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Het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN)
noemt dat Markermeer van 'aanmerkelijke na-

tuurwetenschappelijke betekenis’. Deze, uit

1975 (!) daterende uitspraak van het RIN heeft

tot nu toe de regering nog niet kunnen af-

brengen van haar standpunt, dat het Marker-

meer moet worden ingepolderd.

Wat is er nu zo bijzonder aan het Markermeer,

waarom is het Markermeer een natuurgebied

van uitzonderlijke betekenis?

Bij bestudering van het leven in het Ijssel-

meer kan men het beste beginnen bij de bo-

demorganismen, omdat deze een belangrijk
onderdeel vormen van de voedselketen in het

water. Zonder bodemorganismen is weinig le-

ven mogelijk en het vddrkomen van deze or-

ganismen is dan ook uiterst belangrijk voor

de aanwezigheid van hogere organismen, zo-

als vissen en watervogels.

De bodemorganismen in het Uselmeer zijn

sterk afhankelijk van de bodemsamenstel-

ling, Een voorbeeld; in zachte bodems komen

meer oligochaeten (wormen) voor dan in har-

dere bodems. Vrij zachte bodems vinden wij

in het Markermeer, de hardere, zandige, voor-

al in de rest van het Ijsselmeer.

Uit onderzoekingen is gebleken dat oligo-

chaeten en muggenlarven in grote aantallen

vddrkomen in het Markermeer. De muggenlar-

ven zljn na de afsluiting van de Zuiderzee en

Het IJsselmeer is een natuurgebied van uitzonderlijke waarde. Een door mensenhanden ge-

vormd natuurgebied,dan wel te verstaan. Door de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 verander-

de het oorspronkelijke zoutwatermilieu in een zoetwatermilieu. Zoutwatervissen, zoals de Ha-

ring en de Ansjovis, verdwenen, andere vissoorten kwamen daarvoor in de plaats: de Snoek-

baars, de Baars, de Brasem. Ook de bodemorganismen veranderden van soort en het IJssel-

meer werd mede hierdoor aantrekkelijk voor duizenden watervogels, die het gebiedgebruiken

als overwinterings-en doortrekgebied.

Een groot deel van het IJsselmeer is in de loop der jaren drooggelegden zo ontstonden achter-

eenvolgens de Wieringermeerpolder, de Noordoostpolder en de beide Flevopolders, Het heeft

ook altijd in de bedoeling gelegen het zuidwestelijk deel van het IJsselmeer in te polderen. De

naam van die nieuwe polder was al lang vastgesteld: de Markerwaard. Het is in de laatste jaren

gebruikelijk geworden het bewuste gebied, dat wordt begrensd door de dijk Enkhuizen-Lely-

stad, de kust van Zuidelijk Flevoland, het IJ-meer en de kust van Noord-Holland tussen Durger-

dam en Enkhuizen te betitelen als ’Markermeer’.

Het Markermeer is van uitermategroot belang als doortrek- enoverwinteringsgebied voor het Nonnelje.
Foto; Piet Munsterman.
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de verzoeting van het water een steeds grote-

re rol gaan spelen als voedsel voor vissen en

het vdbrkomen van deze organismen is dan

ook erg belangrijk voor de visstand. Ook Vlo-

kreeften komen in grote hoeveelheden in het

Markermeer voor.

Een belangrijk vertegenwoordiger van de bo-

demfauna is de Driehoeksmossel (Dreissena

polymorpha) Sinds 1936 komt het dier in gro-

te aantallen in het Ijsselmeer voor. Om-

streeks 1970 werd het aantal ruw geschat op

ruim 700 miljard! De Driehoeksmossel is voor

een aantal vissoorten een belangrijke voed-

selbron. Vooral Voorn, Kolblei en Brasem

eten Driehoeksmosselen, maar ook de IJssel-

meerbot schijnt de mossel te eten. De larven

van het dier dienen als voedsel voor zeer

jonge Snoekbaars, Baars, Spiering en Voorn.

Maar Driehoeksmosselen vormen ook een be-

langrijke bron van voedsel voor bepaalde

soorten duikeenden, zoals Kuifeenden, Tafel-

eenden, Krooneenden, Brilduikers, Witoog-

eenden, Toppereenden, Grote en Middelste

Zaagbekken en Nonnetjes.

Mede door de aanwezigheid van de vele bo-

demorganismen kan worden gesteld dat het

Markermeer voor de visstand belangrijker is

dan het noordelijk deel van het Ijsselmeer.

Vanuit economisch oogpunt is de Aal de be-

langrijkste vissoort, de Snoekbaars komt het

meeste voor in het gebied. Andere belangrij-

ke vissoorten zijn de Blankvoorn, de Brasem,

de Pos en de Spiering.
Het Rijksinstituut voor Natuurbeheer heeft

gesteld, dat de ornithologische betekenis van

het Markermeer voor een deel direct samen-

hangt met de visstand.

In de laatste tien jaar is het steeds duidelijker

geworden dat het Ijsselmeer en vooral het

Markermeer uitermate belangrijk zijn voor de

watervogels van West-Europa. Het Rijksinsti-
tuut voor Natuurbeheer noemt het Marker-

meer in internationaal opzicht van grote bete-

kenis als doortrek- en overwinteringsgebied

voor waterwild in het algemeen, als overwin-

teringsgebied voor het Nonnetje in het bijzon-

der en als voedselgebied voor de Aalschol-

vers van het Naardermeer.

In 1978 werd een belangrijke nota over water-

vogels gepubliceerd, namelijk de nota ’Eva-

luate van West-Europese overwinteringsge-

bieden van watervogels’, opgesteld door

Rijkswaterstaat, Deltadienst, hoofdafdeling

Milieu. Uit deze nota bleek overduidelijk dat

Nederland het belangrijkste overwinterings-

gebied voor watervogels uit het hoge noor-

den is; elk seizoen strijken in ons land naar

schatting 1,7 miljoen watervogels neer. Op

zichzelf is dat niet zo bijzonder, w6l dat het

Ijsselmeer de ranglijst van alle onderzochte

gebieden aanvoert, met zeer grote voor-

sprong op nummertwee.

In de nota zijn 36 soorten trekvogels in ogen-

schouw genomen, verdeeld in vier groepen: 1.

zwemeenden; 2. duik- en zee6enden, alsmede

de Meerkoet; 3. ganzen en Kleine Zwaan en 4.

Bergeend en steltlopers.

West-Europa telt vijfentwintig gebieden, die

belangrijk zijn voor de instandhouding van

watervogels. Hiervan liggen er zeven in Ne-

Het Ijsselmeer is voor het Nonnetje hetbelangrijkste doortrek- en overwinteringsgebied. Inpoldering van het Markermeer zou

voor het Nonnetjefatale gevolgen kunnenhebben. Foto: Piet Munsterman.
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derland; het Ijsselmeer, het Deltagebied, de

Nederlandse Waddenzee, Friesland, de

streek van de grote rivieren, het Hollandse

polderlandschapen de gezamenlijke eenden-

kooien (waarop de term ’gebied’ uiteraard

niet van toepassing is). Op de internationals

ranglijst dragen ze respectievelijk de

summers 1, 2, 3, 7, 23 en 49. Samen herber-

gen ze 37,4 % van de trekvogels, die uit

Greenland, Scandinavifi en Noord-Rusland

naar West-Europa komen vliegen. Op de rang-

lijst neemt het Ijsselmeer de eerste plaats in,

v66r het Deltagebied en v66r de Waddenzee.

Voor de Kuifeend, de Tafeleend, de Kolgans,

de Kleine Zwaan en het Nonnetje is het Ijs-

selmeer het belangrijkste doortrek- en over-

winteringsgebied; voor andere watervogels is

het Ijsselmeer bijzonder belangrijk, ook al

wordt niet altijd de eerste plaats ingenomen

doordit gebied.

Een unieke plaats op het Ijsselmeer wordt in-

genomen door het Nonnetje en het Ijssel-

meer ontleent zijn eerste plaats op de Interna-

tionale ranglijst dan ook vooral aan het v66r-

komen van deze zeldzame watervogel.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat meer

dan 90 % van de in het Baltische en Noord-

zeegebied overwinterende Nonnetjes op het

Markermeer overwintert. Het wordt mogelijk

geacht dat door het verdwijnenvan geschikte

overwinteringsgebieden elders (door versto-

ring en vervuiling) de concentratie van Non-

netjes op het Ijsselmeer sterk is toegeno-

men. Het Markermeer is waarschijnlijk de

enige plaats in Europa, waar men duizenden

Nonnetjes tegelijk kan aantreffen.

Gebrek aan ruimte maakt dat niet alle op het

Ijsselmeer voorkomende vogels op deze

plaats kunnen worden besproken. Een uitzon-

dering voor een vogel die niet op het Ijssel-

meer zijn verblijfplaats heeft maar daar wel

foerageert, de Aalscholver, moet echter wel

worden gemaakt.

Nederland herbergt een belangrijk deel van

de Europese Aalscholvers. De grootste kolo-

nie bevindt zich in het Naardermeergebied.

Deze Aalscholvers gebruiken het Markermeer

voor een deel als foerageergebieden wel ge-

durende het gehele jaar. Circa 90% van de

Aalscholvers vist in het zuidwestelijke deel

van het Ijsselmeer, inclusief het IJmeer.

Daarnaast zijn foeragerende Aalscholvers

waargenomen nabij het Enkhuizerzand en Le-

lystad-Haven.

In dit verhaal zou de indruk gewekt kunnen

worden, dat, wat vogels betreft, er een ver-

schil zou bestaan tussen het Markermeer en

de rest van het Ijsselmeer. Niets is minder

waar, vogels blijken zich niets aan te trekken

van de scheiding tussen beide delen van het

Ijsselmeer, de dijk Enkhuizen-Lelystad. Som-

mige vogelsoorten hebben het zwaartepunt

van hun verspreiding op het Markermeer lig-

gen, andere soorten daarentegen op het

andere deel van het Ijsselmeer, maar meest-

al worden van alle soorten exemplaren aan-

getroffen op het hele Ijsselmeer, dat wil zeg-

gen op beide delen. Het is dan ook wel bijna
zeker, dat beide delen van het Ijsselmeer in

hun onderlinge samenhang van wezenlijke

betekenis zijn voor de er verblijvende vogels.

Er is ook een relatie tussen het Ijsselmeer en

zijn oevergebieden wat vogels betreft. De mij

toegemetenruimte laat mij niet toe daar diep

op in te gaan. Ik kan volstaan met er op te wij-

Stemmingsplaatje van het Ijsselmeer.

Foto: Hans Wessels.

Vissers ophet Ijsselmeer.

Foto: Hans Wessels.
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Zen dat volgens het Rijksinstituut voor Na-

tuurbeheer de oevers van het Markermeer

overwegend van ’aanzienlijk natuurweten-

schappelijke betekenis' zijn.

Inpoldering van het Markermeer betekent dat

de voortbestaansmogelijkheden van talrijke

soorten vogels (en andere dieren) ernstig

wordt bedreigd. Inpoldering betekent inper-

king van het voedselgebied voor de nu hier

foeragerende vogels. Inpoldering betekent

een beperking van het rustgebied van de vo-

gelsoorten die aan de kust zijn gebonden,

maar het Markermeer als rustgebied gebrui-

ken, vaak op aanzienlijkeafstand van de kust.

Wie kan daarom inpoldering toestaan ?

Jaap van derZwaag, Vereniging totBehoud van het Ijsselmeer, postbus 1,1135ZG Edam, 02993-71 351

Vuurtoren van Marken.

Foto: Hans Wessels.

IJsselmeerkust, westwal.

Foto: Hans Wessels.

Actieschip van de Vereniging tot Behoud
van hetIjsselmeer tegen inpoldering.

Foto: Hans Wessels.


