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De Wieden
Het natuurgebied De Wieden is een laag-
veengebied dat bestaat uit een afwisseling
van plassen, moerassen, rietland, hooiland
en broekbos. In het noordoostelijk deel van
de Wieden is begin jaren 80 van de vorige
eeuw 940 hectare aangewezen als nieuwe
natuur. Dit gebied is in het kader van de
ruilverkaveling Giethoorn-Wanneperveen
grotendeels verworven en ligt op boezem-
peil (= peil natuurgebied). Hier is het
beheer vooral gericht op kritische weide-
vogelsoorten, zoals Grutto (Limosa limosa),
Watersnip (Gallinago gallingo), Slobeend
(Anas clypeata) en Zomertaling (Anas quer-
quedula), en ontwikkeling van bijzondere
sloot- en slootkantvegetaties. Voor dit
beheer is een slootpeil van 5-25 cm onder
maaiveld optimaal (Brandsma, 2010a).

Aanleg Hoogwaterzone
Om wegzijging van water uit het natuurge-
bied (hoog waterpeil) naar het aanliggende
landbouwgebied (laag waterpeil) te beper-
ken is in de ruilverkaveling in 1989 in het
natuurgebied op de grens met het land-
bouwgebied een hoogwaterzone (38 ha)
aangelegd (Hoogwaterzone-noord), waarbij
een peil is ingesteld van 30 cm boven boe-
zempeil. In 1993 is deze hoogwaterzone in
zuidelijke richting uitgebreid met 48 ha
(Hoogwaterzone-zuid) (fig. 1). Dit deel is in
hetzelfde jaar op boezempeil (het normale
peil in het natuurgebied) gebracht. Het peil
is hier pas in 1995 verhoogd tot 30 cm
boven boezempeil, omdat er veel water
weglekte uit Hoogwaterzone-noord; de
capaciteit van het eerste gemaal was ontoe-
reikend en moest worden vervangen om
ook Hoogwaterzone-zuid op peil te kunnen

houden. Door de instelling van het peil in
de Hoogwaterzone werd de wegzijging in
het natuurgebied flink teruggebracht.

Ontwikkeling biotoop
Hoogwaterzone-noord bestond voorheen
uit graslanden, plaatselijk met rietkragen,
afgewisseld met broekbosjes. Na instelling
van het hoge waterpeil verdween ca 80 %
onder water, waarbij door het lokaal aanwe-
zige reliëf, de waterhoogte varieerde van
5 tot ca 30 cm boven maaiveld. Met de aan-
leg van de kade om de Hoogwaterzone zijn
enkele kleinere plassen gegraven, waardoor
het reliëf nog verder werd versterkt. Dit
leidde in korte tijd tot een afwisseling van
Riet (Phragmites australis) en ruigte, water
en ontwikkeling van een grote zeggenmoe-
ras. In de ondergelopen broekbosjes stier-
ven Zwarte els (Alnus glutinosa) en Zachte
berk (Betula pubescens) langzaam af. Wilg
(Salix spec.) handhaafde zich. In een deel
van dit broekbos zijn de dode elzen en
berken onder druk van de publieke opinie
afgezaagd (rond 1991).
Hoogwaterzone-zuid bestond voorheen
voornamelijk uit graslanden met veel

smalle sloten, plaatselijk met rietkragen.
Enkele broekbosjes zijn gerooid. Dit gebied
heeft zich eveneens ontwikkeld tot een
afwisseling van water, riet en moeras. Wil-
genstruweel komt hier slechts sporadisch
voor. In de loop der jaren heeft het Riet zich
vanuit de slootkanten sterk uitgebreid. De
smallere slootjes zijn verder met Riet dicht-
gegroeid. De percelen grasland die 10-30 cm
onder water kwamen te staan, zijn overge-
gaan in een vegetatie met Grote zeggen
(Carex spec.), Liesgras (Glyceria maxima),
Lisdodde (Typha latifolia) en Riet, afgewis-
seld met water. In de loop der jaren breidden
Riet en Lisdodde zich langzaam verder uit.
In de grotere deelgebieden (enkele hectares)
die grotendeels onder water (30-50 cm)
verdwenen, zijn door wind- en golfwerking
de nog aanwezige slikkige eilandjes en riet-
pollen grotendeels verdwenen. Hier heeft
geen verdere verlanding plaatsgevonden,
maar is het oppervlak water toegenomen
(fig. 2: situatie 2005).
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Broedvogels
Jaarlijks heb ik de broedvogels gekarteerd
volgens de methodiek van SOVON
(SOVON/CBS, 1985; van Dijk, 1996). In de
periode eind maart tot half juni werden in
de vroege ochtend zeven inventarisatieron-
den uitgevoerd. Daarnaast werd een nacht-
ronde gehouden.

REIGERACHTIGEN

In Hoogwaterzone-noord vestigden zich in
het ondergelopen wilgenstruweel (broek-
bos, waar de elzen en berken waren gekapt)
met plaatselijk nog oud Riet vanaf 1990 de
eerste Purperreigers (Ardea purpurea) en
Blauwe reigers (Ardea cinerea). Het aantal
broedparen van de Purperreiger en Blauwe

reiger nam gestaag toe tot ca 55 respectie-
velijk 25 paar in 2010 (Brandsma, 2010b).
In 2003 vestigden zich hier ook de Lepelaar
(Platalea leucorodia) en de Grote zilverreiger
(Casmerodius albus). Het aantal broedparen
van de Lepelaar is in korte tijd sterk toege-
nomen tot 73 paar in 2010. Het aantal
broedparen van de Grote zilverreiger vari-
eert van één tot vier paar (fig. 3).
Tot ca 1995 was er een Purperreigerkolonie
(12 paar in 1995) aanwezig ten zuidoosten
van Giethoorn (Ver. Natuurmonumenten,
1995). Deze kolonie is volledig verdwenen,
vrijwel zeker als gevolg van de sterke
opmars van de Vos (Vulpes vulpes). Het wil-
genstruweel in de Hoogwaterzone is volle-
dig omgeven door water, terwijl het stru-

weel zelf met de voeten in het water staat.
Dit struweel is daardoor slecht toegankelijk
geworden voor grondpredatoren als de Vos.
Purperreigers en Lepelaars hebben hier een
nieuwe, relatief veilige broedplek gevonden.
Het samen broeden van Blauwe reigers,
Lepelaars, Purperreigers en Grote zilver-
reigers in één kolonie in het wilgenstruweel
is vrij bijzonder. De Purperreigers broedden
de eerste jaren vooral in nesten van oud
Riet, maar sinds het Riet door wind- en
golfwerking is verdwenen, broeden ze in
nesten die voornamelijk van takken zijn
gemaakt. De meeste nesten van Purper-
reiger en Lepelaar liggen vrij dicht boven de
waterlijn (ca 10 cm - 1 m). De Blauwe reiger
zit meestal hoger in het struweel.
In de winter van 2008-2009 en 2009-2010
zijn over ijs de aanwezige nesten in de
kolonie geteld (van der Kooij, 2009; Veld-
kamp et al., 2010). Vooral het aantal nesten
van de Purperreiger (ca 75) lag aanzienlijk
hoger dan volgens de broedvogelinventari-
satie was vastgesteld. Hierbij is op basis

Fig. 2. De vegetatiestructuur in
de Hoogwaterzone (2005).

Blauw: open water
Geelbruin: grote zeggenmoeras
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De Hoogwaterzone: een afwisseling van Riet,
water en moeras (foto: Obe Brandsma).
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van invallende vogels (eind mei en juni,
gedurende ca een uur) een inschatting
gemaakt van het aantal broedparen. Waar-
schijnlijk is het aantal broedparen systema-
tisch onderschat. Ook uit ervaringen elders
blijkt dat het tellen van af- en aanvliegende
vogels van een kolonie tot onderschatting
kan leiden (van der Kooij, 2009). Echter
ook een telling over ijs biedt geen precieze
zekerheid. De nesten van de Purperreiger
bestaan voornamelijk uit takken, laag in het
struweel. Het is goed mogelijk dat bij de
telling ook ongebruikte oude nesten van
voorgaande jaren zijn meegeteld. Duidelijk
is wel dat de kolonies van Purperreiger en
Lepelaar de afgelopen jaren flink zijn
gegroeid.

Over het voorkomen van de Purperreiger in
De Wieden zijn vanuit het verleden slechts
fragmentarisch gegevens bekend. Duidelijk
is wel dat het aantal broedparen in de peri-
ode 1970-1984 is afgenomen van ca 100
naar ca 15 paar (Veldkamp, 1985). In 1995
werd de populatie in De Wieden geschat op
27-35 paar (Ver. Natuurmonumenten, 1995).
Daarna is de populatie, vooral in de Hoog-
waterzone, sterk gegroeid tot ca 55-80 paar.
In 2009 broedden verspreid buiten de
Hoogwaterzone nog ca 35 paar (Veldkamp
et al., 2010). De totale populatie in De Wie-
den komt daarmee op 90-115 paar. In De
Weerribben nam de Purperreiger in de peri-
ode 1958-1971 toe van 65 naar 150 paar.
Daarna is de soort hier sterk afgenomen

van ca 40-50 (rond 1980) tot minder dan
10 paar in de periode na 1995-2003 (Bre-
denbeek, 2004). De laatste jaren is hier
incidenteel nog een broedgeval vastgesteld
(van der Kooij, 2009).
Opmerkelijk is ook de vestiging (2003) en
sterke groei van het aantal broedparen van
de Lepelaar in de Hoogwaterzone. Landelijk
is de soort in de jaren 80 en 90 van de
vorige eeuw bij een verbeterde waterkwali-
teit sterk toegenomen. Onrust in sommige
traditionele broedkolonies door de komst
van de Vos leidde tot verschuivingen bin-
nen Nederland, waarbij het uitwijken naar
het Waddengebied succesvol heeft uitge-
pakt. Hier ligt nu ook het zwaartepunt van
de populatie (van Dijk et al., 2010).
De broedpopulatie van de Grote zilverreiger
in Nederland werd in 2008 geschat op 86-
90 broedparen, waarvan 78 paar broedden
in de Oostvaardersplassen (van Dijk et al.,
2010). De Hoogwaterzone is één van de
weinige plekken buiten de Oostvaarders-
plassen waar de soort jaarlijks broedt met
één tot enkele broedparen.

ROERDOMP, BRUINE KIEKENDIEFEN RALLEN

Na instelling van Hoogwaterzone-noord en
-zuid vestigden zich al snel Roerdomp
(Botaurus stellaris), Bruine kiekendief (Circus
aeruginosus) en Waterral (Rallus aquaticus).
Binnen enkele jaren bereikten deze soorten
een dichtheid van 5-10 paar per soort per
km2, waarbij van de Waterral in Hoogwater-
zone-zuid nog aanzienlijk hogere dichthe-
den werden vastgesteld (fig. 4). In Hoog-
waterzone-zuid zijn de dichtheden hoger
dan in Hoogwaterzone-noord. Waarschijn-
lijk staat dit in verband met het meer open
karakter van dit gebied (nauwelijks broek-
bos). In de jaren 1996-2005 broedde ca 1/3

Fig. 3. Aantal broedparen van Blauwe reiger (Ardea cinerea),
Purperreiger (Ardea purpurea), Lepelaar (Platalea leucorodia) en

Grote zilverreiger (Casmerodus albus) in Hoogwaterzone-noord.

Wilgenstruweel met gemengde kolonie van Purperreiger (Ardea purpurea),
Lepelaar (Platalea leucorodia) en Blauwe reiger (Ardea cinerea) (foto: Obe Brandsma).

De Purper-
reiger (Ardea

purpurea) is in de
Hoogwaterzone spectaculair

toegenomen, dankzij het geheel door water
omgeven wilgenstruweel in de Hoogwater-

zone, dat daardoor slecht bereikbaar is voor
de Vos (foto: Saxifraga/ Jan van der Straaten).
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van alle Roerdompen van De Wieden in de
Hoogwaterzone. In de Hoogwaterzone
broedden toen net zoveel Roerdompen als
in heel De Weerribben (Bredenbeek, 2004;
SOVON et al., 2011). In een studie naar
13 moerasgebieden in Nederland bleek de
dichtheid van de Roerdomp in de Hoog-
waterzone veel hoger te zijn dan in de
meeste andere gebieden (van der Hut,
2001). De laatste jaren loopt de dichtheid
van de Roerdomp terug. In 2010 heeft de
Roerdomp hier niet meer gebroed. Echter
in 2011 broeden hier weer minimaal 2 paar.
De afname zou in verband kunnen staan
met de successie van grote zeggenmoeras
naar Lisdodde en Riet, waardoor de gra-
diënten afnemen. De aanwezigheid van lage
en opgaande moerasvegetatie langs opper-
vlaktewater is één van de kenmerken van
het optimale biotoop van de Roerdomp
(van der Hut, 2001). Ook van de Bruine kie-
kendief broedt circa 1/3 van de populatie
van De Wieden in de Hoogwaterzone. In
De Weerribben is deze soort na 1996 sterk
afgenomen en komt nog maar sporadisch
voor (Bredenbeek, 2004). Het Klein water-
hoen (Porzana parva) broedt ook vrijwel
jaarlijks met één tot enkele broedparen in
de Hoogwaterzone. Incidenteel zijn ook
broedgevallen van het Kleinst waterhoen
(Porzana pulsilla) (1995 en 1996) en het Por-
seleinhoen (Porzana porzana) (1995-2000)
vastgesteld.

EENDEN

Direct na de instelling van de Hoogwater-
zone nam het aantal eenden, zowel in aan-
tal als in soorten sterk toe. Van de meeste
soorten is het aantal broedparen per jaar

nogal variabel: Slobeend en Kuifeend
(Aythya fuligula) (20-40 paar per km2),
Zomertaling (5-10 paar per km2), Krakeend
en Tafeleend (Aythya ferina) (10-20 paar per
km2). De Tafeleend is nu vrijwel verdwenen
(fig. 5). De Wintertaling (Anas crecca) met
voorheen ca 5 paar per km2 neemt de laat-
ste jaren af.

GANZEN

Na de instelling van Hoogwaterzone-noord
in 1989 werd in 1992 voor het eerst een
broedgeval van de Grauwe gans (Anser

anser) vastgesteld. Na een aarzelende start
is vanaf 2000 het aantal broedparen specta-
culair toegenomen: in Hoogwaterzone-
noord tot 200 paar per km2 en in Hoogwa-
terzone-zuid tot 340 paar per km2 in 2010
(Brandsma, 2010c). Deze ontwikkelingen
staan niet op zichzelf. Ook in het rivieren-
gebied en in andere moerasgebieden doen
zich vergelijkbare ontwikkelingen voor (van
Dijk et al., 2010). Grauwe ganzen kunnen

Fig. 4. Dichtheden van Roerdomp (Botaurus stellaris), Bruine kiekendief
(Circus aeruginosus) en Waterral (Rallus aquaticus) in de Hoogwaterzone.

Fig. 5. Dichtheden van Slobeend (Anas clypeata), Zomertaling
(Anas querquedula), Kuifeend (Aythya fuligula), Krakeend (Mareca

stepera) en Tafeleend (Aythya ferina) in de Hoogwaterzone.

Na instelling van de Hoogwaterzone
vestigde zich al snel de Waterral (Rallus
aquaticus), waarbij in Hoogwaterzone-

zuid aanzienlijk hogere dichtheden wer-
den vastgesteld dan in -noord, vermoe-
delijk vanwege het meer open karakter
van -zuid (nauwelijks broekbos) (foto:

Saxifraga/ Piet Munsterman).
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ook invloed hebben op de vegetatieontwik-
keling. Zo kunnen ze de uitbreiding van Riet
tegenhouden door vooral in de ruiperiode
(mei/juni) alle nieuwe uitlopers weg te
grazen (Bakker, 2010). De invloed van de
ganzen op de vegetatie is in de Hoogwater-
zone waarschijnlijk beperkt. De sterke uit-
breiding van de populatie vond namelijk
pas plaats, nadat een groot deel van het
gebied was overgegaan naar oud Riet en
Lisdodde. De ganzen met kuikens en de
niet broedende overzomerende ganzen foe-
rageren in het aanliggende weidevogelreser-
vaat en landbouwgebied. Ze ruien waar-
schijnlijk elders, omdat de aantallen vanaf
half mei sterk afnemen (Brandsma, 2010c).
Vanaf 1994 broedt ook de Grote Canadese
gans (Branta canadensis) in de Hoogwater-
zone. Deze populatie is de laatste jaren sta-
biel (20-30 paar per km2). Daarnaast heeft
de Brandgans (Branta leucopsis) zich inmid-
dels gevestigd (fig. 6) en overzomeren de
laatste jaren ook enkele Kolganzen (Anser
albifrons) in het gebied. Het lijkt een kwestie
van tijd dat ook deze soort zich vestigt.
Elders (SOVON et al., 2011) zijn deze soor-
ten ook sterk toegenomen. Of dat hier ook
het geval zal zijn, is zeer de vraag, omdat
ze waarschijnlijk moeten concurreren om
broedplekken met de Grauwe gans.

KOKMEEUW

In Hoogwaterzone-zuid heeft zich in 1996
een kolonie van de Kokmeeuw (Larus ridi-
bundus) gevestigd. De kolonie nam toe van
50 tot ca 550 paar (2000-2005). Na een
lichte afname in 2006 en 2007 was sinds
2008 nog maar weinig van de kolonie over.
In 2010 was de kolonie verdwenen. Belang-
rijkste oorzaak van het verdwijnen van de
kolonie is vrijwel zeker het grotendeels weg-
spoelen van kleine eilandjes en platen,
waardoor het broedbiotoop grotendeels is
verdwenen.

ZANGVOGELS VAN HET RIET

De Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)
nam in Hoogwaterzone-noord toe van 10
tot 90 paar per km2. In Hoogwaterzone-
zuid is sprake van een vergelijkbare ontwik-
keling; alleen nemen de dichtheden hier toe
tot ca 180 paar per km2 (2010). Opvallend
is de groei van de laatste jaren na een peri-
ode van stabilisatie. De hoge dichtheden
zijn waarschijnlijk te danken aan de sterke
toename van oud Riet. Vanuit het oude slo-
tenpatroon heeft het Riet zich sterk uitge-
breid, waardoor veel randlengte aan oud
Riet aanwezig is. Ook elders in De Wieden
is de Rietzanger een algemene broedvogel,
al zijn de dichtheden hier wel lager. De
Sprinkhaanrietzanger (Locustella naevia) en
Bosrietzanger (Acrocephalus palustris) broe-
den jaarlijks met 5-10 paar per km2 in het
gebied. De Bosrietzanger heeft daarbij een
voorkeur voor Hoogwaterzone-noord, waar
meer struweel aanwezig is. De soort houdt
zich vooral op bij overgangen van oud Riet/
ruigte naar struweel (fig. 7).
Enkele jaren na instelling van zowel Hoog-
waterzone-noord als -zuid vestigde de Snor
(Locustella luscinioides) zich in het gebied.
De dichtheid nam snel toe tot zeer hoge
dichtheden van 30-60 paar per km2. De
laatste jaren is de stand vrij stabiel. De
Snor broedt vooral in overjarige rietvelden
met Lisdodde en ruigte in ondiep water. Bij
een vergelijking van verschillende moeras-
gebieden in Nederland komt Van der Hut
(2003) eveneens tot de conclusie dat dit
het voorkeursbiotoop is van de Snor. Ook
blijkt daaruit dat de dichtheden in de Hoog-
waterzone veel hoger zijn dan in de meeste
andere moerasgebieden (2-10 per km2). De

Fig. 6. Dichtheden van de Grauwe gans (Anser anser), Grote Canadese gans (Branta
canadensis) en Brandgans (Branta leucopsis) in de Hoogwaterzone.

Fig. 7. Dichtheden van Rietzanger (Acro-
cephalus schoenobaenus), Sprinkhaanriet-

zanger (Locustella naevia) en Bosrietzanger
(Acrocephalus palustris) in de Hoogwaterzone.
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Blauwborst (Luscinia svecica) heeft zich
rond 1990 in De Wieden gevestigd. Vanaf
1992 broedt de soort in de Hoogwaterzone.
De dichtheid is in korte tijd toegenomen tot
10-20 paar per km2 met jaarlijkse schom-
melingen. De vestiging en toename van de
Blauwborst sluit goed aan bij landelijke ont-
wikkelingen in andere riet- en moerasgebie-
den (SOVON et al., 2011). De Baardman
(Panurus biamicus) vestigde zich na een jaar
of vijf in de Hoogwaterzone. Elders in De
Wieden komt de soort sporadisch voor.
Deze soort broedt alleen in overjarig Riet
(Beemster et al., 1999) en dit was pas na
een aantal jaren aanwezig. De dichtheid is
nogal variabel van 5-15 paar per km2. Daar-
bij worden hogere dichtheden gehaald in
Hoogwaterzone-zuid met meer oud Riet
(fig. 8). Dit zijn hoge dichtheden voor een
veengebied (gemiddeld 5 broedparen per
km2), maar op minerale bodem (o.a. Oost-

vaardersplassen) worden nog aanzienlijk
hogere dichtheden gehaald (Beemster et
al., 1999). De Buidelmees (Remiz penduli-
nus) (1995) en de Grote karekiet (Acrocepha-
lus arundinaceus) (2006) broedden éénma-
lig in de Hoogwaterzone.

Conclusies en aanbevelingen
In 1995 was de verwachting dat het specta-
culaire broedvogelbestand van de Hoogwa-
terzone ook op langere termijn in stand zou
blijven (Brandsma, 1997); 15 jaar later wordt
dit bevestigd. De meeste soorten komen
voor in hoge dichtheden en zijn in deze
periode verder toegenomen (Purperreiger,
Grauwe gans, Snor, Blauwborst, Baardman,
Rietzanger) of stabiel gebleven (Slobeend,
Zomertaling, Bruine kiekendief); enkele zijn
afgenomen (Roerdomp, Waterral) en er
hebben zich nieuwe gevestigd (Lepelaar,
Grote zilverreiger).
Waarschijnlijk is vooral de lokale afwisseling
van Riet, water en moeras (Grote zeggen en
Lisdodde) in de Hoogwaterzone bepalend
voor de bijzondere broedvogelstand. In de

loop der jaren is lokaal wel een deel van
deze afwisseling verloren gegaan, vooral
door het dichtgroeien van smalle sloten
met Riet en door het wegspoelen van kleine
(riet)eilandjes als gevolg van wind- en golf-
werking. Dit laatste vond plaats op de plek-
ken met open water van één tot enkele hec-
tares. Hier voorkomt wind- en golfwerking
een verdergaande successie.
De meeste bestaande laagveenmoerassen
bestaan uit een afwisseling van Riet, water,
graslanden en broekbos. Het grote zeggen-
moeras ontbreekt vaak, doordat dit type in
de successie is overgegaan in Riet en ruigte
of broekbos. Dit wordt waarschijnlijk mede
veroorzaakt door het vrijwel ontbreken van
peildynamiek. Bij het terugzetten van de
successie (cyclisch beheer: graven van pet-
gaten, afschrapen van rietlanden e.d.) is het
aan te bevelen om ook gradiënten te maken
naar (grote zeggen)moeras.
Als er mogelijkheden zijn om met het
waterpeil te spelen (geleidelijk optrekken
van het peil en/of een tijdelijke verhoging
van het peil in de winterperiode), zijn er
ook goede mogelijkheden om het moeras-
stadium langer in stand te houden.
Twintig jaar na aanleg van de Hoogwater-
zone valt het te overwegen om kleinschalig
de gradiënten te versterken door aan een
aantal sloten flauwe onderwaterstaande
taluds te maken, zodat er meer ruimte
komt voor het grote zeggenmoeras. Juist
het voorkomen van veel gradiënten is waar-
schijnlijk bepalend voor de bijzondere
broedvogelstand van de Hoogwaterzone.

Fig. 8. Dichtheden van Snor (Locustella lus-
cinioides), Blauwborst (Luscinia svecica) en

Baardman (Panurus biarmicus) in de Hoog-
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Baardman
(Panurus biar-

micus) broedt in
hogere dichtheden in

Hoogwaterzone-zuid, omdat
daar meer overjarig Riet aanwezig is

(foto: Saxifraga/ Jan C. van der Straaten).

Sprinkhaanriet-
zanger (Locustella
naevia) broedt jaarlijks
met 5-10 paar per km2 in de
Hoogwaterzone en heeft lichte voorkeur
voor -zuid (foto: Saxifraga/ Janus Verkerk).
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Van der Hut (2001 en 2003) komt in stu-
dies naar moerasvogels tot vergelijkbare
conclusies.
Bij de aanleg van nieuwe moerasgebieden
is het belangrijk terdege rekening te houden
met het effect van wind- en golfwerking.
Om verlanding te laten plaatsvinden is het
op basis van de ervaringen in de Hoogwa-
terzone aan te raden om op kleine schaal te
werken (petgatenniveau tot maximaal ca 50
m breed). Bij grotere breedtes lijken wind-
en golfwerking (bij constant peil) de suc-
cessie onmogelijk te maken. Als het hoofd-
doel ‘karakteristieke moerasvogels’ is, is het
bij inrichting zaak een mozaïek van oud
Riet (waterpeil10 cm boven maaiveld), moe-
ras (waterpeil 10-30 cm boven maaiveld) en
water (50-100 cm boven maaiveld) met veel
gradiënten na te streven. Met het aanleg-
gen van een ribbenstructuur (ca 20 cm
boven water) kan worden voorkomen dat
wind- en golfwerking vrij spel krijgen. Uit-
gangspunt zou moeten zijn, dat na inrich-
ting het beheer tot een minimum beperkt
kan blijven. Wel is het aan te raden om de
delen die boven water blijven (ribben) bij
inrichting in te zaaien met een gras- of riet-
mengsel en deze de eerste jaren enkele
keren te maaien. Hierdoor ontstaat een
dichte vegetatie. Dit voorkomt dat de
droogstaande delen op korte termijn over-
gaan in broekbos. Juist een flinke mate van
openheid (beperken van bosopslag) is van
belang voor een groot aantal van de voorko-
mende broedvogels.
Het geconcentreerd broeden op één plek
maakt de reigerachtigen erg kwetsbaar. Het
is aan te bevelen om in moerasgebieden als
De Wieden en De Weerribben meer broed-
plekken voor reigerachtigen te maken, die
slecht toegankelijk zijn voor predatoren als
de Vos. Vooral rustige, geïsoleerde broek-
bossen (met wilg), waar het water hoger
kan worden opgezet (minimaal 30-40 cm
boven maaiveld), lenen zich hier goed voor.
Het is dan aan te bevelen op voorhand de
elzen en berken (die het onder water zetten
niet overleven) te kappen, zodat het gebied
veel sneller aantrekkelijk is voor reigerachti-
gen, zoals Purperreiger en Lepelaar. Dras-
sige rietlanden en moerassige struwelen
met een eilandenstructuur zijn het voor-
keursbiotoop voor de Purperreiger
(SOVON, 2002).
De gebieden van De Wieden en De Weerrib-
ben zijn in het kader van Natura2000 aan-
gewezen voor o.a. Roerdomp, Purperreiger,
Bruine kiekendief, Porseleinhoen, Snor,
Rietzanger en Grote karekiet (Ministerie
van LNV, 2006). Het is aan te bevelen om

ook elders in het Nationaal Park Weerrib-
ben en Wieden, maar ook in andere laag-
veenmoerasgebieden de kansen te benutten
om vergelijkbare gebieden als de Hoogwa-
terzone te creëren. Dit kan een belangrijke
bijdrage leveren aan het inkorten van de
Rode Lijst van moerasvogels en het realise-
ren van de Natura2000-doelen.
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Summary
Breeding birds in a nature development area in
‘De Wieden’ 1989-2010
The ‘De Wieden’-wetland is a peat-bog area
consisting of lakes, pools, swamps, woods and
grasslands, located in the northwest of the pro-
vince Overijssel. At the east side of this area a
agricultural re-allotment has been realised with
low water tables. As a consequence water of the
nature reserve with high water table, flows to
the adjacent agricultural area. To prevent this,
a high water level zone with a water level of
30 cm above the level in the nature reserve was
established between the nature reserve and the
agricultural area. In this zone a variety of grass-
land types, ditches and small copses developed
into a swamp area with sedges, Reed, willows
and water. In this small area (86 hectares) a
remarkable great number of marshland species
has shown up as Marsh Harrier, Bittern, Purple
Heron, Spoonbill, Greylag Goose, Water Rail,
Blue Throat and Savi’s Warbler. Even 15-20 years
after the project was initiated, it still is a very
important area for several Red List species.
Probably the great diversity in habitats at a
small spatial scale and the inaccessibility to
ground predators are responsible for this effect,
especially for Purple Heron and Spoonbill. But
beware of the strength of wind and waves, for
they can be stronger than succession.
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