broeden nog minstens 8000 paren. Als het aantal
broedparen in de Oostvaardersplassen achterblijft ten opzichte van het doel, zal de
werkelijke draagkracht dus bepaald moeten worden aan de hand van habitatkenmerken en
indicaties over het aantal beschikbare prooidieren.
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Door de herinrichting van het Oostvaardersveld en het toelaten van grote grazers in
meerdere omringende bossen, kunnen autonoom wel weer meer open plekken ontstaan dan
thans aanwezig. Voor de blauwe kiekendief zullen dit echter pas gunstige jachtlocaties
worden als er voldoende prooidieren aanwezig zijn en er door beïnvloeding van de
begrazingsdruk (of ander beheer) de juiste verhouding tussen opgaande begroeiing en kort
gras ontstaat waardoor blauwe kiekendieven er effectief op die prooidieren kunnen jagen.
Mocht uit evaluatie van een beheerplanperiode blijken dat de draagkracht uit het
instandhoudingsdoel als langjarig gemiddelde niet wordt bereikt, dan zullen passende
aanvullende maatregelen worden genomen om het instandhoudingsdoel alsnog te halen.
Porseleinhoen
Het porseleinhoen broedt vooral in het westelijk moerasdeel en in het verleden soms ook in
het grazige deel (in veel kleinere aantallen). De soort komt voor in plas-drassituaties met
een half-open, niet al te hoge moerasvegetatie. Er is een sterke voorkeur voor een
waterstand tussen de nul en 35 cm (Beemster et al., 2012). Deze amplitude is in de
Oostvaardersplassen wat ruimer dan elders In Nederland. Er is een zekere koppeling met
dynamiek en moeras-pioniervegeties. De genoemde habitatvereisten doen zich altijd wel
voor in dit naar verhouding grote gebied, maar door de variatie in waterpeil en begrazing
kan de totale omvang van geschikt habitat in ruimte en tijd flink variëren en daarmee ook
het aantal territoria van deze soort (de laatste jaren tussen de nul en twintig paar).
Het verbeterdoel ‘draagkracht voor gemiddeld 40 broedparen’ is volgens het
aanwijzingsbesluit mede gebaseerd op de (herinundatie)jaren 1991-1993, toen zich pieken
van circa 60 paar voordeden. Vermoedelijk was er toen sprake van een influx van
porseleinhoentjes uit het buitenland. Landelijk wordt dit beeld voor die jaren niet bevestigd
(Bijlsma et al., 2001), maar in Polen (het dichtstbijzijnde grote ‘bolwerk’ van deze soort in
Europa), waren de omstandigheden juist in 1991 en 1993 uitermate slecht voor het
porseleinhoen (Glazik & Kubiak-Wójcicka, 2008; Gailiušis et al., 2011). In jaren met influx
zijn de aantallen aan roepende vogels in geschikte gebieden namelijk hoger dan in jaren
zonder influx (Jager in SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002). Voor de draagkracht
genoemd in het instandhoudingsdoel wordt uitgegaan van de relatief hoge dichtheden als in
de influx-jaren. Met andere woorden: in jaren zònder die influx kan het aantal broedparen
lager liggen dan de werkelijke draagkracht, wat ook geldt voor de hoogte van de pieken
tijdens de een herinundatie. De verwachting is overigens dat de benodigde draagkracht
gemiddeld zal worden bereikt (zie tabel 9.1 in bijlage 9), niet alleen door de geplande
herinundatie na waterstandverlaging, maar ook door (meer) geleidelijke peiluitzakking in het
zomerhalfjaar (dankzij een gewijzigd aflaatwerk), periodieke (bijna)droogval in het oostelijk
moerasdeel (door juiste instelling van het bovenpeil na vaststelling van de nieuwe
bodemhoogte) en herstel van de peildynamiek door wind- en golfwerking (dankzij het
uitgraven van de dichtgeslibde verbinding tussen het oostelijk en westelijk moerasdeel).
Deze inschatting is overigens inclusief een gemiddelde van vijf broedparen in het grazige
deel (gebaseerd op de jaren 1998-2004; onder de randvoorwaarde dat er meer ‘halfgeschoren’ rieteilanden worden gerealiseerd dan aanwezig in de huidige situatie). Dat
beperkte peiluitzakking na inundatie gunstig is voor het voorkomen van porseleinhoentjes
(mits ondiep water beschikbaar blijft), is bekend uit diverse natuurgebieden in Nederland
(Van der Hut, 2003; Bekhuis, 2009), maar ook uit het grazige deel van de
Oostvaardersplassen (Beemster et al., 2012). Het zorgt ondermeer voor slikrandjes (van
belang om te foerageren) die op korte afstand van de oevervegetatie of (meegroeiende)
moeraspioniersvegetatie moeten liggen, want die vegetaties functioneren als gewenste
dekking en nestellocatie.
Mocht uit evaluatie van een (voorafgaande) beheerplanperiode blijken dat de draagkracht uit
het instandhoudingsdoel als langjarig gemiddelde niet wordt bereikt, dan zullen passende
aanvullende maatregelen worden genomen om het instandhoudingsdoel alsnog te halen.
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6.3.4

Doelrealisatie per soort
Voor een inschatting van de doelrealisatie per soort wordt verwezen naar bijlage 9.

6.3.5

Bijdrage Oostvaardersplassen aan het Natura 2000-netwerk
Het uitvoeren van deze maatregelen zal, vanwege dispersie van soorten, leiden tot een grote
bijdrage van de Oostvaardersplassen aan het Natura 2000-netwerk in Noordwest-Europa.
Dispersie van moerasbroedvogels naar andere gebieden kan zowel plaatsvinden bij tijdelijk
ongunstige omstandigheden in de Oostvaardersplassen, als bij (zeer) gunstige
omstandigheden waarbij tijdelijk meer jongen uitvliegen dan de draagkracht van de
Oostvaardersplassen aankan (geldt bijvoorbeeld voor baardman en bruine kiekendief in de
jaren ’70 en ‘80). Dit is niet alleen eerder gezien in de Oostvaardersplassen en NoordwestEuropa, maar ook in dynamische moerasgebieden in het Middellandse zeegebied of in de
zuidoostelijke staten van de VS. Er is dus een koppeling tussen het algemene netwerkdoel en
de soortspecifieke doelstellingen van de Oostvaardersplassen, die verder reikt dan het
Natura 2000 netwerk in Nederland alleen. Als de Oostvaardersplassen het netwerk aan
wetlands in (NW-) Europa goed ‘bedient’ door als brongebied te fungeren, dan kunnen vanuit
die gebieden de Oostvaardersplassen ook weer snel herkolonisatie optreden wanneer zich
tijdelijk (zeer) gunstige omstandigheden voordoen bij waterstandverlaging en herinundatie.
Er zijn drie momenten waarop dispersie kan plaatsvinden als gevolg van de successieterugzettende ingreep. Dispersie treedt op ten tijde van waterstandverlaging (moment 1),
maar vooral ook wanneer de moerasvogels bij herinundatie - en bijbehorende pieken aan
prooidieren - tijdelijk een veel groter broedsucces hebben dan gewoonlijk. Hierdoor gaat het
surplus aan jonge vogels ten opzichte van de draagkracht uitzwermen (moment 2)..
Vervolgens treedt er ook weer dispersie op als de tijdelijk (zeer) hoge draagkracht na de
herinundatie weer daalt tot het basis-niveau, wanneer de piek van beschikbare prooidieren
weer voorbij is (moment 3). Hoe groter het oppervlak van het gebied is dat deze
waterstandverlaging en herinundatie ondergaat, hoe groter het vermeerderings- en
dispersie-effect is. Dit blijkt wanneer relatief kleine moerasgebieden die droogval en
herinundatie ondergingen, worden vergeleken met grotere gebieden waar hetzelfde
plaatsvond.

6.3.6

Risico inschatting van waterpeil-maatregelen moerasdeel
Herkolonisatie bij actieve waterstandverlaging
Tijdens de waterstandverlaging van het moerasdeel zullen moerasbroedvogels van
geïnundeerd riet, alsmede de ruiende en rustende watervogels tijdelijk moeten uitwijken
naar andere gebieden. Op grond van de eerdere herinundatie(s) van het westelijke
compartiment en de wijze waarop de vogelpopulaties daar op reageerden (waarbij meer
broedparen moerasvogels tot broeden kwamen dan alleen het oostelijk compartiment kon
‘aanleveren’, oftewel: er was een influx uit andere wetlands), is de verwachting dat alle
huidige moerasbroedvogels alsmede ruiende en rustende eenden zullen terugkeren na de
waterstandverlaging.
In de Oostvaardersplassen heeft droogval van het volledige moerasdeel eerder
plaatsgevonden en wel in de jaren 1973 en 1974. Na een jarenlange geleidelijke daling van
de gemiddelde waterstand door drainage rondom de Oostvaardersplassen, vielen in augustus
1973 en 1974 alle grote plassen volledig droog (Koridon, 1981). Door het functioneren van
het regenmodel in die jaren was de volledige droogval beperkt tot enkele weken, maar veel
moerasvogels verdwenen enkele jaren omdat de waterstand hoe dan ook te laag was om te
kunnen broeden of in het gebied te kunnen verblijven (tot en met 1975). De kluut
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profiteerde overigens enorm van deze situatie (als broedvogel) (Koridon, 1981). Nadien werd
de kade aangelegd en met pompen het gebied geïnundeerd wat leidde tot een enorme boost
aan jonge vis en (her)vestiging van moerasbroedvogels, die van buiten de
Oostvaardersplassen moesten komen omdat genoemde waterstandverlaging plaatsvond in
het volledige moerasdeel. N.B. De grote oppervlakte landriet die destijds nog rondom de
plassen en elders in Zuidelijk Flevoland lag was niet geschikt als refugium voor de ‘nattere’
soorten, omdat die juist waterriet of een mozaïek aan riet en water nodig hebben.
Een ander goed voorbeeld is ook de tamelijk snelle terugkeer van roerdomp en lepelaar na
het extreem droge jaar en ‘mislukte’ broedseizoen van 1996 (zie staafdiagrammen in Bijlage
4).
Bovenstaande voorbeelden in de Oostvaardersplassen worden ondersteund door de gang van
zaken in moerasgebieden elders waar zich vergelijkbare omstandigheden hebben
voorgedaan of geregeld voordoen. In Nederland zijn dat de (faunistisch goed
gedocumenteerde) waterstandverlaging en verzoeting van het Volkerak en de Lauwerszee,
gebieden die na verzoeting tamelijk snel door moerasbroedvogels gekoloniseerd zijn. Deze
vogelsoorten moeten van elders afkomstig zijn geweest, omdat deze gebieden aanvankelijk
ongeschikt waren voor deze soorten. Dit laatste geldt overigens ook voor de eerste
waterstandverlaging en herinundatie van de Oostvaardersplassen in de jaren zeventig. De
(her)kolonisatiekracht van moerasvogels is groot wanneer de juiste gunstige
omstandigheden zich voordoen. Gebieden waar een dergelijke draagkracht zich voordoet
worden steeds snel weer bezet (mits die gebieden voldoende groot zijn en onderhevig aan
een flexibel waterpeil). Dit strookt ook met de snelle kolonisatie door moerasvogels van
nieuwe natte natuurontwikkelingsgebieden met een flexibel waterpeil, die we de laatste jaren
in dergelijke Nederlandse gebieden zien (Onlanden, Benedenloop Hunze, Groene Jonker,
Tiengemeten, Biesbosch). Of langer geleden: de hervestiging van koloniebroeders na de
mislukte drooglegging van het Naardermeer eind negentiende eeuw (Thijsse, 1938). Als
moerasvogels bij herinundatie na droogval vaak niet zouden terugkeren als broedvogel, dan
hadden bovengenoemde voorbeelden van (her)kolonisatie ook veel moeizamer moeten
verlopen.
In het buitenland zijn er goede voorbeelden in Oost- en Zuid-Europa (bijvoorbeeld de Krapje
Djol in Kroatië en de Cota Donana, zie Tabel 6.4) en de Verenigde Staten (bijvoorbeeld de
Everglades). Door minder gematigd en/of meer zuidelijk klimaat is de kans op een
natuurlijke waterstandverlaging daar overigens vaak groter dan in Nederland. Na
waterstandverlaging en bij herinundatie worden deze gebieden doorgaans weer snel opnieuw
gekoloniseerd door moerasbroedvogels, waarbij het deels om dezelfde soorten gaat als in de
Oostvaardersplassen of verwante soorten met vergelijkbare niche zie Tabel 6.4). In Tabel 6.4
ontbreekt overigens de grote zilverreiger vrijwel. Dit komt vooral omdat deze soort in de
genoemde gebieden niet of nog niet voorkwam als broedvogel. In gebieden waar de grote
zilverreiger wèl broedde ten tijde van genoemde momenten van (bijna)droogval (Prespa,
Driester Delta), is het opvallend dat deze soort niet geheel verdween als broedvogel tijdens
die droogval, overigens wel met een vermindering van het aantal broedparen en
broedsucces. Mogelijk zijn grote zilverreigers plaatstrouwer onder droge omstandigheden
dan kleinere reigersoorten en lepelaars, omdat ze (iets) beter in staat zijn zich te verdedigen
tegen grondpredatoren. Dergelijke ‘plaatstrouw’ terwijl andere koloniebroeders vertrekken, is
in de Oostvaardersplassen eerder geconstateerd voor blauwe reigers (Vera, 1988), die de
grote zilverreigers overigens vaak ‘vergezellen’ als broedvogel in de kolonies. Gebleken is uit
referentiegebieden dat juist na waterstandverlaging het aantal broedparen viseters enorm
kan pieken, omdat de kleinere vissoorten (prooidieren!) dan vaak veel sneller regenereren
dan de grotere piscivore vissen, waardoor kleine vis tijdelijk in enorme aantallen aanwezig
kan zijn. Dat dit laatste ook zo kan werken in de Oostvaardersplassen is gebleken uit de
sterk afwijkende verhouding blankvoorn/snoekbaars bij bemonstering van de Keersluisplas
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begin 1995, na (bijna-)droogval in 1990 en 1992 en aanzienlijke vissterfte in de zomer van
1994. Helaas is de visstand niet bemonsterd na de waterstandverlaging van 1987-1990.
De brongebieden voor (her)kolonisatie van de Oostvaardersplassen door vogels na een
tijdelijk ongunstige periode kunnen voor bepaalde vogelsoorten (ver) buiten Nederland
liggen. Dit heeft de vestiging van de zeearend en grote zilverreiger als broedvogel
aangetoond. Van de grauwe ganzen is uit onderzoek bekend dat ze meerdere gebieden in
Noordwest-Europa kunnen benutten om te ruien en dat ze soms (tot vlak voor de rui)
‘switchen’ van ruigebied, al naar gelang de beschikbare hoeveelheid voedsel per gans. Op
grond hiervan en gegeven de staat van instandhouding van deze soort (enorme toename in
de laatste decennia), wordt ook na volledige droogval van het moerasdeel verwacht dat de
ruiende grauwe ganzen snel zullen terugkeren als het waterpeil dat weer toelaat. Wel kunnen
de totale aantallen een paar jaar wat lager liggen, hetgeen voor de gewenste mozaïek van
riet en open water, eerder gunstig dan ongunstig is.
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Tabel 6.4. Voorbeelden van moerasgebieden in Europa en het Midden-Oosten waar tijdelijke droogval plaatsvond en waar moerasbroedvogels zich (her)vestigden bij
herinundatie. Kwalificerende soorten van de Oostvaardersplassen zijn vet gemarkeerd.
Naam gebied

Land

Jaren van
(bijna)
droogval

Omvang
droogval
(ha)

Oostvaardersplassen

Nederland

1973-19753

Ca. 6.000

Oostvaardersplassen
(westelijk moerasdeel)
Oostvaardersplassen
(oostelijk moerasdeel)
Lac Rillé
Coto Doñana;

Nederland

1987-19905

2.100

Nederland

19967

1.500

Frankrijk
Spanje

2003
1957

250
54.200

Coto Doñana

Spanje

1981-1985

54.200
8

Coto Doñana

Spanje

1992-1995

54.200

Coto Doñana

Spanje

1999

54.200

Coto Doñana

Spanje

2005

54.200

Krapje Djol

Kroatië

1989

7.220

Mikri Prespameer,
oost- en/of zuidoever

Griekenland
/Albanië

1989/1990

5.078 (hele
meer)

Broedvogels die
tijdelijk niet
broedden en later
terugkeerden1
Kwak?4
Grote karekiet?4

Roerdomp
Porseleinhoen
Lepelaar

Nieuwe of hernieuwde
broedvogels bij
herinundatie, (al)2 afwezig
kort voor de droogval
Aalscholver
Grote zilverreiger
Purperreiger
Woudaap
(Dodaars)
(Woudaap)

Uitgeweken
naar (indien
bekend)

Oostelijke
moerasdeel?
Schiermonnikoog

Purperreiger
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Bronnen

1, 2

Zwartkop-meeuw6

3
3, 4, 5
6 t/m 10
11 t/m 15

1 “gemengde
reigerkolonie”
Lepelaar
Roerdomp
(na 6 jaar)
Roerdomp
(na 7 jaar)
Ralreiger
Lepelaar (op 2
locaties)
Roerdomp
Zwarte Ibis
Kleine zilverreiger
Kwak
Lepelaar
Woudaap
Kleine zilverreiger
Ralreiger
Kwak
Lepelaar
Kroeskoppelikaan
Roze pelikaan
Dwergaalscholver
Aalscholver

Niet terug-gekeerd

15 t/m 18
15, 16, 18
18, 19
14, 18, 19

Roerdomp

20, 21

noordoever
noordoever
noordoever
noordoever
noordoever
noordoever
noordoever
noordoever
eiland oostoever
en het Megali
Prespameer (op
13 km)

22
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Naam gebied

Land

Jaren van
(bijna)
droogval

Omvang
droogval
(ha)

Broedvogels die
tijdelijk niet
broedden en later
terugkeerden1

Nieuwe of hernieuwde
broedvogels bij
herinundatie, (al)2 afwezig
kort voor de droogval

Uitgeweken
naar (indien
bekend)

Niet terug-gekeerd

Bronnen

(Grote zilverreiger)9

5

10

15

Driester-delta

Oekraïne

1987

1.500

Zwarte Ibis

Mesopotamian
marshlands

Irak

1992 - 2003

Circa 890.000,
waarvan
340.000
geherinundeerd
in 2005

Dodaars
Lepelaar
Kwak
Ralreiger
Koereiger
Purperreiger
Blauwe reiger
Woudaap
Dwergaalscholver
Meerkoet
Waterhoen
Grote karekiet
Basrakarekiet

23
Roerdomp

Kleine resterende
refugia in
Iran?
Koeweit?

24 t/m 29

Voetnoten:
1) Binnen drie jaar, tenzij anders vermeld.
2) Soorten die eerder wel voorkwamen, maar al vóór de droogval ‘verdwenen’ waren en vervolgens als broedvogel bij de herinundatie terugkeerden
(hernieuwde soorten), staan tussen haakjes vermeld.
3) In de jaren 1973 -1975 was er sprake van (zeer) lage waterstanden in de zomer. In 1973 en 1974 stond het moerasgebied specifiek in de maand augustus
droog tot op de bodem van de grotere plassen, inclusief de Grote Plas. In augustus 1975 viel het oostelijk deel van het moerasgebied droog (Korridon et al.,
1981).
4) Kwak en grote karekiet worden in Korridon et al.(1981) als broedvogel juist niet genoemd voor de jaren 1973-1975, wèl ervoor en erna. Onduidelijk is of ze
in de genoemde droge periode afwezig waren als broedvogel of toch nog aanwezig. Bij de kwak ging het in de zeventiger jaren overigens om waarnemingen
van ‘broedverdachte’ exemplaren; er werd bewust niet naar nesten gezocht. Er zijn geen meldingen bekend van broedgevallen in de tachtiger jaren, wel
van één broedpaar in de jaren 2006 – 2009 (Beemster et al., 2012a).
5) Meerjarige droogval waarbij de bodem van de Grote Plas droog stond in het zomerhalfjaar, maar wel dikwijls plas/dras stond in het winterhalfjaar.
6) Met het verdwijnen van (een) kokmeeuwenkolonie(s) uit de Oostvaardersplassen verdween ook de zwartkopmeeuw als broedvogel.
7) De winter 1995/1996 was één van de droogste van de eeuw, waardoor de waterstand al in het voorjaar van 1996 veel lager was dan in andere jaren.
8) Combinatie van natuurlijke droogte en actieve drainage aan de noordzijde van het gebied.
9) Nieuw op de oostoever, niet nieuw in het gebied: broedde continu aan de noordoever, ook tijdens de droge jaren 1989/1990.

20
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‘Groupe Ornithologique de Touraine’, Les Mousseaux, Breil.
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12) Mountfort, G. & I. J. Ferguson-Lees, 1961. The birds of the Coto Doñana. Ibis 103A: 86 – 109.
13) Brouwer, G.A. 1964. Some data on the status of the spoonbill, platalea leucorodia l., in Europe,
especially in the Netherlands. 33rd Publication of the Vogeltrekstation Foundation. Rijksmuseum van
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19) Santoro, S., M Máñez, AJ Green, and J Figuerola. (2010). Formation and growth of a heronry in a
managed wetland in Doñana, Southwest Spain. Bird Study (2010) 57, 515–524.
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20) Schneider-Jacoby, M. & K. Heller, 2009. Löfflerschutz in Krapje Djol / Kroatien; Ein EuroNaturProjekt gegen das Artensterben. Newsletter 2009. Eurosnatur Stiftung, Radolfzell (Du.).
21) Schneider-Jacoby, M., 2009. Löfflerschutz in Krapje Djol / Kroatien Ein EuroNatur-Projekt gegen das
Artensterben. Newsletter 2010/2011. Eurosnatur Stiftung, Radolfzell (Du.).
22) Catsadorakis, G., Malakou, M. and Crivelli, A. J. (1996). The effects of the 1989–1990 drought on
the colonial waterbirds nesting at Lake Mikri Prespa with special attention on pelicans. Colonial
Waterbirds 19 (Special Publication 1): 207–218.
23) Schogolev, I. V. (1996). Fluctuations and trend in breeding populations of colonial waterbirds in the
Dnestr delta, Ukraine, Black Sea. Colon. Waterbirds 19 (Special Publication 1): 91–97.
24) Voous, K.H. , 1960. Atlas van de Europese vogels. Elsevier, Amsterdam.
25) Richardson, C.J. and N. A. Hussain, 2006. Restoring the Garden of Eden: An Ecological Assessment
of the Marshes of Iraq, BioScience, vol 56 (2006), pp. 477-489.
26) Abed, J. M. (2007). Status of water birds in restored southern Iraqi marshes. Marsh Bulletin. 2(1):
64-79.
27) Abed, J. M. (2008). Restoration rate of waterfowl population in the restored marshes, southern Iraq.
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28) Salim M, Porter R, Rubec C (2009) A summary of birds recorded in the marshes of southern Iraq,
2005–2008. In: Krupp F, Musselman LJ, Kotb MMA, Weidig I (Eds) Environment, Biodiversity and
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Uitwijkmogelijkheden bij actieve waterstandverlaging
Voorwaarde voor de terugkeer van de vogelsoorten is dat het netwerk van wetlands
voldoende uitgebreid en van voldoende kwaliteit is, zodat veel moeras- en waadvogels
beurtelings steeds dáár de gunstige omstandigheden kunnen benutten waar die zich
voordoen. Uit de ‘watervogeltoets’ (second opinion op dit beheerplan) van SOVON wordt
duidelijk dat bestaande moerasgebieden vermoedelijk maar beperkt als opvanggebied voor
de uit de Oostvaardersplassen ‘verdreven’ moerasvogels kunnen functioneren, omdat alle
territoria daar al bezet zijn en de draagkracht van die gebieden feitelijk al bereikt is (Stahl &
Voslamber, 2013). Volgens SOVON geldt dit niet of veel minder voor nieuwe (natte)
natuurontwikkelingsgebieden waar die draagkracht nog niet bereikt is. Op grond van de
piekaantallen aan moerasvogels in de Oostvaardersplassen na eerdere herinundaties, wordt
er in dit beheerplan vanuit gegaan dat ook bestaande moerasgebieden als potentieel
opvanggebied kunnen fungeren, mits daar door bepaalde maatregelen (vooral vernatting of
meer peilfluctuatie) de draagkracht van die gebieden voor beoogde moerasvogels tijdelijk
actief wordt verhoogd.
Voor duikeenden en het nonnetje geldt dat ze voor hun slaap- en rustplaatsen gebruik
maken van meerdere wateren die kransgewijs rondom het IJssel- en Markermeer zijn
gelegen. Voor meer informatie: zie het kaartmateriaal op de website van het beheerplan
IJsselmeergebied (www.natura2000ijsselmeergebied.nl/de-kaartenkamer). Omdat deze
vogels nooit alle plekken tegelijk benutten, gelden deze gebieden als tijdelijke uitwijklocaties
tijdens de waterstandverlaging van de Oostvaardersplassen.
Het grootste aangelegde/aan te leggen nieuwe natuurontwikkelingsgebied waar
moerasvogels uit de Oostvaardersplassen (mogelijk) terecht kunnen gedurende de tijdelijke
waterstandverlaging, zijn De Onlanden bij Groningen. Veilige broedgelegenheid voor
koloniebroedende reigerachtigen ontbreekt hier mogelijk, maar bevindt zich wel ‘op
vliegafstand’ in het natuurreservaat Friesche Veen, direct ten zuiden van het Paterswolder
Meer (eilandjes). Wil men de Onlanden benutten als ‘potentieel opvanggebied’ in combinatie
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met vernatting van de Lepelaarplassen, dan zal de tijdelijke waterstandverlaging in de
Oostvaardersplassen zo spoedig mogelijk moeten plaatsvinden, bij voorkeur al in 2014. Dit
geldt onder de aanname dat de ‘boost-periode’ in de Onlanden overeenkomt met de ‘boostperiodes’ in de Oostvaardersplassen na herinundatie en dat na een aantal jaren van
moerasontwikkeling, de populaties moerasvogels de draagkracht van het gebied zullen
bereiken (d.w.z. alle territoria bezet). In werkelijkheid kan de waterstand en peiluitzakking
in De Onlanden van jaar-tot-jaar behoorlijk variëren en daarmee ook het potentiële
leefgebied en voedsel oftewel de draagkracht van het gebied per soort. Hierdoor kan de
‘boost-periode’ van moerasvogels zowel langer als korter duren of er kan ook sprake zijn van
(nieuwe) herinundaties die voor bepaalde vogelsoorten tijdelijk (weer) een
draagkrachtverruiming en piekaantallen opleveren. M.a.w.: genoemde cijfers moeten niet als
harde feiten of zekerheden gehanteerd worden, ze kunnen als richtsnoer worden gebruikt en
de onzekerheidsmarges worden met name bepaald door de hoeveelheid neerslag en
verdamping in de winter, het voorjaar en het begin van de zomer, omdat die aanwezigheid
van geschikt leefgebied en voedsel bepalen.
Er van uitgaande dat de grootste natuurontwikkelingsgebieden na aanleg de meeste
‘opvangcapaciteit’ kunnen genereren, zijn ná De Onlanden de aanleg van de Marker Wadden
en de herinrichting van de Oldematen/Veerslootlanden (elk circa 1000 ha) vermoedelijk het
meest relevant in het kader van de tijdelijke waterstandverlaging in de Oostvaardersplassen.
Conform de planning van aanleg van deze gebieden, te verwachten rietontwikkeling en er
van uitgaande dat deze natuurontwikkelingsgebieden een rol kunnen spelen als
opvanggebied voor moerasvogels uit de Oostvaardersplassen ten tijde van de
waterstandverlaging, zouden de jaren 2017/2018 een volgend gunstig ‘momentum’ kunnen
zijn om de meerjarige waterstandverlaging in de Oostvaardersplassen aan te vangen. Omdat
voorbereiding en uitvoering van natuurontwikkeling dikwijls uitloopt, en ook de vegetatieontwikkeling in de tijd kan variëren, kan het meest gunstige tijdstip in termen van ‘maximale
opvangcapaciteit elders’ ook nog naar achteren verschuiven.
In de aangrenzende delen van Duitsland en België zijn voor zover bekend geen grote, natte
natuurontwikkelingsprojecten (meer) gepland die als potentieel opvanggebied voor
kwalificerende soorten uit de Oostvaardersplassen zouden kunnen dienen. Een uitzondering
vormt echter de grootschalige (her)vernatting van voormalige (afgegraven)
hoogveengronden in Niedersachsen (12.000 à 17.000 ha tot 2060), waar Dodaars,
Blauwborst en eventueel Porseleinhoen van kunnen profiteren, maar andere kwalificerende
soorten naar verwachting niet of nauwelijks.
Het is onwaarschijnlijk dat (in Nederland) ná bovengenoemde projecten nieuwe
moerasnatuur wordt ontwikkeld op een vergelijkbare grote schaal (relevant voor de timing
van de tijdelijke waterstandverlaging in de Oostvaardersplassen). Dit gezien de economische
crisis en het (nu regelmatig voorkomende gebrek aan) politiek draagvlak in Nederland voor
de aanleg van grootschalige nieuwe natuur.
Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid voor moerasvogels om uit te wijken naar
zeer recent ontwikkelde moerasnatuur in Nederland van enige omvang, dan zal de
waterstandverlaging van het moerasdeel uiterlijk in 2017/2018 moeten plaatsvinden (d.w.z.
bij gelijk-blijvende planning van genoemde natuurontwikkelingsprojecten).
In het kader van een risico-analyse van de effecten van een (voor de doelrealisatie
noodzakelijke) tijdelijke waterstandverlaging in het moerasdeel van de Oostvaardersplassen,
is bekeken hoeveel nieuwe moerasnatuur de komende jaren in Noordwest-Europa ontwikkeld
wordt, dan wel verbeterd wordt door ingrepen in het peilregime. Dit is gedaan om (grosso
modo) de aanwezige ‘opvangcapaciteit elders’ te kunnen bepalen voor de moerasvogels die
moeten uitwijken ten tijde van de waterstandverlaging in de Oostvaardersplassen. Gezien de
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grootte van het moerasdeel in de Oostvaardersplassen (3600 ha), is het op voorhand zinnig
deze inschatting te beperken tot ‘potentiële opvanggebieden’ met een aanzienlijk oppervlak.
In Tabel 6.5 zijn de Nederlandse relevante nieuwe natuurontwikkelingsgebieden en
bestaande moerasgebieden die vernatting ondergaan met een grootte van meer dan 250
hectare, opgenomen. Een uitzondering is het (kleinere) gebied van de Lepelaarplassen,
omdat dit gebied zeer dicht bij de Oostvaardersplassen ligt. Bij de selectie van gebieden is
bewust verder gekeken dan alleen de omgeving van de Oostvaardersplassen. De schaal
waarop relevante doelsoorten doorgaans opereren in termen van (her)kolonisatie van nieuwe
leefgebieden vanuit brongebieden, betreft eerder heel Nederland of heel NW-Europa i.p.v.
alleen de Oostvaardersplassen en directe omgeving. Overigens liggen de geselecteerde,
geschikt geachte natuurontwikkelingsgebieden binnen een straal van circa 125 km afstand
van de Oostvaardersplassen.
Tabel 6.6 wordt de grootschalige (her)vernatting van afgegraven hoogveengronden in
Niedersachsen nader geduid omdat dit van betekenis kan zijn voor enkele soorten. Elders in
de aan Nederland grenzende deelstaten zijn geen grote vernattingsnatuurontwikkelingsprojecten (meer) gepland waar potentieel leefgebied wordt gecreëerd
voor relevante soorten uit de Oostvaardersplassen.
Kanttekening bij Tabel 6.5: Mogelijk moeten in de tabel ook de Biesbosch, Tiengemeten en
andere nieuwe (zoete) ‘deltanatuur’ worden opgenomen. Hier heeft in de laatste jaren veel
nieuwe natuurontwikkeling plaatsgevonden (circa 3000 hectare in de Biesbosch en circa 900
ha op Tiengemeten, in de Albert-, Pieters-, en Leendertspolder (APL)-polders, op de
Spuigorzen, en aan de noordrand van Goeree-Overflakkee). De meeste hectares werden
echter al vóór 2008 gerealiseerd. Dit heeft in ieder geval een stijging van het aantal
broedparen roerdomp, lepelaar en purperreiger opgeleverd.
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Tabel 6.5. Potentiële uitwijkmogelijkheden in Nederland voor moerasvogels gedurende de (tijdelijke)
waterstandverlaging in de Oostvaardersplassen; d.w.z. relevante nieuwe natuurontwikkelingsgebieden
en/of bestaande moerasgebieden die vernatting ondergaan met een grootte van meer dan 250 hectare.
(N.B. de voorgenomen vernatting in de Lepelaarplassen is kleiner, maar vanwege de nabijheid van dit
gebied is deze tòch opgenomen).
Natuur(ontw.)gebied
(natte natuur,
zoetwater, > 250 ha)

Locatie

Oppervlak

Uitvoering
(aanleg en/of vernatting)

Markerwadden fase 1

Markermeer/
Lelystad

Ca. 1000 ha (1)

Op zijn vroegst vanaf 2015
(planning)

Lepelaarplassen

Almere

Ca. 100 ha

Vernatting in 2014/2015

2015/2016 (2)

Onlanden

Nabij Groningen
(stad)

2200-2500 ha (3)

2012 (is daadw.
begonnen)

Dannemeer

Slochteren (Gr)

385 ha

2008-2012; eerste grote
winterinundatie
in januari 2012
2011- eind 2014
(nog gaande)

Alde Feanen

Eernewoude (Fr.)

400 ha

2010-2013
(nog gaande)

2013/2017

Scheerwolde/Wetering
Oost en –West

Wieden/ Weerribben

300 à 430 ha (4)

Vanaf eind 2012
(is begonnen)

2016/2017

Oldematen/
Veerslootlanden
Millingerwaard

Nabij de Wieden

Ca. 1000 ha (5)

2016/2017

Gelderse Poort

265 ha nieuwe natuur (6),
gewijzigd overstromingsregime voor 700 ha.

Vanaf sept. 2012
(is begonnen)
Begin 2013 (planning),
wijziging overstromingsregime uiterlijk in 2015

Totaal (afgerond)

Verwachting
aanvang pieken
moerasvogels,
uitgaande van
3 à 4 jaar
rietontwikkeling
2018/2019

2014/2018

2017-2019

5600 à 6500 ha

1. Waarvan ca. 500 ha moerasvegetaties en ca. 500 ha open, ondiep water;
2. Riet is reeds aanwezig;
3. Incl./excl. bestaande moerasnatuur met aanvullende maatregelen;
4. Bronnen zijn niet gelijkluidend; 130 ha moerasnatuur mogelijk nog onzeker of later gepland;
5. Moerasnatuur én veenweide-natuur; het onderscheid is hier overigens niet scherp te maken;
6. Riviernatuur: incl. (overstromings)grasland en ooibosontwikkeling; overigens is dit inrichtingsproject voor
moerasvogels alleen relevant als er tijdens het broedseizoen water wordt vastgehouden en het peil dan niet al te sterk
uitzakt (Kurstjens & Peters, 2012).

Figuur 6.3. Pioniersvegetatie op afgegraven hoogveen na herinundatie; links in het Bourtanger Moor en
rechts in een later stadium in het Barnstofer Moor.
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In Tabel 6.6 is de omvang van de nog geplande vervening van hoogveen en daarop volgende
‘wiedervernässung’ aangeven voor de (aan Nederland grenzende) deelstaat Niedersachsen.
Tweederde van het Duitse hoogveenareaal ligt namelijk in deze deelstaat. Hoewel de
geplande vervening in het kader van CO2-uitstoot en behoud van ecologische waarden zeer
omstreden is, houdt de deelstaatregering vooralsnog vast aan de reeds uitgegeven
concessies voor vervening van 12.000 à 17.000 hectare tot 2060 (besluit april 2013).
Inmiddels is gebleken dat wanneer de afgeplagde bodem na vervening onder water wordt
gezet (verplichting met als doel de veenvorming nadien weer op gang te brengen), dit
jarenlang gunstig habitat kan opleveren voor bepaalde moeras- en weidevogels
(Schouwenaars et al., 2002; Richter, 2010, Körner et al., 2012). Deze maatregel vindt in
Niedersachsen al plaats sinds de tachtiger jaren. Omdat het om een ander, voedselarmer
milieu gaat dan in het moerasdeel van de Oostvaardersplassen, zullen van de kwalificerende
soorten naar verwachting slechts de dodaars, de blauwborst en eventueel het porseleinhoen
kunnen ‘profiteren’, andere soorten niet of veel minder (Körner et al., 2012, Lemaire, A.J.J.,
et al., 2012).
Tabel 6.6. Potentiële uitwijkmogelijkheden voor dodaars, blauwborst en eventueel en porseleinhoen in
Niedersachsen gedurende de (tijdelijke) waterstandsverlaging in de Oostvaardersplassen; d.w.z.
herinundatie van afgegraven hoogveen.
Type
natuur(ontw.)gebied
(natte natuur,
zoetwater, > 250 ha)

Locatie

Oppervlak

Uitvoering
(aanleg en/of
vernatting)

Verwachting
aanvang geschikt
leefgebied

‘Torfabbaugebiete’
(te vervenen en te
‘renaturieren’
hoogveengebieden

Gehele deelstaat
behalve het uiterste
zuiden en
zuidoosten

12.000-17.000 ha

2013-2060
(al jaren gaande)

2013-2065

Conclusies:
1. Door grootschalige (natte) natuurontwikkeling en ingrepen in het peilregime van
bestaande moerasnatuur, zal het areaal aan leefgebied voor moerasvogels in Nederland
tussen 2012 en 2019 in ieder geval tijdelijk toenemen met circa 4000 hectare of meer
(er vanuit gaande dat niet al het habitat van die gebieden geschikt zal zijn en dat de
draagkracht van die gebieden na verloop van tijd weer zal afnemen). N.B. Het
moerasdeel van de Oostvaardersplassen dat een meerjarige waterstandverlaging zal
ondergaan, heeft een oppervlak van circa 3600 hectare.
2. Het grootste aangelegde/aan te leggen natuurgebied waar moerasvogels uit de
Oostvaardersplassen terecht kunnen gedurende de tijdelijke waterstandsverlaging zijn de
Onlanden bij Groningen in combinatie met het Friesche Veen, direct ten zuiden van
Paterswolde. Wil men de Onlanden benutten als potentieel opvanggebied in combinatie
met vernatting van de Lepelaarsplassen, dan zal de tijdelijke waterstandsverlaging bij
voorkeur al in 2014 moeten plaats vinden.
3. Er van uitgaande dat de grootste natuurontwikkelingsgebieden na aanleg de meeste
opvangcapaciteit kunnen genereren, zijn ná de Onlanden de aanleg van de Marker
Wadden en de herinrichting van de Oldematen/Veerslootlanden (elk ca 1000 ha)
vermoedelijk het meest relevant in het kader van de tijdelijke waterstandsverlaging in de
Oostvvaardersplassen.
4. In de aangrenzende delen van Duitsland en België zijn voor zover bekend geen grote,
natte natuurontwikkelingsprojecten (meer) gepland die als potentieel opvanggebied voor
kwalificerende soorten uit de Oostvaardersplassen zouden kunnen dienen. Een
uitzondering vormt echter de grootschalige (her)vernatting van voormalige (afgegraven)
hoogveengronden in Niedersachsen (12.000 à 17.000 ha tot 2060), waar Dodaars,
Blauwborst en eventueel Porseleinhoen van kunnen profiteren, maar andere
kwalificerende soorten naar verwachting niet of nauwelijks.
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5. Het is onwaarschijnlijk dat (in Nederland) ná bovengenoemde projecten nieuwe
moerasnatuur wordt ontwikkeld op een vergelijkbare grote schaal (relevant voor de
timing van de tijdelijke waterstandverlaging in de Oostvaardersplassen). Dit gezien de
economische crisis en het (nu regelmatig voorkomende gebrek aan) politiek draagvlak in
Nederland voor de aanleg van grootschalige nieuwe natuur.
6. Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid voor moerasvogels om uit te wijken
naar zeer recent ontwikkelde moerasnatuur in Nederland van enige omvang, dan zal de
waterstandverlaging van het moerasdeel uiterlijk in 2017/2018 moeten plaatsvinden
(d.w.z. bij gelijk-blijvende planning van genoemde natuurontwikkelingsprojecten).
Risico’s peildynamiek na instelling nieuw aflaatwerk
Op grond van het populatieverloop van moerasbroedvogels in de Oostvaardersplassen en
vergelijkbare grote moerassen elders, is duidelijk dat moerasbroedvogels wel af en toe een
extreem droog jaar aankunnen waarin ze vanwege mogelijke predatie of weinig voedsel niet
of nauwelijks jongen grootbrengen, mits daar dan ook ‘vette jaren’ met een groot
broedsucces tegenover staan (die de metapopulatie op peil houden) (Schogolev, 1996;
Catsadorakis et al., 1996; Overdijk, 1999; Poulin & Lefebvre 2003; Longoni et al., 2010;
Mañez et al., 2010). Daar staat dan tegenover dat voor het behalen van
instandhoudingsdoelen van (niet-broedende) steltlopers en eenden een piek die zich eens in
de vijf à zes jaar voordoet voldoende is om het beoogde seizoensgemiddelde te behalen
(gebaseerd op aantalschommelingen in het verleden). Dit betekent dat (zeer) gunstige
omstandigheden voor díe soorten, in de vorm van ondiep open water en slikvlakten van half
juni t/m september, zich niet jaarlijks op ruime schaal hoeven voor te doen om de
instandhoudingsdoelen te halen (zie instandhoudingsdoelen en aantalverloop in hoofdstuk 3).
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7

Uitvoering

In hoofdstuk 6 zijn de maatregelen op hoofdlijnen beschreven die nodig zijn om de Natura
2000-doelen te realiseren. In dit hoofdstuk worden de fasering van de maatregelen in de tijd
beschreven en wordt ingegaan op het nog op te stellen uitvoeringsprogramma waarin alle
maatregelen uitgewerkt worden. Voordat de maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd worden,
wordt er per maatregel eerst een uitwerkingsplan opgesteld. Deze uitwerkingsplannen
maken geen onderdeel uit van dit beheerplan.
In dit hoofdstuk komt ook de (wijze van) monitoring en evaluatie aan de orde, alsmede
welke organisaties voor de verschillende onderdelen verantwoordelijk zijn. Bij monitoring
gaat het zowel om het monitoren en evalueren van de genomen maatregelen als het
monitoren van de staat van instandhouding van de vogelsoorten. Tenslotte worden de kosten
van de maatregelen en de financieringsmogelijkheden voor het uitvoeringsprogramma van
het beheerplan in beeld gebracht, waarbij tevens wordt aangegeven hoe de financiële
dekking daarvan is geregeld.

7.1

Beschrijving proces en maatregelen in de tijd
Om zicht te krijgen op de samenhang van de maatregelen in de tijd wordt eerst een globale
beschrijving gegeven van het proces van realisatie van herstelmaatregelen. Dat omvat het
hele traject van vooronderzoek tot de periode van een nieuw waterbeheer.
• Gestart zal worden met een aantal onderzoeken (waterkwaliteit, hydrologie en
grondmechanica) om een beter beeld te krijgen van de noodzaak tot andere mitigerende
maatregelen. De uitkomsten van die onderzoeken worden meegenomen in het nog op te
stellen uitvoeringsprogramma.
• De eerste feitelijke actie is het verlagen van het waterpeil in het moerasdeel. Het ligt voor
de hand daar mee te starten aan het einde van een zomer omdat dan van nature het
waterpeil al lager is. De bedoeling is dat in het daaropvolgende voorjaar (dus voor het
broedseizoen) de waterstandverlaging een feit is. Maatregelen die hierbij horen zijn
verwijderen slib, doorgraven Drempel en verlagen ondieptes, afvissen, aanpassen
aflaatwerk en maatregelen Aalscholverplas.
• Daarmee start een periode van 3 jaar waarin een laag peil wordt gehandhaafd. Deze
periode kan worden gebruikt om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn voor
herinundatie en alles wat daar mee samenhangt (retourleiding, meten van de (nieuwe)
bodemhoogte van de plassen, inrichting waterlanden en vispassages).
• In een daaropvolgende periode van 3 jaar wordt het peil geleidelijk verhoogd totdat het
optimale peil in relatie tot de (nieuwe) bodemhoogte van de plassen is bereikt. In deze
periode zal ook de retourleiding moeten worden gerealiseerd (effecten opwaaien). Aan
het einde van de periode van herinundatie zal het nieuwe aflaatwerk moeten
functioneren. Daarmee zal een grotere fluctuatie in het waterpeil worden gerealiseerd. In
deze periode zullen ook de vispassages tussen het moerasdeel en het grazige deel
aangelegd moeten worden.
Naast deze in de tijd opeenvolgende maatregelen, zijn er ook maatregelen die niet
tijdgebonden zijn. Dat betreft het vervangen van de stuwen en het aanleggen van
vispassages in het grazige deel, het ontwikkelen van de Waterlanden als
overstromingsvlakte, het ondieper maken van de plas bij het Oostvaardersbos en het graven
van poelen. Hetzelfde geldt voor de introductie van nieuwe soorten.
Al deze maatregelen worden uitgevoerd binnen het gebied van de Oostvaardersplassen.
Daarnaast zijn ook maatregelen daarbuiten voorzien zoals het aanbrengen van zandhopen in
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het Kotterbos, het aanpassen van bermbeheer en de aanleg van
faunaranden/akkerreservaten. Deze maatregelen zijn niet in de tijd vastgelegd, maar kunnen
op korte termijn gerealiseerd worden. Daar waar het maatregelen buiten de
Oostvaardersplassen betreft, ligt de uitvoering bij de betreffende eigenaar of beheerder.
Deze maatregelen buiten het gebied zijn weliswaar zeer gewenst, maar hebben geen
verplichtende status (zie ook §6.2.4). Ze worden, in samenspraak met de betrokken
partijen, nader uitgewerkt in het uitwerkingsplan.
Het geheel aan acties, onderzoeken en maatregelen is in Figuur 7.1 uitgewerkt. (NB de
gehanteerde start waterstandverlaging in 2014 is indicatief). Op deze manier wordt de
samenhang zichtbaar tussen maatregelen die elkaar moeten opvolgen. Door deze
maatregelen in de tijd een plek te geven, kan ook een schatting worden gemaakt van het
verloop van de kosten in de tijd. Dat maakt het mogelijk om, afhankelijk van het beschikbare
budget allereerst in te zetten op de maatregelen die op het kritieke tijdpad liggen en de
overige maatregelen te plannen zodra daar middelen voor beschikbaar zijn (zie §7.3).
In Tabel 7.1 worden de verantwoordelijkheden en financiering van de maatregelen
weergegeven.
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Figuur 7.1. Overzicht maatregelen uitvoeringsprogramma gefaseerd in de tijd.
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Tabel 7.1. Uitvoering beheerplanmaatregelen: Verantwoordelijkheden en financiering. PF = Provincie Flevoland, SBB = Staatsbosbeheer, WZZ = Waterschap
Zuiderzeeland, LBF = Landschapsbeheer Flevoland, Min EZ = Ministerie van Economische Zaken, ANV = Agrarische Natuurvereniging.
Onderwerp

Sub onderwerp

Hydrologisch onderzoek
Grond mechanisch onderzoek
Uitvoeren pilot waterkwaliteit
PVA/bestek waterkwaliteitsmaatregelen
Uitvoeren waterkwaliteitsmaatregel
Aanvraag Flora en Faunawet vergunning

Proces
verantwoordelijke
/opdrachtgever
PF
PF
PF
PF
PF
PF

Betrokken
organisatie /
uitvoerder
SBB, WZZ
SBB
SBB, WZZ
SBB, WZZ
SBB, WZZ
SBB, LBF

Voorbereidend
algemeen

Grootschalige
waterstandverlaging
en her inundatie

Opstellen uitwerkingsplan
Vaststelling uitwerkingsplan
PvA /bestek maatregel
Uitvoeren maatregel

PF
PF (GS)
PF
PF

SBB
Min EZ, SBB
SBB
SBB

Realisatie ruime
opening in de
Drempel

Opstellen uitwerkingsplan
Vaststelling uitwerkingsplan
PvA/bestek maatregel
Uitvoeren maatregel

PF
PF (GS)
PF
PF

SBB
SBB
SBB
SBB

Realisatie nieuw
aflaatwerk

Opstellen uitwerkingsplan
Vaststelling uitwerkingsplan
PvA /bestek maatregel
Uitvoeren maatregel

PF
PF (GS)
PF
PF

SBB
SBB
SBB
SBB

Aanpassing
bovenpeil ná klink

Opstellen uitwerkingsplan
Vaststelling uitwerkingsplan
PvA/bestek maatregel
Uitvoeren maatregel

PF
PF (GS)
PF
PF

SBB, WZZ
Min EZ, SBB, WZZ
SBB, WZZ
SBB, WZZ

Aanleg van
vispassages

Opstellen uitwerkingsplan
Vaststelling uitwerkingsplan
PvA/bestek maatregel
Uitvoeren maatregel

PF
PF (GS)
PF
PF

SBB
Min EZ, SBB
SBB
SBB

Optimalisatie
waterpeil beheer in
de Waterlanden

Opstellen uitwerkingsplan
Vaststelling uitwerkingsplan
PvA/bestek maatregel
Uitvoeren maatregel

PF
PF (GS)
PF
PF

SBB, WZZ
Min EZ, SBB
SBB, WZZ
SBB

Verondiepen

Opstellen uitwerkingsplan

PF

SBB

Indicatieve
kosten (€)

Financiering

N2000/PAS (*1)
N2000/PAS
N2000/PAS
N2000/PAS
N2000/PAS
Capaciteit SBB, PF
640.000
N2000/PAS
N2000/PAS
N2000/PAS
N2000/PAS
131.000
N2000/PAS
N2000/PAS
N2000/PAS
N2000/PAS
556.000
N2000/PAS
N2000/PAS
N2000/PAS
POP 3 hydrologische maatregelen
N2000/PAS (*2)
201.000
N2000/PAS
N2000/PAS
N2000/PAS
N2000/PAS
481.000
N2000/PAS
N2000/PAS
N2000/PAS
N2000/PAS
461.000
N2000/PAS
N2000/PAS
N2000/PAS
N2000/PAS
151.000
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Onderwerp

Sub onderwerp

Vaststelling uitwerkingsplan
PvA/bestek maatregel
Uitvoeren maatregel

Proces
verantwoordelijke
/opdrachtgever
PF (GS)
PF
PF

Betrokken
organisatie /
uitvoerder
Min EZ, SBB
SBB
SBB

plassen langs het
Oostvaardersbos en
graven van poelen
in Broeklanden

Indicatieve
kosten (€)

Financiering

Creëren
onbegraasde
eilandjes in poelen
langs
Oostvaardersbos en
in Broeklanden

Opstellen uitwerkingsplan
Vaststelling uitwerkingsplan
PvA/bestek maatregel
Uitvoeren maatregel

PF
PF (GS)
PF
PF

SBB
Min EZ, SBB
SBB
SBB

Introductie
kieuwpootkreeftjes

Opstellen uitwerkingsplan
Vaststelling uitwerkingsplan
PvA/bestek maatregel
Uitvoeren maatregel

PF
PF (GS)
PF
PF

SBB
Min EZ, SBB
SBB
SBB

Introductie Noordse
woelmuis

Opstellen uitwerkingsplan
Vaststelling uitwerkingsplan
PvA/bestek maatregel
Uitvoeren maatregel

PF
PF (GS)
PF
PF

SBB
Min EZ, SBB
SBB
SBB

Inrichting open
plekken in Kotterbos

Opstellen uitwerkingsplan open plekken in
het Kotterbos (*3)
Vaststelling uitwerkingsplan
PvA/bestek maatregel
Uitvoeren maatregel

PF

SBB

N2000/PAS

PF (GS)
PF
PF

Min EZ, SBB
SBB
SBB

N2000/PAS
gebiedsontwikkeling
PM gebiedsontwikkeling

Opstellen uitwerkingsplan

PF

Vaststelling uitwerkingsplan
PvA/bestek maatregel

PF (GS)
PF

Uitvoeren maatregel

PF

SBB, Gemeente
Almere en Zeewolde
Min EZ, SBB
SBB, Gemeente
Almere en Zeewolde
SBB, Gemeente
Almere en Zeewolde,
PF

Aanleg faunaranden
rondom akkers of
akkerreservaten

Opstellen uitwerkingsplan
Vaststelling uitwerkingsplan
PvA/bestek maatregel
Uitvoeren maatregel

PF
PF (GS)
PF
PF

SBB, ANV
Min EZ, SBB
SBB, ANV
ANV

Maatregelen
algemeen

Opstellen uitvoeringsprogramma

PF

SBB, Min EZ

N2000/PAS
N2000/PAS
N2000/PAS
386.000
N2000/PAS
N2000/PAS
N2000/PAS
N2000/PAS

281.000
N2000/PAS
N2000/PAS
N2000/PAS
N2000/PAS
101.000
N2000/PAS
N2000/PAS
N2000/PAS
N2000/PAS
101.000

20.000
Aanpassen
bermbeheer van
wegen en dijken

N2000/PAS
N2000/PAS
PM gebiedsontwikkeling
PM gebiedsontwikkeling

20.000
N2000/PAS
N2000/PAS
PM Agrarisch natuurbeheer
PM Agrarisch natuurbeheer
20.000
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(*1) Via decentralisatie akkoord ontvangt de PF vanaf 2014 jaarlijks een bedrag tbv uitvoering maatregelen N2000/PAS.
(*2) Via POP 3 hydrologische maatregelen PAS/N2000 wordt eenmalig aan de PF €120.000 toegekend.
(*3) In Kotterbos is de afgelopen twee jaar veel geïnvesteerd in de aanleg van waterpartijen en realisatie van meer variatie in de vegetatiestructuur. Verwacht wordt
dat aanvullende maatregelen niet meer nodig zijn.
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7.2

Monitoring en evaluatie instandhoudingsdoelen en maatregelen

7.2.1

Algemeen
Het beheerplan heeft een geldigheid van zes jaar. Aan het einde van deze planperiode
evalueert het bevoegd gezag het beheerplan om te bepalen of het voor de volgende
planperiode nog voldoet (Ministerie van LNV, 2009b). De evaluatie vindt plaats op basis van
monitoringsgegevens. De monitoringsparagraaf beschrijft wat er gemonitord moet worden en
wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van welke monitoring. Met andere woorden, wie
de data verzameld, analyseert en de verslaglegging doet. Daarnaast wordt aangegeven hoe
de financiering van de monitoring geregeld is.
Uitgangspunt bij het opstellen van deze paragraaf is dat zoveel mogelijk aangesloten wordt
op bestaande monitoringsprogramma’s.
In IPO (Interprovinciaal Overleg) verband is door de twaalf provincies met de Rijksoverheid
en Dienst Landelijk Gebied gezamenlijk gewerkt aan een herijking van de monitoring van de
natuur in den brede. Het resultaat hiervan is in 2013 vastgelegd in ‘Werkwijze EHS- en
Natura 2000/PAS Monitoring en Beoordeling’ (IPO en Ministerie van EZ, 2013). Deze
werkwijze is als leidraad gebruikt voor deze paragraaf.
Door de provincie Flevoland wordt een monitoringsprogramma 2015/2025 voorbereid. In dit
programma kunnen nadere afspraken gemaakt worden over zaken die in deze
monitoringsparagraaf benoemd worden. In het kader van het Subsidiestelsel Natuur en
Landschap (SNL) gaat Staatsbosbeheer in 2014 het monitoringsplan voor de
Oostvaardersplassen actualiseren.

7.2.2

Bestaande monitoringsprogramma's
In Nederland bestaan een aantal grote monitoringsprogramma's, deze worden hieronder kort
toegelicht.
EHS-monitoring. Vanaf 2014 wordt de EHS-monitoring geregeld binnen SNL in opdracht van
de provincie. In de Oostvaardersplassen worden in dit verband de onder natuurbeheertype
‘Rivier- en moeraslandschap’ (N01.03) aangegeven aspecten eens in de zes jaar gemonitord
(zie Tabel 7.2).
Binnen de SNL beheeropgave is de volgende verantwoordelijkheidsverdeling vastgelegd:
a. Provincie is verantwoordelijk voor het proces en rapporteert op het niveau van
beoordelingsgebieden (de Oostvaardespassen is één beoordelingsgebied) aan het Rijk.
b. Provincie monitort en beoordeelt het item ruimte.
c. Staatsbosbeheer (gecertificeerde beheerder) monitort en beoordeelt de thema's
structuur, natuurlijkheid, vegetatie, planten en (broed)vogels.
d. Staatsbosbeheer krijgt een vergoeding op basis van normkosten voor hun deel van de
monitoring. Jaarlijks worden de tarieven monitoring vastgesteld in het
Openstellingsbesluit SNL-Flevoland.
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Ruimte
Ruimte

Water- en

milieucondities
Stikstof

+

Voedselrijkdom

+

Zuurgraad

+

Grondwaterstanden

+

Libellen

(broed)Vogels

+

Sprinkhanen)

Planten

+

Dagvlinders (&

Natuurlijkheid

Structuur

Vegetatiekartering

Rivier- en moeraslandschap

Sleutelsoorten

N01.03

Beheertypen

Processen

BT-nr

Structuur

Hoofdindeling

Flora en fauna

Tabel 7.2. Beoordelingsaspecten voor het beheertype Rivier- en moeraslandschap (N01.03), dat
toegekend is aan de Oostvaardersplassen. Bron: ‘Werkwijze EHS- en Natura 2000/PAS Monitoring en
Beoordeling’ (IPO en Ministerie van EZ, 2013).

+

NEM (= Netwerk Ecologische Monitoring) is een samenwerkingsverband van
overheidsorganisaties die (laten) monitoren. Het gaat om het langjarig en steekproefsgewijs
monitoren van een groot aantal dier- en plantensoorten. Zowel de verspreiding als de
aantalsontwikkeling kunnen worden gevolgd. Er wordt zowel binnen als buiten de EHS
gemonitord. De meeste meetnetten van het NEM worden uitgevoerd door Particuliere
Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s). Het CBS verwerkt de gegevens tot
natuurstatistieken. Zo worden de natuur en de resultaten van het beleid op de voet gevolgd.
Lopend onderdeel van het NEM in de Oostvaardersplassen is het Landelijk Meetnet Flora-,
Milieu- en Natuurkwaliteit (LMF). Dit meetnet gaat uit van het inventariseren van de
vegetatie in permanente proefvlakken. In dit meetnet vinden herhalingsopnamen eenmaal in
de vier jaar plaats. De uitvoering van het werk in de Oostvaardersplassen vindt plaats door
een adviesbureau in opdracht van de provincie Flevoland. De proefvlakken liggen in het
grazige deel en het moerasdeel.
MAS (= Meetnet Agrarische Soorten) betreft het meetnet van agrarische soorten waarbij
gewerkt wordt met een systeem van punttellingen. Elk punt wordt per seizoen viermaal
geteld. De provincie Flevoland is opdrachtgever voor het uitvoeren van de metingen. De
uitvoering wordt uitbesteed. Dit meetnet beperkt zicht tot het grazige deel van de
Oostvaardersplassen.
In 2014 worden de meetnetten LMF en MAS herijkt. Het resultaat hiervan zal in het
provinciaal Monitoringsprogramma 2015-2025 worden vastgelegd.
MWTL (= Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands) betreft het (a)biotische
meetprogramma van Rijkswaterstaat voor de zoete en zoute wateren die zij in beheer heeft.
Vanwege de uitwisseling met het Markermeer vindt er in de Oostvaardersplassen
maandelijks telling van de broedvogelkolonies vanuit de lucht plaats. Daarnaast worden de
ganzen, watervogels en grotere steltlopers geteld.
KRW (Kader Richtlijn Water) gaat om een set van (a)biotische parameters die in bepaalde
gebieden (de waterlichamen) periodiek worden gemeten. De KRW monitoring is een
verantwoordelijkheid van het Waterschap Zuiderzeeland. Zij voert de monitoring uit en
draagt zorg voor de evaluatie van de gegevens.
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In het KRW waterlichaam Oostvaardersplassen heeft het Waterschap voor Toestand en Trend
(TT) en voor Operationele Monitoring (OM) twee meetlocaties liggen. De Kitstocht is een OM
meetlocatie voor gewasbeschermingsmiddelen. De Keersluisplas is de meetlocatie voor
nutriënten, chloride, sulfaat, fysisch/chemische veldmetingen en daarnaast de
kwaliteitselementen fytoplankton, macrofauna en waterplanten. Onder de meetlocatie
Keersluisplas vallen meerdere meetpunten. Onder meer wordt in de Keersluisplas zelf
gemeten, daarnaast in de Hoekplas, de ecologische verbindingszone, de Kitstocht en de plas
in het zanddepot.
Voor TT is de meetfrequentie 1 meetjaar/6 jaar. Voor OM 1 meetjaar/3 jaar. In TT wordt ook
visonderzoek meegenomen. Dit visonderzoek is voor de huidige planperiode uitgevoerd in
2010.
Voor ‘chemische gegevens’ voor PAK, PCB, prioritaire stoffen etc. zijn de
Oostvaardersplassen (net als alle andere waterlichamen in de Lage afdeling van Zuidelijk- en
Oostelijk Flevoland) gekoppeld aan de meetlocatie in de Lage vaart bij Gemaal Colijn.
Het biologisch oordeel wordt dus bepaald door de 5 biologische meetpunten die vallen onder
meetlocatie Keersluisplas. Waarbij er een weging plaats vindt op basis van de
representativiteit van een meetpunt voor een deel van de Oostvaardersplassen.
Overige monitoring
In de Oostvaardersplassn vinden enkele langlopende wetenschappelijke onderzoeken plaats.
De financiering hiervan wordt geregeld via het onderzoeksinstituut. Daarnaast wordt er door
Staatsbosbeheer langlopend monitoring uitgevoerd in relatie tot de begrazingsdruk van de
grote grazers in het grazige deel en de vestiging van houtgewassen. Deze monitoring wordt
gefinancierd door Staatsbosbeheer.
Een ander kader waarbinnen monitoring plaats vindt betreft de Natura 2000vergunningverlening. In dit verband is bijvoorbeeld in het verleden gedurende een aantal
jaren het foerageergedrag van kiekendieven binnen en buiten de Oostvaardersplassen
gemonitord. Inmiddels is deze monitoring beëindigd.
Door de stichting Vogel- en Natuurwacht zuidelijk Flevoland worden elk jaar in de
winterperiode maandelijks de roofvogelterritoria in de Oostvaardersplassen gemonitord.
Opdrachtgever is Staatsbosbeheer. Daarnaast voert de stichting elke winter vier maal een
telling van uitvliegende ganzen uit.
In bijlage 4 van het ‘Managementplan Oostvaardersplassengebied 2011-2015’ wordt een
totaal overzicht gegeven van de monitoring die in de Oostvaardersplassen plaats vindt. Wat
betreft het onderdeel ‘A. Grote grazers’ geldt dat dit geen monitoring betreft die in het kader
van het Natura 2000-beheerplan uitgevoerd dient te worden. In de onderdelen ‘B. Vogels’ en
‘C. Vegetatie’ zijn onderdelen benoemd die nodig zijn om invulling te kunnen geven aan het
doel van de Natura 2000-monitoring (zie 7.2.3).

7.2.3

Doel van de Natura 2000-monitoring
De doelstelling van de Natura 2000-monitoring is tweeledig (Ministerie van LNV, 2009b):
1. Monitoring ter evaluatie van het (kwantitatieve) doelbereik. Deze monitoring moet inzicht
geven op de vraag of de instandhoudingsdoelen bereikt zijn.
2. Monitoring ter evaluatie van de genomen maatregelen. Uit deze monitoringsgegevens
moet blijken of de maatregelen het gewenste effect hebben op de soorten in het gebied.
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Uit deze doelstelling volgen de volgende opgaven (IPO en min EZ, 2013):
a. Doelbereik natuurwaarden; zijn de vastgestelde instandhoudingsdoelen van het gebied
behaald?
b. Registratie en evaluatie van het gebruik (handelingen) in en rond het gebied.
c. Het effect van de getroffen beheerplan maatregelen in en rond het gebied.
d. Evaluatie van verricht onderzoek dan wel experimenten voor zover relevant voor het
behalen van de instandhoudingsdoelen.
e. Registratie en evaluatie van de Vergunningverlening.
f. Landelijke EU rapportages.
Ad a: Doelbereik natuurwaarden
Voor een Natura 2000-gebied als de Oostvaardersplassen, met alleen een
vogelrichtlijnopgave, zijn voor monitoring van het doelbereik natuurwaarden de volgende
criteria van belang:
 Ontwikkeling van de instandhoudingsdoelen van de broedvogels.
 Ontwikkeling van de instandhoudingsdoelen van de niet-broedvogels.
Monitoring van zowel broedvogels als niet-broedvogels vindt binnen de kaders van SNL
plaats. Deze montoring is onvoldoende om de ontwikkeling van de instandhoudingsdoelen
statistisch verantwoord in beeld te krijgen. Aanvullend op de SNL-monitoring wordt vanuit dit
beheerplan de volgende aanvulling als maatregel opgenomen:
 Jaarlijkse monitoring van broedvogels. De SNL systematiek vereist een monitoring
van eens in de zes jaar. Deze frequentie is te laag om bij evaluatie van het beheerplan
(eens in de zes jaar) een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van de
instandhoudingsdoelen. Op dit moment worden de broedvogels in het grazige deel
(blauwborst, snor, rietzanger, grote karekiet en roerdomp) eens in de 5 jaar gemonitord.
Deze soorten zijn in 1997, 2002 en 2007 geïnventariseerd. Om een goed beeld te krijgen
van de populatieontwikkeling van deze soorten in het gehele gebied is het belangrijk dat
er in de toekomst jaarlijks een broedvogelinventarisatie plaatsvindt in zowel het
moerasdeel als het grazige deel. De borging van deze maatregel vindt plaats in het
monitoringsplan van Staatsbosbeheer en het monitoringsprogramma 2020-2025 van de
provincie.
 Slaapplaatstellingen wilde zwaan, kolgans en grauwe gans. Wilde zwaan, kolgans
en grauwe gans slapen en foerageren (deels) in de Oostvaardersplassen, maar foerageren
ook buiten het gebied. Op dit moment is er geen goed beeld van het aantal vogels dat
slaapt in de Oostvaardersplassen en het percentage van deze vogels dat overdag buiten
de Oostvaardersplassen foerageert. Het is daarom van belang om structureel
slaapplaatstellingen (uitvliegende vogels in de vroege ochtend) uit te voeren voor deze
soorten. Ook de richting waarin de vogels uitvliegen is belangrijk omdat hiermee een
indicatie gekregen kan worden van de foerageerlocaties. De gegevens van de
slaapplaatstellingen kunnen gecombineerd worden met de gegevens van de
vliegtuigtellingen (aanwezige vogels overdag) om tot een betere evaluatie van de
doelrealisatie te komen. Daarnaast zijn deze gegevens belangrijk om de 'externe werking'
te kunnen vaststellen bij toekomstige ruimtelijke ingrepen in de omgeving van de
Oostvaardersplassen (vergunningverlening in het kader van de Nb-wet). De bedoeling is
dat deze monitoring vanaf 2014 wordt uitgevoerd door de stichting Vogel- en
Natuurwacht Zuidelijk Flevoland.
Aanvullend op de SNL-monitoring en bovenstaande extra maatregelen is de MWTL
monitoring van groot belang voor het zorgvuldig kunnen evalueren van de
instandhoudingsdoelen. Deze monitoring wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.
Voor het behoud van de vogelpopulatie moeten naast de aantallen van de
instandhoudingssoorten ook de ecologische vereisten beoordeeld kunnen worden. Om daar
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een uitspraak over te kunnen doen is het van belang om de vegetatieontwikkeling, de
visstand en een aantal abiotische factoren in het gebied te monitoren. Deze inventarisaties
geven een beeld van draagkracht van het gebied voor de instandhoudingssoorten, in
combinatie met de vogeltellingen en de informatie over de omvang en de kwaliteit van
leefgebieden. Deze factoren worden via SNL eens in de zes (en een enkele factor twaalf) jaar
gemonitord. De SNL opgave van abiotische factoren beperken zich tot grondwatermetingen.
In de Oostvaardersplassen is juist de waterdynamiek essentieel om de ontwikkeling van de
aantallen vogels te verklaren. Daarom wordt als maatregel opgenomen:
 Metingen van het waterpeil. Om te kunnen beoordelen in welke mate
waterpeildynamiek (jaarlijks en seizoenaal) aanwezig is, moet het waterpeil minimaal 1
maal per dag gemeten worden op locaties in het moerasgebied (oostelijke en westelijk
deel) en in de Waterlanden. Het betreft hier een optimalisatie van de bestaande
meetpunten die door Staatsbosbeheer worden gemonitord. Bij de uitwerking van deze
optimalisatie wordt het meten van de grondwaterstanden op enkele locaties in het grazige
deel meegenomen.
 Vegetatiekartering. Om een goed beeld te krijgen van de vegetatieontwikkeling en
hiermee de kwaliteit en oppervlakte van de habitats voor de vogelsoorten (= draagkracht
van het gebied) is het van belang om op gezette tijden een vegetatietypenkartering van
zowel moeraszone als grazig deel (eens in de zes jaar) en een
vegetatiestructuurtypenkaart (eens in de 3 jaar) uit te voeren.
Het exacte veldwerk wordt in het monitoringsplan Oostvaardersplassen vastgelegd, dat door
Staatsbosbeheer in 2014 wordt opgesteld. De opgave is onderdeel van het
monitoringsprogramma 2015-2025, dat door de provincie in 2014 wordt opgesteld.
Ad b: monitoring bestaand gebruik
Binnen bestaand gebruik is onderscheid te maken tussen:
 Bestaand gebruik buiten het Natura 2000-gebied. Dit betreft alle handelingen in de
directe omgeving van een Natura 2000-gebied waarvan effect te verwachten valt op de
instandhoudingsdoelen.
 Bestaand gebruik binnen het Natura 2000-gebied.
Bestaand gebruik binnen en buiten het Natura 2000-gebied zijn in het voorliggende
beheerplan getoetst (hoofdstuk 4). Daar is geconcludeerd dat het bestaand gebruik geen
significant negatief effect heeft op de instandhoudingsdoelen en daarmee ongewijzigd door
kan gaan.
Voor nieuwe plannen dient door de initiatiefnemer te worden getoetst op een eventueel
significant negatief effect op de instandhoudingsdoelen. Dit gebeurt in het kader van de
vergunningverlening op basis van de Natuurbeschermingswet. Zie onder e.
Bij de evaluatie van het bestaand gebruik in het volgende beheerplan is beoordeling van de
autonome ontwikkeling van belang. Omdat autonome ontwikkelingen over het algemeen
zeer geleidelijk plaatsvinden is een jaarlijkse controle niet relevant. Halverwege de
beheerplanperiode wordt door de provincie Flevoland, in het uitvoeringsplan, een
beschrijving gemaakt van de autonome ontwikkelingen van het in hoofdstuk 4 beschreven
bestaand gebruik. Indien deze autonome ontwikkeling daar aanleiding toe geeft kan de
provincie besluiten deze te toetsen op de instandhoudingsdoelen. Indien uit deze toets blijkt
dat er sprake is van een significant negatief effect zal de provincie samen met
Staatsbosbeheer dan wel de veroorzaker van het negatieve effect, bekijken hoe dit effect
gemitigeerd kan worden. Indien noodzakelijk kan de provincie hierbij gebruik maken van de
aanschrijfbevoegdheid.
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Ad c: Het effect van de getroffen beheerplanmaatregelen in en rond het gebied.
In hoofdstuk 6 zijn de maatregelen beschreven die uitgevoerd gaan worden om de
instandhoudingsdoelen te behalen. Om te kunnen beoordelen of de maatregelen het
gewenste effect hebben, is monitoring nodig. Hierbij zijn twee monitoringsopgaven te
onderscheiden:
1. Monitoring van de uitvoering van de beheerplanmaatregelen. Deze opgave wordt
bijgehouden in het jaarlijks door de provincie op te stellen uitvoeringsprogramma. In elk
uitvoeringsprogramma wordt de stand van zaken rond de beheerplanmaatregelen
beschreven. Op deze manier ontstaat in de opeenvolgende uitvoeringsprogramma’s het
totaal overzicht of, en zo ja wanneer en hoe de maatregelen zijn uitgevoerd.
Gedeputeerde Staten van Flevoland stelt het uitvoeringsprogramma vast. Dit omdat via
het uitvoeringsprogramma de financiering van de maatregelen vastgelegd wordt. Het
toekennen van de middelen is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten.
2. Monitoring van de effectiviteit van de beheerplanmaatregelen. Per beheerplanmaatregel
wordt in 2014 een uitwerkingsplan opgesteld. Onderdeel van het uitwerkingsplan is het
beschrijven van de noodzakelijke monitoring om de effectiviteit van de maatregel te
kunnen beoordelen. Verantwoordelijk bevoegd gezag voor het opstellen van de
uitwerkingssplannen is de provincie Flevoland. Zij stelt de uitwerkingsplannen op in
samenspraak met Staatsbosbeheer en het ministerie van EZ. De uitwerkingsplannen
worden door Gedeputeerde staten van Flevoland vastgesteld en zullen conform de
provinciale inspraakverordening een inspraakprocedure doorlopen. Belangrijk aspect bij
het opstellen is om vooraf aan de uitvoering van de maatregel de nul-situatie vast te
leggen, dit is onderdeel van de uitwerkingsplannen. Daarnaast dient concreet benoemd te
worden wat er gemeten gaat worden, wie de opdrachtgever is, door wie de meting
uitgevoerd wordt en met welke frequentie.
Ad d: Evaluatie van verricht onderzoek dan wel experimenten
De resultaten van experimenten en wetenschappelijk onderzoek volgen en evalueren behoort
binnen de termen/scope van het onderzoek/experiment te vallen (incl. de financiering) en
behoeft daarom hier geen nadere uitwerking. Het is denkbaar dat de uitkomst van dergelijke
studies nieuwe inzichten oplevert over het functioneren van het ecologisch systeem van de
Oostvaardersplassen. Dergelijke nieuwe inzichten kunnen een rol spelen bij de evaluatie van
dit beheerplan. Het is een verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer om die nieuwe
inzichten bij de evaluatie in te brengen. Indien relevant kan deze informatie ook benut
worden bij het opstellen van de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's.
Ad e: Registratie en evaluatie van de vergunningverlening
Vergunningverlening vindt plaats in het kader van plannen en initiatieven. Vergunningen
worden verstrekt, eventueel met voorwaarden voor projecten of initiatieven met een
mogelijke significant negatief effect op de instandhoudingsdoelen. Daarnaast zijn er
projecten en initiatieven die niet vergunningsplichtig zijn. Om een totaal overzicht van
plannen en initiatieven te hebben op het moment dat de beheerplanperiode verlopen is,
wordt in de jaarlijks door de provincie op- en vast te stellen uitvoeringsplannen een overzicht
gegeven van alle projecten en initiatieven in relatie tot de Oostvaardersplassen, die
behandeld zijn geweest bij de NB-wet vergunningverlener van de provincie Flevoland. Dit
overzicht beschrijft kort wat het project of initiatief behelst, wat het eventuele effect op de
instandhoudingsdoelen is en of en onder welke voorwaarden de vergunning verstrekt is.
Indien er voorwaarden aan de vergunning gekoppeld worden, wordt de stand van zaken rond
die voorwaarden opgenomen. De verantwoordelijkheid ligt bij de provincie Flevoland. Bij het
verzamelen van deze informatie wordt gebruik gemaakt van het
natuurcompensatieboekhoudsysteem dat door de provincie Flevoland is opgesteld.
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Ad f: Landelijke EU rapportages
Een deel van de verzamelde informatie zal worden benut voor de EU rapportages. Dit betreft
de rapportages over de landelijke staat van instandhouding (artikel 17 HR) over de
habitattypen. Gegevens over soorten kunnen aanvullend zijn ten opzichte van de landelijke
meetnetten. Daarnaast kan de verzamelde informatie dienen voor het invullen van de
informatie over de Natura 2000-gebieden (SDF = Standard Data Form). Het ministerie van
EZ is verantwoordelijk voor de periodieke algemene rapportages aan de Europese Commissie
en voor het (laten) monitoren van de staat van instandhouding van soorten. De coördinatie
van informatie uitwisseling in relatie tot de Oostvaardersplassen ligt bij de provincie
Flevoland.

7.2.4

Monitoringsopgave in relatie tot bestaande monitoring
Tabel 7.3 geeft een overzicht van de bestaande monitoring (deel A) en meerjarig onderzoek
(deel B) in de Oostvaardersplassen, voor zo ver dit bijdraagt aan de monitoring van de
instandhoudingsdoelen.
Tabel 7.3 A. Bestaande monitoring instandhoudingsdoelen. Deze tabel is gebaseerd op bijlage 4 van het
Managementplan Oostvaardersplassen 2011-2015 (versie 1.4; 2012) en interne informatie van
Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.

Tellingen water- en moerasvogels
(vliegtuig)
Tellingen broedvogelkolonies (vliegtuig;
aalscholver ook a/d grond)
Tellingen water- en moerasvogels (hut en
dijk)
Tellingen broedvogels

Hele gebied

RWS

Maandelijks

x

Moerasgedeelte

RWS

x

Moerasgedeelte

SBB

Maandelijks in
broedseizoen
Maandelijks

x

x

Moerasgedeelte

SBB

x

x

Tellingen broedvogels

Grazig gedeelte

SBB

x

x

Tellingen foeragerende roofvogels
Territoriumkartering roofvogels

Grazig gedeelte
Hele gebied

SBB
SBB

x
x

x
x

Transecttellingen alle aanwezige
vogelsoorten

Grazig gedeelte

SBB

Broedseizoen,
jaarlijks
Broedseizoen,
1 x per 5 jaar
Maandelijks
Broedseizoen,
jaarlijks
Maandelijks

x

x

Ganzenslaapplaatstelling

Moerasdeel

SOVON en
SBB

2x per winter

x

Rietbegrazing door ruiende grauwe ganzen
(vliegtuig)
Terreingebruik grote grazers en ganzen

Moerasgedeelte

RWS/SBB

1 x per jaar

x

x

Grazig gedeelte
en aangetakte
bossen
Grazig gedeelte

SBB

1 x per week

x

x

SBB

Maandelijks

x

x

Hele gebied

SBB

x

x

Vegetatiestructuurkartering
Inventarisatie muizenstand
Inventarisatie visstand

Hele gebied
Grazig gedeelte
Hele gebied

SBB
SBB
WZZ en SBB

x
x
x

x
x
x

Grondwaterstand

Grazig gedeelte

SBB

Waterstand moeras (t.o.v. NAP)
Bodemhoogte moeras

Moerasgedeelte
Moerasgedeelte

SBB
SBB/Landmeetkundig
bureau

1 x per 12
jaar
1 x per 4 jaar
Onregelmatig
Onregelmatig
*
1 x per 2
weken
Dagelijks
1 x per 5 jaar

Structuurmetingen graslanden, inclusief de
beschuttingslocaties
Vegetatietypenkartering

Doelbereik vogelsoorten
Draagkracht
leefgebied

Huidige
frequentie

Kwaliteit
leefgebied

Verantwoo
delijke
instantie
voor
uitvoering

Omvang
leefgebied

Locatie

Omvang
populatie

Monitoring instandhoudingsdoelen

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
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* Wordt 1 x per 6 jaar, conform de meetfrequentie van de Toestand en trendmonitoring van de
Kaderrichtlijn Water
Tabel 7.3 B. Bestaand onderzoek instandhoudingsdoelen.

Onderzoek vestiging houtachtigen

Grazig gedeelte

RUG

Jaarlijks

Doelbereik vogelsoorten
Draagkracht
leefgebied

Huidige
Frequentie

Kwaliteit
leefgebied

Verantwoo
delijke
instantie
voor
uitvoering

Omvang
leefgebied

Locatie

Omvang
populatie

Onderzoek

x

SBB = Staatsbosbeheer, RWS = Rijkswaterstaat, WZZ = Waterschap Zuiderzeeland, RUG =
Rijksuniversiteit Groningen)

7.2.5

Overzicht kosten en financiering
Kosten
De informatie die nodig is om te kunnen evalueren of voldaan wordt aan Natura 2000instandhoudingsdoelen kan voor het grootste deel verkregen worden vanuit de bestaande
monitoringsprogramma's. Voor de aanvullende monitoringsopgave, zoals in deze paragraaf
benoemd, zullen extra kosten gemaakt worden.
Mogelijke kosten die voortvloeien uit de monitoring verbonden aan de
beheerplanmaatregelen worden als onderdeel van het uitwerkingsplan per maatregel
opgevoerd.
Financiering
De kosten voor monitoring worden gefinancierd via het kader waarbinnen de betreffende
monitoring plaatsvindt. De benoemde aanvullende monitoring vanuit dit beheerplan wordt
gefinancierd vanuit het budget dat de provincie Flevoland van het ministerie van EZ ontvangt
voor de uitvoering van de Natura2000/PAS maatregelen. Dit betreft een bedrag van €25.000
per jaar. Daarnaast is er voor de beheerplanperiode een bedrag geraamd van €75.000 per
jaar voor de monitoring gekoppeld aan de uitvoering van de beheerplanmaatregelen. De
omvang van het Natura2000/PAS budget is in het decentralisatieakkoord vastgesteld. Indien
dit budget niet toereikend is zal er geen eigen provinciaal worden geïnvesteerd. In dat geval
zal de provincie Flevoland in samenspraak met het Rijk en Staatsbosbeheer naar een
oplossing zoeken.

7.2.6

Samenvatting
In Tabel 7.4 wordt het monitoringsprogramma in het kader van dit beheerplan samengevat.
Hierbij wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor de monitoring en vanuit welk
programma de monitoring gefinancierd wordt.
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Tabel 7.4. Samenvatting monitoringsprogramma in het kader van het Natura 2000-beheerplan voor de Oostvaardersplassen, inclusief verantwoordelijkheden en
financiering. PF = Provincie Flevoland, SBB = Staatsbosbeheer, WZZ = Waterschap Zuiderzeeland, Min EZ = Ministerie van Economische Zaken, SNL =
Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer.
Onderwerp

Sub onderwerp

Proces
verantwoordelijke
/opdrachtgever

Betrokken
organisatie /
uitvoerder

Voorbereidend

Provinciaal monitoringsprogramma
2015-2025

PF

SBB

Monitoringsplan Oostvaardersplassen

SBB

PF

Ontwikkeling instandhoudingsdoelen
van broedvogels en niet-broedvogels

PF

SBB, Rijkswaterstaat,
Vogel en Natuurwacht
Zuidelijk Flevoland

6 jaarlijks

PM

NWTL ten laste van
Rijkswaterstaat
SNL (*1)

SBB en WZZ

6 jaarlijks

PM

SNL (*1)

Doelbereik
natuurwaarden

Ecologische vereisten

PF

Planning/
frequentie

Indicatieve
kosten (€)

Financiering

2014

Capaciteit PF

2014

Capaciteit SBB

jaarlijks

KRW ten laste van
Waterschap
NEM

- Provinciaal
monitoringsprogramma
2015-2025
- monitoringsplan
Oostvaardersplassen
- Provinciaal
monitoringsprogramma
2015-2025
- monitoringsplan
Oostvaardersplassen
- Provinciaal
monitoringsprogramma
2015-2025
- monitoringsplan
Oostvaardersplassen

Aanvullende monitoring:
- Monitoring broedvogels
- Metingen van het waterpeil
- Vegetatietypen-kartering
- Vegetatiestructuur-kartering

PF

Buiten de Oostvaardersplassen

PF

PF

3 jaarlijks

Capaciteit PF

Uitvoeringsprogramma
Oostvaardersplassen

Binnen de Oostvaardersplassen

PF

SBB

3 jaarlijks

Capaciteit PF

Uitvoeringsprogramma
Oostvaardersplassen

Monitoring uitvoering maatregelen

PF

PF

jaarlijks

Capaciteit PF

Uitvoeringsprogramma
Oostvaardersplassen

Monitoring effect maatregel
onderdeel van uitwerkingsplan per
maatregel

PF

SBB

2016-2020

N2000/PAS (*3)

Uitwerkingsplan per
maatregel

Evaluatie verricht
onderzoek

Lopend onderzoek

SBB

onderzoeksinstantie

Nader vast
te stellen

Capaciteit SBB

Afspraken tussen SBB en
onderzoeksinstituut

Vergunningverlening

Registratie

PF

SBB

Capaciteit PF

Uitvoeringsprogramma
Oostvaardersplassen

EU rapportages

SDF

Min EZ

SOVON

Capaciteit Min EZ

N.v.t.

Monitoring bestaand
gebruik

Effect getroffen
beheerplanmaatregelen

5

Borging in

SBB en WZZ
jaarlijks

25.000
per jaar

N2000/PAS (*2)

jaarlijks
6 jaarlijks
3 jaarlijks

(*1) Conform SNL vergoeding monitoring Oostvaardersplassen.
(*2) Berekend conform normbedrag SNL vergoeding monitoring broedvogels.
(*3) Taakstellend bedrag voor het totaal van de monitoringsopgave in de uitwerkingsplannen.
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7.3

Communicatie
Voor het behalen van de doelen van het beheerplan is het van belang dat gebruikers,
ondernemers, omwonenden, maatschappelijke organisaties en overheden op de hoogte zijn
van het belang van het Natura 2000-gebied en de mogelijke gevolgen die het beheerplan
voor hen heeft. Om draagvlak voor de maatregelen uit het beheerplan te creëren en
medewerking voor de uitvoering te krijgen, is communicatie van groot belang.
Doelstellingen voor communicatie
Het Natura 2000-gebied biedt ruimte aan natuur en recreatie en in de onmiddellijke
omgeving is ruimte voor wonen en bedrijvigheid. Aan de betrokkenen moet duidelijk worden
gemaakt dat dit verenigbaar is met de doelstellingen van Natura 2000 en er moet worden
aangegeven wat het beheerplan en eventuele vergunningplicht betekenen voor de
verschillende activiteiten en de verschillende doelgroepen.
De




doelstellingen van communicatie rond het beheerplan zijn:
Doelgroepen hebben inzicht in de gevolgen van het beheerplan voor de eigen situatie.
Doelgroepen weten waar ze terechtkunnen voor informatie en met vragen.
Betrokkenen bij de uitvoering van het beheerplan kennen nut en noodzaak van de
maatregelen.

Inzicht van doelgroepen in de gevolgen van het beheerplan begint met de bekendheid van
Natura 2000 en de Natuurbeschermingswet in het algemeen. Daarnaast dienen gebruikers
van het gebied geïnformeerd te worden over de gevolgen van inrichtingsmaatregelen en
vergunningplicht en –verlening.
Aan de realisatie van de laatste doelstelling is al tijdens de voorbereiding van het beheerplan
het meeste werk verricht. Het beheerplan is opgesteld door de bevoegde gezagen in
samenwerking met de organisaties die zijn betrokken bij de uitvoering. Deze hebben
bijgedragen aan de inhoud van het beheerplan en onderschrijven de beschreven
maatregelen.
Rolverdeling in communicatie
Het ministerie van EZ zorgt voor de algemene informatievoorziening rond Natura 2000 en de
Natuurbeschermingswet en is als voortouwnemer het aanspreekpunt voor het beheerplan.
De boswachters van Staatsbosbeheer geven, in het veld, voorlichting over het gebied en de
inrichtings- en beheermaatregelen aan passanten. Daarnaast beantwoordt Staatsbosbeheer
vragen van mensen die contact opnemen met Staatsbosbeheer.
Staatsbosbeheer zorgt samen met het ministerie van EZ en de provincie voor een
communicatieplan waarin op basis van kernboodschappen per doelgroep gecommuniceerd
wordt. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het opstellen van het plan, maar doet dat
samen met provincie en Ministerie van EZ.
De provincie Flevoland plaatst relevante informatie over Natura 2000-gebied
Oostvaardersplassen op haar website. Voor (informatie over) vergunningaanvragen in het
kader van de Natuurbeschermingswet kan contact opgenomen worden met de provincie (zie
hiervoor ook hoofdstuk 8).
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7.4

Sociaal economische gevolgen
In deze paragraaf wordt beschreven welke sociaal-economische gevolgen het beheerplan
heeft voor de gebruikers van de Oostvaardersplassen en het omliggende gebied.
Uit het beheerplan komt naar voren dat er geen bestaande activiteiten zijn die een significant
negatief effect hebben op de natuurwaarden van de Oostvaardersplassen. Een klein aantal
activiteiten heeft een beperkt negatief effect op het behalen van enkele
instandhoudingsdoelen. De effecten van deze activiteiten op instandhoudingsdoelen dragen
echter maar voor een zeer beperkt deel bij aan de slechte staat van instandhouding van deze
soorten. De knelpunten voor het behalen van de instandhoudingsdoelen worden met name
veroorzaakt door het ontbreken van voldoende waterpeildynamiek in het gebied (zie
hoofdstuk 3). Voor het behalen van de instandhoudingsdoelen is het dan ook niet nodig om
beperkende voorwaarden te verbinden aan deze activiteiten. Met andere woorden, de vele
functies van het Natura 2000-gebied en de omgeving kunnen goed met elkaar samengaan
en sluiten elkaar niet uit.
Dit beheerplan beschrijft een aantal maatregelen (zie hoofdstuk 6) om de
instandhoudingsdoelen te behalen. De maatregelen zullen ervoor zorgen dat de knelpunten
(zie hoofdstuk 3) voor het grootste deel opgelost worden.
De maatregelen zijn uitvoerig besproken in het gebiedsproces met een groot aantal partijen
(zie §1.4.1 en bijlage 1). In het traject van het opstellen van de uitwerkingsplannen, zal dit
overleg worden voortgezet. De maatregelen worden vooral binnen de Oostvaardersplassen
genomen en zullen meestal geen gevolgen hebben voor de omgeving. Eén van de
maatregelen heeft mogelijk wel gevolgen voor de omgeving, namelijk de dynamische afvoer
van water uit de Oostvaardersplassen. Hierdoor wordt er in de zomer water uitgelaten dat
een negatieve invloed kan hebben op de doelstellingen van de Lage Vaart (Kader
Richtlijnwater), die door het Waterschap wordt beheerd. Om deze problematiek goed te
hanteren zullen door de bevoegde gezagen (provincie, waterschap en ministerie van EZ)
afspraken gemaakt worden. Dit wordt vastgelegd in een bestuurlijke afspraak en de
oplossing wordt in het uitvoeringsprogramma en in de uitwerkingsplannen opgenomen.
Er wordt niet voorzien dat de maatregelen negatieve gevolgen hebben voor de
sociaaleconomische ontwikkeling in de omgeving van de Oostvaardersplassen.
Sterker nog: de maatregelen zullen juist een positieve invloed hebben. Wanneer het
ecologische systeem op orde is en de instandhoudingsdoelen gehaald worden, is er geen of
minder sprake van externe werking van (toekomstige) activiteiten rondom de
Oostvaardersplassen. Als de populaties van de vogelsoorten op orde zijn kunnen ze wel een
stootje hebben, waardoor een klein negatief effect op de instandhoudingsdoelen geen
significante betekenis heeft en de activiteit vergund kan worden.
Kortom: er zijn geen negatieve sociaal economische gevolgen voorzien voor bewoners en
gebruikers in en rondom de Oostvaardersplassen als gevolg van de Natura 2000-status van
dit gebied.
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8

Kader voor vergunningverlening

De Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) vormt samen met dit beheerplan het kader voor
het verlenen van Nbwetvergunningen. Dat betekent dat vergunningverleners op basis van de
analyse uit hoofdstuk 3 met in achtneming van de visie (hoofstuk 6) en de maatregelen
(hoofdstuk 7) bepalen of een nieuwe activiteit vergunbaar is of niet. In dit hoofdstuk wordt
uitleg gegeven over de vergunningprocedure en aangegeven welke punten nadrukkelijk bij
de beoordeling van nieuwe activiteiten betrokken moeten worden.
Voor toekomstige activiteiten in (en rond4) de Oostvaardersplassen, die niet in dit
beheerplan zijn beschreven, geldt dat eerst in kaart moet worden gebracht of deze
activiteiten negatieve effecten kunnen hebben op het bereiken van de
instandhoudingsdoelen. Bij toekomstige ontwikkelingen valt te denken aan functieverandering van agrarische bedrijfsvoering, uitbreiding van recreatieve en landbouwkundige
activiteiten, uitbreiding van woonwijken of ingrijpende beheer- en inrichtingsmaatregelen
door de terreinbeheerder, die niet direct verband houden of nodig zijn voor het realiseren
van de Natura 2000-doelen. Voor maatregelen die nodig zijn voor het realiseren van de
instandhoudingsdoelen bestaat geen vergunningplicht. Echter ook bij dit soort projecten
moet kritisch bekeken worden of er onbedoeld geen negatieve effecten op een deel van de
habitats of soorten ontstaat.
Alle nieuwe activiteiten (toekomstige ontwikkelingen) die afwijken van de huidige situatie of
van de situatie opgenomen of bedoeld in dit beheerplan5 dienen te worden getoetst in het
kader van een Nbwetvergunningprocedure. Bij het toetsen van activiteiten moet rekening
gehouden worden met de doelstellingen voor de soorten waarvoor de Oostvaardersplassen
is aanwezen en de wijze waarop deze zijn uitgewerkt in dit beheerplan. Deze mogelijke
effecten hangen niet alleen samen met de aard en omvang van de activiteit, maar ook met
de tijdsduur, de plaats en de periode. Bij de toetsing moet ook rekening worden gehouden
met functies buiten het gebied zoals foerageergebied, broedgebied en verbindingszones.
Voor het uitvoeren van activiteiten die mogelijk negatieve effecten hebben op de Natura
2000-doelstellingen van de Oostvaardersplassen, is wellicht een
natuurbeschermingswetvergunning nodig.

8.1

Vergunningprocedure6
De Nbwet geeft aan dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van habitats
kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op soorten
waarvoor het gebied is aangewezen, alleen mogen als daar een vergunning of een verklaring
van geen bedenkingen voor is verleend. Het bevoegd gezag voor de verlening van
vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn Gedeputeerde Staten
van de provincie Flevoland.
De vergunning of verklaring van geen bedenkingen kan worden aangevraagd voorafgaand
aan de aanvraag van een omgevingsvergunning. Als al een omgevingsvergunning is
aangevraagd, mag die pas worden verleend nadat er een verklaring van geen bedenkingen is
afgegeven.
Hieronder wordt kort ingegaan op de verschillende stappen van de vergunningprocedure.
4

5
6

Er is geen standaardafstand te formuleren. Het gaat erom te bepalen of er een relatie is tussen een project en de
doelstellingen.
Zie hiervoor hoofdstuk 4.
Wet- en regelgeving zijn aan verarndering onderhevig. De hier beschreven situatie is gebaseerd op de Nbwet 1998 vigerend op
1-12-2012. Het verdient aanbeveling om bij twijfel altijd contact op te nemen met de Provincie.
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Oriëntatiefase
De aanpak bij de vergunningverlening is maatwerk op basis van overleg. Elke initiatiefnemer
neemt in een vroeg stadium van zijn plan of initiatief contact op met de vergunningverlener
van de provincie Flevoland. De provincie zal dan aangegeven of een vergunningprocedure
wel of niet nodig is. Indien deze wel nodig is, zal in een voorgesprek samen met de
initiatiefnemer bekeken worden welke informatie beschikbaar moet komen in een Voortoets
om een beoordeling uit te kunnen voeren. In de Voortoets wordt in ieder geval getoetst aan
het beheerplan Oostvaardersplassen. Waar relevant zal advies op maat worden gegeven om
negatieve effecten te minimaliseren (af en toe blijkt vergunningverlening uiteindelijk niet
noodzakelijk).
De hamvraag tijdens de oriëntatiefase is of er een kans op een significant negatief effect
bestaat. Op basis van de Voortoets zijn drie antwoorden mogelijk:
 Er is zeker geen negatief effect. Dit betekent dat er geen vergunning op grond van de
Natuurbeschermingswet nodig is.
 Er is wel een (mogelijk) negatief effect op de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de
habitats van soorten, maar dit is zeker geen significant negatief effect. Dit betekent dat
vergunningverlening aan de orde is. Omdat het effect zeker niet significant is, volstaat
daarvoor de Verslechteringstoets.
 Er is een kans op een significant effect. Dit betekent dat vergunningverlening aan de orde
is. Omdat er een kans op een significant effect bestaat, is een 'passende beoordeling'
vereist. Bij een passende beoordeling wordt uitgebreid ingegaan op de vraag of er
significant verstorende effecten optreden en hoe deze eventueel voorkomen kunnen
worden door een natuurinclusief ontwerp. Wanneer blijkt dat er (mogelijk) significant
verstorende effecten plaatsvinden en er geen natuurinclusief ontwerp is opgesteld dan is
vergunningverlening slechts mogelijk door het doorlopen van de ADC-toets. Alleen als
alternatieven (A) ontbreken én de activiteit doorgang moet vinden om dwingende
redenen van groot openbaar belang (D) kan een activiteit alsnog doorgang vinden. Er kan
dan een vergunning worden verleend onder de voorwaarde dat tijdig compenserende
maatregelen (C) worden getroffen.
Toetsing aan het beheerplan
Om te beoordelen of het plan/initiatief in lijn is met het beheerplan wordt beoordeeld of, en
in welke mate, sprake is van aantasting, verstoring of afname van broed-, rust- en
foerageergebieden binnen en buiten de Oostvaardersplassen. Ook zaken als geluid, licht en
visuele verstoring, al dan niet in combinatie met elkaar, worden daarbij beoordeeld. Bij de
toetsing van nieuwe projecten of handelingen (Nbwet 1998, art 19d) zal de
vergunningverlener er op letten of aangetoond wordt dat het project of handeling het
bereiken van de instandhoudingsdoelen zoals in dit beheerplan uitgewerkt niet belemmert.
Dit gebeurt aan de hand van eventuele invloed op de ecologische vereisten die in hoofdstuk
3 zijn geformuleerd. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van de meest recente informatie
over de soorten in het gebied én de laatste stand van zaken met betrekking tot dosiseffectrelaties. Ook mag de effectiviteit van de maatregelen die in dit beheerplan zijn
beschreven niet beperkt worden door nieuwe activiteiten.
Gezien de gevoeligheid van de soorten in de Oostvaardersplassen zullen activiteiten die van
invloed zijn op de volgende aspecten zeker onderzocht moeten worden:
Verandering agrarische bedrijfsvoering
Bij veranderingen in de agrarische bedrijfsvoering zal vooral worden gelet op eventuele
afname van het areaal aan foerageergebieden als op de kwaliteit (verstoring, randenbeheer).
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Uitbreiding van recreatieve activiteiten
Recreatie kan een verstorend effect hebben op de rust van broed- en foerageergebieden. De
gevolgen daarvan kunnen zeker een belemmering vormen voor het halen van de
instandhoudingsdoelen.
Uitbreiding van woonwijken
Bij uitbreiding van de woonwijken bij Almere en Lelystad zal worden beoordeeld in hoeverre
deze uitbreidingen de druk op het gebied (rust, areaal) niet nadelig beïnvloeden.
Aanleg en intensivering van infrastructuur
De aanleg van infrastructuur kan een nadelig effect hebben op de rust in de broed- en
foerageergebieden (geluid, versnippering). Dit wordt beoordeeld zowel voor de aanleg van
wegen als voor verdere intensivering van het gebruik van de spoorlijnen (Almere-Lelystad en
Hanzelijn).
Ingrijpende beheer- en inrichtingsmaatregelen
De beoordeling hiervan richt zich met name op waterhuishoudkundige ingrepen die
voortvloeien uit overwegingen van veiligheid en de waterhuishouding in het omringende
gebied.
Meer informatie
Meer informatie over de vergunningprocedure van de Natuurbeschermingswet 1998 is te
vinden op de website van de rijksoverheid (onderwerp natuur). Via deze website zijn
verschillende handreikingen en andere relevante informatie beschikbaar. Met name de
‘Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998’ van het Ministerie van LNV
(september 2005) kan van nut zijn bij (de voorbereiding van) het aanvragen van een
vergunning. Daarnaast biedt de website www.natura2000.nl een checklist over de
vergunningverlening.
Via de website van de provincie (www.flevoland.nl) is ook informatie beschikbaar over de
vergunningverleningprocedure in het kader van de Natuurbeschermingswet.

8.2

Handhaving en toezicht
Handhaving en toezicht zijn de verantwoordelijkheid van de Omgevingsdienst Flevoland en
Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer handhaaft daarbij in haar eigen gebieden terwijl de
provincie dit doet in het overige gebied. De belangrijkste taken zijn surveillance in het
gebied, onderhouden van bebording (voorlichting, toegangsregels), het openstellen van een
meldpunt en het controleren van vigerende vergunningen en ontheffingen.
In een nog door Omgevingsdienst Flevoland op te stellen handhavingsplan worden de
maatregelen en afspraken tussen de diverse handhavende organisaties nader uitgewerkt en
vastgelegd. De volgende onderwerpen worden hierin tenminste uitgewerkt:

uitwerking voor welke van de activiteiten, waarvan bij de toetsing is geoordeeld dat zij
een significant negatief effect veroorzaken, handhaving nodig is;

samenwerking tussen verschillende handhavende instanties: de verantwoordelijkheid
voor de regie en coördinatie, de rolverdeling en de verdeling van bevoegdheden;

de speerpunten bij handhaving.
De Omgevingsdienst Flevoland richt, als regisseur van de handhavingsorganisatie voor de
Natura 2000 rijkswateren, in overeenstemming met de betrokken partners een centraal
meldpunt in. De wijze waarop meldingen worden geregistreerd en afgehandeld zal worden
opgenomen in het handhavingsplan.
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Tabel 8.1. Handhaving: Verantwoordelijkheden en financiering.
PF = Provincie Flevoland, SBB = Staatsbosbeheer, WZZ = Waterschap Zuiderzeeland, OFGV =
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
Onderwerp

Sub onderwerp

Proces
verantwoordelijke
/opdrachtgever

Betrokken
organisatie /
uitvoerder

Planning

Financiering

Handhavingsplan

Opstellen handhavingsplan

PF

OFGV, SBB, mogelijk:
WZZ, Flevolandschap,
gemeenten

2014

Vaststelling handhavingsplan

PF

PF (GS)

2014

-

Uitvoeren handhaving

PF

OFGV, SBB

2015

PF

PF
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Gebruikte kaarten
Vegetatiekaarten:
 Vegetatiekaart Oostvaardersplassen 1974
 Vegetatiekaart Oostvaardersplassen 1985
 Vegetatiekaart Oostvaardersplassen 1992
 Vegetatieveranderingenkaart Oostvaardersplassen 1974-1985
 Vegetatieveranderingenkaart Oostvaardersplassen 1985-1992
Bijlagen bij: Jans, L. & H.J. Drost, 1995. De Oostvaardersplassen: 25 jaar vegetatieonderzoek.
Flevobericht 382. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied,
Lelystad.
 Vegetatiekaart Oostvaardersplassen 1996
 Vegetatiekaart Oostvaardersplassen 2000
 Vegetatiekaart Oostvaardersplassen 2004
Bijlagen bij: Cornelissen, P., M. Roos, H. den Hollander, M.R. van Eerden, 2006. Vegetatiekartering
Oostvaardersplassen 1996, 2000 en 2004. RIZA werkdocument 2006.040X. Rijksinstituut voor Integraal
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, Lelystad.
 Vereenvoudigde vegetatiekaart van de randzone Oostvaardersplassen in 2012
Uit: Bakker, R., 2013. Flora en vegetatie van de randzone Oostvaarders-plassen in 2012. A&W-rapport
1889. Atenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden.
Gewassenkaarten
 Gewassenkaart Flevoland, per 31 mei 1983
 Vorderingenkaart beplantingen Flevoland, per 31 mei 1983
 Gewassenkaart Flevoland, per 31 mei 1986
 Gewassenkaart Flevoland, per 31 mei 1987
 Gewassenkaart Flevoland, per 31 mei 1988
 Gewassenkaart Flevoland, per 31 mei 1989
 Gewassenkaart Flevoland, per 31 mei 1991
 Gewassenkaart Flevoland, per 31 mei 1993
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Geraadpleegde websites
Blauwborst
http://www.mergus.be/wp-content/uploads/2010/09/MAROKKO01_VG.pdf

Blauwe kiekendief
http://s1.sovon.nl/ebcc/eoa/?species1=&species2=2610&species3=&species4=
http://www.belfasthills.org/minisite/adult_version/henharrier_pdf.pdf
http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/BirdsInEuropeII/BiE2004Sp3407.pdf
http://www.scwa2.com/documents/hcp/Final%20Draft%202.2/Appendix%20B/Coastal%20Marsh/Anima
ls/Northern%20Harrier.pdf

Bruine kiekendief
http://www.ethologie.nl/monografieen/circusaeruginosus/index.htm
http://www.ethologie.nl/monografieen/circusaeruginosus/index.htm
http://www.roofvogelszeeland.nl/soortbeschrijving/bruine-kiekendief

Eenden
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=457
http://www.kennislink.nl/publicaties/overwinterende-kuifeenden.pdf

Ganzen
https://www.sovon.nl/nl/content/geslaagde-telling-slapende-ganzen

Grote zilverreiger
http://birds-extremadura.blogspot.nl/2010/08/first-breeding-record-of-great-white.html
http://niedersachsen.nabu.de/naturerleben/naturtipps/vogelbeobachtung/05925.html
http://niedersachsen.nabu.de/naturerleben/naturtipps/vogelbeobachtung/05925.html
http://vogelsportugal.nl/grote-zilverreiger/
http://waarnemingen.be/soort/stats/115?tab=&id=&user=0&year=2010&month=0&sex=0
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-somerset-18395056
http://www.birdcare.com/bin/shownews/206
http://www.birdcare.com/bin/shownews/206
http://www.birdforum.net/opus/Great_Egret
http://www.birdtours.co.uk/tripreports/slovakia/slovakia4/slovakia-2005.htm
http://www.britishbirds.co.uk/news-and-comment/great-white-egret-nesting-in-somerset
http://www.dnr.state.oh.us/Home/wild_resourcessubhomepage/ResearchandSurveys/WildlifePopulation
StatusLandingPage/GreatEgret/tabid/19295/Default.aspx
http://www.life-senne.sk/english/index_eng.php?page=species
http://www.nabu.de/nabu/nh/2010/1/11873.html#header
http://www.natuurbericht.nl/?id=765&cat=vogels
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http://www.nd.nl/artikelen/2009/januari/23/duizend-grote-zilverreigers
http://www.ndr.de/regional/mecklenburg-vorpommern/silberreiher101.html
http://www.rarebirdalert.co.uk/v2/Content/808.aspx?s_id=1008308592

Kleine zilverreiger
http://www.mergus.be/projecten/kleine-zilverreigers/2009/11/01/resultaten-kleine-zilverreigerslaapplaatstelling-mid-oktober-2009/
http://www.mergus.be/projecten/kleine-zilverreigers/2009/11/21/resultaten-kleine-zilverreigerslaapplaatstelling-mid-november-2009/

Lepelaar
http://birds-extremadura.blogspot.nl/search/label/spoonbill
http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/gebieden/waddengebied/nederlandswaddengebied/texel/natuur-op-texel/mokbaai/
http://www.naturalengland.org.uk/about_us/customer/default.aspx
http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000973.html

Porseleinhoen
http://chapter.ser.org/europe/files/2012/08/p101-160.pdf
http://ivnvechtplassen.org/ivn_vogels_plas_moeras/Porseleinhoen_Porzana-porzana.html
http://s1.sovon.nl/ebcc/eoa/?species1=&species2=&species3=&species4=4080
http://www.aviflevoland.nl/html/Porseleinhoen.html
http://www.lc.nl/friesland/regio/article14804603.ece/De-Houtwiel-paradijs-voor-porseleinhoen
http://www.nederlandsesoorten.nl/nsr/concept/000464943022/presenceAndDistribution
http://www.noord-holland.nl/web/file?uuid=91e4bd02-2017-4ef4-b1f0-fd4343e6d749&owner=f22bc2f42ebd-4086-8aa8-7e9c95211aca&contentid=15120
http://www.provant.be/binaries/Broedvogels_PPS-rapport_tcm7-99469.pdf
http://www.rusnauka.com/8_NIT_2008/Tethis/Geographia/27367.doc.htm
http://www.hetlnvloket.nl/txmpub/files/?p_file_id=17169

Roerdomp
http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=22697346
http://s1.sovon.nl/ebcc/eoa/?species1=&species2=&species3=&species4=950
http://www.avibirds.com/allhtml/Great_Bittern.html#.UwMeU2J5Nc0
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2032947/The-bittern-One-Britains-rarest-birds-returnsbrink-extinction-enjoy-best-year-record.html#ixzz1y9Cj2iWx

Zeearend
http://rolfhobby.web-log.nl/rolfhobby/2007/04/jonge_zeearend_.html

Meerdere vogelsoorten
http://connorsbirdingsite.blogspot.nl/2009/07/8709-22709-western-poland.html
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http://home.tiscali.nl/jvanderw/poland01/wpoland.html
http://www.agronatura.nl/reisverslag-oderdelta-drawa-notec-vallei-slonsk-vogelreis1930/
http://www.mergus.be/wp-content/uploads/2012/02/Duitsland_Polen_BaltischeStaten11_VG.pdf
http://www.vwgalphen.nl/documentatie/Vogelreis%20Noordwest%20Polen%20mei%202012.pdf
https://publicwiki.deltares.nl/display/HBTDB/Algemeen+-+Bodemfauna-etende+vogels
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/succesvolle-slaapplaatstelling-aalscholver-en-grote-zilverreiger1
http://page.issuu.com/120211174221-2b046188b06b4b60ba9d692e661fcbdb/swf/page_1.swf
http://www.waarneming.nl

Grote grazers
http://birdsmongolia.blogspot.nl/2011/08/some-eastern-specialities-and-more-tour.htm
http://www.freenature.eu/free-en/p000429/news/news-archive/2012/wild-waterbuffalo-in-holoceneeurope

Muizen
http://www.kerkuilenwerkgroep-flevoland.nl/kerkuil/braakballen/braakballen_onderzoek_flevoland.htm
http://www.kennislink.nl/publicaties/de-noordse-woelmuis-bedreigd-door-concurrentie-van-de-aardmuis
http://www.metla.fi/hanke/3180/index-en.htm

Stekelbaars
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/wasser/fachtagung_fischwanderung/04_BunzelDr%FCke.pdf
http://www.zuiderzeeland.nl/visseninflevoland/vissoorten_visatlas/vissoorten?Ltr=d

Vistrappen
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/569-polder-breebaart
http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/gebieden/waddengebied/nederlandswaddengebied/texel/natuur-op-texel/mokbaai/
http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000973.html

Ecologie
http://www.iowadnr.gov/Portals/idnr/uploads/Hunting/Drought%20is%20a%20good%20thing%20for%
20wetlands.pdf
http://www.sussexotters.org/pdf/How%20to%20Create%20and%20Manage%20Reedbeds.pdf
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/EcologischeVereisten/VereistenHabitattypenDe
c2008.zip
https://publicwiki.deltares.nl/display/HBTDB/Moerasandijvie+-+Tephroseris+palustris

Landbouw
http://mediatheek.thinkquest.nl/~llb174/onderwerpen/Het%20landschap.htm

Kaarten
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http://www.natura2000ijsselmeergebied.nl/de-kaartenkamer/markermeerijmeer/vogels-vis-enbodemfauna-eters/309-vogels-vis-en-bodemfaunaeters-driehoeksmosseleters
http://www.natura2000ijsselmeergebied.nl/de-kaartenkamer/markermeerijmeer/vogels-vis-enbodemfauna-eters/311-vogels-vis-en-bodemfaunaeters-overige-bodemfaunaeters-ruiende-kuifeenden
http://www.natura2000ijsselmeergebied.nl/de-kaartenkamer/markermeerijmeer/vogels-vis-enbodemfauna-eters/312-vogels-vis-en-bodemfaunaeters-driehoeksmosseleters-kuifeend
http://www.natura2000ijsselmeergebied.nl/de-kaartenkamer/markermeerijmeer/vogels-vis-enbodemfauna-eters/315-vogels-vis-en-bodemfaunaeters-viseters-duikend-jagende-spieringetersaalscholver
http://www.natura2000ijsselmeergebied.nl/de-kaartenkamer/markermeerijmeer/vogels-vis-enbodemfauna-eters/317-vogels-vis-en-bodemfaunaeters-viseters-nonnetje
http://www.natura2000ijsselmeergebied.nl/de-kaartenkamer/markermeerijmeer/vogels-vis-enbodemfauna-eters/473-vogels-vis-en-bodemfaunaeters-vogels-driehoeksmosseleters-tafeleend

Referentiegebieden
http://birdsmongolia.blogspot.nl/2011/08/some-eastern-specialities-and-more-tour.htm
http://connorsbirdingsite.blogspot.nl/2009/07/8709-22709-western-poland.html
http://derstandard.at/1373512310748/Alle-25-Jahre-schrumpft-der-Neusiedler-See-um-90-Prozent
http://harrischainoflakescouncil.com/annualreports/2009/Appendix4.pdf
http://home.tiscali.nl/jvanderw/poland01/wpoland.html
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/earth/hi/earth_news/newsid_9364000/9364044.stm
http://old.parks.org.il/BuildaGate5/general2/data_card.php?Cat=~25~~355534781~Card12~&ru=&Site
Name=parks&Clt=&Bur=237582572
http://www.agronatura.nl/reisverslag-oderdelta-drawa-notec-vallei-slonsk-vogelreis1930/
http://www.bbc.co.uk/nature/17130206
http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=930
http://www.evergladesfoundation.org/breaking-news/drought-ignites-a-frenzy-at-corkscrew-swampsanctuary/
http://www.gainesville.com/article/20071224/NEWS/825241627/0/search
http://www.iraqfoundation.org/edenagain/publications/pdfs/newslet0704.html
http://www.jvanderw.nl/tripreports/PolenDld2009/report.html
http://www.lebensministerium.at/article/articleview/77364/1/27710
http://www.loe.org/shows/segments.html?programID=97-P13-00006&segmentID=5
http://www.mergus.be/wp-content/uploads/2012/02/Duitsland_Polen_BaltischeStaten11_VG.pdf
http://www.napa.ufl.edu/2002news/wadebird.htm
http://www.naturschutzringduemmer.de/pdf/Tagung_Wiesenvoegel_moor/Torfabbauflaechen_vogelschutz_richter_12042012.pdf
http://www.natuurmonumenten.nl/harderbroek
http://www.natuurmonumenten.nl/over-natuurmonumenten/pers-en-nieuws/nieuws/rietherstelharderbroek-door-drooglegging
http://www.pnujsciewarty.gov.pl/133,birds.html
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http://www.senat.fr/rap/r09-039/r09-039_mono.html
http://www.vwgalphen.nl/documentatie/Vogelreis%20Noordwest%20Polen%20mei%202012.pdf
http://www.wscc.org.mn/iba/Site%20accounts/MN009.pdf
http://www.wscc.org.mn/iba/Site%20accounts/MN014.pdf
http://www.wscc.org.mn/iba/Site%20accounts/MN063.pdf
http://www.wscc.org.mn/iba/Site%20accounts/MN069.pdf

Bestaand gebruik
http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/grote-projecten/luchthaven-lelystad/
http://www.natura2000.nl/items/uitleg-crisis-en-herstelwet.aspx
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?subj=effectenmatrix&tab=2
http://www.toets-online.nl/Toetsing_aan_vogeldoelen

Plannen en beleid
http://www.almere.nl/de_stad/stadsprojecten/verbreding_a6_1, geraadpleegd op 24 augustus 2010.
http://www.noord-west380kv.nl/de-verbinding/locatie/
http://www.prorail.nl/Publiek/Infraprojecten/NoordHolland/OV%20SAAL-corridor/Pages/OV%20SAALcorridor.aspx
http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen%5Fen%5Fprojecten/a%5Fwegen/a9/planstudie%5Fschiph
ol%5Famsterdam%5Falmere/
http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/mobiliteit%5Fen%5Fbereikbaarheid/randstad%5Furge
nt/
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