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Herstel rietkragen langs
meren en strangen II
Rietkragen langs meren en strangen herstellen en

Rode Lijst vraagt groene maatregelen

behouden is geen gemakkelijke opgave. Doelsoorten

Nico Korporaal (Vogelbescherming)

zoals de Grote karekiet en de Woudaap hebben als
habitat een rietkraag die minimaal drie meter hoog
is, van stevig, meer dan vijf millimeter dik riet, dat
in diep (stromend) water groeit. Ook andere soorten
watervogels en diverse soorten vissen maken graag
gebruik van zulke goed ontwikkelde rietkragen. Maar
die zijn er nauwelijks meer. Uit onderzoek blijkt dat
deze rietvelden vooral verdwijnen door een gebrek

Soort bescherming

Maatregelen

Nico Korporaal

aan peildynamiek, vraat van ganzen en lokaal een
gebrek aan nutriënten.

Op deze tweede Veldwerkplaats is de laatste stand
van zaken besproken en bediscussieerd. Op het
Zwarte Meer is gekeken naar maatregelen om het
habitat van deze bijzondere soorten te behouden
en te herstellen, zoals het uitrasteren van stukken
rietkraag tegen vraat en het aanleggen van eilanden.

In 1979 is op initiatief van de Raad van Europa in Bern het
‘Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en
hun natuurlijke leefmilieu in Europa’ getekend. Dit is een belangrijk besluit geweest, waaruit onder andere het fenomeen
Rode Lijst is voortgekomen. De Rode Lijst van vogels, samengesteld in opdracht van het ministerie van LNV, geeft weer welke
soorten welke mate van bedreiging kennen. Op de Oranje Lijst
staan vogelsoorten die achteruit gaan en mogelijk op de Rode
Lijst komen, zodat ze in een vroeger en succesvoller stadium
beschermd kunnen worden. De eerste Nederlandse Rode Lijst
Vogels werd in 1985 vastgesteld door Sovon Vogelonderzoek
Nederland. Sovon doet onderzoek, houdt de vogelstand in de
gaten en verzorgt publicaties hierover. Vervolgens is deze Rode
Lijst vernieuwd in 1994, in 2004 en in 2016. De Rode Lijst vormt
een belangrijk signaal voor Vogelbescherming Nederland. De
kern van vogels beschermen is het veiligstellen van gezonde,
levensvatbare populaties. Daarmee hangt samen de bescherming van leefgebieden of ecosystemen. Daarvoor is een goede
kwaliteit van water, bodem en lucht essentieel. Ook natuurlijke dynamiek, duurzaam menselijk gebruik, juist beheer en
voldoende leefruimte zijn belangrijk.
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De Rode Lijsten alleen zijn niet voldoende. De Wet natuurbescherming
is het juridische kader voor de soort- en gebiedsbescherming. De status
van Natura 2000-gebied is essentieel voor nationale en internationale
gebieds- en soortenbescherming. Alle wetlands (waaronder moerasgebieden) zijn Vogelrichtlijngebieden en genieten dus bescherming op
Europees niveau.
Op de huidige Rode Lijst van Broedvogels staan de moerasvogels
Woudaap, Kwak en Dwergmeeuw als Ernstig bedreigd en Pijlstaart,
Zwarte stern en Grote karekiet als Bedreigd. Daarnaast zijn er ook
verschillende kwetsbare en gevoelige soorten. Vogelbescherming
Nederland heeft op basis van de huidige Rode Lijst een actieplan opgesteld voor 11 bedreigde vogelsoorten, met aanbevelingen voor de bescherming en het beheer van de soorten en hun leefgebieden. Voor de
Grote karekiet (waarvan nog minder dan 100 broedparen in Nederland
voorkomen) is dat bijvoorbeeld:
• ( herstel van) overjarige waterrietkragen;
•g
 oede waterkwaliteit (geen vervuiling en voldoende nutriënten);
•n
 atuurlijke dynamiek in waterpeil (heeft sterk de voorkeur).
Om bedreigde soorten goed te kunnen beschermen is inzicht nodig in
de oorzaken van de achteruitgang van die soorten, want die oorzaken
zijn niet altijd duidelijk. Vaak is eerst onderzoek noodzakelijk.
Biotoopherstel is meestal een cruciale strategie, maar er kunnen ook
andere factoren een rol spelen, zoals in het geval van het habitat van
rietvogels: verruiging door ophoping van organisch materiaal, lokaal
gebrek aan nutriënten, een stabiel waterpeil, begrazing van riet, successie (van rietmoeras naar moerasbos) en recreatie.
Op een aantal plaatsen zijn werkzaamheden uitgevoerd op basis van
het actieplan. Dit heeft geleid tot grote successen, bijvoorbeeld in de
Wieden en Weerribben (door verwijdering van verruigde begroeiing),
in de Nieuwkoopse Plassen (door omvorming van grasland naar moeras, door het afgraven van de toplaag van de bodem en het opzetten
van het waterpeil) en in de Loosdrechtse Plassen (biotoopherstel voor
de Grote karekiet). Tot eind 2020 worden er maatregelen getroffen in
de Noordelijke Randmeren, waaronder het Zwarte Meer.

Uit het recente onderzoek naar de Grote karekiet is gebleken, dat:
• v eel vogels met een datalogger terugkeerden van de trek naar hun
overwinteringslocaties, ze verschillende routes kozen en naar verschillende locaties gingen, dus dat duidt niet op duidelijke knelpunten buiten de broedtijd;
•h
 et broedsucces in Nederland redelijk tot goed is (1-4 jong/paar);
•p
 redatie (door o.a. Bruine rat) een belangrijke negatieve factor lijkt
bij gering broedsucces;
• v oedselgebrek dus geen probleem lijkt;
•h
 et aanbod aan geschikt broedhabitat (minimaal 8 meter brede rietkraag; diep water van minstens 50 cm, dat afloopt tot meer dan 100
cm diep en >3 m hoog en > 5 mm dik riet) wel een probleem is.
Riet groeit langs een gradiënt van land naar water en wordt daarbij
steeds hoger en dikker en dichter. Het kan daardoor in 4 typen ingedeeld worden: land-, vochtig-, water- en stromingsriet. Het stromingsriet heeft een lagere en ijlere uitloopzone in het water, van waaruit de
rietkraag aangroeit.

•

Gradiënt van Riettypen in Nederland met bijbehorende kensoorten

Grote karekiet te behouden in meren met een
stabiel waterpeil?
Jan van der Winden (Jan van der Winden Ecology,
research & consultancy)

Jan van der Winden

Rietkraag met uitloopzone van stromingsriet

In Nederland zijn veel moerasvogels erg achteruit gegaan in aantallen.
Dat heeft onder andere te maken met het feit dat er geen of weinig
natuurlijke dynamiek meer is in de waterpeilen van de (grote) wateren.
Ondanks dat is er toch nog hoop op herstel voor een aantal soorten.
De Grote karekiet is van alle zangvogels het sterkst in aantal afgenomen. Hij komt vrijwel alleen nog voor in de randmeren, enkele grote
Plassen (bij Loosdrecht) en kleinere aantallen in de Gelderse poort en
de Biesbosch. Onderzoek in de jaren ‘90 wees uit, dat dit vooral komt
door een tekort aan nestplaatsen (dus te weinig broedbiotoop), waarschijnlijk door afname van waterpeilfluctuaties, waardoor waterriet
zich niet kan herstellen. Voor zijn grote, zware nest heeft de Grote karekiet stevig riet nodig dat in diep water staat. Na 20 jaar is er opnieuw
onderzoek gedaan en zijn herstelmaatregelen opgezet omdat het 5
voor 12 is.

De Grote karekiet heeft stromingsriet nodig. De afname van dit type
riet en daardoor het broedgebied van de Grote karekiet komt door:
•e
 en tegennatuurlijk en vrijwel stabiel peilbeheer (daarom zijn er geen
brede waterrietzones meer);
•h
 et wegvallen van het zoetwatergetijdengebied in West-Nederland;
• lokaal te weinig (aanvoer van) nutriënten (in bodem en water);
•w
 aterriet maaien;
•b
 eschoeiingen (waardoor riet niet meer het water in kan groeien en
verdroging en verruiging optreden); terwijl een rietkraag zelf een
ideale beschoeiing is;
•b
 egrazing door herbivoren (nu vooral Grauwe ganzen; eten jonge
en oude stengels en jaarrond, dus hebben effect op bestaande en
nieuwe rietkragen; vroeger wellicht ook door muskusratten); door
ganzenvraat zijn de afgelopen 25 jaar veel rietkragen verdwenen;
• s uccessie (toename moerasbos/bomen, die schaduw geven en het
riet laten verdwijnen);
• v erstoring (zou lokaal een rol kunnen spelen).
Maatregelen die beheerders kunnen nemen zijn:
•b
 omen verwijderen (daardoor geen schaduw die rietgroei tegen
houdt en geen zitplaats voor predatoren van moerasvogels);
•p
 ermanente rasters plaatsen tegen vraat, liefst van metaalgaas, anders kunnen vogels of vissen er in blijven hangen; wel ruimte geven
voor groei van riet aan de waterkant; soms is rasteren aan de oeverkant nodig, anders komen de ganzen er aan de achterkant in; in de
aanlegfase kan het nodig zijn om de bovenzijde af te schermen met
linten om invliegen te voorkomen; gaas niet tot op de bodem, anders
kunnen futen en vissen er niet onderdoor;
• v erjagen van ganzen (is ook verplaatsen van het probleem).
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Verder is het goed om te weten dat: riet geen helder water vereist, dat
riet geen droogval nodig heeft (behalve voor kieming van zaden), dat
riet ook in water uitlopers vormt, dat riet alleen op het land gemaaid
moet worden (dus niet in het water), dat riet prima groeit op veenbodems, dat jong en oud riet begraasd kunnen worden, dat een rietkraag
een prima beschoeiing is en dat dikker en hoger (stromings)riet niet
alleen gunstig is voor de Grote karekiet, maar ook voor de Woudaap,
Snor en voor vissen en otters.

andere locaties in Nederland;
•h
 et riet van de Loosdrechtse Plassen een relatief hoge N:P ratio heeft,
wat duidt op een fosfor gebrek;
• v anaf 1970 het fosfor-gehalte van het oppervlaktewater van de Loosdrechtse Plassen is gedaald (zoals in veel Nederlandse wateren);
•h
 et belang van nutriënten via het oppervlaktewater voor riet onduidelijk is;
• in een experimentele pilotstudie de vorming van waterwortels (op de
stengelknopen) toeneemt bij nutriëntenrijker water (de waterwortels
nemen nutriënten op uit het oppervlaktewater).
Geconcludeerd kan worden dat - naast belemmeringen zoals begrazing
door herbivoren, dichte beschoeiingen, geen aflopende bodem en wel
struik- en bosopslag - de suboptimale beschikbaarheid van nutriënten
een belangrijk effect heeft op de groei van riet in de Loosdrechtse Plassen. Mede door een tekort aan nutriënten is het riet daarom op veel
plekken onvoldoende dicht, hoog en dik om geschikt te zijn voor de
Grote karekiet. Locaties die wel geschikt zijn zullen actief beschermd
moeten worden. Als de afname van nutriënten verder doorzet (dus
minder N en P in het water) is het de vraag of het riet dat geschikt is
voor grote karekieten (dus het stevige stromingsriet) zich gemakkelijk
zal uitbreiden (waarschijnlijk niet, door voedseltekort).

Legakkerherstel: een raster van gaas beschermt tegen vraat en takken
breken de golven, zodat rietgroei de ruimte heeft (foto: J. van der Winden)

Het belang van bodemtypen en nutriënten voor riet in de
Loosdrechtse Plassen

Op grond van bovenstaande wordt aanbevolen dat:
•h
 erinrichting vooral plaatsvindt op nutriëntenrijke bodems, zodat het
riet hoog en dik kan worden;
•h
 erstel en aanleg van rietkragen gepaard gaan met actieve beheersmaatregelen, zoals het uitrasteren tegen vraat en het verwijderen van
struik- en bosopslag.

Yvon Verstijnen (Onderzoekcentrum B-Ware)

Veldbezoek aan het Zwarte Meer

Yvon Verstijnen

Nutriënten verhogen de biomassa van riet

Naar aanleiding van het ‘Actieplan bedreigde vogels’ zijn op diverse
plaatsen maatregelen getroffen (zoals het plaatsen van rasters) om
rietkragen te beschermen, als broedbiotoop voor onder andere de
Grote karekiet en als belangrijk onderdeel van de doelstellingen van
de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hierdoor herstelt het waterriet zich weer. Toch wordt het waterriet op veel plaatsen niet zo hoog
(slechts < 3 m) en zo dik (< 5 mm) en niet dicht genoeg als het zou
moeten zijn als broedbiotoop voor de Grote karekiet. Daarom is in
opdracht van Vogelbescherming Nederland in de Loosdrechtse Plassen
door onderzoekcentrum B-Ware een verkenning uitgevoerd naar ‘de
abiotische knelpunten voor het broedhabitat van de Grote karekiet’. In
de zomer van 2018 is daar gekeken naar het bodemtype, de waterdynamiek, de kwaliteit van het riet (dikte, hoogte, dichtheid), de bodemchemie (nutriënten, organische stof), de waterdiepte, vraat, het talud en
de vegetatie. Hieruit is gebleken dat:
•h
 et totaal-fosfor (P) en totaal-anorganisch-stikstofgehalte (N) toeneemt naarmate het organisch stofgehalte van de bodem hoger is;
•d
 e veenbodems rijker zijn aan nutriënten dan de zandbodems, omdat
ze een hoger organische stofgehalte hebben (vooral het totaal fosfor
laat een verband zien met de riet biomassa);
•d
 e rietstengeldichtheid, dikte en hoogte van het riet daarom hoger
zijn op veenbodems (maar in veel gevallen te dun voor de Grote
karekiet);
•d
 e waterbodems in de Loosdrechtse Plassen relatief arm zijn aan
stikstof (N) en fosfor (P) in vergelijking met waterbodems op diverse

Overzichtskaart excursie Zwarte Meer vanuit Genemuiden
Na de lunch reden we naar Genemuiden, waar we vlak voor de pont
parkeerden en op ‘De Visarend’ stapten (zie ook de foto op blz. 1), een
rondvaartboot van ‘Varen in de Wieden’. Deze boot was overdekt, wat
goed van pas kwam omdat het vrijwel de hele middag regende.

Vaartocht met ‘De Visarend’ over het Zwarte Meer
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Langs alle oevers van het Zwarte Meer zijn rasters geplaatst om de
rietkraag te beschermen tegen vraat. Bij de Zwarte Hoek zagen we dat
het riet weer het water ingroeit.

‘De Snörre’ met aangevreten waterriet en heel veel watervogels

Bart de Haan (Natuurmonumenten) vertelde over het gebied
Het Zwarte Meer is 1700 ha groot en onderdeel van de Noordelijke
randmeren. Het is in 1942 ontstaan bij de inpoldering van de Noordoostpolder. Bijna het gehele Zwarte Meer is sinds 10 jaar in beheer
van Natuurmonumenten. Het meer is maximaal 3 meter diep in de
vaargeulen (oude slenken uit de tijd van de Zuiderzee) en op de meeste
plaatsen buiten de vaargeul zeer ondiep, waardoor er zelfs nauwelijks
met een kano te varen is. Het gebied bestaat vooral uit open water,
oevers met rietkragen en het Vogeleiland, dat in 1942 is aangelegd op
een oude zandplaat. Het waterpeil is wisselend door soms sterke wind
en wisselende afvoer van de IJssel. Het Zwarte Meer is Natura2000gebied, vooral vanwege de natuurwaarden in de rietoevers. Van veel
moerasvogels zijn de aantallen in de afgelopen jaren sterk teruggelopen door verdroging van de rietlanden als gevolg van successie en
door ophoping van organisch materiaal. Deze versnelde successie is
veroorzaakt door het tegennatuurlijke waterpeil in het Zwarte Meer
(de stuw heeft nauwelijks gefunctioneerd). In het kader van een LIFEproject zijn herstelmaatregelen uitgevoerd om meer en kwalitatief
betere waterrietlanden te krijgen voor onder meer de Roerdomp en de
Purperreiger. De eerste monitoringsresultaten laten zien dat dit succesvol is geweest.
Onderweg zagen we langs de oever veel smalle rietzones die waren
aangevreten (zie de rechter foto op blz. 1). Dit was goed herkenbaar
door de bruine onderrand en door de openingen in het riet, waardoor
er rondom vraat mogelijk is en er eilandjes ontstaan. Hierdoor kunnen
golven het riet makkelijker aantasten, waardoor het op den duur zelfs
kan omvallen.

De rietkraag bij de Kadoelerweg wordt beschermd met een raster

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
(VBNE)
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3972 NG Driebergen
info@vbne.nl
www.vbne.nl

Vervolgens voeren we langs de twee eilanden ‘Kraggenoog’ en ‘De
Snörre’, die in 2015 door Rijkswaterstaat zijn aangelegd in het kader
van de KRW en Natura2000 voor nieuw leefgebied voor vogels, vissen
en macrofauna. Er is riet op het eiland aangeplant. Er broeden en
rusten veel vogels op en rond de eilandjes, maar het riet dat in het
water staat wordt aangetast door vraat. Bij ‘De Snörre’ zagen we dat er
een raster is geplaatst om het riet te beschermen. Vogels kunnen hier
echter onder het raster door zwemmen, of vanaf het eiland komen.
Tot slot voeren we langs het Vogeleiland, waar brede rietkragen en
hoge bomen en struiken een vogelparadijs hebben gecreëerd. De
zeearenden lieten zich prachtig zien en dat er grote karekieten hadden
gebroed konden we ons goed voorstellen.

Meer informatie
Veldwerkplaats: 11 september 2019 in Hotel van Saaze (Kraggenburg)
en het Zwarte Meer
Sprekers: Nico Korporaal (Vogelbescherming), Jan van der Winden
(Jan van der Winden Ecology, research & consultancy), Yvon Verstijnen
(Onderzoekcentrum B-Ware) en Bart de Haan (Natuurmonumenten)
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•V
 an Beusekom, R., 2015. Actieplan bedreigde vogels. Uitgave Vogelbescherming Nederland, Zeist. https://assets.vogelbescherming.nl/
docs/80aab5f8-69f5-4362-93d0-1423a6901ef0.pdf
•V
 an der Winden, J., 2016. Herstel van rietkragen in de Vechtplassen
voor de grote karekiet. Maatregelen om op korte termijn het habitat
van de grote karekiet te verbeteren. Rapport 16.01, Jan van der
Winden Ecology, Utrecht. https://assets.vogelbescherming.nl/docs/
f4a8cf23-69e8-4ea5-93f0-02f072be4838.pdf
•V
 erstijnen, Y., F. Smolders & J. de Fouw, 2019. Het belang van
bodemtypen en nutriënten voor riet in de Loosdrechtse Plassen.
Verkenning van abiotische knelpunten voor het broedhabitat van
de grote karekiet. In opdracht van Vogelbescherming Nederland.
Rapportnummer: RP-18.039.19.8. https://assets.vogelbescherming.nl/docs/dd1eced5-2d9d-483d-a113-07247507b3bc.pdf?_
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•h
 ttp://natuurtijdschriften.nl/download?type=document&doc
id=492951
•h
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 ww.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/rietkragen
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