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Ron von der Hut Moerasherstel 
• Il/laaibeheer: dichtgegroeide rietsloot met aan weerszüden 

oud riet en aangrenzend jong riet, gemaaid in de voor- 
gaande winter, mei 2004. Foto: Ron van der Hut. 

Het vertalen van de te rre in ke us van 
moerasvogels naar goed beheer en een 
goede inrichting is een hele uitdaging. 
Dit artikel beschrijft de ervaringen, 
opgedaan tijdens het moerasherstelproject 
ten behoeve van roerdomp en andere 
moerasvogels in de Twiskepolder 
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Het Twiske, gelegen in de gemeen- 
ten Oostzaan en Landsmeer, is in 
de jaren zeventig en tachtig groten- 
deels op de schop gegaan om het 
geschikt te maken als recreatiege- 
bied. Als gevel van spontane 
moerasontwikkeling langs nieuwe 
watergangen en het groeiende aan- 
bod aan overjarig riet in de 
gehandhaafde rietpercelen is de 
moerasvogel bevolking in de loop 
van de jaren tachtig sterk toegeno- 
men. In de jaren 1990-1995 waren 

leidde tot een vruchtbare samen- 
werking. Op basis van mijn onder- 
zoek naar de terreinkeus van moe- 
rasvogels en terreinkennis van de 
beheerder is een tweetal experi- 
menten uitgevoerd in het deelge- 
bied de Belt. Vervolgens is dit 
gebied fasegewijs door middel van 
inrichtings- en beheersmaatregelen 
aangepakt. De Provincie Noord- 
Holland heeft het project onder- 
steund met subsidies in 2001, 2003 
en 2004. Landschap Noord-Holland 

Waar ondiep water (10-20 cm) aanwezig blaft in juli- 
augustus komt grote lisdodde massaal tot ontkieming 

de aantallen maximaal, met onder 
meer 3-5 broedparen van de roer- 
domp, 4-6 bruine kiekendieven, 
19-21 waterrallen, 25-29 snorren, 
l grote karekiet en 10 baardman- 
nen. Daarna ging het bergafwaarts 
met deze soorten, die kenmerkend 
zijn voor relatief jong - maar wel 
overjarig - waterriet. De oorzaak 
van de achteruitgang ligt in groot- 
schalige verdroging, verruiging en 
dichtgroeien met wilgen van riet- 
kragen en rietpercelen. Rond 2000 
verdwenen baardman en bruine 
kiekendief als broedvogel, roer- 
domp, waterral en snor liepen sterk 
in aantal terug. Om het tij te keren 
ben ik in 1997 met het recreatie- 
schap rond de tafel gaan zitten. Dit 

Gebied en herinrichting 

heeft in 2004 een initiërende en 
coördinerende rol gespeeld in een 
deel van de herinrichtingsmaatrege- 
len. In dit artikel worden de resul- 
taten van het project samengevat. 

Het deelgebied de Belt ligt direct 
ten oosten van de oude zandzuig- 
plas de Stootersplas. De oppervlak- 
te is 23 ha, waarvan 13 ha rietmoe- 
ras. In de jaren 2000-2005 is staps- 
gewijs in aan elkaar grenzende 
gebiedsdelen in totaal 6.5 ha 
opnieuw ingericht. Het gebied is 
door mij vanaf 1989 jaarlijks op 
broedvogels geïnventariseerd. 
Sinds de start van het moerasher- 
stelproject heb ik daarnaast gege- 

ven verzameld over het waterpeil, 
het maaibeheer en de vegetatieont- 
wikkeling. 
De herinrichtingsmaatregelen 
bestonden uit het verwijderen van 
houtopslag, het afgraven van circa 
20 cm van de bovenlaag en het uit- 
graven van sloten. De sloten kre- 
gen een breedte van 1-3 m en een 
diepte van 0,5-0.8 in. De vrijgeko- 
men grond is buiten het moerasge- 
bied verwerkt, onder ander ter ver- 
steviging van dijktaluds. De werk- 
zaamheden zijn uitgevoerd in de 
wintermaanden (december - januari) 
van 1999/2000 (0,4 ha), 2001/2002 
( l , l  ha), 2003/2004 (2,0 ha) en 
2004/2005 (3,0 ha). 
In de Belt kan het waterpeil afzon- 
derlijk gestuurd worden via stu- 
wen. Het peil ligt ongeveer een 
halve meter lager dan in het noor- 
delijk aangrenzende gebiedsdeel en 
een halve meter hoger dan het zui- 
delijk aangrenzende terrein. In de 
jaren 2000-2005 werd in de winter 
als hoogwaterpeil ca 2,20 m - NAP 
ingesteld. Daarna verliep het peil 
als gevel van neerslag en verdam- 
ping met een variatie breedte van 
circa 20 cm. Het minimumpeil in 
de zomer bedroeg 2,35 m - NAP. 
Voorafgaand aan de inrichtings- 
werkzaamheden is het peil omlaag 
gebracht tot 2,40 in NAP, na 
afronding van dit werk en na de 
werkzaamheden van de rietsnijder 
werd het peil weer opgezet. 
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• Waterral. Foto: Jankees Schwiebbe. 

Vegetatie 
De fasegewijze aanpak was bijzon- 
der leerzaam, omdat in elke fase de 
vegetatieontwikkeling weer anders 
verliep. De pilot "fase 09 (start 
2000) resulteerde in een min of 
meer vlak maaiveld. Hier ontwik- 
kelde zich al in het eerste groeisei- 
zoen een dekkende rietvegetatie. 
Een smalle rietsloot groeide in het 
tweede seizoen dicht. Fase l (start 
2002) leverde een afwisseling van 
ondiepe poelen, sloten en riet op. 
Dit was een gevolg van variatie in 
het maaiveldniveau. Op de plekken 
waar een riethoop lag of een 
opgaande wilg stond was een laag- 
te ontstaan. Deze poelen groeiden 
in het tweede groeiseizoen dicht 
met grote lisdodde. Het bijzondere 
van fase 3 (start 2004) was dat 
naast rietvegetaties een relatief 
grote ondiepe plas (0,7 ha) ont- 
stond. In 2005 groeide deze plas en 
een deel van de sloten gedeeltelijk 
dicht met grote lisdodde. Ook fase 

4 (start 2005) leverde een relatief 
grote ondiepe plas op ( l  ha), die in 
de loop van de eerste zomer nage- 
noeg volledig dichtgroeide met 
grote lisdodde. Tijdens fase 5 (start 
eveneens 2005) kwam na afgraving 
de bodem deels weer omhoog. Hier 
was de veenbodem nog vrij los van 
structuur. Al snel ontwikkelde zich 
een vlakdekkende rietvegetatie. De 
sloten met een diepte van ca 0,8 rn 
bleven grotendeels open maar in de 
sloten met een diepte van ca 0,5 m 
kwamen in juli-augustus verspreid 
grote lisdodde en riet op. 

Inmiddels is een afwisseling van 
moerasvegetatie, sloten en poelen 
ontstaan. Sloten en poelen namen 
in juli 2005 ongeveer 10% van het 
oppervlak in, riet 60%, lisdodde 
20%, ruigte 5% en 5% was onbe- 
groeid. Plaatselijk verschenen 
onder andere ruwe bies, oeverzeg- 
ge, kattenstaart, moerasandijvie en 
blaartrekkende boterbloem. In de 

sloten ontbraken waterplanten, met 
uitzondering van gedoornd hoorn- 
blad op twee locaties en hier en 
daar kroos of tab. Relevant voor 
roerdomp, waterral en baardman is 
het aanbod aan beschutte moeras- 
oevers. In het voorjaar van 2005 
bedroeg de lengte aan open sloten 
2,3 km. De oevers waren voor een 
deel begroeid met riet of lisdodde 
(3,7 km randlengte) en een deel 
daarvan, namelijk 0,8 km, betrof 
beschutte oevers met overjarige 
moerasvegetatie van minimaal l m 
hoog. 

• 

• 

Samenvattend hebben de ontwikke- 
lingen in de periode 2000-2005 
laten zien dat bij een natuurlijk 
peilverloop, met uitzakkend water 
in de periode mei-augustus in dit 
type gebied de volgende vegetatie- 
ontwikkeling optreedt: 

op permanent droge bodems komt 
ruigtevegetatie en wilgopslag op, 

bodems met een vrij losse struc- › 
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• Roerdomp. Foto: Jankees Schwiebbe. 
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tuur komen na afgraving met het 
opzetten van het peil mee omhoog, 
zodat het maaiveld weer droog 
komt te staan, daarmee bestaat het 
risico dat ruigte en houtopslag 
opkomt, 

op plas-dras gronden breidt riet 
zich via wortelstokken over grote 
oppervlakte uit, 

waar ondiep water (10-20 cm) 
aanwezig blijft in juli-augustus 
komt grote lisdodde massaal tot 
ontkieming, 

sloten met een waterdiepte tot 
ongeveer 50 cm groeien binnen 1-3 
jaar dicht met riet of grote lisdodde, 

sloten met een waterdiepte van 
minimaal ongeveer 80 cm in de 
zomer groeien zeer langzaam of 
niet volledig dicht - na ca 20 jaar 
kunnen deze nog steeds open zijn. 

Rietmaaibelweer 
In de winter van 2003/2004 is riet- 
maaibeheer geïntroduceerd om het 
rietmoeras op lange termijn te 
handhaven. Een rietsnijder oogst 
jaarlijks het grootste deel van de 
rietopstanden, maar laat stroken en 
overboeken gedurende 5-10 jaar 
staan. Als gevolg van de gefaseerde 
aanpak ontstaat een gevarieerde 
leeftijdsopbouw van de rietopstan- 
den. Het aandeel overjarig riet, dat 
bij het maaien gespaard werd in de 
vorm van randen en overboeken na 
voltooiing van fase 0-2 bedroeg 

Broedvogels 

20-25%. In de winter van 2004/ 
2005 ging echter onbedoeld een 
deel van het gespaarde riet bij het 
branden van maairesten in vlam- 
men op. 

Sinds de start van het moerasher- 
stelproject is de diversiteit aan 
moerasvogels geleidelijk toegeno- 
men. In totaal zijn in het jonge 
moeras in de jaren 2000-2005 
13 soorten broedvogels vastgesteld 
(tabel l). Het volgende overzicht 
toont de volgorde waarin de soor- 
ten zich hebben gevestigd in relatie 
tot het jaar van uitvoering van de 
herstelmaatregelen: 
• l e  jaar: waterral, meerkoet, kie- 

vit, tureluur, 

• 

• 
• 

2e jaar: wilde eend, rietzanger, 
kleine karekiet, baardman, riet- 
gors, 
3e jaar, grauwe gans, blauwborst, 
4e jaar: bosrietzanger (in rietruig- 
te), snor. 

Kievit en tureluur kwamen alleen 
in het eerste jaar na uitvoering tot 
broeden. ln het tweede jaar was het 
terrein met opgaande moerasvege- 
tatie niet meer geschikt. 

Tabel 1. Overzicht van het aantal 
broedvogels van doelsoorten en 
andere moerasvogels in de delen 
van de Belt, waar herinrichtings- 
maatregelen zen uitgevoerd. (0: 
alleen foeragerend waargenomen. 
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• Blauwborst. Foto: Jankees Schwiebbe. 

Broedvogelstand van doelsoorten in de Belt 
7989-2005. Weergegeven is het totale aantal 
territoria per jaar van roerdomp, bruine kiekendief 
porseleinhoen, waterral, snor en baardman 
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Doelsoorten van het project zijn 
roerdomp, waterral, porseleinhoen, 
bruine kiekendief, snor en 
baardman. Dankzij het herstel van 
jonge moeras vegetatie klimt het 
aantal broedparen van de doelsoor- 
ten in de Belt weer uit het dal 
(figuur 1). Het minimum werd 
bereikt in 2001 met 9 paar. In de 
jaren daarna nam het aantal toe tot 
17 in 2005. 

De roerdomp heeft in 2002, 2004 
en 2005 in het terrein wel gefoera- 
geerd, maar waarschijnlijk niet 
gebroed. In 2004 is waargenomen 
dat een vogel aankwam vliegen uit 
het Ilperveld (waarneming J. Evers). 
De ondiepe poelen met een hoog 
aanbod aan kikkers bleken aantrek- 
kelijk. De beperkende factor ligt 
waarschijnlijk in onvoldoende oud 
riet als nestplaats. Daarnaast nemen 
door het dichtgroeien van sloten en 

poelen de foerageermogelijkheden 
weer af. Het aanbod aan beschutte 
overjarige riet- en lisdoddenoevers 
als foerageergebied was in 2005 
met circa 800 m mogelijk te 
beperkt voor een roerdomp. Op 
basis van onderzoek naar de ter- 
reinkeus van de roerdomp in 
Nederland blijkt dat gemiddeld 
genomen 0,8-1,6 km aan beschutte 
rietlanden nodig is in de directe 
omgeving van een roerdomp-terri- 
torium (Van der Hut 2001 ). 
De bruine kiekendief is tot dusver 
niet tot broeden gekomen. In de 
aangepakte terreinen leek in 2005 
voor het eerst geschikte broedgele- 
genheid aanwezig. Ook voor deze 
soort geldt dat het aanbod aan 
overboeken met oud riet nog 
onvoldoende is. 
De waterral heeft opvallend snel 
geprofiteerd van de maatregelen. In 
2004 verschenen in juni twee paar 

waterrallen in jonge rietvegetatie. 
In juli 2005 - nadat de meeste tel- 
lers gestopt zijn met inventarise- 
ren! - verschenen 8 nieuwe territo- 
ria in jong moeras naast 2 sinds het 
voorjaar bezette territoria. De jonge 
riet- en lisdoddenvegetaties van 
1-1,5 m hoog met aangrenzende 
beschutte ondiepe poelen bleken 
bijzonder aantrekkelijk. In zeker 
8 van de 10 territoria ging het om 
paren en in 2 gevallen werden ook 
jongen waargenomen in augustus. 
Het porseleinhoen is niet waarge- 
nomen. De afwisseling van jong, 
laag en overjarig opgaand moeras 
in water lijkt wel geschikt, maar 
het oppervlak was vermoedelijk te 
beperkt. Het nieuwe jonge moeras 
kan aantrekkelijk zijn voor een 
porseleinhoen in de komende jaren. 
De snor vestigde zich in 2003 in 
een perceel met 3 jaar oud riet en 
in 2005 in een overboek met even- 
eens 3 jaar oud riet. In deze opstan- 
den bleek een onderlaag van oud 
plantenmateriaal ("kniklaag') rede- 
lijk ontwikkeld. De overige bij het 
maaien gespaarde rietstroken 
waren te smal om voldoende dek- 
king te bieden. 
De baardman is dankzij de inrich- 
tingsmaatregelen als broedvogel in 
het Twiske teruggekeerd. In de 
herfst van 2002 verschenen 5 paar 
in een rietperceel met een rijke 
zaadproductie en zij overwinterden 
ter plekke. In het voorjaar van 
2003 bleken nog 3 paar aanwezig. 
Zij verspreidden zich over de Belt 
en 2 paren benutten in de broedtijd 
het nieuwe rietterrein met beschut- 
te sloten en poelen om te foerage- 
ren. Minimaal 2 paren kwamen 
succesvol tot broeden. In de winter 
van 2003/2004 verbleven er 3 paar. 
Een paar kwam succesvol tot broe- 
den (5 jongen vlogen uit). In de 
herfst van 2004 en de daaropvol- 
gende winter verbleven er weder- 
om 3 paren. Na de vrij strenge 
vorstperiode begin maart 2005 
werden geen baardman ren in het 
terrein meer gezien. Waarschijnlijk 
hebben ze de vorstperiode niet 
overleefd. Het terrein bood met ca 
800 m lengte aan beschutte rietoe- 
vers foerageerterrein voor 1-3 paar. 
Op grond van onderzoek naar de › 
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• Kleine karekiet. Foto: Han Bouwmeester 

• Tabel 3. Voorkomen van m o eraszangvogeis en waterral 
in relatie tot de leeftüd van opgaande riet- en iisdodde- 
vegetaties in 2000-2005. Vermeld is het aantal territo- 
ria. De tabel laat de eerste vestiging in relatie tot de 
leeftüd van de vegetatie zien. Overigens worden de 
aantallen sterk bepaald door het aanbod (oppervlakte 
per leeftijdsklasse) en de breedte van de vegetatie per 
leeftijdsklasse. NB: de opstanden van 4-5 jaar zen niet 
breder dan 5 m en de vegetatie van 8 jaar betreft een 
oude smalle rietkraag in water 

Tabel 2. Voorkomen van moeraszangvogels en waterral in relatie tot 
de breedte van ovenarige rietstroken en overboeken in 2000-2005. 
Vermeld is het aantal territoria per breedteklasse. Alle stroken grenzen 
aan jonge rietvegetaties met een breedte van 35-50 m. 
* Waterral: 7 late vestigingen Uuli) in deels jong moeras; toegevoegd 
omdat het gaat om het aanbod van opgaande moerasvegetatie 
(> 7,5 m) tendens de vestigingsfase. 
NB: het aanbod verschilt per breedteklasse. Dit overzicht geeft een 
beeld van de minimumeisen. 

terreinkeus van de baardman in 
Nederland heeft een paar gemiddeld 
400-800 m aan beschutte rietoevers 
nodig als foerageergebied (Van der 
Hut 2003). In de voorgaande jaren 
bleek in het Twiske een paar toe te 
kunnen met ca 250 m. Indien het 
broedbestand in het terrein beperkt 
blijft tot slechts enkele paren, is de 
kans op jaarlijks broeden klein. 

Broedvogels in relatie tot 
overjarig riet 
In 2003/2004 is een maaibeheer 
ingesteld, waarbij stroken en over- 
hoeken worden gespaard. 
Inmiddels is het mogelijk om het 
effect van dit beheer op de broed- 
vogelstand van moerasvogels te 
beoordelen. Het stroken- en over- 
hoekenbeheer laat zien dat in zeer 
smalle rietkragen van ca 1 m geen 
moerasvogels broedden (tabel 2). 
In smalle stroken van 2-3 m vestig- 
den zich kleine karekiet en rietzan- 

ger. Rietgors, waterral en blauw- 
borst verschenen in bredere rietgor- 
dels, en snor en baardman bleken 
de hoogste eisen te stellen, name- 
lijk een breedte van minimaal 35- 
50 ITI. Hieruit blijkt dat het voor het 
bieden van leelebied van de 
doel soorten noodzakelijk is om 
naast rietstroken ook overboeken 
met een diameter van minimaal 25- 
50 m te laten staan. Dit geldt niet 
alleen voor snor en baardman. 
maar ook - op grond \ a n  omlcr- 
zoek in voorgaande jaren voor 
roerdomp en bruine kiekendief. 

Moerasvogels stellen niet alleen 
eisen aan de breedte of oppervlakte 
van riet- en moerasvegetaties, maar 
ook aan de leeftijd. Inmiddels ver- 
schillen de rietopstanden in leeftijd 
door de fasegewijze aanpak van 
moerasherstel. In jonge rietvegeta- 
ties vestigden zich waterral en (een 
enkele) kleine karekiet laat in het 
seizoen (tabel 3). Baardman nestel- 

de al in riet van l jaar oud, rietzan- 
ger en rietgors in stroken van 2 jaar 
oud. Blauwborst en snor versche- 
nen in rietvegetaties van minimaal 
3 jaar oud. Deze soorten hebben 
een vrij dichte onderlaag van oud 
plantenmateriaal nodig als nest- 
plaats. In de oudste leeftijdsklassen 
(4-5 jaar) vestigden zich relatief 
weinig moerasvogels, omdat het 
smalle stroken betrof. De dichtheid 
aan rietzangvogels nam in de loop 
van de eerste vier jaar sterk toe. 
Dit beeld komt overeen met eerder 
gepubliceerd onderzoek, waaruit 
blijkt dat voor de meeste soorten 
5-lOjaar oud riet optimaal is (Van 
der Hut 2()04a). 

Perspectief 
Een vergelijking van de huidige 
broedvogel stand met de vooraf 
opgestelde verwachting (Van der 
Hut 200lb, 2004b) laat zien dat tot 
dusver vier doelsoorten (met tussen 
haakjes de streefwaarde) hebben 
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• Rietzanger Foto: Jankees Schwiebbe. 
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geprofiteerd: roerdomp (1), water- 
ral (12), snor (5) en baardman (5), 
De roerdomp is (nog) niet tot broe- 
den gekomen, evenmin als het por- 
seleinhoen (1) en bruine kiekendief 
(1). De potenties voor de waterral 
zijn bijna gerealiseerd, die van de 
snor voor een klein deel. Hier zijn 
twee redenen voor. De eerste is dat 
uitgegaan wordt van een maaibeheer 
met een cyclus van 5-10 jaar in 
stroken langs (voormalige) sloten 
en in overboeken. Dit beheer is 
gestart in 2002/2003 en moet nog 
verder uitgebreid worden. De twee- 
de reden ligt in het dichtgroeien van 
sloten en poelen. Slechts de sloten 
met een (zomer)diepte van ca 80 cm 
blijven waarschijnlijk "langdurig" 
open. Indien het gevoerde rietmaai- 
beheer ordi ' - 
vestigings- c.{ 
voor oerdom 
snor en baardman. 
Naast de genoemde doelsoorten 
profiteren ook andere moerasvogels 
van de moerasherstelmaatregelen. 
De aantallen hangen af van het 
maaibeheer dat gevoerd gaat wor- 
den. Wordt de huidige aanpak 
voortgezet, dan betreft het de vol- 
gende soorten, met een globale 
schatting voor de rietzangvogels in 
het hele gebied voor de komende 5 
jaar: grauwe gans, wilde eend, meer- 
koel. blauwborst 10, kleine kare- 
kicl (60, rietzanger 15, rietgors 10. 

Conclusies en 
aanbevelingen 

. 

Het moerasherstelproject is een 
succes: jonge in water staande 
moerasvegetaties zijn weer terug 
met een rijke moerasvogelbevol- 
king. Op basis van de opgedane 
ervaringen kunnen de volgende 
aanbevelingen worden gedaan voor 
de aanpak in de komende jaren: 

Probeer een hoger winterpeil in te 
stellen. Dit is wenselijk omdat een, 
zij het klein, deel permanent droog 
staat. Een 10-20 cm hoger peil van 
2,0 à 2,1 m - NAP is voldoende om 
het opkomen van houtopslag en 
ruigte te voorkomen. 

Voer het gemaaide riet uiterlijk 
eind januari af, zodat de periode 
met een laag peil ZO kort mogelijk 

• 

• 

. 

. 

• 

is. Dit vergroot de overlevingskan- 
sen van amfibieën, is gunstig voor 
de ontwikkeling van moeras- en 
waterplanten en bevordert waar- 
schijnlijk de vestiging van de roer- 
domp als broedvogel. 

Laat oppervlaktewater in via de 
stuw aan de Stootersplas in plaats 
van die aan de noordoostelijke 
zijde. Dit kan de waterkwaliteit ten 
goede komen, en daarmee de ont- 
wikkeling van waterplantenvegeta- 
ties bevorderen. 

Breidt het huidige rietmaaibeheer 
uit naar de in 2004/2005 heringe- 
richte delen met rietvegetatie. Laat 
langs de sloten aan de "perceelzij- 
de' stroken staan met een breedte 
van 3-6 meter en daarnaast op ver- 
schillende (5) locaties een vak van 
minimaal 25x50 meter ("over- 
hoek9). Varieer de locaties en stel 
een cyclisch beheer in van 5-10 jaar. 

Schoon de sloten langs paden en 
bermen eens in de 2-4 jaar om 
dichtgroeien te voorkomen. 
Uitdiepen en verbreden van deze 
sloten is wenselijk om te voorko- 
men dat deze weer snel dichtgroeien. 

Laat bij het jaarlijks maaien van 
aan de sloten grenzende ruigtezo- 
nes een strook van 5 meter staan 
gedurende 2-4 jaar, zodat dekking 
aanwezig blijft voor vogels in en 
langs de rietoevers. 

Zet bij de volgende fase in op 
relatief diepe sloten en poelen met 
ondiepe oevers, zodat "duurzaam" 
beschut open water aanwezig blijft 
als foerageergebied voor roerdomp, 
waterral en baardman. 
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