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van internationale betekenis, in het bijzonder als
verblijfplaats voor watervogels

Nr.4

BIJLAGE BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING
De Grote Peel
De Grote Peel is een goed voorbeeld van een laagland-hoogveengebied,
kenmerkend voor West-Europa. Het behoort tot een landschapstype dat er
bijna niet meer is.
De Grote Peel is een restant ter grootte van bijna 1400 ha van hetoorspronkelijk ongeveer 30 000 ha grote Peelhoogveen. De menselijke beïnvloeding is er wel merkbaar, maar het gebied is met zijn levende hoogveenvegetaties, veenplassen, veenmoerassen, natte, drassige, vochtige en droge
heidelevensgemeenschappen en op de drogere delen berkenbossen een kara kteristiek overblijfsel van de voedselarme tot matig voedselrijke peelmoeraslanden van eertijds.
De Grote Peel is gelegen op de grens van Noord-Brabant en Limburg in de
gemeenten Asten, Meyel en Nederweert. De locatie is 51° 50' N.B., 5° 90' O.L.
Het is te vinden op de topografische kaart 1 : 25 000, bladen 58Aen 52C1.
Ongeveer 900 ha van het nog intacte Peelgebied is eigendom van de Staat
(Staatsnatuurreservaat van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, beheerd door het Staatsbosbeheer). Het Peelgebied is ten
dele verveend. In de veenputten regenereert de hoogveengroei; het na
gedeeltelijke vervening ontstane woeste landschap is karakteristiek voor het
gebied. Op enkele plaatsen is het hoogveen niet over de hogere dekzandruggen van de ondergrond heen gegroeid, hetgeen extra afwisseling van plantengroei en dierenwereld met zich brengt.
De voor hoogvenen kenmerkende veenmos-gemeenschappen (Sphagnion) zijn in de veenputten en de laaggelegen plaatsen te vinden. Daarnaast
komen als kenmerkende gezelschappen voor de begroeiingen van het zeldzame, voor hoogveengebieden kenmerkende, snavelbiesverbond (Rhynchosporion albae) en van de twee dopheiverbonden: het dopheideveenmosverbond (Erico-Sphagnion) en het gewone dopheideverbond (EricionTetralicis). Op drogere plaatsen zijn de struikheidegezelschappen (CallunoGenistion pilosae) ontwikkeld. Over grote oppervlakten zijn deze gezelschappen o.a. door grondwaterstandveranderingen en veenbranden in vroeger jaren ontwikkeld als en veranderd in uitgestrekte pijpestrovegetaties. Op daarvoor geschikte plaatsen zijn in het Peelgebied berkenbroekbossen (Butulion
pubescentis) ontstaan.

' Nedergelegd op de bibliotheek ter inzage
van de leden.

Het gebied is oorspronkelijk door zijn ontoegankelijkheid en - sinds het reservaat is - door daarop gericht beheer, weinig bezocht geweest. Stilte en
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rust zijn voor de Grote Peel kenmerkend. Deze rust en de afwisseling van het
terrein - er is ook dankzij het waterstaatkundig beheer heel wat open water maken dit Peelgebied ook tot een faunistisch rijk gebied. Vermeldenswaard
is in de eerste plaats de rijkdom aan insekten, waarvan vooral de kenmerkende hoogveen- en heidesoorten belangwekkend zijn. De Grote Peel is in
dit opzicht in het bijzonder van belang voor de libellen en de vlinders, maar
ook voor andere groepen. Opmerkelijk is het talrijk voorkomen in het Peelgebied van de oorspronkelijk niet inheemse hondsvis, die bepaald tot de biologische rijkdom bijdraagt. De amfibieën en reptielen zijn er door alle soorten
die in een dergelijk gebied maar kunnen worden verwacht vertegenwoordigd en hetzelfde geldt voor de zoogdieren. De Grote Peel is faunistisch zowel nationaal als internationaal het belangrijkst door zijn vogelwereld. Zowel vanwege de broedvogelbevolking als vanwege de doortrekkende en
overwinterende soorten. Bij de broedvogels gaat het zowel om het voorkomen van zeldzame en voor Peelgebieden specifieke soorten als om de bijzonder opvallend rijke soortencombinaties. Dit blijkt uit het feit dat in de
Grote Peel naast elkaar als broedvogel voorkomen: wintertaling, slobeend,
kuifeend en tafeleend, zwarte stern, visdief en kokmeeuw, met steltlopers als
wulp, grutto, tureluur, kievit en scholekster. Van de hoenders komer er voor
het zeldzame korhoen, de patrijs en de fazant, van de roofvogels alle drie de
kiekendieven: de bruine, de blauwe en de grauwe, bovendien de boomvalk
en de torenvalk en van de uilen de ransuil. Tenslotte een aantal zeldzame of
niet algemeen voorkomende soorten, waaronder de witgesterde blauwborst.
De Grote Peel is eveneens voor doortrekkende en overwinterende trekvogels een belangrijk rust- en fouragegebied. Het is in Nederland één van de
weinige (en laatste) pleisterplaatsen voor honderden in de herfst passerende kraanvogels. Het is ook één van de belangrijkste rustgebieden voor concentraties van soms bijna 1000 in Nederland overwinterende rietganzen en
tevens pleisterplaats voor honderden kolganzen en duizenden wilde eenden, talingen, slobeenden en andere watervogels.
De Weerribben

2

Nedergeiegd op de bibliotheek ter inzage
van de leden.

De Weerribben omvatten een aanzienlijk deel van het uitgestrekte laagveengebied van Noord-West Overijssel, dat door omvang en gevarieerdheid
als het belangrijkste moerasgebied van West- en Midden-Europa te beschouwen is. Het gaat hier om een vergraven veengebied met vaarten en legakkers, schraallanden, rietlanden en trilvenen.
De Weerribben zijn gelegen in het noordwesten van de provincie Overijssel, ruwweg tussen de hogere pleistocene zandgronden van het Drentse plateau enerzijds en het hoge land van Vollenhove en de vroegere Zuiderzee
anderzijds.
Het is vanouds het afwateringsgebied van Zuid-West Drenthe, waarvan
het zowel bovengronds afstromend water als ondergronds afstromend
voedselarm kwelwater ontvangt. De Weerribben liggen in de gemeente Usselham De locatie is 52° 37' N.B., 5° 59' O.L De Weerribben zijn te vinden
op de topografische kaart 1 : 25 000, kaartbladen 16D en C2.
Het totale moerasgebied omvat ca. 17 000 ha, waarvan er nu ongeveer
6100 ha als natuurreservaat zijn veiliggesteld. Het Staatsnatuurreservaat de
Weerribben, in materieel beheer bij Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk, omvat daarvan 2300 ha welk reservaat wordt beheerd door het Staatsbosbeheer. Het landschap bestaat uit een ten dele vergraven veengebied.
Uitgeveende trekgaten worden afgewisseld door onvergraven «ribben» of
«legakkers», die wisselen in breedte.
Hier en daar is niet verveend, bijvoorbeeld in een strook waar vroeger een
beek stroomde en de grond als weidegrond in gebruik was. Het laagveen
wigt in het westen uit tegen het kleipakket van de voormalige Zuiderzee. Het
1 Vi m dikke kleipakket is ontstaan op twee noordwest-zuidoost verlopende
dekzandruggen. Het dekzandlandschap daalt geleidelijk naar het zuidwesten
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af. Het maaiveld ligt tussen 0,2 m NAP en 0,7 m NAP. Er wordt in het gebied
nog vrij veel riet gesneden. Het beheer is er verder op gericht om de schraallanden te (blijven) maaien. Sommige gedeelten worden beweid.
Er wordt beperkt gejaagd en in de eendenkooi «Kloosterkooi» wordt ten
behoeve van het ringonderzoek gevangen. In beperkte mate vindt waterrecreatie plaats, waarvoor enige voorzieningen zijn getroffen. Er zijn een bezoekerscentrum, een biologisch station, enkele oude verveningswoningen
en een tjasker (primitief houten molentype) in of in de directe omgeving van
het reservaat.
De Weerribben zijn zowel qua landschapstype als botanisch en ornithologisch van groot belang. De botanische betekenis is voor een zeer groot deel
bepaald door de invloed die de mens er eeuwenlang door de vervening
heeft gehad. Hierdoor zijn behalve de schraallanden, rietlanden en trilvenen
vooral alle verschillende verlandingsstadia van belang. Van de voor dit laagveenlandschap kenmerkende vegetatietypen kunnen onder andere worden
genoemd:
de waterscheerling-cyperzegge associatie (Cicuto-Caricetum pseudocyperi) met 30 ha; het Soncho-Euphorbion palustris met 40 ha; de moerasvarenrietassociatie (Carecetum paniculatae) met 100 ha; het dotterverbond (Calthion palustris) met ± 1 ha; de associatie van spaanse ruiter en pijpestrootje
(Cirsio-Molinietum) met 10 ha; het verbond van zomp- en gewone zegge
(Carcion curto-nigrae) met 40 ha; de haf-veen mos-associatie (Sphagnetum
Palustri-papillosi) met 10 ha.
Al deze typen zijn van nationaal belang. Van internationaal belang zijn: het
kikkerbeet-verbond (Hydrocharition) met 40 ha en de moerasvaren rietassociatie (Thelpterido-Phragmitetum) met 200 ha (N.B.: de vermelde oppervlakten zijn bepaald op grond van een kartering van 1500 ha). Naast al deze
vegetatietypen komen er nog vele andere, voor laagveengebieden karakteristieke begroeiingen voor.
Van de bijzondere flora-elementen kunnen voor Nederland zeldzame planten worden genoemd, als onder vele andere middelst blaasjeskruid (Utricularia intermedia), stijf struisriet (Calamagrostis neglecta) en sturmia (Liparis
loeselii). Het gebied is vooral ook van belang voor de fauna, met name de
avifauna, zowel vanwege de broedvogelstand als vanwege de doortrekkende en overwinterende soorten. Het is broedgebied voor onder andere purperreiger (70 paar), roerdomp, fuut, bruine en blauwe kiekendief, ransuil,
slobeend, snor, wulp, watersnip, kokmeeuw, zwarte stern en verder talrijke
soorten eenden en andere water- en moerasvogels van het laagveengebied.
Tegen het reservaat aan ligt een vrij groot vrijwillig vogelreservaat met
een goede weidevogelstand.
Van de zoogdieren dient speciaal de otter te worden vermeld.
Van de zeer vele voor dit type levensgemeenschappen kenmerkende insekten moet de uiterst zeldzame grote vuurvlinder (Thersamonia dispar var.
batava) worden vermeld, waarvan de Westeuropese vorm thans in Nederlandse moerassen zijn laatste refugium heeft gevonden.
Samenvattend kan worden gesteld, dat het gebied van de Weerribben op
grond van het feit dat het tot het belangrijkste laagveengebied van West- en
Midden-Europa behoort en alle karakteristieke levensgemeenschappen van
dit landschapstype bevat, waarbij een aantal zeldzame vegetatietypen en
planten en dieren (onder andere is daarbij de broedkolonie van de purperreigervan internationale betekenis) voorkomen, dient te worden behouden.
Het Naardermeer
Het Naardermeer is een goed voorbeeld van een kenmerkend Hollands
laagveengebied, waarin alle voor dit landschapstype karakteristieke ecosystemen voorkomen: veenplassen, rietvelden, zeggemoerassen, schrale hooilanden en broekbossen.
Het Naardermeer is gelegen in de gemeente Naarden dicht bij de oude
vestingstad van die naam. Het ligt in het lage land tussen de hogere zand-
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3 Nedergeiegd op de bibliotheek ter inzage
van de leden.

gronden van het Gooi in het oosten en het stroomgebied van de rivier de
Vecht in het westen.
Het Naardermeer is 752 ha groot. Het is eigendom van de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gevestigd sinds kort te
's-Graveland. De locatie is 52° 17' N.B. en 5° 07' O.L en het is te vinden op
topografische kaart 1 : 25000, 25 H.3
Het gebied werd in 1906 door de vereniging aangekocht en was het eerste
Nederlandse natuurreservaat. Het is een natuurlijke veenplas die al van de
Middeleeuwen bekend is, waarin ondanks een veelbewogen geschiedenis
geen vervening van betekenis heeft plaatsgevonden. Het water van het
Naardermeer was voor de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 zwak brak, nadien werd het zoet. Het water is matig voedselrijk tot voedselrijk (mesotrooph tot eutrooph) met een zuurgraad (pH) van ongeveer 70-80.
Er zijn verschillende pogingen gedaan om het Naardermeer droog te leggen. De laatste poging was van 1884. De pogingen mislukten alle door de
sterke kwel, die iedere keer de bemalingskosten te hoog maakte. De met het
oog op de bemaling gegraven tochten en kavelsloten zijn in het terrein te
zien.
Van oost naar west is een spoorlijn door het Naardermeer aangelegd,
waarover iedere dag vele treinen het meer passeren. Deze spoorlijn stoort
niet meer omdat de natuur zich in de tientallen jaren, dat hij al bestaat, daaraan geheel heeft aangepast.
De veenplassen zijn in het algemeen niet dieper dan 1.00-1.40 m, alleen de
tochten zijn diepter. De bodem bestaat uit een dunne laag laagveen op rivierklei van de Vecht in het westelijk deel en uit een laagje laagveen op dekzand in het oostelijk deel van het meer.
Plantengroei: Het Naardermeer is als laagveen moerasgebied botanisch
van belang door het fraai-ontwikkeld voorkomen van verschillende verlandingsstadia van open water-vegetaties tot en met broekbos.
In het open water komen vegetaties voor van kranswiergezelschappen
(Tharion), fonteinkruidgezelschappen (Magnopotaminon), waterlelieplompgezelschappen (Nymphaeion) en krabbescheergezelschappen (Hydrocharition). Het open water wordt omzoomd door verschillende biezen- en rietlandgezelschappen (Phragmition), die geleidelijk overgaan in een verscheidenheid van grote en kleine zeggenmoerasvegetaties (Magnocaricion en Parvocaricion). Plaatselijk zijn deze door geregeld maaien overgegaan in interessante ruigten en schraalland gezelschappen (Filipendulion en Molinion).
Aan de randen van het gebied en plaatselijk ook elders is de successie voortgeschreden waardoor verschillende typen broekbosvegetaties zijn ontstaan.
Zowel die van het voedselrijke elzen-moerasbos (Alnion) als van het mesotrophe wilgen-moerasbos (Salicion cinereae) als van het zeldzame berken-broekbos (Betletum pubescentis) zijn er te vinden. In de genoemde gezelschappen komen praktisch alle typische laagveen plantensoorten voor,
daarbij verscheidene zeldzame, waaronder orchideeën.
Het Naardermeer is daardoor in botanisch opzicht een goede representant
van dit landschapstype. Dat gaat ook op voor de voor het leven in het water
kenmerkende organismen. Limnologisch onderzoek heeft aangetoond, dat
ook in dit opzicht het Naardermeer een waardevol gebied is. Het Naardermeer is nationaal en internationaal het meest bekend vanwege zijn fauna.
Hoewel het meer niet zo groot is, herbergt het op een relatief kleine oppervlakte praktisch alle vogels van het laagveenlandschap met broedpopulaties
die groot genoeg zijn om zich op de lange duur te kunnen handhaven.
Het betreft zowel vogels van het open water als broedvogels van riet- en
moerasland en van ruigtes en moerasbos. De veelzijdigheid van de vogelrijkdom wordt in het bijzonder aangetoond door het als broedvogel voorkomen van zeldzame eenden zoals krooneend en krakeend, door het naast elkaar voorkomen van meerkoet, roerdompen lepelaar. Het is een belangrijk
broedgebied voor de bruine kiekendief en de zwarte stern. De zeldzame
baardmees en de snor zijn er broedvogels naast karekieten en rietzangers.
Het Naardermeer herbergt de grootste broedkolonie (± 1000 paar) van de
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aalscholver in West-Europa en daarmee meer dan de helft van de wereldpopulatie van de betreffende ondersoort.
Vooral het voorkomen van belangrijke broedpopulaties van de purperreiger (100-200 paar) en van de lepelaar (100-150 paar) hebben het Naardermeer tot ver buiten de grenzen van Nederland bekend gemaakt. Behalve
vanwege de broedvogels is het Naardermeer ornithologisch een ook internationaal belangrijk watervogelgebied voor op herfst- en voorjaarstrek doortrekkende en in niet te strenge winters overwinterende watervogels, vooral eenden, zowel zwem- als duikeenden, die er dan met duizenden verblijven. Het Naardermeer heeft ook een interessante zoogdierbevolking. De
zoogdieren vallen evenwel niet zo op als de vogels. Het gebied heeft een
goede reeënstand en is een belangrijk refugium voor de zeldzame otter. Deze laatste is in het meer vergeleken bij andere gebieden vrij talrijk, hetgeen
zonder twijfel te danken is aan de goede visstand in het reservaat en aan de
rust die de otter er geniet.
Het reservaat is ook voor andere diergroepen, onder meer voor verschillende families van ongewervelden, evenzeer waardevol. Het is daardoor in
alle opzichten een natuurgebied, dat nationaal en internationaal beschermd
en in ere gehouden dient te worden.
De Boschplaat

" Nedergeiegd op de bibliotheek ter inzage
van de leden

De Boschplaat omvat het gehele oostelijk deel van het eiland Terschelling
en is door zijn uitgestrektheid, afwisseling en minimale menselijke beïnvloeding te beschouwen als bijna het enige voorbeeld van een zeekustgebied
van dit type en met de daarvoor karakteristieke grote variatie in levensgemeenschappen in West-Europa.
Het natuurreservaat behoort tot de boswachterij Terschelling, die eigendom is van de Staat, Staatsbosbeheer (Ministerie van Landbouw en Visserij). De Boschplaat ligt op 53°27' N.B. en 5°30' O.L en is te vinden op de topografische kaart 1 : 25 000, blad 1 G4.
Het Noordzeestrand en de buitenste duinenrij worden beheerd door Rijkswaterstaat, het overige deel door het Staatsbosbeheer in overleg met het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, dat direct ten westen van de Boschplaat
het Biologisch Station «Schellingerland«bezit. Het reservaat is opengesteld
voor het publiek, op enige duingebieden na die in de vogelbroedtijd niet toegankelijk zijn. Op enige plaatsen wordt het grasland beweid door jongvee,
zoals bij voorbeeld in het kader van wetenschappelijk onderzoek op het 30
ha grote groene strand van de Groede. Op het betreden door het publiek van
het gebied wordt toegezien door bewakend personeel. Gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan.
Het gebied is een groots landschap met stranden, duinen, kwelders en
stroomgeulen met het daarvoor karakteristieke planten- en dierenleven. De
Boschplaat is onbewoond en het grootste natuurreservaat in Nederland. Het
reservaat beslaat ongeveer een derde van het eiland en omvat bij eb ongeveer 4400 ha. Bij vloed wordt bijna de helft van de oppervlakte overstroomd
door water van de Waddenzee. Bij oostenwind kan dit aanzienlijk minder
zijn, bij noordwesterstorm kan het gehele gebied op de duinen na door de
zee overspoeld worden.
Oorspronkelijk was de Boschplaat slechts één van de vele zandplaten
langs de duinkust van de Nederlandse Waddeneilanden. Geleidelijk breidde
de plaat zich uit en nam in hoogte toe, tot hij niet meer geheel bij elke vloed
overstroomde en aan de zuidzijde een vijftal kleine duingroepen opstoven
waarop zich de eerste landplaten vestigden. In het begin van deze eeuw
raakte de plaat verbonden met de oostpunt van Terschelling. De situatie veranderde ingrijpend nadat in 1931-1936 een stuifdijk was aangelegd langs
het Noordzeestrand. Sindsdien werd de plaat nog slechts bij hoge vloed
overstroomd en werd slib afgezet op het zuidelijk deel van de zandplaat, terwijl de stuifdijk langzamerhand steeds meer het aanzien vaneen natuurlijke
duinrug kreeg.
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Door de geleidelijke ontzilting van de grotere duingebieden met de aangrenzende gronden en de blijvende invloed van de zee op de strandvlakten
en de kwelders, met min of meer onafhankelijk van deze zoet-zout gradiënt
optredende verschillen in bodem en bodemontwikkeling in expositie en tussen extreem droog en extreem nat, ontwikkelde zich een grote verscheidenheid aan milieus die het ontstaan van een scala van verschillende levensgemeenschappen mogelijk maakte.
Het meest westelijke deel van de Boschplaat bestaat uit de zogenaamde
vaste duinen, de oostelijke uitlopers van het kalkarme oudere duingebied
van Terschelling. Het gebied van de eigenlijke Boschplaat bestaat uit een
breed zandstrand langs de Noordzeekust, aan de zuidzijde begrensd door de
stuifstrandvlakte met verspreide duingroepen, stroomgeulen en slenken
langs de wadzijde, waar de plaat via slikken langzaam overgaat in het wad.
De Boschplaat is botanisch en faunistisch, met name ornithologisch, van
grote nationale en internationale betekenis.
De botanische betekenis, in vegetatiekundig opzicht, vloeit voort uit de
complexiteit en variatie in milieu welke weerspiegeld wordt in een opmerkelijke diversiteit van plantengemeenschappen. In het zoute milieu aan de
wadzijde, van zee naar land, zijn kenmerkende plantengemeenschappen
achtereenvolgens de zeekraalassociatie (Salicornietum strictae) als pionier,
gevolgd door de grote oppervlakten bedekkende en vaak zeer variabele en
kruidenrijke kweldergrasassociatie (Puccinellietum maritimae) en de associatie van zeeweegbree en lamsoor (Plantagini Limonietum).
Hoger en verder van het wad komt de kwelderzegge-associatie (Junco-Caricetum extensae) voor, gevolgd door de associatie van zilte rus (Juncetum
gerardii). Deze en andere associaties scheppen een fascinerend en steeds
veranderend mozaïek onder invloed van het jaargetijde en van water en
wind.
In het zoete milieu van de droge, zandige duinen komen aan de zeereep
als aspectbepalende gemeenschappen voor de associatie van biestarwegras
en zandhaver (Elymo-Ammophiletum). Op de oudere duinen, deels door de
wind verwaaid en verjongd tot parabool-en sikkelduinen, komen duindoorn-ligusterstruwelen (Hippophao Ligustretum) voor op de relatief kalkrijke toppen; op de uitgeloogde zuidhellingen komt het buntgrasduingezelschap (Violo Corynephoretum) voor, op de noordhellingen de eikvarenkraaiheide associatie (Polypodio-Empetretum).
Deze vegetaties wisselen af met uitgestrekte korstmossteppen met meer
dan twintig, deels zeldzame en deels elders alleen op bomen voorkomende,
op de grond levende korstmossoorten, en met open gemeenschappen met
mossen en kleine eenjarige hogere planten van de duinsterretjes-associatie
(Tortulo-Phleetum arenarii). In de vaste duinen komen botanisch zeer belangwekkende vochtige valleien voor met de knopbies-associatie (Junco
baltici-Schoenetum nigricantis), de associatie van duinriet en addertong
(Ophioglosso-Calamagrostietum epigeji), de wintergroen-kruipwilg heide
(Pyrolo-Salicetum), de associatie van kraai- en dopheide (Empetro-Ericetum), de struikheide-kruipbrem-associatie (Genisto pilosae-Callunetum) en
savannes met zachte berk (Betuia pubescens), aldus in volgorde van successie, welke overgaan in brakke laagten met de gemeenschap van parnassia
en duinrus (Parnassio-Juncetum atricappilli), de associatie van strandduizend-guldenkruid en krielparnassia (Centaurio-Saginetum moniliformis) en
de heen-associatie (Halo-Scirpetum maritimi). Vooral deze laagten zijn uitzonderlijk rijk aan in Nederland en ten dele ook daarbuiten zeldzame plantesoorten, waaronder een groot aantal orchideesoorten. De botanische betekenis in geografisch opzicht ontleent de Boschplaat aan het naast elkaar
voorkomen van noordelijke arctisch-alpine soorten aan de zuidgrens van
hun verspreiding en zuidelijke soorten aan de noordgrens van hun voorkomen, zoals beredruif (Aretostaphylos uva-ursi), rijsbes (Vaccinium uliginosum), zevenster (Trientalis europaea) en stekende wolfsklauw (Lycopodium
annotinum) respectievelijk kattedoorn (Ononis spinosa) en zeewolfsmelk
(Euphorbia paralias). De Boschplaat is ornithologisch van nationaal en inter-
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nationaal belang als broedgebied en als fourageer- en pleisterplaats. Er
broeden in het reservaat een kleine 50 vogelsoorten. Broedvogels zijn o.a.
blauwe, grauwe en bruine kiekendief, torenvalk, velduil, eidereend, bergeend, wulp, tureluur, grutto, kievit, scholekster, tapuit, sprinkhaanrietzanger,
rietgors, kluut, lepelaar, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, stormmeeuw, visdiefje, noordse stern, dwergstern, strandplevier, bontbekplevier,
af en toe grote stern. Sinds 1900 zijn meer dan 270 soorten trekvogels waargenomen op Terschelling, waarvan vele op de Boschplaat. In de herfst worden soms 30 000 en zelfs meer vogels waargenomen langs de kust
van de Boschplaat. Met name talrijk zijn wintertaling, smient, bergeend,
bonte strandloper, kanoetstrandloper, rosse grutto, wulp, scholekster, en op
zee voor de kust zwarte zee-eend. Minder talrijk, maar doortrekkend of overwinterend in groepen van 1000 of meer zijn o.a. grauwe gans, rotgans, eidereend, zilverplevier, grote mantelmeeuw, zilvermeeuw, stormmeeuw, kokmeeuw en steenloper; in groepen tot enkele honderden vogels groot o.a. Iepelaar, wilde eend, pijlstaarteend, slobeend, kolgans, kievit, strandplevier,
bontbekplevier, tureluur, groenpootruiter, kleine strandloper, krombekstrandloper, drieteenstrandloper, kemphaan, kluut.
Van de trekvogels die in kleine aantallen de Boschplaat bezoeken kunnen
verschillende roofvogels genoemd worden, zoals visarend, zee-arend,
slechtvalk en smelleken.
Ook aan lagere gewervelde en ongewervelde diersoorten is de Boschplaat
rijk in soorten en daardoor van betekenis.
Samenvattend dient te worden gesteld, dat aan het behoud van het gebied van de Boschplaat op grond van het feit dat het het meest karakteristieke en uitgestrekte voorbeeld is van het levensgemeenschappencomplex van
het oostelijk deel van een Waddeneiland waar de talrijke, complexe en variabele milieugradiënten een grote verscheidenheid van levensgemeenschappen met vele zeldzame plant- en diersoorten doen voorkomen, grote betekenis moet worden toegekend: o.a. is daarbij de broedkolonie van de lepelaars
en de functie van fourageer- en pleisterplaats voor trekvogels als steltlopers,
ganzen en eenden van internationale betekenis.
Griend

» Nedergeiegd op de bibliotheek ter inzage
van de leden.

Griend is een klein eiland in het westelijk deel van de Waddenzee. Het
vormt het hoogste deel van de ondiepe Griender Waard, dat zich voordoet
als een begroeide zand- en slikplaat achter een schoorwal en dat talrijke vogels herbergt.
Het eiland ligt halverwege Harlingen en Terschelling, in de gemeente Terschelling. De locatie is 53° 15' N.B. - 5 ° 15' O.L Griend is te vinden o p d e t o pografische kaart 1 : 50 000 op blad 5 West5. Het beslaat ca. 23 ha. Griend is
Staatseigendom en is op lange termijn verpacht aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (eigenaar de Staat, Financiën,
Domeinen). Het tegenwoordige Griend is het restant van een eertijds veel
groter eiland, dat in de middeleeuwen een welvarende bevolking en een
groot klooster met een beroemde school herbergde. Sinds de middeleeuwen zijn grote delen van dit eiland door de golven verzwolgen, waardoor in
de zeventiende eeuw een definitief einde kwam aan de permanente bewoning.
Al 600 jaar brokkelt het aan de noordzijde af en groeit het aan de zuidzijde
aan, waardoor Griend zich intussen zeker 10 km verwijderd heeft van de oorspronkelijke plaats. Sinds de totstandkoming van de Afsluitdijk is het eiland
recentelijk intensiever aan afslag onderhevig geworden.
In verband hiermede heeft Rijkswaterstaat in 1958 en 1973werkzaamheden uitgevoerd ter versterking van Griend. In de vogelbroedtijd wordt
G ri end door twee vogelwachters bewaakt, die onderdak vinden in een bewakingshuisje op palen.

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,14 135 (R 1046), nrs. 1-4

19

Griend is zowel geomorfologisch als botanisch, maar bovenal ornithologisch van grote betekenis, waardoor met recht van het vogeleiland Griend
mag worden gesproken.
Geomorfologisch-hydrografisch is het eiland van groot belang als een zich
gestadig verplaatsende barchaan, een sikkelvormige strandwal met een begroeide kwelder en slikken aan de leizijde daarvan. Het is het enige Nederlandse waterbarchaan. Botanisch is Griend van betekenis door het voorkomen van pioniervegetaties kenmerkend voor bewegend duin en dergelijke
zoutminnende vegetaties van kwelders en slikken. In de rijke en van internationaal belang zijnde vogelwereld van de Nederlandse Waddenzee moet aan
Griend een eigen betekenis worden toegekend. Het eiland is met name van
zeer groot belang als broedgebied van grote stern, noordse stern, dwergstern, visdiefje, scholekster, tureluur, bergeend e.d.
Dit dankt het vooral aan zijn bijzonder gunstige ligging in het midden van
de Waddenzee, waar het aan alle kanten omgeven is door rijke voedselgronden (de ondiepe Griender Waard) en diepe stroomgeulen, aan de grote rust
die er heerst ten gevolge van de moeilijke bereikbaarheid voor mensen, aan
de geïsoleerde ligging en onbereikbaarheid voor roofdieren, met name rat,
wezel en bunzing, die het tot een bijzonder veilig gebied maken voor koloniebroedende vogels, en aan het feit, dat het tot voor kort hoog genoeg was
om aan de meeste soorten een veilige broedplaats te bieden in verband met
hoge waterstanden. Daarnaast is Griend zeer belangrijk als hoogwatervluchtplaats voor tienduizenden wadvogels, en in de trektijd als pleisterplaats voor een ontelbaar aantal vogels. Voor rosse grutto en zilverplevier is
het met het omringende wad waarschijnlijk het belangrijkste gebied in de
gehele Nederlandse Waddenzee. In de loop van de laatste jaren is op en nabij Griend met zekerheid een 150-tal vogelsoorten waargenomen, waaronder een kleine twintig die in Nederland als weinig algemeen en ten dele
zelfs als uitgesproken zeldzaam mogen worden beschouwd, zoals vaal
stormvogeltje, ijseend, visarend, slechtvalk en kleine jager. De aantallen
overtijende en pleisterende vogels zijn direct vergelijkbaar met die van de
grotere Waddeneilanden, ten dele zelfs relatief aanzienlijk wat betreft soorten als bonte strandloper, kanoetstrandloper, steenloper, bergeend, eidereend, wulp, mantelmeeuw, stormmeeuw, kokmeeuwen rotgans.
Samenvattend kan worden gesteld, dat het eiland Griend een wadvogelpopulatie herbergt, die representatief is voor de omringende, voor vogels
bereikbare voedselgronden, dat het bij gratie van zijn bestaan de Griender
Waard als voedselgebied voor steltlopers, sterns, meeuwen, eenden en ganzen bereikbaar maakt en dat het voor bepaalde soorten - met het omringende wad - als het belangrijkste gebied van de gehele Waddenzee kan worden
beschouwd.
De Biesbosch

« Nedergeiegd op de bibliotheek ter inzage
van de leden.

De Biesbosch ligt op de grens van de provincies Zuid-Holland en
Noord-Brabant in de gemeenten Sliedrecht, Dordrecht, Werkendam, Hooge
en Lage Zwaluwe, Made en Drimmelen en Dussen. Als coördinaten van het
hart van het gebied kunnen 51° 46' N.B. en 4048' O.L worden aangehouden.
De Biesbosch is te vinden op de topografische kaarten 1 : 25 000 38D, 44A,
44B en 44E6. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 20 000 ha, waarvan
Staatsbosbeheer 1360 ha in beheer heeft; ca. 1100 ha behoren tot het Staatsnatuurreservaat «Brabantse Biesbosch» en ca. 260 ha tot het Staatsnatuurreservaat «Zuid-Hollandse Biesbosch». Beide reservaten zijn in materieel beheer bij Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Van het totale gebied
van de Biesbosch bestaat ongeveer een derde deel uit water, riet- en biezenvelden, ruigtevegetaties en grienden; tweederde deel uit gras- en bouwland.
De bodem bestaat - gaande van het zuidwesten naar het noordoosten - uit
zware, deels kalkarme klei, vervolgens zandplaatgronden en ten slotte zaveüge, meer of minder gelaagde gronden. Van 1421 tot 1970 was de Biesbosch
een zoetwatergetijdengebied. Door de Sint Elisabethsvloed van 1421 ont-
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stond ter plaatse een binnenzee, die daarna weer geleidelijk door de natuur
en door de mens in land werd omgezet. In aardwetenschappelijk opzicht is
de Biesbosch - ook internationaal gezien - van belang, doordat de geologische processen er tot voor kort de invloed ondergingen van de zoetwatergetijden, hetgeen nog duidelijk door de natuurlijke gesteldheid wordt weerspiegeld. Van grote betekenis is daarbij dat de diverse stadia van opslibbing,
waarin de gorzen successievelijk kwamen te verkeren, goed zijn waar te nemen doordat de sedimentatie niet overal even snel verliep.
Op 2 november 1970 werd de Haringvlietdam gesloten met als gevolg dat
het getijdenverschil in de Biesbosch, dat tot op die dag gemiddeld twee meter bedroeg, tot ca. 20 cm werd teruggebracht.
Dit betekent dat bepaalde gedeelten van de Biesbosch, die destijds regelmatig droogvielen, nu permanent onder water staan, terwijl andere delen, die
vroeger regelmatig overspoeld werden, nu altijd droog blijven. Vanzelfsprekend heeft dit ingrijpende gevolgen zowel voor de structuur en gesteldheid
van de ondergrond als voor de aanwezige flora en fauna. In het zeer dynamische milieu van de «oude» Biesbosch konden alleen die plant- en diersoorten zich handhaven die aangepast waren aan de sterk wisselende omstandigheden.
Zo was de Biesbosch - met uitzondering van hoog in de begroeiing nestelende soorten - geen ideaal broedgebied voor vogels. De Biesbosch bevindt
zich thans, na het wegvallen van de grote getijdenverschillen, in een overgangssituatie waarin logischerwijze storingsverschijnselen optreden. Naarmate de situatie zich stabiliseert zullen nieuwe plantengemeenschappen tot
ontwikkeling komen en zal de Biesbosch meer en meer het karakter van een
moerasgebied krijgen, waarin verlanding en veenvorming plaatsvindt. Verwacht kan worden dat zich in het water plantengemeenschappen metfonteinkruiden en waterlelies zullen ontwikkelen. Het rietverbond zal zeker ook
een opvallende positie in de watermilieus innemen. In iets drogere situaties
zullen het vlotgras-egelskopverbond en het verbond der grote zeggen tot
ontwikkeling komen. De hoge kruiden van het moerasspiraeaverbond vormen de overgang naar de bosachtige begroeiingen. De huidige wilgenvloedbossen zullen plaatsmaken voor elzenbroek, terwijl op de meest hooggelegen plaatsen het iepen-eikenbos de eindtoestand zal worden. Ondanks
en ten dele zelfs dankzij de ingrijpende veranderingen in het waterregime
behoudt de Biesbosch een hoge natuurwetenschappelijke waarde, zeker op
ornithologisch gebied. Als broedgebied zal het gebied meer soorten trekken
dan voorheen. Sinds de afsluiting is het aantal soorten reeds toegenomen.
Als geheel nieuwe broedvogels kunnen genoemd worden: fuut, kuifeend,
ijsvogel, nachtegaal. Van andere soorten is het aantal broedgevallen sterk
toegenomen, zoals van baardmannetje, bruine kiekendief, krakeend, zomertaling enslobeend.
Verwacht kan worden dat met name de reigerachtigen, blauwe reiger, purperreiger, roerdomp, kwak en woudaapje, zich in toenemende mate in het
gebied zullen vestigen door de voor hen gunstige ontwikkeling van de vegetatie.
Voor de kwak vormt de Biesbosch het meest noordelijke broedgebied van
geheel Europa en uit dat oogpunt bezien is de Biesbosch van internationale
betekenis.
Verder mag worden aangenomen, dat ralachtigen, andere water- en moerasvogels en zangvogels zich zullen uitbreiden of zich nieuw in de Biesbosch zullen vestigen. Wellicht zullen zelfs aalscholvers en lepelaars, die zullen kunnen profiteren van nabijgelegen fourageergebieden, zich mettertijd
in de Biesbosch als broedvogel vestigen. De Biesbosch zal zijn betekenis als
rust- en fourageergebied voor ganzen kunnen behouden, als daarvoor rustig
gelegen landbouwpolders als ganzenreservaat kunnen worden beheerd. Er
is reeds een aanvang gemaakt met de inrichting van dergelijke terreinen,
met gunstig resultaat. Het tot rust gekomen milieu zal de ontwikkeling van
insekten zoals libellen en muggen sterk bevorderen, hetgeen ten goede zal
komen aan de insektenetende vogels, amfibieën en zoogdieren. Er zal een
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aanzienlijk veelzijdiger voedselpakket ter beschikking komen dan voorheen,
zodat al met al een sterke toename van de rijkdom aan plant- en diersoorten
in de Biesbosch verwacht kan worden.
Voorshands zal alleen het zuidelijk deel van de Biesbosch - globaal gezien
het gebied van de Zuidwaard - voor de Wetlands-conventie worden aangewezen.
Buiten de voorgestelde aanwijzing zijn gehouden de drinkwaterbekkens
die in het betrokken gebied aangelegd worden respectievelijk zijn. Op het
ogenblik is het onzeker of het spaarbekken «Zuiderklip» wel zal worden aangelegd. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal dit gebied in een later stadium
aan het onder de Conventie te brengen gedeelte van de Biesbosch kunnen
worden toegevoegd.
Ten behoeve van deze waterbekkens worden enkele geïsoleerd gelegen
landbouwpolders uitgediept en gedeeltelijk samengevoegd, waarbij de oorspronkelijke kaden worden vervangen door hogere dijken. De situering van
de bekkens is dusdanig dat het bestaande systeem van kreken, grienden en
rietvelden en de daaraan verbonden natuurwetenschappelijke waarden zo
veel mogelijk ontzien worden. Met name in het bestemmingsplan «de Biesbosch» van de gemeente Made en Drimmelen wordt grote aandacht besteed
aan de overgangszones tussen deze bekkens en het aangrenzende natuurgebied.
Het lijkt juist, dat eveneens buiten de werking van de conventie worden
gehouden de terreinen welke in het bestemmingsplan «de Biesbosch» een
recreatieve bestemming hebben. In enkele gevallen, te weten met betrekking tot de Toontjes- en de Keesjesplaat, staat niet vast of aan deze bestemming uitvoering zal worden gegeven. Zo mogelijk zullen deze gebieden op
een later tijdstip aan het binnen de werking van de overeenkomst te brengen
gebied worden toegevoegd.
Door grenswijzigingen is een gedeelte van de Biesbosch, dat vroeger binnen de gemeente Made en Drimmelen viel, aan de gemeente Werkendam
gekomen. De in het bestemmingsplan van Made en Drimmelen voor de
Biesbosch vastgestelde bestemmingen zijn door de gemeente Werkendam
overgenomen. Voorts is een gedeelte van het gebied binnen de gemeente
Dussen komen te vallen. Verwacht kan worden dat deze gemeente aan het
betrokken gebied de bestemming natuurgebied zal geven.
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