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Inleiding
De Meinerswijk is een buitendijks gelegen 
vogelrijk gebied ingeklemd tussen de 
stadsdelen Arnhem-Noord en -Zuid. Begin 
jaren negentig van de vorige eeuw is hier 
een van de eerste natuurontwikkelings-
projecten in het kader van de Ecologische 
Hoofdstructuur van Nederland gerealiseerd. 
De uiterwaard veranderde grotendeels van 
een landbouwpolder in een natuurpark waar 
natuurlijke processen zoals overstroming, 
begrazing en successie de dienst uitmaken. 

Die natuurontwikkeling heeft geleid tot 
een gevarieerd natuurgebied waarin 
diverse natuurdoeltypen tot ontwikkeling 
zijn gekomen. Het hele scala van diep en 
ondiep water, eilandjes, droge en natte 

ruigtes in combinatie met kort begraasd 
grasland, doornstruiken en jong tot oud 
wilgenbos is aanwezig. Veranderingen in 
de vegetatiestructuur gaan - binnen de 
kaders die Rijkswaterstaat (RWS) stelt met 
betrekking tot een veilige waterafvoer tijdens 
hoogwater - nog steeds door. En zo ook 
veranderingen in de vogelstand.

Dit artikel bespreekt de belangrijkste 
trends in de vogelstand van de afgelopen 
kwarteeuw en legt een verband met de 
landschappelijke ontwikkelingen in het 
gebied en zijn omgeving. Maar we kijken ook 
naar de nabije toekomst, want de Meiners-
wijk staat aan de vooravond van een nieuwe 
ruimtelijke ontwikkeling. Het onderzochte 
gebied maakt deel uit van ‘Stadsblokken-

Een kwarteeuw broedvogels karteren in de Meiners-
wijk: tijd voor een zilveren feestje?

Foto 1: De Meinerswijk met zicht op de Eusebius toren, 9 juli 2007.
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Meinerswijk’ dat de komende jaren 
recreatief-toeristisch zal worden ontwikkeld. 
Dit zal leiden tot een hogere recreatiedruk 
en dientengevolge tot vaker verstoring van 
broedvogels. Aan de hand van een tijdreeks 
wagen we ons aan een voorspelling van de 
gevolgen voor de broedvogelstand.

Methode broedvogelinventarisatie
De broedvogelinventarisatie van het gebied 
(oppervlakte 178 ha) is  in 1988-2013 
door leden van de VWG Arnhem e.o. 
uitgevoerd volgens de richtlijnen van het 
Sovon BMP-onderzoek (van Dijk 1996; 
van Dijk et al. 2011). Jaarlijks zijn alle 
broedvogelsoorten volgens de BMP-A 
methode geteld. Deze methode houdt 
in dat in de periode maart - juli 8 tot 10 
bezoeken aan het gebied worden gebracht, 
waarbij het gehele gebied volgens een vaste 
route wordt doorkruist. Alle territorium- en 
nestindicerende waarnemingen zoals zang, 

alarm, nestvondsten e.d. worden ingetekend 
op een veldkaart. Na ieder veldbezoek 
worden deze waarnemingen overgezet op 
soortkaarten. Interpretatie hiervan gebeurde 
in de periode 1988-2010  nog handmatig, 
maar vanaf 2011 wordt de interpretatie 
m.b.v. het autoclusterprogramma WSN 
digitaal uitgevoerd. Halverwege de getelde 
kwarteeuw is door Klaassen & Erhart (2000) 
een rapport opgesteld over de broedvogels 
van Uiterwaardpark Meinerswijk in 1999, 
met een overzicht van 1988-99. In 2001 is het 
gebied vanwege de MKZ-crisis niet geteld.

Om het verband tussen landschap, vegeta-
tiestructuur en broedvogels te begrijpen is 
een forse dosis ecologische kennis nodig. 
Als we de broedvogelgemeenschap echter 
opdelen in vogelgroepen, waarbij soorten 
die ongeveer dezelfde biotoopeisen 
stellen samen één vogelgroep vormen, 
dan is dit verband eenvoudiger te leggen 

Foto 2: Konikpaarden met veulentjes, 27 mei 2010
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(Sierdsema 1995). Alle vastgestelde soorten 
zijn voor deze analyse ingedeeld in één of 
meer kenmerkende vogelgroepen die op 
hun beurt weer zijn samengevoegd tot 
vogelgroepen binnen een hoofdecotoop. 
Zo zijn er zes clusters van vogelgroepen 
onderscheiden: vogelgroepen van open 
water, riet- en verlandingsvegetaties, 
pionierbegroeiingen, grazige vegetaties, 
struwelen en opgaande gesloten bossen. Het 
werken met clusters van vogelgroepen heeft 
ook als voordeel dat toeval een minder grote 
rol speelt. Vooral bij (zeer) schaarse soorten 
kan door toeval een soort in een bepaald jaar 
ontbreken. 
De ontwikkelingen binnen deze vogel-
groepen worden per hoofdecotoop m.b.v. 
staafdiagrammen getoond: rood betekent 
een afname van alle vogelgroepen in een 
hoofdecotoop, groen een toename. 

Gebiedsbeschrijving 
Periode 1988-1992:
In de beginjaren is de Meinerswijk een 
landbouwpolder met daarbinnen een 
(afgedekte) vuilstort, een steenfabrieksterrein 
en een plek voor allerlei randactiviteiten. Er 
waren in die tijd plannen om de Meinerswijk 
te bebouwen en een jachthaven aan te 
leggen. In 1991 wordt echter begonnen met 
grootschalige ontgrondingen aan de hand 
van de natuurontwikkelingsplannen volgens 
de ideeën van Plan Ooievaar (de Bruin et al., 
1987). Hierbij ontstaan in de zuidelijke plas 
verscheidene eilandjes. Vanaf 1991 worden 
grote grazers Galloways en Koniks (foto 2) in 
het gebied gebracht en is het begrazingsge-
bied stapsgewijs uitgebreid. 

Periode 1992-heden:
Na afronding van de herinrichting van het 
gebied is de Meinerswijk per 15 mei 1992 

officieel een natuurpark met extensieve 
jaarrondbegrazing (ca. 1 volwassen rund/
paard per 3 ha. begraasbaar landschap). 
Het kuddebeheer zorgt voor een constante 
graasdruk en voorkomt dat het gebied 
wordt kaal gevreten. Het steenfabriekster-
rein is als hoogwatervluchtplaats voor de 
grazers ingericht. De Meginhardweg is als 
doorgaande route afgesloten en over de 
Eldense dijk is een fietspad aangelegd. Het 
gebied is vrij toegankelijk voor wandelaars 
als struinuiterwaard. Landschappelijk 
verandert het gebied snel. Er ontstaan 
flinke ruigtes, her en der ontwikkelt zich 
zachthoutooibos (met Schietwilg), maar 
verdwijnen grotendeels de rietkragen. Om de 
doorstroming bij hoogwater te garanderen 
vindt er op last van RWS periodieke kap van 
dit ooibos plaats (cyclische verjonging), voor 
het laatst in 2007.

Resultaten
Soortenrijkdom
Het jaarlijks aantal vastgestelde soorten 
broedvogels schommelt tussen 58 (1988) en 
74 (1993) soorten (gemiddeld 67 soorten) 
maar vertoont over de afgelopen kwarteeuw 
geen duidelijke trend. In totaal zijn tot nu 
toe maar liefst 114 soorten vastgesteld als 
broedvogel. Daarvan komen 44 soorten voor 
met een frequentie van 80-100% (dertig 
soorten broeden er jaarlijks), twaalf soorten 
van 60-80%, veertien soorten van 40-60%, 
dertien soorten van 20-40% en dertig 
soorten lager dan 20%. Een aanzienlijk aantal 
daarvan (32 van de 114 soorten) staat op de 
Rode Lijst van 2004. Het aantal gevoelige en 
landelijk (ernstig) bedreigde soorten nam 
aanvankelijk toe (dankzij de herinrichting) 
maar sinds het midden van de jaren ’90 is de 
trend licht afnemend (Figuur 1). De tabel met 
aantallen per soort per jaar staat op 
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Figuur 1. Aandeel van de Rode Lijst-soorten (rood) 
in de totale soortenrijkdom aan broedvogels in de 
periode 1988-2013.

www.vogelwerkgroeparnhem.nl 
onder Vogelwerkgroep/Publicaties. 

Verschenen en verdwenen
Van de 114 soorten die de afgelopen 
kwarteeuw zijn vastgesteld als broedvogel 
zijn 13 soorten verdwenen (het laatste jaar 
van een vastgesteld territorium staat tussen 
haakjes): Gierzwaluw (1991), Kluut (1993), 
Visdief (1995), Oeverzwaluw (1997), Ransuil 
(1999), Veldleeuwerik (1999), Buidelmees 
(2003), Gele kwikstaart (2006), Watersnip 
(2006), Steenuil (2006), Grutto (2007), Patrijs 
(2008), en Graspieper (2008). Het betreffen 
enerzijds soorten van pioniermilieus 
die tijdelijk hebben geprofiteerd van de 
herinrichting en anderzijds weidevogels die 
landelijk sterk zijn achteruitgaan als gevolg 
van intensivering in de landbouw. Naast 
verlies is er ook winst. Vijf soorten hebben 
zich gevestigd (eerste jaar van broeden staat 
tussen haakjes): Boomkruiper (2000), Groene 
specht (2003), Roodborsttapuit (2005), 
Ooievaar (2009) en Brandgans (2011). Dit zijn 
soorten die sterk profiteren van de regionale 
bos- en natuurontwikkeling en het landelijk 
gezien ook goed doen.

Bijzondere soorten
Van de soorten met een frequentie van 
minder dan 20% zijn er 16 die slechts in 
één of twee jaar zijn vastgesteld. Hieronder 
worden enkele soorten kort besproken.

 • Kokmeeuw: 1 territorium in 1992 en 1993. 
Deze bevond zich destijds in de aanwezige 
Visdievenkolonie in de zuidelijke plas. 

 • Keep: 1 territorium in 1999. De Meiners-
wijk is een atypisch biotoop voor deze 
zeldzame broedvogel van naaldbossen. Het 
betrof een zingende adulte man in juli.

 • Noordse nachtegaal: 1 territorium in 
2010. Deze landelijke zeldzaamheid hield in 
2010 territorium op de oude vuilstort langs 
de Meginhardweg. Tussen 11 mei en 15 juni 
werd de vogel regelmatig gehoord. Fenolo-
gisch gezien is 11 mei de vroegst bekende 
datum voor Nederland.

 • Raaf: 1 territorium in 2012. Op basis van 
waarnemingen van 1 paar tijdens het broed-
seizoen is dit territorium gehonoreerd. Van 
een broedpoging was echter geen sprake. 
Sinds de eeuwwisseling worden er met enige 
regelmaat foeragerende Raven afkomstig van 
de Veluwe in de Meinerswijk gezien. Vooral 
de rijkelijk aanwezige eieren van Grauwe 
ganzen zijn een favoriete voedselbron.

 • Aalscholver: 1 territorium in 2011 en 2012. 
Ondanks de aanwezigheid van een grote 
slaapplaats wilde deze soort zich maar niet 
als broedvogel vestigen in het gebied. Zowel 
in 2011 als in 2012 werd nestbouw vastge-
steld, maar tot een daadwerkelijk broedgeval 
kwam het niet. 

 • Glanskop: 1 territorium in 2013. Ondanks 
de aanwezigheid van een flinke populatie 
op de Arnhemse stuwwal is deze soort 
opmerkelijk zeldzaam ten zuiden van de 
Rijn. Er is slechts een handvol betrouwbare 
waarnemingen bekend uit Meinerswijk. In 
2013 bevond zich een zingende vogel in 
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het wilgenbos op de oude vuilstort langs de 
Meginhardweg. 

Aantal territoria
Het aantal jaarlijks vastgestelde territoria 
(“broedparen”) is sinds de herinrichting meer 
dan verdubbeld van 555 (1988) tot 1348 
(2013). In de afgelopen tien jaar werden 
geregeld meer dan duizend territoria 
geregistreerd. Een groeiend aandeel daarvan 
komt op rekening van de Grauwe gans. Na 
de eerste broedgevallen in 1991 maken de 
Grauwe ganzen thans zo’n 40% uit van het 
totale aantal territoria (Figuur 2). 

Ontwikkelingen per hoofdecotoop
Vogelgroepen van open water
Er zijn landelijk maar liefst 33 soorten die 
in uiteenlopende typen wateren broeden. 
In de afgelopen kwarteeuw zijn daarvan 
24 soorten geregeld als broedvogel 
vastgesteld, zeven soorten als exoot. Sinds 
het eerste broedgeval van de Grauwe gans 
in 1991 is de populatiegrootte van deze 
soort - zowel broedvogels als niet-broedende 
zomerganzen - na de MKZ-crisis in 2001 sterk 
toegenomen. Parallel hieraan nemen de 
populaties van de overige soorten watervo-
gels zoals Meerkoet, zwem- en duikeenden 

juist langzaam maar zeker af. Mogelijk wordt 
hier de kwaliteit van het broedbiotoop van 
watervogels negatief beïnvloed door de 
massaliteit van de aanwezige ganzen (Figuur 
3).

Vogelgroepen van riet- en 
verlandingsvegetaties
In riet- en verlandingsvegetaties broeden 
landelijk gezien 24 verschillende 
vogelsoorten. In de Meinerswijk zijn in de 
afgelopen kwarteeuw slechts acht soorten 
uit deze groep vastgesteld als broedvogel. 
Waterhoen, Kleine karekiet en Rietgors zijn 
de belangrijkste drie vertegenwoordigers. 
Alle drie de soorten gaan in het gebied 
duidelijk in aantal achteruit (Figuur 4). 

Figuur 2. Aandeel van het aantal paren Grauwe 
Ganzen (rood) in het totaal aantal territoria / paren 
in de periode 1988-2013.

Figuur 3. Aantal territoria van 24 soorten van open 
water en het aandeel territoria Grauwe Ganzen in de 
periode 1988-2013. 

Figuur 4. Aantallen territoria van 8 soorten van riet- 
en verlandingsvegetaties in de periode 1988-2013.
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Kijken we naar de landelijke trends van deze 
soorten dan zien we opmerkelijke verschillen. 
Het Waterhoen doet het landelijk ook slecht, 
maar de Kleine karekiet is al jaren stabiel 
en de Rietgors zit zelfs in de lift (Netwerk 
Ecologische Monitoring, Sovon & CBS, 2013). 
De oorzaak van deze achteruitgang in de 
Meinerswijk hangt dan ook samen met het 
praktisch verdwijnen van het riet als gevolg 
van de jaarrondbegrazing door koeien, 
paarden en ganzen en door successie van 
landriet naar bos. Zonder ingrijpen van 
de mens (autonome ontwikkeling) zal dit 
biotooptype in omvang nog verder afnemen 
en worden de populaties van riet- en 
moerasvogels verder gedecimeerd. Door 
bijv. het ondieper maken van plassen of het 
flauwer maken van de taluds van oevers kan 
er meer broedbiotoop voor deze vogelgroep 
worden gecreëerd.

Vogelgroepen van pionierbegroeiingen
Deze groep kent landelijk maar liefst 46 
soorten die gebonden zijn aan pionier-
begroeiingen, ruigten en akkers. Hiervan 
zijn in de Meinerswijk zestien soorten 
als broedvogel vastgesteld waaronder 
Bergeend, Kleine plevier, Oeverzwaluw en 
Scholekster. Ook met dit type vogelgroepen 
gaat het niet goed en ligt de reden in het 
achterwege blijven van voldoende (morfo)
dynamiek in het gebied. Door de herinrich-
ting was er tijdelijk geschikt broedbiotoop 
voorhanden. Dit zien we terug in de opkomst 
en het pieken van pioniervogels, met name 
de Oeverzwaluw die in tijdelijke (1994-‘96) 
gronddepots nestelde. Het vervolgens weer 
afnemen is voor veel van deze soorten van 
dynamische milieus een normaal verschijnsel 
(Figuur 5). 

Foto 3. IJsvogel (vrouw)
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Vogelgroepen van grazige vegetaties
De groep van weidevogels omvat landelijk 
gezien 26 soorten. In de Meinerswijk komen 
vijftien verschillende soorten broedvogels 
voor waarvan er tien gevoelig en kwetsbaar 
zijn en op de Rode Lijst staan. De talrijkste 
soort in deze groep is de Wilde eend. De 
aantallen territoria van de overige soorten 
nemen met name sinds 2008 scherp af 
(Figuur 6). Het is slechts een kwestie van tijd 
voordat bij autonome ontwikkelingen ook 
Kievit, Tureluur en Scholekster als broedvogel 
in de Meinerswijk zijn verdwenen. Ook 
landelijk gaat het met de weidevogels bijna 
zonder uitzondering slecht. Hier versterken 
landelijke trends en lokale factoren de 
ontwikkelingen in de Meinerswijk.

Vogelgroepen van struwelen 
Het cluster van struweelvogels bestaat 
uit 27 soorten die zijn gebonden aan een 
kleinschalig mozaïek van doornstruwelen, 
wilgenopslag en droge en natte ruigtes. 
Geregeld komen 16-19 soorten van de 22 
ooit vastgestelde soorten tot broeden, 
en dat is twee derde van het totaal aantal 
soorten in deze vogelgroep. Twee soorten 
broedvogels spannen binnen deze groep 
de kroon: Bosrietzanger en Grasmus. Met 
name de Grasmus heeft sterk geprofiteerd 
van de extensieve jaarrondbegrazing door 
runderen en paarden; de stand is t.o.v. 1990 
met een factor zeven toegenomen! Een 
andere positieve ontwikkeling is die van de 
Roodborsttapuit; sinds de vestiging in 2005 
ontbreekt de soort niet meer als broedvogel. 
Ook landelijk gaat het deze soort voor de 
wind. Voor juist deze groep versterken 
landelijke trends en lokale factoren elkaar. 
Kwetsbare en landelijk bedreigde Rode 
Lijst-soorten zoals Nachtegaal, Zomertortel 
en Paapje zijn maar  zelden vastgesteld. 
Opmerkelijk is het dat de twee gevoelige 
Rode Lijst-soorten Kneu en Matkop het 
hier juist relatief goed doen en jaarlijks met 
meerdere territoria voorkomen (Figuur 7).

Figuur 5. Aantallen territoria van 16 soorten van 
pionierbegroeiingen in de periode 1988-2013.

Figuur 6. Aantallen territoria van veertien soorten 
van grazige vegetaties in de periode 1988-2013 
(exclusief de Wilde Eend). 

Figuur 7. Aantallen territoria van 22 soorten van 
struwelen in de periode 1988-2013.
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Vogelgroepen van opgaand gesloten bos
De vogelgroepen van opgaande gesloten 
bossen omvatten 45 soorten waarvan er in 
de afgelopen kwarteeuw 32 soorten met ten 
minste één territorium zijn vastgesteld. Zeker 
de helft van deze groep betreft algemene 
broedvogels in Nederlandse bossen. De 
andere helft zijn landelijk schaarse soorten 
(Ransuil, Wielewaal en Grauwe vliegen-
vanger) óf soorten die pas recent de sprong 
over de Nederrijn hebben gemaakt (Glanskop 
en Boomklever). Over het algemeen gaat 
het deze groep voor de wind (er is meer en 
ouder bos ontstaan) en het aantal territoria 
in de onderzoeksperiode is ruim verdubbeld 
(Figuur 8).

Conclusies
Er is zeker reden voor een zilveren feestje. 
Kenmerken zijn voor zo’n periode de ups 
en downs van de afgelopen tijd en de hoop 
en verwachtingen voor de toekomst. De 
totale soortenrijkdom aan broedvogels 
is niet veranderd, maar er hebben de 
nodige verschuivingen plaatsgevonden. 
Soorten van riet- en verlandingsvegetaties, 
pionierbegroeiingen en grazige vegetaties 
gaan (sterk) achteruit, omdat landelijke 
ontwikkeling en lokale factoren elkaar in de 
Meinerswijk versterken. Daarentegen hebben 

soorten van ruigten, struwelen en opgaande 
gesloten bossen sterk van de herinrichting 
en het ingestelde beheer van extensieve 
jaarrondbegrazing geprofiteerd. Toch lijkt 
er inmiddels sprake te zijn van een zekere 
verstarring in het gebied als gevolg van het 
achterwege blijven van voldoende natuur-
lijke dynamiek. En verder zijn er aanwijzingen 
dat concurrentie (om de beste nestplaatsen) 
door de massaal aanwezige Grauwe ganzen 
een rol speelt in de populatieontwikkelingen 
binnen de water- en rietvogels. Naast deze 
meer natuurlijke (autonome) ontwikkelingen 
sinds de herinrichting van de jaren negentig 
kunnen we ons gaan opmaken voor twee 
nieuwe meer cultuurlijke (ruimtelijke) 
ontwikkelingen. Daarover gaat de volgende 
paragraaf. 

Gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen 
De Meinerswijk is onderdeel van het grotere 
gebied Stadsblokken-Meinerswijk (475 ha)  
wat de komende jaren zal uitgroeien tot één 
van de grootste stadsuiterwaardenparken 
van Europa. Volgens de gebiedsvisie van 
de gemeente Arnhem gaan ruimte voor de 
rivier hand in hand met ruimte voor natuur, 
recreatie en cultuurhistorie (Gemeente 
Arnhem 2012). Een betere toegankelijkheid 
voor recreatie en een betere doorstroming bij 
hoogwater in het kader van RWS-programma 
Stroomlijn staan hierbij centraal. Die ontwik-
keling leidt ertoe dat het gebied grofweg in 
drie zones zal worden verdeeld (Figuur 9): 
(1) de noordelijke zone, van Stadsblokken 
tot aan steenfabriek Elden, wordt het gebied 
met de grootste recreatieve dynamiek, (2) de 
centrale zone met de groene rivier die een 
uitloop in het westen van Meinerswijk krijgt 
waar de invloed van de rivier domineert en 
(3) de zuidelijke luwe zone die het minst 
gecultiveerd is en de meeste ruimte biedt 

Figuur 8. Aantallen territoria van 32 soorten van 
opgaande gesloten bossen in de periode 1988-2013.
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voor spontane natuurontwikkeling. Op 
termijn betekent dit vooral de vorming van 
bos. Concreet betekent dit dat de huidige 
padenstructuur deels op de schop zal gaan 
om een nieuwe fijnmazigere structuur 
te creëren en er de komende jaren extra 
voorzieningen gerealiseerd zullen worden. 
Vanaf eind 2014 al kunnen recreanten 
(bewoners en bezoekers) gebruik gaan 
maken van een zestien kilometer lang 
(met asfalt verhard) netwerk van fiets- en 
wandelpaden. Ook de mogelijkheden voor 
waterrecreatie in de noordelijke plassen zoals 
kanovaren worden bevorderd. Landschap-
pelijk zal de Meinerswijk wellicht in grote 
lijnen hetzelfde blijven, maar de rust zal in 
sommige gebiedsdelen (ernstig) worden 
verstoord.

Het effect op de vogelstand als gevolg van 
deze recreatieve ontwikkelingen zal divers 
zijn en is afhankelijk van omvang en duur 
van de verstoring en de gevoeligheid van 

(broed)vogels voor die verstoring (Krijgsveld 
et al. 2008). Aan de ene kant zal er door 
uiterwaardverlaging meer (hydro)dynamiek 
optreden wat in principe gunstig is voor 
met name de water- en pioniervogels. Aan 
de andere kant zal fijnmazige recreatieve 
ontsluiting tot gevolg hebben dat er in 
delen van het gebied vaker verstoring (door 
wandelaars, met of zonder honden, fietsers, 
kanovaarders, skaters e.a.) gaat plaatsvinden, 
zowel in als buiten de broedtijd. Een 
consequentie daarvan is dat de kwaliteit en 
omvang van het leefgebied van vogelpo-
pulaties kleiner zal worden, met name voor 
(niet-zangvogel)soorten met relatief grote 
verstoringsafstanden (>100m). Schaarse 
en kritische soorten kunnen daardoor 
lokaal uitsterven, en nu nog algemeen 
voorkomende soorten kunnen schaars(er) 
worden. Verder kan de aantrekkelijkheid 
van het gebied in de wintermaanden voor 
(zeer) verstoringsgevoelige watervogels 
(duikeenden, zaagbekken) en slapende (Kol)

Figuur 9. Visiekaart voor Stadsblokken-Meinerswijk waarbij het gebied in drie landschappelijke zones is 
opgedeeld.
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ganzen, Aalscholvers en Grote zilverreigers 
minder worden.

Monitoring in de komende jaren zal ons leren 
welke soorten nadelen dan wel voordelen 
ondervinden van deze koerswijziging! Laten 
we ervoor zorgen dat de resultaten van ons 
werk doorklinken in het beheer van het 
gebied!
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