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Kleine zwanen 

en plankzeilers in het -

randmerengebied 

Over het belang van de randmeren voor de jaarcyclus van de Kleine 
Zwaan en in hoeverre het plankzeilen in dit gebied voor deze vogel een 
bedreiging is of gaat vormen. 
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H. Brouwer, R. Daalder 
en E.Nieboer 

In Eurazië broeden drie soorten zwanen: 
de Knobbelzwaan (Cygnus o/or), de 
Wilde Zwaan (Cygnus cygnus) en de 
Kleine Zwaan (Cygnus columbianus be-
wickii). De Kleine Zwaan broedt het 
meest noordelijk van de drie. 

Het broedgebied ligt in het toen
dra klimaatsgebied (Voous, 1960, zie 
fig. 1). De vogels die in Noord-West 
Rusland van de Noorse grens tot in Tay-
mir broeden (in fig. 1 het zwarte 
gebied), overwinteren vrijwel allemaal in 
West-Europa. 

Slechts een klein aantal overwin
tert in Noord-West Iran en, sinds korte 
tijd, in Zuid Frankrijk (Cramp & Sim-
mons, 1977). De grootte van deze 
'westelijke populatie' wordt op 6.000 a 
12.000 vogels geschat (Scott, 1980, Mul-
lié & Poorter, 1977). Dit zijn wel de 
maximale aantallen. Ze geven een indi
catie dat het huidige bestand rond de 
10.000 vogels ligt. 

Sinds de afsluiting van de Zuider
zee is Nederland het belangrijkste win
terkwartier voor deze westelijke popula
tie geworden. In ons land verblijven tus
sen oktober en april naar schatting 3.000 
a 6.500 Kleine Zwanen (Cramp & Sim-
mons 1977, Van den Bergh, e.a. 1977, 
1978 en Van den Bergh, 1979, 1980 en 
1981). Volgens MuUié & Poorter (1977) 
waren in de winters 1975/76 en 1976/77 
voor de maand januari resp. 4447 en 

6411 Kleine Zwanen aanwezig wat bete
kent dat ongeveer 45 tot 65% van de ge
hele westelijke populatie in Nederland 
verbleef. 

Naast Nederland zijn Groot Brit-
tannië met Ierland (1500-2500 ex.) en 
Denemarken (700 ex.) de belangrijkste 
overwinteringslanden voor de Kleine 
Zwanen (Cramp & Simmons, 1977). 

In Nederland komen de Kleine 
Zwanen veelvuldig langs de grote rivie
ren, in het Deltagebied en in het Lau
wersmeer voor. De restanten van het IJs-
selmeer, de randmeren, herbergen in de 
winter echter de overgrote meerderheid, 
nl. gemiddeld 1.500 ex. en maximaal 
zelfs 4.000 ex. (Osieck 1979, Mullié & 
Poorter, 1977). Daarmee is het randme
rengebied het belangrijkste winterkwar
tier voor de westelijke Kleine Zwaan. 

In 1972 werd de zeilplank geïntro
duceerd. Enige jaren later kwam de zo
genaamde 'wetsuit' op de markt; een 
isolatiepak dat plankzeilen in de kou 
mogelijk maakt. Uit literatuuronderzoek 
en enquêtes blijkt dan ook dat het surf-
seizoen zich de laatste jaren uitbreidt en 
dat steeds meer mensen ook 's winters 
gaan plankzeilen. Bovendien zijn de 
plankzeilers ervarener geworden en leg
gen thans grotere afstanden af dan enige 
jaren geleden (Daalder & Brouwer, 
1984). 
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Figuur 1 Broed en overwinteringsgebieden 
van de Kleine Zwaan fCygnus columbia-
nusi in Europa en Azië. 
zwart = broedgebied westelijke populatie 
gestippeld = broedgebied oostelijke popu
latie 
zwarte stippen = voornaamste overwinte
ringsgebieden westelijke populatie 
gearceerd = overwinteringsgebied oostelij
ke populatie 
(Naar Mead 1983, Mullié & Poorter 1977, 
Voous 1960) 

Breeding- and wintering areas of the Be-
wick's Swan fCygnus columbianus) in Eu-
rope and Asia. 
black = breeding area of the western popu-
lation 
dotted = breeding area of the eastern po-
pulation 
black dots= major wintering areas of the 
western population 
arched = wintering area of the eastern po
pulation 
(After Mead 1983, Mullié & Poorter 1977, 
Voous 1960) 

Met de zeilplank kan men in on
diepe wateren terecht, dit in tegenstel
ling tot de conventionele watersport, die 
in de regel een waterdiepte van ten
minste 1,5 m vereist. Dit gebruik van 
ondiepten door de plankzeilers is nu 
juist de bedreiging voor de Kleine Zwa
nen. Deze vogels fourageren namelijk in 
wateren van maximaal 1 m diepte. Door 
hun geringe diepte waren grote delen 
van de randmeren ongeschikt voor de 
watersport met uitzondering van de 
catamaran-zeilsport. Dit is sinds de in
voering van de zeilplank niet meer zo en 
daardoor worden de Kleine Zwanen, die 
juist in de ondiepten hun voedsel zoe
ken en rusten, bedreigd, zoals in dit arti
kel zal worden aangetoond. 

Het belang van de randmeren 
voor de Kleine Zwaan 
In hun overwinteringsgebied prefereren 
Kleine Zwanen vegetatierijke wateren: 
kustgebieden, lagunes en binnenwate
ren. Op een diepte van 0,2 tot maximaal 
1 m graven ze wortels en wortelstokken 
uit van Fonteinkruiden (Potamogeton 
spec), Zannichellia (Zannichellia pa-
lustris), Groot Zeegras (Zostera manna), 
Gedoomd Hoornblad {Ceratophyllum 
demersum) en Slijkgras (Spartina spec). 

Vóór de aanleg van de Afsluitdijk 
(1932) fourageerden enige honderden 
Kleine Zwanen langs de Zuiderzeekust 
op de wortelknollen van Schedefontein
kruid (Potamogeton pectinatus) en op 
Zeegras (Brouwer & Tinbergen, 1939). 

Na het ontstaan van het IJsselmeer 

breidden de fonteinkruidvelden zich 
uit, dankzij de verzoeting van het water. 
Tussen 1940 en 1968 was een maximale 
hoeveelheid fonteinkruiden in de (in de
ze periode gevormde) randmeren aanwe
zig. De Kleine Zwanen hebben deze uit
breiding van hun voedselvelden op de 
voet gevolgd en in die periode overwin
terden 3000-5000 ex. in dit gebied. In
dertijd betekende dat tussen 30 en 50% 
van de westelijke populatie (Timmer
man, 1977). Voorheen overwinterden 
deze vogels vermoedelijk in Groot Brit-
tannië en Ierland, alwaar (met name in 
Ierland) het aantal fourageergebieden 
voor de zwanen schaarser werd (Timmer
man, 1977; Atkinson Willes, 1975). 

Watervervuiling zorgde eind jaren 
zestig voor een achteruitgang van de 
fonteinkruidvelden. Nog steeds bleef 
het randmerengebied het belangrijkste 
fonteinkruidengebied van NW Europa. 
Door voedselgebrek daalde het aantal 
overwinterende Kleine Zwanen in de 
randmeren tot ± 1.000 ex. In dezelfde 
periode steeg het aantal Kleine Zwanen 
in het Deltagebied en langs de Waal en 
IJssel. Een deel zal ook doorgetrokken 
zijn naar Engeland en Ierland (Mullié & 
Poorter, 1977). 

De fonteinkruidvelden in de rand
meren bleken ook voor de overgebleven 
Kleine Zwanen niet voldoende voedsel 
op te leveren. Als deze fonteinkruidvel
den leeggegraasd zijn, verhuizen de 
zwanen naar de graslanden, die langs de 
voormalige Zuiderzeekust zijn gelegen. 
Dit gebeurde voor het eerst in 1968. 
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De laatste jaren verbetert de wa
terkwaliteit van de randmeren dankzij 
de waterzuivering. De fonteinkruidvel-
dcn zijn bezig zich langzaam te herstel
len. De voedselsituatie van de Kleine 
Zwaan wordt daardoor gunstiger. De 
aantallen zwanen op de randmeren wor
den groter, en zij blijven langer (tot in 
februari) gebruik maken van de fourage-
velden. 

Veluwemeer 
Ook op het Veluwemeer, dat van 1971 
tot 1976 door de zwanen werd gemeden 
(Osieck, 1979) worden nu weer behoor
lijke aantallen aangetroffen. De zwanen-
tellingen op dit randmeer zijn voor het 
winterseizoen 1981/82 samengebracht 
in tabel 1. In deze tabel valt op dat het 
percentage Ie jaars vogels in februari en 
maart aanzienlijk hoger is dan in okto
ber en november. Omdat Kleine Zwa
nen in familieverband leven, wijst dit er
op dat in februari en maart andere Klei
ne Zwanen in het Veluwemeer aanwezig 
waren dan in oktober en november. 

Uit onderzoek van Evans (1982) 
met in Slimbridge (Engeland) gemerkte 
zwanen blijkt dat daarvan juist in de 
maanden februari en maart veel exem
plaren in Nederland worden gezien. Van 
deze Slimbridge-vogels was het jongen-
pcrcentage 16,5%. Het is dus waar
schijnlijk dat de Kleine Zwanen die in 
Slimbridge overwinteren, in februari en 
maart in het Veluwemeer aanwezig zijn. 
Later verhuizen deze vogels naar de 
Elbe-monding (West Duitsland). 

Trek 
Volgens Cramp & Simmons (1977) ver
trekken de Kleine Zwanen vanaf begin 
september uit hun broedgebieden in de 
toendrazonc. Via de kusten van de 
Noordelijke Ijszee komen zij in de Witte 
Zee en vandaar zetten zij, via het Ladoga 
Meer koers naar de Finse Golf. Via 
Noord-Estland, Gotland, het uiterste 
zuiden van Zweden en de Zuidelijk 
Oostzee-kust bereiken zij Nederland in 
october. Vandaar vliegt nog een gedeelte 
door naar het westen. Het aantal dat in 
Nederland blijft (en dat nog wordt aan
gevuld met vogels van oostelijker 
pleisterplaatsen, die in november aanko
men) is echter groter. De voorjaarstrek 
begint in Nederland al begin maart. De 
meeste vogels zijn aan het eind van die 
maand verdwenen. In de periode tussen 
het vertrek uit Nederland en de aan
komst in de broedgebieden (half 
mei/half juni) worden de Kleine Zwa

nen waargenomen aan de Elbe-monding 
(grote aantallen), midden Zweden, het 
Baltische gebied, Finland en Leningrad. 

In het algemeen geldt dat de Klei
ne Zwaan van verscheidene pleisterplaat
sen gebruik maakt alvorens in het broed
gebied te arriveren. Zoals we al gezien 
hebben vormen de randmeren voor de in 

Slimbridge overwinterende zwanen één 
van de pleisterplaatsen. 

Geconcludeerd kan worden dat de 
randmeren niet alleen een functie ver
vullen als overwinteringsgebied voor de 
Kleine Zwanen, maar ook als doortrek-
gebied. Er maken dus meer zwanen van 
de randmeren gebruik dan door de 

Periode van de 
tellingen 

20-31 oct. 1981 

2-29 nov. 1981 

5-26 febr. 1982 

3-10 mrt. 1982 

Aantal 
tellingen 

4 

9 

4 

3 

Per keer getelde totaal 
aantal vogels 

Gemiddeld 

360 

605 

663 

268 

Spreiding 

70-510 

130-927 

60-900 

50-395 

Percentage eerstejaars 
vogels van het totaal 

Gemiddeld 

2,8 

2,2 

11,2 

15,7 

Spreiding 

0,0- 6,6 

0,0- 5,1 

9,0-16,7 

8,4-30,0 

Tabel 1 Samenvatting van de resultaten van tellingen van Kleine Zwaan in het Veluwemeer 
in het winterseizoen 1981/82, naar gegevens van het Staatsbosbeheer in Lelystad. 
De volgende extreme of onvolledige waarnemingen werden ter wille van de duidelijkheid 
niet in de tabel vermeld: 19 okt. 2 volw. vogels, 3 dec. 10 volw. vogels, 22 en 23 febr. 1154 
vogels met onbekend aantal eerstejaars, 12 mrt. 3 volw. vogels. 

Summary of the counted number of wintering Bewick's Swans in 1981/82 in the Veluwe
meer after data of the State Forestry Service. The columns show: period of counts, num
ber of counts, total number of birds counted (mean and range) and juveniles (as a percen
tage of the total number, mean and range). The following observations are not included in 
this summary: 19 Oct. 2 ad., 3 Dec. 10 ad., 22 and 23 Febr. 1154 birds, no. of juv. un-
known, 12 IVIarch 3 ad. 

Dront«rmeer 

Veluwemeer 

Wolderwud 

Eemmeer 
Nuldernduw 

Nijkerkernauw 

Figuur 2 Het randmeren gebied, met gearceerd de onderzochte randmeren. 

The 'Randmeren' area (the research area is arched). 
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Figuur 3 Huidige- en potentiële fontein
kruid velden in de randmeren en de door 
plankzeilers gebruikte oppervlakten (gege
vens Staatsbosbeheer Lelystad). 

Present and potential Potamogeton fields 
in the randmeren area and the areas used 
by windsurfers (data State Forest Service 
Lelystad). 

3-1 Gooimeer 

•*K = huidige fonteinkruid velden 
= present Potamogeton fields 

= grens potentiële fonteinkruid veld 
= border potential Potamogeton field 

O 
= door plankzeilers gebruikte oppervlakten in 1980 en 1981 
= areas used by windsurfers in 1980 and 1981 

door plankzeilers gebruikte oppervlakten in october en/of maart 1980 en 1981 
areas used by windsurfers in October and/or March 1980 and 1981 
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maximum aantallen per telling worden 
aangegeven. 

Zeilplanktellingen 
In 1980 en 1981 voerde het Staatsbosbe
heer (Lelystad) op onregelmatige tijden, 
ook op weekenden, recreatietellingen uit 
op de randmeren. De gegevens van het 
Gooimeer, Eemmeer, Nijkerkernauw, 
Nuldernauw, Wolderwijd en Veluwe-
meer werden door ons uitgewerkt (zie 
fig. 2). Tevens werd gebruik gemaakt 
van door de RIJP verzamelde gegevens 
(Biemans, 1983). 

Op 64 dagen in 1980 en 1981 no
teerden medewerkers van het Staatsbos
beheer de verblijfplaatsen en het aantal 
plankzeilers, evenals het door hen ge
bruikte oppervlak op kaarten van de 
randmeren. Op al deze dagen werden 
plankzeilers aangetroffen. Per randmeer 
stonden ons gemiddeld 20 waarnemin
gen ter beschikking. De gegevens wer
den op verzamelkaarten gezet, waarop 
tevens de huidige fourage-( = fontein-
kruid-)velden staan aangegeven en de 
1 m dieptelijn (zie fig. 3-1 t/m 3-IV). 
Het gebied tussen de 1 m dieptelijn en 
de kust geeft het potentiële fontein-
kruidveld aan: begroeiing die verwacht 
kan worden bij een toenemende water
zuivering. In het kort zullen wij de tel
resultaten per randmeer bespreken. 

Gooimeer (fig. 3-1) 
De vijf, hier aanwezige fonteinkruidvel-
den worden alle door de plankzeilers ge
bruikt. Tot nog toe zijn ze in october en 
maart in vier fouragevelden aangetrof
fen , op de kaart de surfgebieden C, E en 
H. 

Tussen Huizen en Naarden kun
nen de fonteinkruiden zich nog flink 
uitbreiden. De helft van het Gooimeer 
tussen deze beide plaatsen zou geheel 
dicht kunnen groeien. Dit gebied staat 
nu al onder druk van de plankzeilerij. 

Eemmeer en Nijkerkernauw (fig. 3-II) 
Op één klein veldje tussen de surfgebie
den G en H na, wordt door de plankzei
lers van alle fonteinkruidvelden gebruik 
gemaakt. Tijdens de tellingen in october 
en maart zijn de plankzeilers vrijwel 
overal aangetroffen, met uitzondering 
van het gebied ten westen van de Eem. 
Aan de oude landkust van het Eemmeer 
is nog een flinke uitbreiding van de fon
teinkruidvelden mogelijk. Op verschil
lende locaties van dit, gedeeltelijk nog 
potentiële, veld kan in de winterperiode 
het plankzeilen verwacht worden. 

Nuldernauw en Wolderwijd (fig. 3-III) 
Vrijwel langs de gehele oude kust van 
het IJsselmeer wordt geplankzeild. Dit 
geldt ook voor de maanden october en 
maart. De uitbreiding van het fontein-
kruidveld in het Wolderwijd kan aan
zienlijk zijn. Ook dit veld is in october 
en maart niet gevrijwaard van plankzei
lers. Aan het Wolderwijd is een surf-
strand aangewezen nabij het centrum 
van een belangrijke pleisterplaats van de 
Kleine Zwaan. 

Veluwemeer (fig. 3-IV) 
Tijdens de tellingen van Staatsbosbeheer 
werd tussen Harderwijk en Elburg geen 
plankzeilerij geregistreerd. Dit grote 
fonteinkruidveld lijkt zich ook nog sterk 
te kunnen uitbreiden. Langs deze oude 
kust komen echter steeds meer illegale 
surfstrandjes, juist langs dit grote fon
teinkruidveld (med. A. Hottinga), o.a. 
ook nabij Elburg (med. G. van Dijk). 

Tot nu toe schijnt 's winters geen 
gebruik gemaakt te worden van het surf-
gebied A aan de kust van Oostelijk Fle
voland bij Harderwijk. Tussen Elburg en 
de Roggebotsluis (surfgebied D) werd in 
october en maart de plankzeilsport beoe
fend. Ook in dit deel van het Dronter-
mcer kan de submerse vegetatie, bij ver
betering van de waterkwaliteit nog sterk 
toenemen. 

Uit de hier gepresenteerde gege
vens blijkt dat de fouragegebieden van 
de Kleine Zwaan bij verbetering van de 

waterkwaliteit in oppervlakte zeker twee 
maal zo groot kunnen worden. In dat 
opzicht lijkt de toekomst voor de Kleine 
Zwaan rooskleurig. Doordat hier tijdens 
het verblijf van de Kleine Zwaan ook ge
plankzeild wordt komt deze vogel echter 
zwaar onder druk te staan. 

In totaal staan 25 fouragevelden 
aan de Kleine Zwaan ter beschikking. 
Op 13 daarvan werden in october plank
zeilers aangetroffen (zie tabel 2). In oc
tober leeft de Kleine Zwaan geheel van 
fonteinkruiden, zodat gesteld kan wor
den dat hij dan direct door plankzeilers 
van zijn fouragcergebieden verdreven 
wordt. Tijdens de Staatsbosbeheer tel
lingen werd het daadwerkelijk verjagen 
van Kleine Zwanen ook waargenomen. 
Het is mogelijk dat veelvuldige versto
ring op de randmeren de vogels al vroeg
tijdig naar de graslanden doet verhui
zen. 

In maart werd op 9 fouragevelden 
geplankzeild (gegevens van 9 data). Zes 
data in maart vielen in de eerste helft 
van de maand, een periode waarin de 
zwanen nog talrijk kunnen zijn in Ne
derland. 

Als conclusie valt uit bovenstaan
de resultaten af te leiden dat thans de 
fourage- en rustgebieden van de Kleine 
Zwaan in de randmeren "vogelvrij" zijn 
voor de plankzeilsport en dat deze re-
creatievorm bedreigend is voor deze vo
gel. 

1980 en 1981 
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aantal velden Fonteinkruid 25 10 

aantal velden Fonteinkruid in gebruik bij plankzeilers 19 

idem in october 13 

idem in maart 

idem in october en maart 

9 

15 

Tabel 2 Het aantal fonteinkruid velden dat de Kleine Zwaan ter beschikking staat per rand
meer, en het aantal velden dat, in verschillende periodes in 1980 en 1981 door plankzeilers 
gebruikt werd. (gegevens Staatsbosbeheer Lelystad). 

Number of Potamogeton fields available for the Bewick's Swans in the randmeren area 
and the number of fields that were used by the windsurfers in various periods in 1980 and 
1981. (data State Forest Service Lelystad). 
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De randmeren en het broedsucces 
De overstap van de Kleine Zwaan van 
waterplanten op landplanten heeft zich, 
sinds 1968, niet alleen in Nederland vol
trokken. In later jaren werd dit ver
schijnsel ook opgemerkt op de Britse ei
landen en in Denemarken (MuUié & 
Poorter, 1977). Thans worden grassoor
ten veel aangetroffen in het dieet van de 
Kleine Zwaan. 

In Nederland heeft kennelijk de 
eutrofiëring van de randmeren en het 
IJsselmeer de achteruitgang van de fon
teinkruiden veroorzaakt. Het is de vraag 
in hoeverre deze overstap schadelijk is 
geweest voor de Kleine Zwaan. 

De wortels en wortelknolletjes van 
het Schedefonteinkruid (het belang
rijkste watervoedsel) bevatten ongeveer 
20 maal zoveel zetmeel per gram droog-
gewicht als gras. Poorter (1978) ver
moedt dat het inferieure voedsel (gras) 
de oorzaak is van het lage jongenpercen-
tage dat hij in de jaren zeventig in de 
troepen Kleine Zwanen langs de rand
meren aantrof. Naar zijn idee zouden de 
o o een te laag gewicht hebben op het 

moment dat ze aan de trek naar de noor
delijke broedgebieden beginnen. Het te 
lage gewicht veroorzaakt dan een gering 
voortplantingssucces, wat op den duur 
zou kunnen leiden tot achteruitgang of 
zelfs uitsterven van de westelijke popula
tie. 

Aan de andere kant wordt ook ge
meld dat de zwanen in februari en maart 
juist de overjarige, oude graslanden op
zoeken om te profiteren van het jonge, 
eiwitrijke gras. Bovendien zijn er in De
nemarken overwinteringsgebieden be
kend waar de Kleine Zwanen nog geheel 
op hun natuurlijke, submerse voedsel 
fourageren, terwijl daar (volgens tellin
gen in november 1976) het percentage 
juvenielen nog lager was dan in Neder
land (Mullié & Poorter, 1977). 

Ebbingee.a., (1982) toonden voor 
de Rotgans (Branta bernicla) aan dat het 
gewicht van de 5 2 , dat vlak voor het 
vertrek naar de broedgebieden wordt be
reikt, van invloed is op het broedsucces. 
Er bestaat een verband tussen een hoog 
vertrekgewicht van de 5 « en het aantal 
en de grootte van de legsels. Iets derge
lijks lijkt ook het geval te zijn bij steltlo
pers (van der Have, Nieboer & Boere in 
prep.). Volgens Ebbinge e.a., (1982) 
zijn voor het broedsucces de lente
pleisterplaatsen van belang, waar, in 
zeer korte tijd, een sterke gewichtstoena-
me van de 5 5 plaatsvindt. Naar onze 

mening hebben de randmeren voor de 
Kleine Zwaan niet de functie van lente-
pleisterplaats; daarvoor verlaten de vo
gels dit gebied te vroeg in het voorjaar. 

Conclusie 
Meer dan de helft van de westelijke po
pulatie van de Kleine Zwaan maakt als 
overwinteraar of op doortrek gebruik van 
het randmerengebied. Het is duidelijk 
dat het randmerengebied van groot in
ternationaal belang is voor de Kleine 
Zwaan en bescherming verdient in het 
kader van de Ramsar conventie. Gooi
meer, Veluwemeer en de polders Zeldert 
en Arkemheen zijn dan ook (wegens de 
aanwezigheid van Kleine Zwanen) opge
nomen op een lijst van belangrijke wa
terrijke vogelgebieden in Nederland 
(Osieck, 1982). Overigens zou deze op
somming uitgebreid kunnen worden 
met de polder De Haar, de polder 
Oosterwolde en het Wolderwijd. 

De zeilplanktellingen uit 1980 en 
1981 tonen aan dat de rust- en foura-
geergebieden van de Kleine Zwaan in 
het randmerengebied niet meer geïso
leerd liggen. Door de geringe diepte van 
de fouragevelden heeft de plankzeiler 
hier een vrijwel exclusief gebruik en is 
daarmee de voornaamste verstoringsbron 
in dit gebied. Waar geplankzeild wordt 
kan door de zwanen niet gefourageerd 
en gerust worden. 

Aannemelijk is dat na 1980/81 op 
een nog grotere schaal en frequenter op 
de randmeren wordt geplankzeild. Om
dat in de laatste drie jaar het aantal 
plankzeilers landelijk is gestegen van 
80.000 a 100.000 naar 500.000 a 
800.000 en omdat de plankzeilers steeds 
ervarener worden, steeds meer 's winters 
plankzeilen en steeds grotere afstanden 
afleggen. 

Het is mogelijk dat veelvuldige 
verstoring de vogels eerder naar de 
graslanden doet verhuizen. Indien geen 
maatregelen worden genomen is het 
aannemelijk dat de plankzeilers de zwa
nen zullen verhinderen om de uitbrei
ding van de fouragevelden te kunnen 
benutten. De vogels worden dan ge
dwongen op graslanden te fourageren, 
terwijl hun natuurlijke biotoop in vol
doende mate aanwezig is. Hoe schade
lijk het fourageren op de graslanden is 
voor de Kleine Zwaan, is niet duidelijk. 
Nederland draagt echter als belang
rijkste overwinteringsgebied in Europa 
van deze zeldzame vogel een bijzondere 
verantwoordelijkheid en kan zich hier 

geen risico s permitteren. 

Voorstellen 
In het kader van de internationale ver
antwoordelijkheid van Nederland als 
overwinteringsgebied voor de Kleine 
Zwaan (vastgelegd in ondermeer de 
Ramsar-conventie) zijn maatregelen ter 
bescherming van de Kleine Zwaan nood
zakelijk. Een afsluiting van alle bestaan
de en potentiële fouragevelden tot de 
één meter dieptelijn in de periode dat 
Kleine Zwanen in het randmerengebied 
aanwezig zijn (october t/m maart) is aan 
te bevelen ten behoeve van deze soort. 
Daarbij moet rekening gehouden wor
den met de toekomstige uitbreiding van 
deze fouragevelden. Bovendien is het, in 
belang van natuurbehoud, tijd om op te 
treden tegen illegale surfstranden. Een 
enkele legale aanlegplaats opheffen is 
zelfs nodig, indien deze een effectieve 
zonering in de weg staat. 

Bij de zonering van de Randme
ren, die gewenst is voor het natuurbe
houd, dienen uiteraard ook de functies 
die deze meren hebben voor andere wa
tervogels te worden betrokken. In het 
bijzonder dient echter rekening te wor
den gehouden met de beschreven in
vloed van het plankzeilen op de Kleine 
Zwaan. 
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Summary 
Bewick's Swans and windsurfers in the 
'Randmeren' atea. 

The winter biotope of the Bewick's Swan 
(Cygnus columbianus bewickü) consists of 
waters rich in vegetation mainly Pond-weed 
(Potamegeton spec.) with a maximum depth 
of 1 meter. The Randmeren area (fig. 1), 
being the largest aquatic plant field in Euro
pe, is the main hibernating area of the 
western Bewick's Swan (on the average 
12,5% of the population winters hcre to a 
maximum of 40%). The Randmeren area is 
also very important for migrating Bewick's 
Swans that winter in Great Britain. 
In the late sixties a food shortage caused by 
water poUution forced the Bewick's Swan to 
find its nourishment on grassland. Pond-
weed root however, contains about twenty ti-
mes as much starch as grass does. 
Thanks to water purification the Pond-weed 

is now recovering itself and the number of 
Bewick's Swans is increasing. This would be
nefit the Bewick's Swan if there was a qua-
rantee that they would not be disturbed in 
the Randmeren area during the winter. 
Counts of the State Forest Service in 1980 and 
1981 however show that there is an increasing 
use of the shallows in the Randmeren area by 
windsurfers. In October 1980 and 1981 there 
were windsurfers on 13 of the 25 feeding 
grounds of the Bewjck's Swan and in March 
on 9 of the 25 grounds. It is very likely that 
windsurfing in winter will extend. One wind
surfer is sufficiënt to chase the Bewick's 
Swans away from the feeding grounds. 
The presence of windsurfers in winter will 
probably force the Bewick's Swans to feed on 
grassland in spite of a sufficiënt growth of 
pond-weed in the near future. 
Therefore advise is given to close all feeding 
grounds for windsurfers from October until 
April and to act against illegal surfing sites. 
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