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Broedvogels Fraterwaard-Doesburg 2013 

Dit rapport is samengesteld in opdracht van Stichting Twickel 

Inventarisatierapport van Stad en Ambt Doesburg 

Twickel 



Vooraf 

De Fraterwaard behoort tot de bezittingen van Stichting Twickel. Deze stichting is ontstaan uit het 
landgoed Twickel bij Delden. 
Na twee jaar het plot Waardmansplaat en éénmaal de Stadsweide/Koekingsbouwing te hebben 
geïnventariseerd wilden we beide plotjes nogmaals graag op broedvogels onderzoeken om tot een 
afronding te komen De terreinen zijn in onze beleving weidevogel-reservaten; ware oases in verder 
uitgestrekte monotone industriële grasakkers. Met de heer Wilke Schoemaker, terreinbeheerder bij 
de stichting, konden we tot een afspraak komen. 
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Inventarisatieplotjes: Waardmansplaats en Stadsweide/Koekingsbouwing in de Fraterwaard-Doesburg 

Dat de plotjes oases zijn voor weidevogels blijkt uit ons onderzoek. Op tezamen 166 ha weidegrond 
constateerden we in 2013 aan broedvogels 209 broedparen verdeeld over 45 soorten. Onder deze 
broedvogels bevonden zich 54 broedparen ( 11 soorten) primaire en 24 broedparen ( 5 soorten) 



secundaire weidevogels. (In het deel "Conclusies en aanbevelingen voor het beheer" wordt 
besproken wat we verstaan onder primaire en secundaire weidevogels). Dus 78 broedparen 
weidevogels. Nergens anders in ons werkgebied treffen we zoveel weidevogels aan! 
Toch spreken de heren Willem Lucassen van Waardmansplaats en Herman Lucassen van Dordtsche 
Wei over een grote teruggang vergeleken met "vroeger". 
Sovon Vogelonderzoek Nederland staaft deze bewering. In zijn Vogelbalans 2012 waarschuwt zij 
voor de teloorgang van de Boerenlandvogels. Door de vele tellingen van haar leden kon zij een 
reconstructie maken van de broedvogelbevolking die laat zien dat sinds 1960 3,3 tot 5,7 miljoen 
broedparen uit het Nederlandse boerenland zijn verdwenen. Zij noemt als grootste verliezer de 
Veldleeuwerik die sinds 1960 met 96% is afgenomen. Maar ook de broedparen van Scholekster, 
Kievit, Grutto en Tureluur zitten nog steeds in een dip. Onderstaande indexen van deze weidevogels 
laten dit duidelijk zien (Sovon-Nieuws 3, 26e jaargang, september 2013). 
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Herzi(?ni~ van de indexen van Kievit, Grutto, Tureluur en de Scholekster. 

Vogelbescherming roept om het behoud van de weidevogels. Zij startte dit jaar een campagne 
"Red de weidevogels" (Vogels, zomer 3/2013, blz. 20 en 21). Het doel van deze campagne is om 
samen met consumenten, boeren, zuivelcoöperaties en politiek 200.000 ha bloemrijke weilanden in 
Nederland te realiseren. 

De plotjes zijn op broedvogels onderzocht volgens "Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek" 
(van DijkA.J. & BoeleA. 2011). 
Tijdens de late-avond en vroege-nacht inventarisaties is geluidsapparatuur gebruikt om Kwartel, 
Kwartelkoning en Patrijs tot terugroepen aan te sporen. Alleen twee mannen van de Kwartel 
reageerden. 
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. De eerste 
twee inventarisaties verliepen onder zeer slechte weersomstandigheden, één is daarom verzet naar 
latere datum. 
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 foto op de frontpagina is van Aloys Sanders en toont de bloemrijke weide uit 2011 bij boerderij 
Waardmansplaats van Willem Lucassen, de tekening van de foeragerende Kievit is van Rein 
Stuurman en komt uit "Het Vogelboekje" van Dr. Jac. P. Thijsse. 



Alfons Kelderman inventariseert het plot Waardmansplaats . Foto: Aloys Sanders, 2011 

Waardmansplaats 

Het plot Waardmansplaats ligt in de noordoostelijke punt van de Fraterwaard rond boerderij 
Waardmansplaats van de heer Willem Lucassen, het is globaall 00 hectare groot. Het terrein wordt 
gekenmerkt door historisch waardevolle stroomruggen en stroomdalen. Het is het meest rustige deel 
van de Fraterwaard-Doesburg. 
Doordat de heer Willem Lucassen overeenkomsten betreffende het beheer is aangegaan met de 
provincie Gelderland wordt het grootste deel van het plot nauwelijks bemest. Hierdoor bevinden 
zich hier "ouderwetse" bloemrijke hooilanden die bovendien laat gemaaid worden. Het plot is 
daardoor zowel botanisch als avifaunistisch van grote waarde. 

Graspieper 
tekening: Rein Stuurman. 

Waardmansplaats bezat in 2013 zes 
broedparen van de Graspieper. 



Tabel met inventarisaties en weersomstandigheden plot Waardmansplaats 2013 

week dag mnd begin-eindtijd graden C wind bewolking 

1 24 03 08.00-09.30 -2 strakke lieht bewolkt 
2 14 04 08.15-09.30 13 zwakke geheel bewolkt 
3 28 04 08.00-10.15 3 wetrug zonnig 
4 05 05 09.15-11.30 17 geen helder 
5 12 05 08.00-10.00 8 matige geheel bewolkt 
6 27 05 23.00-23.45 12 geen lieht bewolkt/spatjes 
7 02 06 08.00-09.00 15 geen zonrug 

Er is totaal 11 uur geïnventariseerd, hiervan ruim tien uur in de morgen en 45 minuten in de avond. 
De eerste inventarisatie op 24-03 vond plaats onder barre winterse omstandigheden, door de straffe 
wind was de gevoelstemperatuur -IOC. Egbert en Wiljan schreven op hun veldkaart: "We hadden 
de rest van de dag nodig om op temperatuur te komen!". 
De geplande inventarisatie van 31-03 is wegens het koude weer verzet naar 05-05. 
Tijdens de inventarisaties schreven de vogelaars bijzondere waarnemingen op hun veldkaart. 
Inventarisatie: 
1 Wiljan en Egbert zagen 6 verse plukplaatsen. Door de verenkransen te onderzoeken konden 
zij drie slachtoffers determineren: gans, Wilde Eend en Ekster. Is hier een Slechtvalk aan het werk 
geweest? Hoog in de "kroon" van de Martinitoren van Doesburg werd bijna de gehele 
winterperiode een Slechtvalk gezien. Ook daar werden veel plukresten gevonden. 
2 Fred en Gerrit noteerden een jagend vrouwtje Blauwe Kiekendief, een Witgatje en een 
Kleine Mantelmeeuw. 
3 Aloys en Alfons constateerden een SperwerS' Het vrouwtje wist zich goed te verbergen in 
de scheerhaag en begon vanuit hier haar onverwachte jachtvluchten. 
4 Kieviten, Grutto's en Wulpen verjoegen gezamenlijk twee Zwarte Kraaien en een Buizerd. 
Een Haas werd door Frank en Frans opgeschrikt uit zijn leger, als een haas ging hij er vandoor! 
Van de drie paar Knobbelzwanen verdedigde één man volovergave zijn nest met broedende vrouw 
door middel van dreigend imponeer gedrag en blazende geluiden. 
5 Een jagende Bruine Kiekendief en een Kleine Mantelmeeuw. Jettie en Hans zagen een dikke 
rode kat die zich te goed deed aan een dode Haas. 
6 Onze late-avond inventarisatie was succesvol, twee terugroepende Kwartels!! De roep: 
"Kwik-me-dit" horen we binnen ons werkgebied zeer weinig. 

Het mannetje van het paar Knobbelzwanen verdedigde volovergave zijn nest. Foto: Fred Balduk , 2013 
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Vogels met aantal broedparenl territoria van plot Waardmansplaats in 2011 tim 2013 
~~ 

'" 
-- 

soort 2011 2012 2013 soort 2011 2012 2013 

Fuut 1 1 - Zanglij ster - - 2 

Knobbelzwaan 1 1 3 Bosrietzanger - - 4 

Grauwe Gans 5 6 51 Spotvogel - 11 - 

Bergeend - - 1 Braamsluiper 2 1 - 
Krakeend - - 2 Grasmus 6 3 4 

Wilde Eend 5 3 5 Tuinfluiter - - 1 
Zomertaling - - 1 Zwartkop - 1 - 
Fazant - 1 2 Tjiftjaf 1 2 2 

Kwartel 3 - 2 Fitis 3 4 5 
Waterhoen 1 - - Koolmees - 11 1 

Meerkoet 1 3 6 Ekster 1 - 1 
Scholekster 2 3 3 Zwarte Kraai - 1 1 
Kievit 1 1 4 Huismus 6 6 72 

Grutto 2 3 3 Ringmus 1 1 1 
Wulp 2 2 2 Vink 4 1 4 

Tureluur 2 4 2 Kneu 2 2 5 
Holenduif 1 1 1 Rietgors 6 16 6 
Houtduif 1 1 1 
Veldleeuwerik 2 3 3 
Boerenzwaluw 10 10 9 

Graspieper 7 6 6 Aantal soorten 30 32 36 
Gele Kwikstaart 2 4 4 Broedparen 85 89 114 
Witte Kwikst. - 1 P 

Heggenmus 1 1 - 
Merel 2 3 4 

1 Bij iedere inventarisatie waren vele Grauwe Ganzen aanwezig. Meestal foerageerden zij op het 
grasland. We hebben niet naar nesten gezocht. Eén maal troffen we een broedpaar met pullen aan. 
Vijf paar is een schatting. 

2 Er vlogen vele Huismussen op en rond de boerderij Waardmansplaats. Zeven paar is een schatting. 
3 De Witte Kwikstaart had zijn nest in de verzakte kazemat langs het Zwarte Schaar. 
Het aantal vogelsoorten en het aantal broedparen was fors hoger dan voorgaande jaren. Een veel 



... hogere waterstand in de oude strang en daardoor ook een hogere grondwaterstand dan voorgaande 
jaren is hier ongetwijfeld de oorzaak van. Bergeend, Krakeend en Zomertaling waren nu, in 2013, 
broedvogel. Het aantal broedparen van Kievit en Meerkoet verdubbelde. Hoewel wij tevreden zijn 
over de aantallen broedparen, zeggen zij niets over de aantallen nesten en de broedresultaten. 
Tijdens alle inventarisaties waren er Hazen aanwezig, soms wel 12 stuks! 
De broedvogels van Waardmansplaats en ook Stadsweide/Koekingsbouwing worden nader 
besproken in het deel "Conclusies en aanbevelingen voor het beheer". 

De oude strang met laagliggend weiland in het plot Stadsweide/Koekingsbouwing. Foto: Fred Balduk, 2013 

Stadsweide/Koekingsbouwing 

Het plot Stadsweide/Koekingsbouwing ligt rond de oude vuilnisbelt en is ongeveer 66 ha groot. 
Het terrein bestaat voor de helft uit intensief beheerd grasland dat niet beweid wordt. De andere 
helft van het plotje wordt extensief gebruikt en wordt globaal in drie stukken verdeeld: één deel 
water (een oude strang), één deel moeras en één deellaag liggend weiland. Vooral het westelijk deel 
van StadsweidelKoekingsbouwing is een open en rustig gebied en ontwikkelt zich tot een eldorado 

voor eenden. 

Stadsweide/Koekingsbouwing een eldorado voor eenden! Tekening: Jas Zwarts uit "Living on the edge" 



Inventarisaties en weersomstandigheden Stadsweide/Koekingsbouwing 2013 

week dag mnd begin-eindtijd graden C wind bewolking 

1 23 3 14.00-15.00 -3 straffe geheel bewolkt 
2 31 3 08.30-10.20 -1 zwakke bewolkt/dun laagje sneeuw 
3 14 4 07.00-08.30 13 zwakke bewolkt 
4 21 4 09.00-11.15 7 weirug half bewolkt 
5 27 4 08.00-10.00 10 matige lieht bewolkt 
6 15 5 09.00-10.45 13 matige dicht bewolkt/soms motregen 
7 27 5 23.45-24.15 12 geen lieht bewolkt 
8 2 6 09.00-10.00 14 geen zonmg 

Ook hier zijn geplande inventarisaties verzet naar latere datum omdat het weer te slecht was. Vooral 
de kou met sneeuwen een stevige wind maakte inventariseren bijna onmogelijk. We hebben 
tezamen 11 uur en 50 minuten geïnventariseerd, waarvan ruim tien uur in de morgen, één uur in de 
middag en 30 minuten in de vroege nacht. 
De volgende opmerkingen schreven de vogelaars op hun veldkaart: 
1 Drie graden vorst en een straffe wind! Fred en Gerrit trekken er in de middag toch opuit. 
De Kolganzen zijn nog niet vertrokken uit de waard. Twee Brilduikers en negen Bergeenden in de 
strang. 
2 Aloys ziet dat de Hazen zich niets aantrekken van de sneeuw, hun rammeltijd is ondanks de 
kou gestart. Een Brilduiker in de strang. 

De Hazen trekken zich niets aan van de sneeuw, hun rammeltijd is gestart. Foto: Aloys Sanders, 2013 

3 Een Sperwer wordt uit het plot verjaagd door een koppel Scholeksters. Jettie en Hans vragen 
zich af of dat de Sperwer uit Doesburg is? De Kolganzen zijn er nog steeds. Drie Reeën 
binnen het plot, twee bokken en een geit. 
4 Zes rammelende Hazen naderen Frank en Frans tot op 4 meter, zo druk zijn ze met elkaar! 
5 Egbert ziet de strang vol eenden liggen: Slobeenden, Krakeenden, Kuifeenden, Wilde 
Eenden en Zomertalingen. 
6 Aloys ziet opnieuw Hazen en Reeën in het plot. 
7 Er reageren geen Patrijzen, Kwartels en Kwartelkoningen op de roep uit onze I-pod. 
8 Fred ziet opnieuween jagende Bruine Kiekendief Sj2. Het vrouwtje stort zich op een prooi en 



... verblijft ongeveer 5 minuten in het gras. Voor de tweede keer een Bruine Kiek!' Hebben we hem 
gemist als broedvogel in de Lage Linie of broedt hij boven ons werkgebied in de 
Bronkhorsterwaarden? Bovendien hoort hij een zingende Sprinkhaanzanger. Deze éne waarneming 
is voldoende om hem als broedvogel te kunnen noteren. 

Fred "scoort" een Sprinkhaanzanger in Stadsweide/Koekingsbouwing. 
Tekening: Elwin van der Kolk, uit Atlas van de Nederlandse broedvogels, Sovon. 

Boerderij Koekingsbouwing. Foto: Aloys Sanders, 2013 
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Vogels met aantal broedparen/territoria in Stadsweide/Koekingsbouwing 2012-2013 

Soort 2012 2013 Soort 2012 2013 

Fuut 1 - Winterkoning 2 - 
Dodaars - 1 Heggenmus 1 2 

Knobbelzwaan 1 1 Roodborsttapuit 3 2 

Grauwe Gans 4 51 Merel 2 3 
Nijlgans - 1 Zanglij ster 2 - 

Bergeend 1 1 Sprinkhaanzanger - 1 
Krakeend 3 3 Bosrietzanger 1 3 
Wilde Eend 6 3 Kleine Karekiet 3 - 
Zomertaling 1 1 Braamsluiper 1 - 
Slobeend 3 2 Grasmus 6 4 

Buizerd 1 P Tuinfluiter 3 1 
Fazant 2 2 Zwartkop 5 2 

Waterhoen 1 - Tjiftjaf 5 6 

Meerkoet 4 7 Fitis 3 4 

Scholekster 1 2 Pimpelmees 2 - 

Kievit 3 1 Koolmees 2 2 

Grutto 1 - Ekster 1 1 
Wulp 1 1 Zwarte Kraai 1 2 

Tureluur 1 1 Huismus 1 2 

Houtduif 3 3 Vink 4 4 

Koekoek - 1 Kneu 6 3 
Veldleeuwerik 1 2 Rietgors 9 7 
Graspieper 5 3 
Gele Kwikstaart 6 5 Aantal soorten 43 39 
Witte Kwikstaart 1 1 Aantal broedparen 114 95 

1 Bij iedere inventarisatie waren vele Grauwe Ganzen aanwezig. Meestal foerageerden zij op het 
grasland. We hebben niet naar nesten gezocht. Vijf broedparen is een schatting. 

2 Het buizerdpaar was dit jaar niet succesvol; geen krijtstrepen onder de nestboom. 



· Conclusies en aanbevelingen voor het beheer 

De schrijvers van het boek "Weidevogels in een veranderend landschap" onderscheiden de 
weidevogels in primaire en secundaire weidevogels. 
Als primaire weidevogels noemen zij: 
Scholekster, Kievit, Watersnip, Grutto, Wulp, Tureluur, Kemphaan, Wilde Eend, Slobeend, 
Kuifeend, Zomertaling, Veldleeuwerik, Graspieper en Gele Kwikstaart. 
Dit zijn 14 primaire weidevogel soorten. De dikgedrukte soorten broeden in de Fraterwaard, dus 11 
van de 14 soorten !!! 
Als secundaire weidevogels noemen zij: 
Bergeend, Krakeend, Wintertaling, Patrijs, Kwartel, Kwartelkoning, Meerkoet, Kluut, 
Kokmeeuw, Zwarte Stem, Visdief, Roodborsttapuit, Paapje en Grauwe Gors. 
Dit zijn 14 secundaire weidevogel soorten. De dikgedrukte soorten broeden in de Fraterwaard, dus 
5 van 14 soorten. Bovendien is de Kwartelkoning incidenteel broedvogel in de waard. Zelfs de 
Kluut heeft in het verleden een broedpoging gedaan!! 
Uit onze inventarisaties van 2011 tim 2013 blijkt dat de Fraterwaard , met in het bijzonder beide 
plotjes, van grote waarde is voor weidevogels maar ook voor het behoud van glanshaverhooilanden 
waarvan deze vogels voor een deel afhankelijk zijn. 
Welke specifieke eisen stellen onze weidevogels aan hun broedgebied? 
Scholekster en Kieviten hebben een voorkeur voor korte vegetaties met open plaatsen, dit zijn 
voedselarme graslanden waar het gras traag groeit. Natte hooilanden die weinig bemest worden 
voldoen aan deze eisen. 

Natte hooilanden voldoen aan de eisen van Scholekster en Kievit. Foto's: Aloys Sanders 2013 

Grutto en Tureluur broeden bij voorkeur in extensief beheerde, vochtige en kruidenrijke graslanden 
waarin veel insecten voorkomen met bovendien een zachte bodem. Het grondwater bij deze bodems 
mag maar 10-20 cm onder het maaiveld staan. 

De broedbiotoop van Graspiepers heeft veeloverlap met die van andere weidevogels maar de 
piepers broeden bij voorkeur in laat gemaaide percelen b.v. pas injuli. 

De Zomertaling is een zeer kritische en zeldzame weidevogel. Hij prefereert drassige, laag 
productieve graslanden waarin ondiepe sloten met een rijke oevervegetatie. 

Gele Kwikstaart en Wulp hebben eveneens een voorkeur voor laag-productieve graslanden met veel 
kruiden waarin veel insecten voorkomen. 

Wilde Eend en Slobeend broeden in matig intensief tot extensief beheerd, vochtig grasland. De 
nesten liggen vooral in grasland waarin zich vochtige plekken bevinden, de greppels vol water staan 
en dat natte oevers bezit. De Slobeend broedt net als de Kuifeend laat en loopt daarom het risico dat 
zijn nest wordt uitgemaaid. 



Wilde Eend en Slobeend nestelen in grasland met natte plekken en greppels vol water. Foto's: Aloys Sanders 2013 

De Veldleeuwerik broedt graag in extensief beheerd grasland met pollen oud gras en daarbij kale 
plekken met zeer kort gras, hier zoekt hij zijn voedsel. 

De Bergeend komt voor in natte weilanden met ondiepe sloten. Hij broedt dan onder dichte struiken 
of in riethopen. Ook de Krakeend houdt van natte extensief beheerde hooilanden maar loopt 
eveneens de kans dat zijn nest wordt uitgemaaid omdat hij laat broedt. 

De Kwartel prefereert de drogere delen in de extensief beheerde hooilanden. 
De Meerkoet is van oorsprong een vogel van het moeras en de grotere plassen (de meren). Het eiwit 
rijke gras heeft hem doen verhuizen naar onze graslanden waarin zich broedgelegenheden bevinden 
bestaande uit plasjes en brede sloten. 

De Roodborsttapuit broedt bij voorkeur inde duinen maar ook in kruidenrijke graslanden. Hij 
broedt op ofvlak boven de grond. De struiken en rasters gebruikt hij als zang- ofuitkijkposten. 

De struiken en rasters gebruikt de Roodborsttapuit als zang- of uitkijkposten. Foto's: Aloys Sanders, 2013. 

De typeringen van de biotopen van onze primaire en secundaire weidevogels zijn ontleend aan het 
al eerder genoemde boek "Weidevogels in een veranderend landschap" van Jan van der Geld, Niko 
Groen en Ron van 't Veer uitgegeven door KNNV Uitgeverij. 
Veel typeringen van de biotopen hebben gemeenschappelijke kenmerken: extensief beheer, hoge 
grondwaterstand met plasdras situaties, bloemrijk en een rijk bodemleven. 
Deze kenmerken vinden we in meer of mindere mate terug in onze plotjes. Toch lopen de aantallen 
broedparen weidevogels in de waard terug! Is hiervoor een oorzaak te vinden? Uit studies van Wolf 
Teunissen en Henk Sierdsema blijkt dat de grootte van een weidevogelgebied minimaal uit 100 
hectare moet bestaan, met daarbij gerekend de openheid van het landschap komen zij op 450 
hectare (Vogelnieuws, feb. 2013). Hieraan voldoen onze gebieden maar gedeeltelijk. 



. Nu de toekenning van subsidies voor agrarisch natuurbeheer is overgeheveld van het Rijk naar de 
Provincie; van de SAN (Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer) van het Rijk naar de SNL 
(Subsidie Natuur en Landschap) van de Provincie liggen er kansen voor de Fraterwaard. De 
provincie Gelderland onder leiding van de heer Jaap Ex heeft zich sterk gemaakt voor het 
Beheerplan Rijntakken (Vogelnieuws juni 03, 2013). De Rijn heeft een grillig verloop met diverse 
afsplitsingen en nevenstromen, tezamen vormen zij de Rijntakken (zie kaartje). 
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De uiterwaarden van de IJssel, mèt de Fraterwaard, behoren tot deze Rijntakken. Voor de IJssel met 
zijn uiterwaarden is nu één concept-beheerplan gemaakt. 

Eén van die beheerdoelen is het vastleggen van voldoende hectares glanshaverhooilanden met 
zijn weidevogels. De Fraterwaard bezit deze bloemrijke weilanden waarop botanisch beheer ligt 
rond de boerderij Waardmansplaats. Met behulp van de provincie Gelderland moet het mogelijk zijn 
deze bloemrijke weilanden uit te breiden, zodat onze plotjes met hun open ruimte voldoen aan de 
grootte van een kansrijk weidevogelgebied. Ook het Waterschap Rijn en IJssel kan de helpende 
hand bieden om meer waterberging in de waard te realiseren en zo de veiligheid van de 
aanwonenden te waarborgen. Individuele boeren kunnen in de toekomst geen subsidie meer 
aanvragen. Stichting Twickel met zijn agrarische natuurvereniging zal dit wel kunnen. 



Om een weidevogel-vriendelijk biotoop te creëren dat voldoende groot is, zullen alle restanten van 
de oude strang met zijn stroomruggen en stroomdalen, waarin beide plotjes liggen, moeten worden 
ingericht ten behoeve van de glanshaverhooilanden met zijn weidevogels (zie kaartje). 
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Welke situatie zou ideaal zijn? 

De hele strook inrichten naar de specifieke eisen van de weidevogels. 

Het slib uit de strangen verwijderen en hier en daar verdiepen zodat er verschillend reliëf 
ontstaat. 

De grond die vrijkomt storten op de oude belt, zodat zijn functie - hoogwatervluchtplaats 
voor Reeën- zal worden verstevigd. 

Brede plasdras-situaties creëren langs de strang. 

Bosjes en knotbomen die in deze strook staan met stronk en al verwijderen. Alleen de 
scheerheggen en de bosstroken langs de oude belt handhaven. Deze bosstroken cyclisch 
terugzetten. 

Aanleg van dammetjes (stuwen) zodat de strang niet meer geheelleeg kan lopen en het 
gewenste minimale waterpeil te handhaven is. 

De gegraven afwateringen verwij deren, zodat het effect van de stroomruggen en 
stroomdalen met hun verschillende grondwaterstanden wordt hersteld. 

Niet of heel weinig bemesten en dan met ruige stalmest. 

Pas maaien als de kuikens vliegvlug zijn b.v. injuli. 



... De boven geschetste natuurontwikkeling zal niet alleen ten goede komen aan de 
glanshaverhooilanden met zijn weidevogels, maar ook aan de Bever die in de naburige 
Havikerwaard zijn sporen heeft nagelaten en aan de Visotter die Doesburg vrijwillig als woonplaats 
heeft gekozen. 
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Het rapport is samengesteld door Frans Stam, mede namens de overige leden van de 
Vogelwerkgroep van Stad en Ambt Doesborgh. 

De foto's van Fred Balduk en Aloys Sanders tonen duidelijk de landschappelijke rijkdom van de 
Fraterwaard. Eén foto zegt vaak meer dan duizend woorden. 

In 2013 broedden drie paren van de Wulp in de Fraterwaard. 


