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Kaartblad nummer 47/ Doesburg uit de Grote Historische Atlas Gelderland verkend in /886, herzien in /903 

Vooraf 
De Fraterwaard behorende bij het Landgoed Twickel is, zoals te zien op bovenstaande historische 
kaart uit de Grote Historische Atlas, één waard geweest. Deze gehele waard is bij ons goed bekend 
omdat we er al vanaf 1997 de winterganzen tellen. De Fraterwaard is namelijk aangewezen als 
ganzenopvangplaats. 
Op de volgende bladzijde zien we de topografische kaart Doesburg, Angerlo uit de Grote Provincie 
Atlas Gelderland/Achterhoek. Hier is de Fraterwaard in tweeën gedeeld door een afsnijding van een 
meander van de IJssel. Het oostelijke deel, met daarin de boerderijen Koekingsbouwing, Dordtsche 
Wei, Dollemansstede en Waardmansplaats, behoort tot het werkgebied van onze vogelwerkgroep. 
Dit oostelijke deel kennen we bijzonder goed omdat we er jaarlijks een keer of drie de boeren 
bezoeken bij het controleren van de steenuilnestkasten. De boeren kennen daardoor de leden van 
onze werkgroep. Bovendien onderzoeken we ons hele werkgebied op alle roofvogels en uilen dus 
ook de oostelijke Fraterwaard .. 
Eind 20 I 0 vroeg de heer Wilke Schoemaker, terreinbeheerder bij het landgoed Twickel, ons een 
deel van de Fraterwaard op broedvogels te onderzoeken, vooralom te zien hoe het de weidevogels 
in de waard vergaat. II 
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Kaartblad 43b Doesburg, Angerlo uit de Grote Provincie Atlas Gelderland/ Achterhoek. 
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De weidevogels in de Fraterwaard zijn meerdere malen onderzocht, o.a. door de Provincie 
Gelderland ( Lvan Diermen, 1998). Wij hebben de oostelijke Fraterwaard op karakteristieke 
broedvogels onderzocht ter gelegenheid van onze jubileum-avifauna in 1999. Hierin komen 
uitgebreid aan bod Patrijs, Scholekster, Wulp, Grutto, Steenuil, Veldleeuwerik, Huiszwaluw, Gele 
Kwikstaart, Grasmus en Rietgors. Ook de heer Fritsma, weidevogelbeschermer pur sang, heeft een 
aantal jaren likkebaardend in de waard de nesten gemarkeerd. 

Onderzoeksgebied 

Hoewelonze werkgroep niet zo'n groot aantalleden heeft en we ook verplichtingen waren 
aangegaan met het Waterschap Rijn en Ilssel, hebben we graag voldaan aan het verzoek van de heer 
Schoemaker. Noodgedwongen hebben we gekozen voor een klein deel van de Fraterwaard, 
namelijk de noordoostelijke punt, het terrein rond boerderij Waardmansplaats waarop de heer 
Willem Lucassen woont. Het plotje is ongeveer 1 km2 groot, zie onderstaande kaart. 

Inventarisatieplot Fraterwaard 

Dit noordoostelijke deel heeft nog historische stroomruggen en stroomdalen en is het meest rustige 
deel van de Fraterwaard en mede daarom jarenlang het rijkst aan weidevogels, bovendien bezit dit 
deel prachtige "ouderwetse" bloemrijke hooilanden. 
Willem Lucassen vertelde ons dat hij een overeenkomst is aangegaan met de provincie om deze 
hooilanden te behouden door ze praktisch niet te bemesten. 
De foto's van Aloys Sanders spreken voor zich. 13 
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Wulp tekening Ed Hazebroek uit SOVON-Nieuwsjaargang 7 nr2 
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Tabel met inventarisaties en weersomstandigheden 

week dag mnd. begin-eindtijd graden C wind bewolking 

1 13 03 08.00-09.45 6 geen geheel bewolkt 
2 27 03 08.30-11.00 2 zwakke heel lieht bewolkt 
3 10 04 09.00-10.45 6 zwakke onbewolkt 
4 24 04 07.00-08.45 10 zwakke onbewolkt 
5 02 05 08.00-10.00 13 straffe onbewolkt 
6 20 05 09.00-11.00 8 zwakke dicht bewolkt, soms spatjes 
7 25 06 22.30-23.30 21 zwakke onbewolkt 

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 zeer gunstige weersomstandigheden. 
Door het zeer droge voorjaar vielen bijna alle sloten en waterpartijen al droog tijdens onze vierde 
inventarisatie op 24 april, van plasdras-situaties zo gewenst door weidevogels was dus geen sprake. 
De inventarisatie van 25 j uni was een late-avond inventarisatie om Kwartelkoningen op te sporen. 
We hebben hierbij audio-apparatuur gebruikt om de eventuele aanwezige hoenders uit te dagen. 
Geen enkele Kwartelkoning reageerde. 
Op alle inventarisaties telden we Hazen, soms tot wel 10 stuks! Tijdens inventarisatie 2 ontdekten 
we een vossenhol met prooiresten van een gans, op inventarisatie 3 ontmoetten we een reegeit. 

De inventarisaties zijn uitgevoerd door: Jettie van Assende1ft, Fred Balduk, Hans Jansen, Alfons 
Kelderman, Egbert Klaassens, Aloys Sanders en Frans Stam. 
Willem Lucassen was ons steeds ter wille en gaf ons toestemming de gebouwen van zijn boerderij 
te onderzoeken op nesten van Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen. 



Vogels met aantal broedpasren of territoria in het plotje" Fraterwaard" in 2011 

soort 1998* 2011 soort 1998* 2011 

Fuut 1 Turkse Tortel + Aalscholver + Koekoek + Blauwe Reiger + Steenuil 1 + Knobbelzwaan 1 Veldleeuwerik 3 2 Kolgans + Boerenzwaluw 10 

Grauwe Gans 5 Huiszwaluw + Bergeend + Graspieper 7 Krakeend + Gele Kwikstaart 10 2 Wintertaling + Witte Kwikstaart + Wilde Eend 5 Winterkoning + 
Bruine Kiekendief + Heggenmus 1 Havik + Paapje + Buizerd + Merel 2 Fazant + Braamsluiper 2 Kwartel 3 Grasmus 6 

Waterhoen 1 Tjiftjaf 1 Meerkoet 1 Fitis 3 Scholekster 7 2 Gaai + Kievit 1 Ekster 1 Watersnip + Z warte Kraai + 
Grutto 4 2 Huismus + Wulp 2 Ringmus 1 Tureluur 2 Vink 4 Houtduif 2 Kneu 2 Holenduif 1 Rietgors 6 

aantal broedvogel soorten 29 
aantal broedparen 79 

* De gegevens uit 1998 zijn verzameld ten behoeve van onze jubileum-avifauna. 
+ Deze vogels zijn waargenomen tijdens de inventarisaties van 2011, maar zijn geen broedvogels. 
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Soortbespreking 

De samenstelling van een vogelgemeenschap wordt onder andere bepaald door de structuur van het 
landschap en de daarin voorkomende vegetatie. Ons plotje in de Fraterwaard kent twee habitats 
namelijk water/moeras en weiland, waaronder bloemrijk hooiland. In de tabel met broedvogels zien 
we dan ook watervogels en weidevogels met enkele cultuurvolgers. 
Door het extreem droge voorjaar stond het waterpeil in de IJssel heel laag. De Fraterwaard die op 
natuurlijke wijze afwatert kon helemaal "leeglopen". Al tijdens onze vierde inventarisatie op 24 
april vielen bijna alle sloten en waterpartijen droog. De watervogels, maar ook de weidevogels 
hadden het door deze droogte dit jaar zeer moeilijk. 
In voorgaande jaren bij hoge waterstand in de IJssel kon de waard niet afwateren en dan kwamen 
grote delen plasdras te staan. De Fraterwaard is in zo'n geval een luilekkerland voor eenden en 
steltlopers. We herinneren ons grote groepen foeragerende Pijlstaarteenden, Slobeenden, 
Wintertalingen en Smienten. Aan de randen van de plasdras-situaties foerageren Grutto's, 
Scholeksters, Watersnippen, Tureluurs en Kemphanen. 
Maar dit jaar geen luilekkerland! De eenden klitten samen in één plasje dat vrij diep was, de 
Grutto's en Tureluurs konden heel moeilijk de bodem-organismen bereiken omdat de grond steeds 
meer uitdroogde. Alleen de diehards hielden stand: twee paren Grutto's, twee paren Wulpen, twee 
paren Tureluurs, twee paren Scholeksters en één paar Kieviten. Daarentegen bloeiden de hooilanden 
in volle pracht. In deze bloemrijke hooilanden riepen tot onze vreugde langdurig drie 
kwartelmannen. Rond deze hooilanden vertoefden ook de Gele K wikstaarten en Graspiepers. 
De Grasmussen en Rietgorzen hielden zich op langs de droogvallende watergangen. Het overjarig 
riet en opkomende struiken waren pas gemaaid. De vogels misten hun zangposten, maar omdat 
beide soorten vlakbij of op de grond broeden konden ze zich best redden in de dichtbegroeide 
drooggevallen bodems. . 
Door de aanwezigheid van een tamelijk lange scheerheg van meidoorns waren Kneu (2 paren ), 
Heggenmus ( 1 paar) en Braamsluiper ( 2 paren) broedvogel binnen het plot. 
De strook langs de IJssel buiten de zomerdijk is tamelijk ruig begroeid met hier en daar opkomende 
struiken, sommige randen zijn bovendien onbereikbaar voor het vee. In deze strook vonden we 
territoria van Vink en Fitis. Ook de Grauwe Ganzen zouden hier hun nesten kunnen hebben, we 
hebben er niet naar gezocht. De Kolgans broedde aan de overkant van de IJssel in de 
zandwinplasjes bij Olburgen ( Pim Leemreisen, Gelderse Nieuwsbrief) 
Rond de boerderij Waardmansplaats lagen territoria van Holenduif, Ringmus, Tjiftjaf, Vink en 
Boerenzwal uw. 
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Besluit en aanbevelingen 

"Ons land is een bijzonder rijk weidevogelland. Grutto en Scholekster zijn de boegbeelden, maar er 
zijn er meer! Tureluur, Kievit, Wulp, Watersnip en Veldleeuwerik zijn andere hoodrolspelers. Ons 
polderland is bovendien een thuis voor minder bekende soorten als Gele Kwikstaart, Graspieper, 
Slobeend en Zomertaling". 
Zo opent Nadja Jansma haar artikel: "Weidevogel zoekt boer" , in het blad Vogels van 
Vogelbescherming. Zij noemt in die paar zinnen elf weidevogels, acht ervan broeden nog in het 
plotje F rate rwaard. Hoewel Willem Lucassen niet meer zo enthousiast spreekt over zijn 
weidevogels van nu - "Het zijn er veel minder dan vroeger" - heeft de Fraterwaard veel potentie. 
De weidevogels zijn er nog en hebben hier in de uiterwaarden echt kansen. 

Jarenlang was de Fraterwaard binnen het werkgebied van de vogelwerkgroep Stad en Ambt 
Doesborgh hèt bolwerk van de weidevogels. De families Lucassen en Van Beek woonden tussen de 
vogels waarvan ze genoten en waarmee zij rekening hielden. 



De laatste jaren gaat het niet goed met de weidevogels zowel landelijk als in de Fraterwaard. De 
landelijke teruggang wordt vooral geweten aan de intensivering van de landbouwen veeteelt in ons 
land. Maar ook hebben de vogels het moeilijk in hun overwinteringsgebieden in Afrika. Daar spelen 
langdurige droogte en irrigatie een grote rol bij b.v.: Grutto, Kemphaan, Gele Kwikstaart en 
Zomertaling (Zwarts L., Bijlsma R.G., van der Kamp J & Wymenga E. 2009). 
In de Fraterwaard speelt de intensivering van landbouwen veeteelt niet zo'n grote rol. De landerijen 
liggen in de uiterwaarden en veel boeren hebben overeenkomsten afgesloten betreffende het beheer. 
De droge voorjaren op rij met daarbij de lage waterstand in de IJssel hebben wel invloed. De 
watergangen en plasjes bevatten dan heel weinig water, langdurige plasdras-situaties komen bijna 
niet meer voor! 
Voor de weidevogels zou het ideaal zijn als de waterstand in het voorjaar hoog is. Is het niet 
mogelijk de gegraven waterafvoeren te dempen en de waterstand in de natuurlijke watergangen te 
regelen met stuwen? Bij natuurlijke overstromingen zal het water niet zo snel afgevoerd worden en 
bij regenval kan het water langer vastgehouden worden. De aanleg van een kade voor 
containerschepen zou toch gecompenseerd worden door natuurontwikkeling in de Fraterwaard! 
De predatie in de Fraterwaard door Blauwe Reiger, Buizerd, Zwarte Kraai en Vos heeft zeker 
invloed op de overleving van eieren en kuikens van de weidevogels. Het is echter een natuurlijk 
verschijnsel, het hoort bij de natuur. De weidevogels weten door gezamenlijke verdediging veel 
legsels en jongen te redden. Maar een vossenbouw midden in het kuikenland lij kt ons niet 
wenselijk! 
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