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1 Samenvatting 

In 2011 is er een nulmeting van (zeldzame) broedvooels langs de Oude Ussel en Eldrikse 
Kwelsloot uitgevoerd. De inventansatie was vooral gericht op de kenmerkende soorten van 
(riet)moerassen. In 2014 is dit onderzoek herhaald. 

In 2014 zijn er in totaal van34 doelsoorten territoria vastgesteld in het onderzoeksgebied. Het 
betreft in totaal589 territoria, waarvan de kleine karekiet (n=204) en de grauwe gans (n=162) 
het merendeel uitmaakten. Algemene en weinig kritische soorten als bosrietzanger, grasmus, 
kleine karekiet en rietgors komen verspreid voor langs de Oude klssel en de Eldrikse Kwelsloot. 
In onderzochte deelgebieden met grotere oppervaktee rietmoeras en/of meer afwisseling 
tussen riet, moeras-..egetatie en struik- en boomvormers worden meer kritische soorten 
aangetroffen zoals blauwborst, dodaars, sprinkhaanzanger en waterral (zie figuur 1). Sinds 
2011 is het aantal soorten dat afhankelijk is van riet (blauwborst, grote karekiet, 
sprinkhaanzanger, waterral, rietzanger, bosrietzanger, kleine karekiet en rietgors) plaatselijk 
licht toegenomen, van 255 naar 282 territoria. Met de juiste maatregelen zal dit zich in de 
toekomst -..erder voortzetten. Het betreft met name het Waalsche Water en de 
natuurontwikkelingsgebieden bij Doesburg. Voor water- en moerasvogels is het wenselijk om 
meer moeraszones met riet-..egetatie te ontwikkelen langs de Oude klssel, Hierdoor ontstaat 
meer broedbiotoop en is het effect van -..erstoring door recreatie en scheepsvaart kleiner. 
Verder zijn de verschillen tussen de resultaten van 2011 en 2014 relatief klein. Na -..erloop van 
jaren ontstaat er een monitoringsreeks waarin wel duidelijke trends zichtbaar worden. 

Figuur 1. Rietvegetatie langs de Oude Ussel (foto: Tim Asbreuk). 
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2 Inleiding 

Waterschap Rijn en IJsselwerkt in en langs de Oude ussel aan behoud en versterking van 
natuur (zie figuur 2). De inspanningen richten zich voomarnelijk op uitbreiding van areaal aan 
riet ten behoeve van de ecologische verbindingszone (EVZ) met het inrichtingsmodel rietzanger 
(zie bijlage 1). In het Gebiedsplan Provincie Gelderland is het model rietzanger als uitgangspunt 
genomen voor de ontwikkeling van moerasgebieden. Doel is om populaties rietvoqels te 
versterken door de afstand tussen de verschillende broedgebieden te \€rkleinen. Langs de 
Oude l.Issel gaat het om de aanleg van verlaagde oeverzones en een aantal stapstenen van 
enkele hectares. Tevens zijn een aantal stapstenen gerealiseerd langs de tochtsloten aan beide 
zijden van de Oude tJssel. 

Dit broedvoqelonderzoek (2014) is onderdeel van een monitoring die in 2011 gestart is en elke 
3 jaar herhaald wordt. De inventarisatie wordt uitqevoerd in een vast telgebied: in en langs de 
Oude Ijssel en de Eldrikse Kwelsloot (zie bijlage 2). De resultaten worden gebruikt om de 
effecten van de rietontwikkeling op broedcocels te bepalen. De inventarisatie richt zich op de 
soorten uit het SM P-bijzondere soorten (inclusief de facultatieve soorten), met als aanvulling de 
soorten bosrietzanger, kleine karekiet en rietgors (zie bijlage 3). 

Figuur 2. Het Waalse Water (foto: Tim Asbreuk). 
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3 Methode 

3.1 Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied betreft een gedeelte van de Oude Ijssel, met het aangrenzende 
Waalsche Wateren de Eldrikse Kwelsloot, metdaarin de Siondeplasen de Eldriksche Weiden. 
De Oude l.Jssel is geïm.entariseerd vanaf de brug van de N338 bij Doesburg tot aan de 
uitmonding van het Waalsche Water, ten zuiden van Doetinchem. Het Waalsche Water is 
geïm.entariseerd vanaf de brug van de Hommekesweg tot de uitmonding in de Oude tJssel. De 
Eldrikse Kwelsloot is geïnventariseerd vanaf de natuurontwikkeling langs de Wehlse Dijk tot en 
met de Eldriksche Weiden. Het onderzoekstraject van de Oude klssel is onqeveer Zû kilometer 
lang. Naast deze watergangen behoren de wateren bij Doesburg en een deel van de Kwelsloot 
/ Rechteroever bij Drempt ook tot het onderzoeksgebied. In de wateren in en rondom Doesburg 
is in het recente verfeden rietmoeras ontwikkeld. In bijlage 2 is een kaart afgebeeld waarop het 
onderzoeksgebied is ingetekend. 

3.2 Methode veldonderzoek 

De lnvsntarisaties zijn grotendeels vanaf het water uitqevoerd, Voor het inventariseren vanaf 
het water is gebruik gemaakt van een compacte opblaasboot met (stille) elektromotor. Enkele 
ondiepe en lastig bereikbare gedeelten, zoals het Waalsche Water, de Eldriksche Weiden, de 
wateren bij Doesburg en de Kwelsloot / Rechteroever bij Drempt, zijn vanafde oever 
geïn\.entariseerd. Het onderzoek besloeg 8 dag- en 2 a-ondrondsn, Gezien de lengte van het 
te onderzoeken traject van de Oude tJssel bestond één dag- en avondronde uit minimaal 2 
bezoeken. Soms is een ronde verdeeld over 3 ochtenden. De lnventarisatteperiode is 
uitqevoerd vanaf half maart tot eind juli (zie tabel 1). 

Het onderzoek gedurende de avondronden was met name gericht op het inventariseren van 
nachtactieve soorten als roerdomp en waterral. Tijdens de dagbezoeken zijn de potentieel 
interessante plekken voor deze soorten vastgesteld en \.eMlgens in de avonduren bezocht. Er 
zijn geluidsfragmenten van de te onderzoeken soorten afgespeeld om een reactie van 
e\.entueel aanwezige \oI'Jgels uit te lokken. 

De lnventarisatie is uitqevoerd door medewerkers van Staring Advies (zie tabeI1). De 
gehanteerde methodiek is SOVON BMP-bijzondere soorten (inclusief de facultatieve soorten) 
met als aanvulling: kleine karekiet, rietgors en bosrietzanger (zie bijlage 3). 
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Dagronden 
Ronde Datum Tijdstip Onderzoeker Deelgebied 

1 11-3-2014 07.00 Dorie Kers /Tim Asbreuk Doesburg 
12-3-2014 07.00 Dorie Kers ITim Asbreuk Oude usset 
14-3-2014 07.00 Dorie Kers /Tim Asbreuk Tochtsloot 
14-3-2014 06.30 Rick Boerboom Eldrikse kwelsloot 

2 31-3-2014 06.30 Rick Boerboom Eldrikse kwelsloot 
1-4-2014 07.15 Dorie Kers /Tim Asbreuk Doesburo & tochtsloot 
2-4-2014 07.15 Dorie Kers /Tim Asbreuk Oude Ijssel 

3 22-4-2014 05.30 Dorie Kers ITim Asbreuk Doesburg & tochtsloot 
23-4-2014 05.30 Dorie Kers /Tim Asbreuk Oude IJs sel 
25-3-2014 05.45 Rick Boerboom Eldrikse kwelsloot 

4 5-5-2014 05.30 Rick Boerboom Eldrikse kwelsloot 
7-5-2014 05.15 Dorie Kers /Tim Asbreuk Doesburo & tochtsloot 
8-5-2014 05.15 Dorie Kers /Tim Asbreuk Oude tJssel 

5 20-5-2014 05.00 Dorie Kers I Tim Asbreuk Doesburg & tochtsloot 
21-5-2014 05.00 Dorie Kers /Tim Asbreuk o Oude ussel 
21-5-2014 05.00 Rick Boerboom Eldrikse kwelsloot 

6 13-6-2014 04.45 Tim Asbreuk Does bu rg & toehts loot 
15-6-2014 04.30 Tim Asbreuk Oude ussel 
6-6-2014 05.00 Rick Boerboom Eldrikse kwelsloot 

7 20-6-2014 05.30 Rick Boerboom Eldrikse kwelsloot 
24-6-2014 04.45 Dorie Kers /Tim Asbreuk Doesburg & tochtsloot 
25-6-2014 04.45 Dorie Kers ITim Asbreuk Oude Ussel 

8 17-7-2014 05.00 Rick Boerboom Eldrikse kwelsloot 
23-7-2014 05.45 Tim Asbreuk Doesburg & tochtsloot 
24-7-2014 05.45 Tim Asbreuk Oude ussel 

Avond- nachtronden 
Ronde Datum Tiidstip Onderzoeker Deelgebied 

1 15-5-2014 21.00 Tim Asbreuk Doesburg & tochtsloot 
15-6-2014 03.15 Tim Asbreuk Oude Ussel 
5-5-2014 21.00 Rick Boerboom Eldrikse kwelsloot 

2 8-6-2014 21.00 Tim Asbreuk Doesburg & tochtsloot, Oude ussel 
4-6-2014 22.00 Rick Boerboom Eldrikse kwelsloot 

Tobeil : QV erzieht veldbezoeken en inventarisatiemedewerkers 
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4 Resultaten broedvogelonderzoek 

4.1 Totaal 

In totaal zijn er van 34 doelsoorten (BMP Bijzondere soorten) territoria aangetroffen in het 
onderzoeksgebied (zie bijlage 4). Het betreft in totaal589 territoria, waarvan een groot deel 
bestaat uit territoria van de kleine karekiet: 204 territoria en grauwe gans 162 territoria (zie tabel 
2). Er zijn van 6 Rode Lijstsoorten territoria vastgesteld: groene specht (n= 1), grote karekiet 
(n= 1), wielewaal (n=1), gele kwikstaart (n=1), kneu (n= 1) en spotvoqel (n=7). 

Aangetroffen soorten betreffen voornamelijk algemene moeras- en watervepels. Met name de 
kleine karekiet, bosrietzanger en rietgors zijn talrijk aanwezig langs de Oude l.Jssel en 
aangrenzende wateren. Ook van minder algemene soorten als de blauwborst, gele kwikstaart, 
kleine plevier, roodborsttapuit en sprinkhaanzanger zijn territoria vastgesteld (zie figuur 3). 
Kritische of zeldzame riet- en moerasvooels of soorten die afhankelijk zijn van grote 
oppervlaktes riet zoals baardmannelje en roerdomp zijn niet aangetroffen in het 
onderzoeksgebied. 

Figuur 3. Van de gele kwikstaart zijn 2 territoria vastgesteld in het plangebied, 1 langs de Oude 
l.Jssel en 1 langs de Eldrikse Kwelsloot (foto: Rick Boerboom). 
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BMP Bijzondere soorten 
Aantal territoria Aantal territoria 

Soort 2011 2014 
Appelvink 0 1 
Blauwborst 2 1 
Buizerd 1 2 
Dodaars 3 2 
Geelgors 0 5 
Grauwe cans 25 162 
Groene specht 0 1 
Grote Canadese gans 2 0 
Grote karekiet 0 1 
Havik 0 1 
Ijsvogel 3 4 
Kleine bonte specht 0 3 
Kleine plevier 1 1 
Knobbelzwaan 3 

- 
6 

Krakeend 9 9 
Nijlgans 2 0 
Putter 0 1 
Roodborsttapuit 3 3 
Sprinkhaanzanger 4 5 
Waterral 5 6 
Wielewaal 0 1 
Facultatieve bijzqndere soorten 
Soort Aantal territoria Aantal territoria 
Boomklever 0 1 
Braamsluiper 3 3 
Fuut 21 23 
Gekraagde roodstaart 0 1 
Gele kwikstaart 4 2 
Glanskop 0 1 
Grasmus 46 46 
Kievit 1 1 
Kneu 0 1 
Kuifeend 20 21 
Rietzanqer 2 1 
Spotvogel 2 5 
Zomertortel 1 0 
Aanvulling: 

II Soort Aantal territoria Aantal territoria 
Bosrietzanqer 22 21 
Kleine karekiet 184 204 
Rietgors 36 43 

Tabel2: De aangetroffen soorten en de territoria tijdens de nulmeting in 2011 
en het broedv ogelonderzoek in 2014. Ten behoeve v on de vergelijking zijn de 
waarnemingen van de Vogelwerkgroep Siad en Ambt Doesborgh uil 2011 uil 
hel deelgebied Eldrikse Kwelslooi ook benul. 
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4.2 Bijzonderheden 

In deze paragraafworden een aantal minder algemene soorten die tijdens het onderzoek zijn 
aangetroffen nader beschreven. 

8lauv.borst 
Van de blauwborst is in 20141 territoria vastgesteld in de Ecodelta te Doesburg. Daamaast zijn 
er twee waamemingen gedaan van de blauwborst langs de Oude klssel tijdens de eerste 
onderzoeksronden. De voqels zijn hiema niet meerwaargenomen. Op basis van deze 
eenmalige waameming kon geen territorium worden vastgesteld. In 2011 en 2012 (bron: BMP 
onderzoek Eldriksche Weiden 2012, VWG IVN De Oude IJsselstreek) was nog een territorium 
van de blauwborst aanwezig in de Eldriksche Weiden (zie figuur 4). In 2014 is de soort hier niet 
meer waargenomen. 

Figuur 4. Mannetje blauwborst in de Eldriksche Weiden in 2012 (foto: Rick Boerboom). 

Dodaars 
De dodaars is op 210caties aangetroffen: beide in de Eldrikse kwelsloot. De dodaars is een 
broedvoqel van ondiepe en beschutte wateren met voldoende waterplanten. In beide 
deelgebieden waar de soort is aangetroffen is voldoende riet- en oeV€rV€getatie aanwezig. 

Grote karekiet 
Tijdens twee ronden is erten westen van Doetinchem een grote karekiet aangetroffen, het 
betreft een zingend mannetje (zie bijlage 4). Er is geen sprake van een broedgeval geweest. De 
grote karekiet staat symbool voor grote aaneengesloten oppervaktas van (water)riet. Hiervan 
was echter geen sprake op deze locatie. De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich in de 
Rijnstrangen. 
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IJsvogel 
De ijs\(lgel is ge\(lelig voor strenge winters, waardoor de aantallen sterk kumen fluctueren. De 
winter van 2013/2014 was echter zeer mild. Op 4 locaties binnen het onderzoeksgebied zijn 
territoria van de ijsvogel vastqesteld. Tijdens één ronde zijn er langs de Oude kIssel, vak voor 
de splitsing met het Waalse water 5 (juveniele) ijsvogels in één boom aangetroffen. In het talud 
van een duiker langs de Eldrikse Kwelsloot is een nestholte van de ijsvogelontdekt, waaruit een 
volwassen ijsvogel kwam viiegen. Nog een volwassen vogel was ter plaatse. Het is niet bekend 
of de ijsvogels deze nestholte ook daadwerkelijk als broedlocatie gebruikt hebben in 2014. 

Kleine plevier 
Van de kleine plevier is een paartje aangetroffen lang het Waalse water. Het is niet bekend of 
de soort hier ook heeft gebroed. Er is vermoedelijk te veel verstoring, met name door de 
graafwerkzaamheden die tot ver in het broedseizoen doorgingen. Doordat ze op de grond 
broeden, op kale bodems, zijn broedqevallen extra gevoelig voor verstoring. In 2011 is nog een 
paartje van de kleine plevier aangetroffen in de destijds recent gegraven poellangs de Oude 
klssel, bij Doetinchem ten hoogte van de Liemersweg (waargedurende het veldonderzoek van 
2014 de grote karekiet is aangetroffen) (zie figuur 5). De kleine plevier is hier destijds 
waarschijnlijk niet tot broeden gekomen door de vele verstoring van wandelaars, fietsers en 
loslopende honden. In 2014 is de soort hier niet meer aangetroffen. De kleine plevier is een 
echte pioniersoort die vaak broedt op kale bodems langs rivieren, pas gegraven poelen en 
braakliggende terreinen. Wanneer de vegetatie in een gebied zich ontwikkeld, zoals bij de poel 
langs de Liemersweg, verdwijnt de soort vaak als broedvogel. 

Foto 5. Kleine plev ierin 2011 bij de poellangs de Oude tJssel t.h.v. de Liemersweg (foto: Rick 
Boerboom). 
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Rietzanger 
De rietzanger is een VQgel van rietlanden en andere oevervegetaties, die zijn nest meestal 
bouwt in landriet. Het ideale biotoop bestaat uit een combinatie van een flink oppervak aan jong 
en ove~arig riet en een dichte, deels hoog opschietende kruidlaag. De soort is de laatste 
decennia landelijk sterk achteruit gegaan. Marginale gebieden, met minder grote oppervlaktes 
riet en xochtiqe ruigte hebben te maken gekregen met een sterke afname in het aantal 
rietzangers. De soort is een schaarse broedvoqel in de Achterhoek en Liemers. Ondanks dat 
geschikt habitat op diverse plekken in het onderzoeksgebied aanwezig lijkt is er slechts 1 
territorium vastgesteld. Langs de Oude Ilssel ter hoogte van Langerak is ook een rietzanger 
aangetroffen, deze soort is tijdens 3 ronden zingend gehoord. Er is geen paartje aangetroffen. 

Roodborsttapuit 
De roodborsttapuit is een VQgel van open tot halfopen, vaak droge terreinen met enige 
struweelopslag ofhoog opschieterde kruiden. Het goed verborgen nest wordt op of net boven 
de grond gebouwd. Vanaf een uitkijkpost in het territorium wordt het grootste deel van het uit 
insecten en ander klein gedierte bestaande voedsel opgespoord (zie figuur 6). Er zijn op 3 
locaties territoria van de roodborsttapuit vastgesteld. Twee territoria besonden zich in de 
Eldriksche Weiden en één langs de noordzijde van de Oude tJssel (zie bijlage 4). Daamaast 
zijn er op beide locaties ook uitgevlogen jongen waargenomen. Bij één van de twee paren in de 
Eldriksche Weiden zijn minimaal twee jongen uitgevlogen. 

Figuur 6. Roodborsttapuit (foto: Rick Boerboom). 

Sprink haanzanger 
De sprinkhaanzanger broedt in natte ruigtevegetaties in open gebieden. Het nest wordt op of bij 
de grond gemaakt, of laag boven het water. In Nederland is het een vrij schaarse broedvogel. 
Door de verborgen levenswijze is er vrij weinig bekend over de biologie van de 
sprinkhaanzanger. Er zijn 5 territoria van de sprinkhaanzanger vastgesteld in het 
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onderzoeksgebied: 2 in het rietland ten noorden van de Oude tJssel voor Doesburg, 1 langs 
Kwelsloot / Rechteroever bij Drempt, 1 langs de Oude tJssel ter hoogte van Hoog-Keppel, 1 
langs het Waalsche Water en 1 in de Eldriksche Weiden. 

Waterral 
De waterral is in Nederland een schaarse broedvoqel van moerasgebieden met \AJldoende riet 
en oe\€r\€getatie. Binnen het onderzoeksgebied zijn 6 territoria van deze soort waargenomen. 
41angs het Waalse Water, maardaamaast ook 1 territorium in de Ecodelta bij Doesburg en 1 
langs de Eldrikse kwelsloot, ten hoogte van de Eldriksche Weiden. Op deze locatie werd op 1 
september 2014 een roepend jong gehoord. 

Wielewaal 
De wielewaal is in Nederland een vrij schaarse broedvoqel, die de laatste decennia vooral in 
vochtige bossen voorkomt. In Nederland broeden onge\€er 4.000 tot 5.000 paren wielewalen. 
Dat zijn er minder dan in de periode 1979 -1985, toen nog ongeveer 7.000 tot 10.000 paren 
werden geïnventariseerd. De wielewaal-populatie schommelt aan de rand van het 
\€rspreidingsgebied echter vrij sterk en ook in Nederland is dit zichtbaar. Deze afname is dan 
ook niet direct reden tot zorg. Er is langs de Oude l.lssel ter hoogte van Laag Keppel één 
territorium van de wielewaal aangetroffen. Deze \AJgel broedt vaak in hoge bomen en laat zich 
slechts zelden zien. De soort eet vooral rupsen en andere grote insecten in boomtoppen. 
Daarnaast is er één waarneming van de wielewaal gedaan langs de Eldrikse kwelsloot, deze 
viel echter buiten de datumgrenzen van het onderzoek. 

4.3 Vergelijking 2011 en 2014 

Met slechts twee inventarisatie jaren is het lastig om echte \€rgelijkingen te maken. Het is 
namelijk nauwelijks mogelijk de verschillen toe te schrijven aan veranderingen in de habitat, 
aangezien ook andere zaken (bijvoorbeeld: o\€rwinteringsomstandigheden, migratie en weer) 
invloed uitoefenen op de vogelaantallen. Na \€rloop van jaren ontstaat er een monitoringsreeks 
waarin wel duidelijke trends zichtbaar worden. 

Rietvogels 
Vogels die (deels) afhankelijk zijn van riet lijken licht toe te nemen langs de Oude Ijssel. De 
kleine karekiet is van 184 territoria in 2011 gegroeid naar 204 territoria. De rietgors is van 36 
toegenomen naar 43. Twee soorten hebben een territorium weten te bemachtigen die in 2011 
nog niet waren waargenomen. Dit zijn de grote karekiet, dit is een soort van uitgestrekte 
stukken waterriet en neemt in Nederland snel in aantal af. Daarnaast is er ook één territorium 
van de rietzanger aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk ging het in beide gevallen om ongepaarde 
voqels. Verderzijn de aantallen van o\€rige rietvoçels (blauwborst, sprinkhaanzanger, waterral 
en bosrietzanger) min ofmeergelijk geble\€n. Bij de recente natuurontwikkeling langs de 
Eldrikse Kwelsloot ten hoogte van de Wehlse Dijk waren in 2011 nog geen territoria van 
rietvoqels vastgesteld. In 2014 konden hier territoria van bosrietzanger (n= 1), kleine karekiet 
(n=2), rietgors (n=1) worden vastgesteld. Deze natuurontwikkeling lijkt dus een gunstig effect te 
hebben op water- en (riet)moerasvogels. 
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Pioniersaorten 
Er zijn slechts weinig pioniersoorten aangetroffen tijdens de broedvogelmonitoring in 2014 
slechts 1 kleine plevier. Het Waalsche water had wel potentie voor pioniersoorten, maar hier 
was door de graafwerkzaamheden gedurende het broedseizoen, nog lang vsrstorinq aanwezig. 
Geschikte milieus voor pioniersoorten zijn in het huidige landschap vaak slechts kort aanwezig, 
bijvoorbeeld door braakliggend terrein, recent \ergra\€n percelen oftijdelijke depots. Daamaast 
speelt \€rstoring vaak een belangrijke rol in het achterwege blijven van succesvolle 
broedgevallen. Als grondbroeders van open terreinen zijn pioniersoorten extra kwetsbaar voor 
\€rstoring door menselijke activiteit. 

Overige soorten 
De o\erige soorten laten geen zichtbare \€rschillen zien met voorgaande jaren. Met 
uitzondering van de ijsvogel, die zeerwaarschijnlijk heeft geprofiteerd van de zachte winter 
(2013/2014). Daamaast heeft de grauwe gans een sterke opmars gemaakt (zie figuur 7), 
territoria van grauwe ganzen zijn echter erg lastig te tellen. Derhal\€ is het maximale aantal 
grauwe ganzen dat tijdens één telling is waargenomen gedeeld door 1 ,5 om tot het aantal 
territoria te komen (een ruwe methode ontwikkeld door SOVON). Vrijwel al dezeganzen 
bevonden zich in de Ecodelta bij Doesburg. 

Figuur 7. Overzomerende grauweganzen langs de Oude l.Issel bij Barlham (foto: Rick Boerboom). 
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4.4 Overige waarnemingen 

Naast de vastgestelde territoria zijn er een aantal doelsoorten waargenomen in het 
onderzoeksgebied waarvan geen territorium kon worden vastgesteld. Het betreft onder andere 
losse waarnemingen van: tafeleend, visdief, watersnip, wintertaling en zomertaling. Een deel 
van deze soorten zijn gedurende de eerste telronden in het onderzoeksgebied waargenomen 
en bij latere telronden niet meer. Dit kan duiden op doortrekkende vogels die tijdelijk in het 
onderzoeksgebied pleisteren. Verder maken een aantal vogelsoorten gebruik van de Oude 
l.Jssel en aangrenzende wateren als foerageergebied, maar broeden elders. Dit zijn soorten als 
aalscholver, blauwe reiger, grote zilverreiger en verschillende meeuwensoorten . 

Daarnaast zijn tijdens het onderzoek in de omgeving van het onderzoeksgebied een aantal 
doelsoorten (BMP Bijzondere soorten) waargenomen. Deze soorten hebben (mogelijk) wel 
gebroed, maar niet binnen de grenzen van het onderzoeksgebied. Het betreft onder andere 
soorten als: boomvalk, geelgors, groene specht, grutto, nachtegaal, oeverzwaluw, tureluur en 
wulp. Er broedde een grote kolonie oeverzwaluwen bij de voormalige zandwinplas in Drempt, 
deze is echter aan het eind van het broedseizoen verlaten. Zeer waarschijnlijk door de 
ontwikkeling van vegetatie voor een belangrijk deel van de wand. In deze omgeving zijn ook 
grutto (zie figuur 8), tureluur, wulp en een visdietkolonie van ongeveer 8 broedpaar 
aangetroffen. Verder is er in een houtwal bij Hoog-Keppel een zingende nachtegaal 
aangetroffen. De Rode Lijstsoort koekoek (geen BM P bijzondere soort) komt relatief tal rijk voor 
langs de Oude Ussel en is op diverse plaatsen binnen het onderzoeksgebied waargenomen. In 
het deelgebied Eldrikse Kwelsloot konden 2 territoria van de koekoek worden vastgesteld. 
Tijdens de laatste tel ronde is er in de Ecodelta bij Doesburg een bandheidelibel waargenomen. 

Figuur 8. Grutto (foto: Rick Boerboom). 
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5 Conclusie 

In totaal zijn er van 34 doelsoorten territoria vastgesteld in het onderzoeksgebied. Het betreft in 
totaal 589 territoria, waarvan de kleine karekiet (n=204) en de grauwe gans (n= 162) het 
merendeel uitmaakten. Door de onderzoeksintensjteit en -methode is een betrouwbaar beeld 
ontstaan van de aanwezige broedvogels. De kleine karekiet heeft een voorkeur voor 
uitgestrekte rietmoerassen en rietkragen langs plassen en vaarten, maar is weinig kritisch. 
Smalle rietzones langs open wateren zijn vaak al voldoende voor de kleine karekiet. Dit maakt 
de Oude l.Jssel een geschikt broedbiotoop, waardoor de soort ruim \€rtegenwoordigd is. 

De oevers van de Oude Ijssel zijn op de meeste plaatsen voorzien van een korte o\€rgang 
tussen water en land. Er is daarom weinig ruimte voor oe\€r\€getatie. Op de meeste plaatsen 
is de watergang voorzien van relatief smalle rietkragen of een \€getatie met lisdodde, 
oe\€rzegge en andere kenmerkende oeverplanten, Echter op een aantal plekken zijn oevers 
nauwelijks voorzien van een opgaande \€getatie. Op deze open stukken zijn dan ook 
nauwelijks water- en rnoerasvoqels aanwezig. Er is hierte weinig beschutting en ontbreekt 
broedbiotoop. Langs de oevers van de Oude Ijssel zijn uitslutenc algemene en weinig kritische 
water- en moerasvogels aangetroffen die volstaan met kleine oppervakten riet- en 
moeras\€getatie. Hier vinden we soorten als bosrietzanger, grasmus, kleine karekiet en 
rietgors. Op plaatsen met meer variatie in de oe\€r\€getatie en extensie\€f beheerde 
oeverwallen komen lokaal meer kritische soorten als roodborsttapuit voor. 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat er langs de Oude Ijssel nog relatief weinig kritische 
water- en moerasvogels voorkomen. De oorzaak is \€rmoedelijk het ontbreken aan grote 
oppervaktas (riet)moeras langs de watergang en lokale \€rstoring door wandelaars, fietsers 
(recreanten) en scheepvaart. In onderzochte deelgebieden met grotere opperviaktes rietmoeras 
en/of meer afwisseling tussen riet, moeras\€getatie en struik- en boomvormers worden meer 
kritische soorten aangetroffen zoals blauwborst, dodaars, spinkhaanzanger en waterral. Het 
betreft met name het Waalsche Water, de natuurontwikkelingsgebieden bij Doesburg en de 
Eldriksche Weiden. Voor water- en moerasvogels is het wenselijk om meer robuuste, van 
recreanten ge\.1ijwaarde, moeraszones met riet- en moeras\€getaties te ontwikkelen langs de 
Oude l.Jssel. Hierdoor ontstaat meer broedbiotoop en is het effect van \€rstoring door recreatie 
en scheepsvaart kleiner. Wel zijn enkele doelsoorten (licht) in aantal toegenomen ten opzichte 
van de nulmeting (2011). Voorbeelden zijn geelgors, kleine karekiet, rietgors, sprinkhaanzanger 
en waterral. Deze soorten worden ook \€el aangetroffen in de relatief grote rietmoeras ten 
noorden van de Oude l.Issel bij Doesburg, de Ecodelta, het Waalsche water en de Eldriksche 
Weiden. Conform de landelijke trend is ook de grauwe gans sterk in aantal toegenomen. 
Recente natuurontwikkeling langs de Eldrikse Kwelsloot ten hoogte van de Wehlse Dijk heeft 2 
territoria van de kleine karekiet, 1 territoria van de rietgors en 1 territoria van de bosrietzanger 
opgeleverd. 
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Bijlage 1 EVZ Model Rietzanger 

De overheld en natuurbeheerorganisaties proberen versnipperde stukjes natuur met elkaar te 
verbinden door ecologische -...erbindingszones (EVZs) aan te leggen. Een dergelijke zone of 
-...erbinding kan bestaan uit natuuMiendelijke oevers, houtsingels, bosjes en struweel. Maar het 
kan ook een serie poelen zijn, natte weilanden of graanakkers. Dit netwerk van natuurgebieden 
vormt, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EVZ's worden door planten en dieren gebruikt 
als trekroute, maar ook als leef- en voortplantinqsqebied. Zo wordt het leefgebied voor dieren 
-...ergroot en kunnen plantenzaden zich verspretoen. Dit draagt bij aan een grote 
verscheldenheld aan planten en dieren in de natuur (biodiverslteit). 

Het inrichten van een EVZ gebeurt I"Qlgens een model. Een model staat voor een type inrichting 
van het gebied. Modellen hebben de naam gekregen van een diersoort die zich in de 
desbetreffende inrichting thuis voelt, Erzijn 4 modellen ontwikkeld: model Das, 
Kamsalamander, Winde en Rietzanger. De Oude lJsset heeft als EVZ inrichtingsmodel 
Rietzanger. 

Model Rietzanger (zie figuur 2) bestaat uit grote en kleine stapstenen. Het model is bedoeld om 
de populaties van rietvoqels te -...ersterken door de afstand tussen de verschillende 
broedgebieden te verkleinen. zodat samenhangende populaties kunnen ontstaan. De kwaliteit 
van veel rietland is sterk achteruit gegaan door -...erdroging. De waterhuishouding van de 
stapstenen vraagt dan ook de nodige aandacht. Overiqens zijn aan rietland ook andere dieren 
gebonden, zoals enkele bedreigde libellensaorten. 

huidige situatie: gewenste situatie: 

Figuur 2. Streefbeeld Model Rietzanger (bron: website Waterschap Rijn en Ussel (www.wrij.nl). 
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Bijlage 2 Ligging onderzoeksgebied 

- - Onderzoeksgebied Oude Ijssel 

Onderzoeksgebied Eldrikse Kwelsloot 
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Bijlage 3 Soortenlijst BMP-bijzondere soorten 

Soortenlijst BMP bijzondere soorten: 
Aalscholver 
Appelvink 
Baardman 
Bergeend 
Blauwborst 
Blauwe Kiekendief 
Blauwe Reiger 
Bontbekplevier 
Boomleeuwerik 
Boomvalk 
Brandgans 
Bruine Kiekendief 
Buidelmees 
Buizerd 
Casarea 
Dodaars 
Draaihals 
Dwergmeeuw 
Dwergstem 
Eider 
Engelse Kwikstaart 
Europese Kanarie 
Fluiter 
Geelgors 
Geelpootmeeuw 
Geoorde Fuut 
GrauweGans 
Grauwe Gors 
Grauwe Kiekendief 
Grauwe Klauwier 
Groene Specht 
Grote Canadese Gans 
Grote Gele Kwikstaart 
Grote Karekiet 
Grote Mantelmeeuw 
Grote Stem 
Halsbandparkiet 
Havik 
Huiszwaluw 
Ijsvogel 
Indische Gans 
Keep 

Kwak 
Kwartel 
Kwartelkoning 
Lepelaar 
Mandarijneend 
Middelste Zaagbek 
Nachtegaal 
Nachtzwaluw 
Nijlgans 
Noordse Stem 
Ooievaar 
Oeverzwaluw 
Paapje 
Patrijs 
Pijlstaart 
Porseleinhoen 
Purperreiger 
Putter 
Raaf 
Roek 
Roerdomp 
Roodborsttapuit 
Roodmus 
Rosse Stekelstaart 
Rouwkwikstaart 
Sijs 
Slobeend 
Smient 
Snor 
Sperwer 
Sprinkhaanzanger 
Stormmeeuw 
Strandplevier 
Tafeleend 
Tapuit 
Torenvalk 
Turkse Tortel 
Velduil 
Visdief 
Vuurgoudhaan 
Waterral 
Watersnip 
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Kemphaan Wespendief 
Kleine Barmsijs Wielewaal 
Kleine Bonte Specht Wintertaling 
Kleine Mantelmeeuw Woudaap 
Kleine Plevier Wulp 
Kluut ZiI\€rmeeuw 
Knobbelzwaan Zomertaling 
Kokmeeuw Zwarte Roodstaart 
Kolgans Zwarte Specht 
Krakeend Zwarte Stern 
Kramsvoqel Zwarte Zwaan 
Krooneend Zwartkopmeeuw 
Kruisbek 

Alle o\€rige zeer zeldzame soorten (Duinpieper, Roodhalsfuut, Grote Zil\€rreiger, Oehoe, 
Cetti's Zanger enz.) 

Facultatie\€ bijzondere soorten (30) 
Bonte Vliegenvanger 
Boomklever 
Boompieper 
Bosuil 
Braamsluiper 
Fuut 
Gekraagde Roodstaart 
Gele Kwikstaart 
Gierzwaluw 
Glanskop 
Goudvink 
Grasmus 
Graspieper 
Groenling 
Grote Lijster 

Met als aanvulling: 
Bosrietzanger 
Rietgors 

Grutto 
Houtsnip 
Kerkuil 
Kievit 
Kneu 
Kuifeend 
Ransuil 
Rietzanger 
Scholekster 
Soepgans 
S potvoqel 
Steenuil 
Tureluur 
Veldleeuwerik 
Zomertortel (Tortelduif) 

Kleine karekiet 
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Bijlage 4 Vastgestelde territoria Legenda 

• Appelvink 
• Blauwborst 
• Boomldever 
• Bosrietzanger 
• Braamsluiper * Buizerd 
• Dodaars 
• Fuut 
• Geelgors 
• Gekraagde Roodstaart 
• Gele kwikstaart 

Glanskop 
• Grasmus 
• Grauwe Gans 
• Groene Specht 
• Grote Bonte Specht 
• Grote karekiet * Havik 
• Dsvogel 
~ Kievit 
• Kleine Bonte Specht 
• Kleine Karekiet 
• Kneu 

Knobbelzwaan 
Koekoek 

• Krakeend 
• Kuifeend 
• Nachtegaal 
• Putter 

Rietgors 
• Roodborsttapuit 
• Scholekster 
• Spotvogel 
• Sprinkhaanzanger 
• Watenral 

Wielewaal 
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Legenda 

• Appelvink 
• Blauwborst 
• Boomklever 
• Bosrletzanger 
• Braamsluiper * Buizerd 
• Dodaars 
• Fuut 
• Geelgors 
• Gekraagde Roodstaart 

Gele kwikstaart 
• Glanskop 
• Grasmus 
• Grauwe Gans 
.. Groene Specht 
.. Grote Bonte Specht 
• Grote karekiet * Havik 
• Usvogel 
• Kievit 
.. Kleine Bonte Specht 
• Kleine Karekiet 
• Kneu 
'.1 Knobbelzwaan 
• Koekoek 
• Krakeend 
• Kuifeend 
• Nachtegaal 

• Putter 
• Rietgors 
• Roodborsttapuit 
• Scholekster 
• Spotvogel 
• Sprlnkhaanzanger 
• Waterral 

Wielewaal 
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· Kneu 
0 Knobbelzwaan · Koekoek 

• Krakeend 

• Kuifeend 
Nachtegaal · Putter · Rietgors · Roodborsttapuit 

500 1000 1500 2000 m · Scholekster · Spotvogel · Sprinkhaanzanger 

• Waterral 
Wielewaal 

SI iehling STARINGADVIES 25 

o 

Legenda 

• Appelvink 
• Blauwborst 

Boomklever 
• Bosrletzanger 
• Braamsluiper * Buizerd 
• Dodaars 
• Fuut 
• Geelgors 
• Gekraagde Roodstaart 
• Gele kwikstaart 

Glanskop 
• Grasmus 
• Grauwe Gans 
.4 Groene Specht 
.4 Grote Bonte Specht 
• Grote karekiet * Havik 
• Dsvogel 
~ Kievit 
.4 Kleine Bonte Specht 
• Kleine Karekiet 



.. 

a 1000 2000 m 500 1500 

Legenda 

• Appelvink 
• Blauwborst 
• Boomklever 
• Bosrietzanger 
• Braamsluiper * Buizerd 
• Dodaars 
• Fuut 
• Geelgors 
• Gekraagde Roodstaart 
• Gele kwikstaart 
• Glanskop 
• Grasmus 
• Grauwe Gans 
À Groene Specht 
À Grote Bonte Specht 
• Grote karekiet * Havik 
• Usvogel 
~ Kievit 
À Kleine Bonte Specht 
• Kleine Karekiet 
• Kneu 
a Knobbelzwaan 
• Koekoek 
• Krakeend 
• Kuifeend 
• Nachtegaal 
• Putter 
• Rietgors 
• Roodborsttapuit 
• Scholekster 
• Spotvogel 
• Sptinkhaanzanger 
• Waterral 

Wielewaal 
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o 1000 1500 2000 m 500 

Legenda 

• Appelvink 
• Blauwborst 
• Boomklever 
• Bosrietzanger 
• Braamsluiper * Buizerd 
• Dodaars 
• Fuut 
• Geelgors 
• Gekraagde Roodstaart 
• Gele kwikstaart 
• Glanskap 
• Grasmus 
• Grauwe Gans 
• Groene Specht 
• Grote Bonte Specht 
• Grote karekiet * Havik 
• Dsvogel 
~ Kievit 
• Kleine Bonte Specht 
• Kleine Karekiet 
• Kneu 
Cl Knobbelzwaan 
• Koekoek 
• Krakeend 
• Kuifeend 
• Nachtegaal 
• Putter 
• Rietgors 
• Roodborsttapuit 
• Scholekster 
• Spotvogel 
• Sprinkhaanzanger 
• Waterral 

Wielewaal 
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