


Vooraf 

De Fraterwaard behoort tot de bezittingen van het Landgoed Twickel. 
De heer Wilke Schoemaker, terreinbeheerder bij het landgoed, vroeg ons de 
broedvogelinventarisatie rond boerderij Waardmansplaats van 2011 in 2012 te herhalen en 
bovendien de inventarisatie uit te breiden naar de oude Stadsweide en naar de oude strang bij 
boerderij Koekingsbouwing ( zie onderstaande kaart ). 
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Inventarisatieplotjes: Waardmansplaats en Stadsweide/Koekingsbouwing in de Fraterwaard 

Aan het verzoek van de heer Schoemaker voldeden wij graag. We hadden genoten van de 
inventarisaties rond de boerderij Waardmansplaats van de heer Willem Lucassen, niet alleen van de 
nog aanwezige weidevogels maar ook van de schitterende bloemrijke weilanden. Bovendien verliep 
de samenwerking met Willem naar beider wens. Het nieuwe plotje Stadsweide/Koekingsbouwing 
beloofde volgens de heer Wilke Schoemaker ons zeker zo te boeien als Waardmansplaats. Ook hier 
zouden we interessante weidevogels treffen met een afwisselende vegetatie. Beide plotjes stelden 
ons in 2012 inderdaad niet teleur. 



Voorafgaand aan onze inventarisaties telden we , zoals ieder jaar, de ganzen in de "wintermaanden". 
Dit telseizoen stond het water in de IJ sse I een aantal dagen vrij hoog door langdurige regenval bij 
ons maar vooral in Duitsland. Het water van de IJssel stroomde langzaam maar gedurig de 
Fraterwaard binnen, hierdoor stonden veel weilanden plasdras zoals te zien op onderstaande foto. 

Deze plasdras-situaties zijn zeer aantrekkelijk voor steltlopers, eenden en ganzen. Op één van onze 
tellingen tijdens het hoge water troffen we binnen de waard ruim 1000 Brandganzen aan. Zo'n groot 
aantal "brandjes" zagen we niet eerder in de Fraterwaard, ze vormden een witzwarte "muur". 
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Brandganzen in de Fraterwaard; tekening Elwin van der Kolk. 



De Brandganzen voelden zich aangetrokken door de half onder water staande weilanden. 
Toen we half maart met onze broedvogelinventarisaties begonnen was er jammer genoeg, voor de 
weidevogels en ons vogelaars, van deze plasdras-situaties geen sprake meer. Wel stond er in de 
ondiepe oude strangen gelukkig meer water dan vorig jaar. 

De plotjes zijn op broedvogels onderzocht volgens "Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek" 
(van Dijk A.J. & Boele A. 2011). 
Tijdens de late-avond en vroege-nacht inventarisaties is geluidsapparatuur gebruikt om 
Kwartelkoningen en Kwartels tot terugroepen aan te sporen. Beide vogelsoorten reageerden niet. 
Het weer heeft invloed op de activiteiten van de vogels. Harde wind, regen en lage temperaturen 
temperen deze activiteiten en beïnvloeden dus de doelmatigheid van een inventarisatie. Bijna alle 
inventarisaties verliepen onder lage temperatuur en lichte bewolking. Gelukkig was er geen sprake 
van veel wind. Hoewel de weersomstandigheden niet optimaal waren, verliepen de inventarisaties 
naar wens. 
De inventarisaties zijn uitgevoerd door: Jettie van Assendelft, Fred Balduk, Hans Jansen, Alfons 
Kelderman, Egbert Klaassens, Wiljan Kok, Gerrit Nijhuis, Frank Roelofsen, Aloys Sanders en 
Frans Stam. 
Fred Balduk zorgde voor de geluidsapparatuur; Hans Jansen zette de veldkaarten om in soortkaarten 
en bepaalde de territoria. De gebruikte foto's zijn gemaakt door Aloys Sanders. 
De tekening van de Grutto bij zijn nest op de frontpagina is van Rein Stuurman en komt uit 
"Vogels nesten en eieren" van Meindert de Jong 

In dit bloemrijke welland bij de boerderij "Waardmansplaats " van Willem Lucassen brachten drie paar Grutto's 
succesvol hunjongen groot. Op de veldkaart van 27 april staat: "We genieten van drie informatie vliegende 
Grutto's, die op straaljager-lijkende manier stijlomhoog vliegen en dan afzwenken tot een meer horizontale 
vlucht waarbij het roepen niet van de lucht is. " 



WAARDMANSPLAATS 

Het plotje Waardmansplaats ligt in de noordoostelijke punt van de Fraterwaard rond boerderij 
Waardmansplaats, het is globaal 1 km2 groot. Het terrein wordt gekenmmerkt door historisch 
waardevolle stroomruggen en stroomdalen en is het meest rustige deel van de waard. Doordat de 
heer Willem Lucassen overeenkomsten betreffende het beheer is aangegaan met de Provincie 
Gelderland wordt het grootste deel van het plotje nauwelijks bemest. Hierdoor bevinden zich hier 
"ouderwetse" bloemrijke hooilanden die bovendien laat gemaaid worden. 
In het terrein bevinden zich restanten van oude strangen, die echter tijdens de inventarisaties bijna 
geheel leeg stonden. 

Tabel met inventarisaties en weersomstandigheden plot Waardmansplaats 2012 

week dag mnd. begin-eindtijd graden C wind bewolking 

10 03 08.00-09.30 6 zwakke bewolkt/motregen 
2 25 03 08.00-09.30 4 koud briesje heel mistig 
3 1 04 08.30-10.30 6 wetrug bewolkt/helder 
4 15 04 07.30-09.00 6 zwakke bewolkt 
5 27 04 08.00-09.30 14 zwakke lieht bewolkt 
6 12 05 09.00-10.30 13 matige zonnig 
7 25 05 15.30-16.30 15 geen zonnig 
8 5 06 22.45-23.30 7 geen lieht bewolkt 
9 12 06 22.30-23.15 19 geen lieht bewolkt 

Soortbespreking 

Er is totaal 12 uur geïnventariseerd in het plot Waardmansplaats, hiervan 10.30 uur op de dag en 
1.30 uur in de late avond/nacht. De inventarisaties werden steeds door 2 vogelaars tezamen 
uitgevoerd (twee horen en zien meer dan één). 
Tijdens onze inventarisaties troffen we iedere keer Hazen aan, op 12 mei telden we er maar liefst 
dertien! 
Op 25 maart was het koud en heel mistig, door deze mist verrasten we een groep van 66 nog 
slapende Wulpen. De groep stond te dromen achter de boerderij van Willem Lucassen op de 
zomerdijk langs het Zwarte Schaar. 

Op de hieronder volgende tabel staan niet alleen de broedvogels maar ook de waargenomen vogels 
die buiten het plot broeden, bovendien staan ter vergelijking de gegevens van 2011 genoemd. 
Omdat het plot twee habitats kent, namelijk water/moeras en weiland - waaronder bloemrijk 
hooiland - , zien we in de tabel watervogels en weidevogels met enkele cultuurvolgers rond de 
boerderij. 
Hoewelook dit voorjaar gekenmerkt werd door droogte, was het minder droog dan in 2011. De 
weidevogels lijken direct te reageren door meer broedparen. Scholekster, Grutto en Veldleeuwerik 
namen met één broedpaar toe (= 50%). De Tureluur en de Gele Kwikstaart verdubbelden zelfs. 
De Fuut had zijn drijvend nest op het Zwarte Schaar, de Knobbelzwaan broedde binnen het plot. 
De Grauwe Ganzen broedden waarschijnlijk in de ruig begroeide strook net buiten de zomerdijk; 
we hebben er niet naar gezocht. 
De vele eendensoorten: Bergeend, Smient, Krakeend, Wintertaling, Slobeend, waren bijna 
voortdurend aanwezig maar voldeden niet aan de criteria van Sovon om als broedvogel te kunnen 
worden genoteerd. Alleen de Wilde Eend voldeed hieraan. 



Vogels met aantal broedparen of territoria van plot "Waardmansplaats" in 2012 

soort 2011 2012 soort 2011 2012 

Fuut I 1 Steenuil + + 

Aalscholver + + Veldleeuwerik 2 3 

Blauwe Reiger + + Boerenzwaluw 10 10 

Knobbelzwaan I 1 Huiszwaluw + + 

Kolgans + + Graspieper 7 6 

Grauwe Gans 5 6 Gele Kwikstaart 2 4 
- 

Nijlgans - + Witte Kwikstaart + 1 

Bergeend + + Winterkoning + - 
Smient - + Heggenmus I 1 

Krakeend + + Paapje + - 

Wintertaling + + Merel 2 3 , 
Wilde Eend 5 3 Zanglijster - + 

Slobeend - + Spotvogel - 1 

Bruine Kiekendief + - Braamsluiper 2 1 

Havik + - Grasmus 6 3 

Buizerd + + Zwartkop - 1 

Fazant + 1 Tjiftjaf I 2 

Kwartel 3 - Fitis 3 4 

Waterhoen I - Koolmees - 1 

Meerkoet I 3 Gaai + - 
- - - - - -- 

Scholekster 2 3 Ekster I + 

Kievit I I Zwarte Kraai + 1 

Watersnip + + Huismus 6 6 

Grutto 2 3 Ringmus I 1 

Wulp 2 2 Vink 4 I 

Tureluur 2 4 Kneu 2 2 
-- -- --- -- -- 

Holenduif I 1 Rietgors 6 6 

Houtduif 2 - 
Turkse Tortel + - b roedvogelsoo rten 30 32 
Koekoek + - broedparen 85 89 

+ waargenomen vogels tijdens de inventarisaties, maar zijn geen broedvogels. 



STADSWEIDE / KOEKINGSBOUWING 

Het plotje Stadsweide/Koekingsbouwing ligt in het zuiden van de Fraterwaard achter het bedrijfvan de firma 
Derksen "Nieuw Deijeckenhorst" en is ongeveer 213 km2 groot. 
Het gebied bestaat voor de helft uit intensief beheerd grasland dat niet beweid wordt, binnen deze 
grasakker ligt een oude vuilnisbelt. De grasakker behoorde voor de doorsnijding van de Fraterwaard 
tot de historische Stadsweide. De koeien van de stadsboerderijen werden via de schipbrug geweid 
op deze gemeenschappelijke weidegrond. De belt is tijdens zijn gebruik rondom beplant met bomen 
om de rommel te verbloemen. Twee jaar geleden zijn deze bomen tot de grond afgezaagd, de 
uitlopende bomen en struiken vormen nu een brede haag. Over de oude vuilnisbelt doen wilde 
verhalen de ronde! Er is maar raak gestort! Er was nauwelijks toezicht! Er is een hele vuilnisauto 
in weggezakt en nooit meer gevonden! Nu de belt al jaren is afgedekt vormt ze een 
"hoogwatervluchtplaats" voor de Hazen en Reeën. 
De andere helft van het plotje wordt extensief gebruikt en wordt globaal verdeeld in drie stukken: 
één deel water (een oude strang), één deel moeras en één deellaag liggend weiland. 
Het deel water is het restant van een oude strang die voor de doorsnijding verbonden was met het 
Lamme Water. Van deze strang is een groot deel gedempt met vuilnis van Doesburg. Het restant is 
heelondiep. Bij de grote droogte in 2010 was al het water aan het verdampen en visten een tiental 
Ooievaars en Blauwe Reigers de strang geheel leeg. Later ontsproot in de droge bedding het 
wilgenzaad. Het oostelijke deel van de strang ontwikkelt zich nu tot een moerasbos; het nest van de 
Knobbelzwanen lag ditjaar tussen de opkomende wilgjes. 
Het westelijke deelligt nog open en vormt met het moeras een eldorado voor eenden. Het laag 
liggende weiland ten noorden van de strang is in de wintermaanden het grasland van de Smienten. 

De laag liggende weide ten noorden van de strang is in de wintermaanden het grasland van de Smienten. 



Tabel met inventarisaties en weersomstandigheden Stadsweide/Koekingsbouwing 2012 

week dag mnd. begin-eindtijd graden C wind bewolking 

1 10 03 08.00-09.45 7 weirug bewolkt/motregen 
2 25 03 08.00-09.15 4 geen heel mistig 
3 1 04 09.30-11.45 5 weirug half bewolkt 
4 14 04 07.30-08.45 6 zwakke mistig/bewolkt 
5 29 04 08.00-11.00 15 zwakke bewolkt 
6 15 05 08.00-10.00 9 wemig helder/half bewolkt 
7 5 06 22.00-22.45 7 geen lieht bewolkt 
8 12 06 21.45-22.30 19 geen Iicht bewolkt 

Er is totaal 13 uur geïnventariseerd in het plot Stadsweide/Koekingsbouwing, hiervan 11.30 uur in 
de ochtend en 1.30 uur in de late avond. De inventarisaties werden steeds door 2 vogelaars tezamen 
uitgevoerd (twee horen en zien meer dan één). 

Tijdens onze inventarisaties zagen we geregeld Hazen, op 29 april zelfs vier. Tweemaalontmoetten 
we een Ree op 1 april en 5 juni. Op 12 juni begeleidde een koor van kwakende Groene Kikkers 
onze avond- inventarisatie. Net als in het plotje Waardmansplaats gaven de Kwartelkoning en 
Kwartel geen reactie op het afspelen van hun territoriumroep. 

Soortbespreking 

Zoals de heer Wilke Schoemaker ons had beloofd bleek het plotje Stadsweide/Koekingsbouwing 
verrassend rijk niet alleen aan veel soorten vogels maar ook rijk aan vogels van de Rode Lijst. 
Op de hieronder volgende tabel is te zien dat het plotje 43 soorten broedvogels rijk is en hiervan 
staan er zeven op de Rode Lijst, de lijst van bedreigde Nederlandse broedvogels, te weten: 
Zomertaling, Slobeend, Grutto, Tureluur, Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart en Kneu. Verrassend voor 
ons waren ook de drie paren Roodborsttapuit, deze vogelsoort hadden we niet eerder als broedvogel 
binnen Stad en Ambt Doesborgh. 

Binnen het platje broedden verrassend drie paren Slobeend. Tekening uit BLV Handbuch Vögel 



Vogels met broedparen of territoria in plot Stadsweide/Koekingsbouwing in 2012 

soort 2012 soort 2012 

Fuut I Boerenzwaluw + 

Dodaars + Huiszwaluw + 

Blauwe Reiger + Graspieper 5 

Knobbelzwaan I Gele Kwikstaart 6 

Kolgans + Witte Kwikstaart I 

Grauwe Gans 4 Winterkoning 2 

Nijlgans + Heggenmus I 

Bergeend I Roodborsttapu it 3 

Smient + Merel 2 

Krakeend 3 Zanglijster 2 

Wintertaling + Bosrietzanger I 

Wilde Eend 6 Kleine Karekiet 3 

Pijlstaart + Braamsluiper I 

Zomertaling I Grasmus 6 

Slobeend 3 Tuinfluiter 3 

Tafeleend + Zwartkop 5 

Kuifeend + Tjiftjaf 5 

Buizerd + Fitis 3 

Fazant 2 Pimpelmees 2 

Waterhoen I Koolmees 2 

Scholekster I Ekster I 

Kievit ,., Zwarte Kraai I .) 

Watersnip + Huismus I 

Grutto I Ringmus + 

Wulp I Vink 4 

Tureluur I Kneu 6 

Visdief + Rietgors 9 

Houtduif 3 Meerkoet 4 

Steenuil + broedvogelsoorten 43 
Veldleeuwerik 1 broedparen 117 

+ waargenomen vogelsoorten tijdens de inventarisaties, maar zijn geen broedvogels 



Het westelijke deel van de oude strang met aanliggend moerasgedeelte en lage weidegrond is van 
zeer grote waarde voor de steltlopers en watervogels. 
Een impressie hiervan geeft een aantekening op de veldkaart van] april. 
"We zijn verbaasd over de grote aantallen watervogels: J Blauwe Reiger, J paar Knobbelzwanen, 
7 paar Grauwe Ganzen, J paar Nijlganzen, 2 paar Bergeenden, ongeveer J 00 Smienten, J 2 paar 
Krakeenden, ongeveer J a paar Wintertalingen ( zo moeilijk te tellen omdat ze zich goed kunnen 
verbergen J, 6 paar Wilde Eenden, 2 paar Pijlstaarten, 6 paar Slobeenden, 6 paar Meerkoeten en 
8 Watersnippen. Zoveel watervogels op zo'n klein stukje! Maar dit achterste gedeelte van de strang 
voorbij de vuilnisbelt biedt rust en voedsel. " 
Behalve de al genoemde eendensoorten zien we er ook vaak Tafel- en Kuifeenden, de Zomertaling 
is er broedvogel! In het moerasgedeelte broedden later Bosrietzanger, Kleine Karekiet en Rietgors. 
Scholekster, Kievit, Grutto en Wulp hebben een groot leefgebied. De nesten kunnen op aanliggende 
akkers hebben gelegen. De Kieviten buitelden ook daar. De Scholekster, Grutto, Wulp en vooral de 
Tureluur alarmeerden hevig tijdens onze inventarisaties. 
De opnieuw uitlopende bomen en struiken langs de belt boden territoriumkansen voor: Houtduif, 
Winterkoning, Heggenmus, Merel, Zanglijster, Braamsluiper, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis 
en Vink. Ook de Fazant en het Ree vonden er voedsel en rust. 
De lage scheerheg van meidoorns langs het halfverharde pad naar achteren bood schuil- en 
broedplaatsen aan Graspieper en Kneu. 
De Roodborsttapuiten hielden zich op "midden in het boerenland" , maar steeds bij vrij staande 
boompjes of struiken. Ze waren voor ons verrassende nieuwe broedvogels. Later lazen we in 
publicaties van Sovon dat de Roodborsttapuit ook op diverse andere plaatsen in het boerenland in I 

Nederland is opgedoken. 
Net buiten het plot broedde de Steenuil bij de familie Gerrit van Beek op Koekingsbouwing, helaas 
waren er ook dit jaar weer onbevruchte eieren! De Buizerd had zijn horst op de rand van het plot, 
het paar was succesvol te zien aan de vele kalkspatten onder aan de nestboom. 

Een meerkoetenlegsel, een groot legsel is noodzakelijk omdat vele jongen gepredeerd worden. 



Conclusies en aanbevelingen voor het beheer 

Uit de inventarisaties van 2011 en 2012 blijkt dat de Fraterwaard, met in het bijzonder beide 
plotjes, van grote waarde is voor weidevogels. Hoewel we weten, uit verhalen van de heren Willem 
en Herman Lucassen en de heer Fritsma, dat er in voorgaande jaren grotere aantallen weidevogels 
voorkwamen heeft de waard nog veel potentie uit te groeien tot een weidevogel rijk gebied. De 
weidevogels zijn er nog, en weidevogels - vooral de eendensoorten - kunnen snel reageren op 
verbeterende situaties. 
In de Vogelbalans 2012 van Sovon Vogelonderzoek Nederland is speciale aandacht geschonken aan 
de vogels van het boerenland. Hieruit blijkt dat het met de boerenlandvogels over het geheel 
genomen nog steeds slecht gaat, ook al zijn er hier en daar successen op lokaal niveau. De 
achteruitgang is vooral te wijten aan de intensieve landbouwen veeteelt; de Nederlandse landbouw 
is de productiefste van de Europese Unie. Daar komt bij dat er de laatste jaren sprake is van veel 
droogte in het voorjaar. 
Schrikbarend is de achteruitgang van de Kievit, hij lijkt de Grutto achterna te gaan! 
Eveneens zorgwekkend is de stand van de Zomertaling en Slobeend, ook deze is sterk 
achteruitgegaan. Een rapport van Altenburg & Wymenga stelt dat effectieve bescherming mogelijk 
is, te beginnen in het broedgebied. Hoewel beide soorten in het buitenland jachtvogels zijn, is jacht 
uiteindelijk niet de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang. Om te kunnen broeden zijn ze 
afhankelijk van de kwaliteit van het broedgebied. Bij voldoende voedsel bij aankomst is het 
vrouwtje in staat te broeden en haar jongen op te voeden. Hoge waterpeilen, grote 
plasdrasgebieden en late maaitijden kunnen daarbij goed helpen. 



Is het niet mogelijk om de weidevogels in de Fraterwaard de helpende hand te bieden. De 
Fraterwaard ligt in de uiterwaarde van de IJssel, deze behoort tot de Ecologische Hoofdstructuur. 
Is het niet mogelijk om met behulp van de Provincie Gelderland, het Waterschap Rijn en IJssel en 
Stichting Twickel de restanten van de oude strang in een weidevogel-vriendelijke strook te 
veranderen ( zie het kaartje op de vorige pagina ). Ook de directie van expeditie bedrijf Rotra heeft 
bij de aanleg van de containerhaven, in de doodlopende IJssel achter het bedrijf, beloofd het verlies 
aan natuur te compenseren in de Fraterwaard. 
Welke situatie zou ideaal zijn? 

De hele strook uit de productie halen zodat ze geheel ingericht kan worden ten 
behoeve van de weidevogels, het grasland hier is niet hoog productief. 
Het slib uit de strangen verwijderen. 
Brede plasdras-situaties langs de strang creëren. 
Aanleg van stuwen zodat de strang niet meer geheelleeg kan lopen en het waterpeil 
regelbaar is. 
De aarde die vrijkomt gebruiken om de functie van de oude belt als 
hoogwatervluchtplaats te verstevigen. 

Deze gewenste natuurontwikkeling zal niet alleen ten goede komen aan de weidevogels maar ook 
aan de Bever die in de naburige Havikerwaard is gesignaleerd en aan de Visotter die Doesburg 
vrijwillig heeft gekozen als woonplaats. 

Het rapport is samengesteld door Frans Stam .!!lede namens de overige inventariseerders. -- 

\ 

Zomertaling broedvogel van Stadsweide/Koekingsbouwing in 2012, tekening.Awie de Zwart. 


