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Broedvogels profiteren
ikkelingYan natuurontwr

in Meinerswijk FokkoErhart

Meinerswijk is één van de eerste gebieden in Nederland waar de
ideeën uir Plan Ooievaar (de Bruin et al., 1.987) in praktijk zijn
gebracht. Zo is de rivierdynamiek toegenomen, wordt er jaarrond
begraasd met paarden en runderen en heeft het publiek er vrije toe-
gang gekregen. Inmiddels zijn tientallen gebieden in het rivierenge-
bied volgens dezelfàe principes ingericht en worden ze op een verge-
lijkbare manier beheerd (Helmer et al., 1995). Toch blijft de discussie
actueel of deze aanpak de natuurlijke rijkdom ten goede komt. Om
hier inzicht in te krijgen doet dit artikel verslag van de onrwikkelingen
van de broedr.ogelstand in Meinerswijk. Deze is sinds 1988 door de
Vogelri"er§roep Arnhem e.o. in kaart gebracht. Daar waar mogelijk
worden r-erbanden gelegd mer veranderingen in het gebied.

De totale uiten.aard \Íeinersri-ijk is 250
ha groor en ligt aar de zuidoever r-an de

Nederri jn. ingeklemd russen -{rnhem-
noord en -zuid (f-ig. 1). \àn her deel ren
zuiden varr de l,{eginhardri.eg zijn de

afgelopen 12 jaar broedr.ogelgesevens \-er-

zameld. Op basis van gegevens uit de

periode 1901-1985 overstroomt her
gebied gemiddeld 25 dagen per jaar.

Maar in praktijk betekent dit niet dat er
jaarlijks or.erstromingen plaatsvinden. Zo
is het gebred in de winters voorafgaand

aan de voorjaren van 1989,1992,1993,
1996 en 1998 niet overstroomd. Als
ger.olg r.an de overstromingen is e r klei
aftezetl a1leen op de oevers r-an de rivier
is er zandige klei aigezet. Het grootsre
deel r'an het onderzoekgebied is de aÍ!e-
lopen ee us- r-ergraten ten behoer.e r.an de

bakteenindustrie. Deels zijn de kleiput-
ten \\.eer opeen-rId (r.ooral met huisr.uil).
Momenteel beslaat grasland ongeveer de

helft van het gebied. Daarnaasr bestaat
ongeveer 35 procent van het gebied uit

Meinerswilk met op de

voorgrond de gevarieerde

Westelilke Wei, in het mid-

den de Zuidelijke Plassen en

op de achtergrond Arnhem,

ln tegenstelling tot de jaar-

rond begraasde Westelijke

Wei ontwikkelt zich op de

niet begraasde eilanden bos

(foto: F. Erhart, StichtÍng

Ark/ WNF).

water. Doorgaans zijn de plassen 1-2 meter
diep als gevolg van kleiwinning. In het
zuidoostelijk deel van de Zuideiijke Plas-
sen is er naast klei ook zand gewonnen,
waardoor deze plas dieper is. Deels zi.jn de
oevers begroeid met riet. Vooral de oevers

van de in de laatste 10 jaar gegraven plas-
sen zijn begroeid met wilg. Verder zijn er
sinds de jaren tachtig her en der (buiten
het bereik van de grazers) in de uiterwaard
rvilgen opgeslagen. Op het terrein rond de
steenfabriek bevinden zich enkele huizen.

Het plan
De gemeente Arnhem heeft samen met
een aantal particuliere organisaties tn 1987
het Rijnoeverplan onrwikkeld. Een uitwer-
king hiervan is het ontwerpplan uiter-
waardpark Meinerswijk'Arnhemse Heer-
li.jkheid' (Stroming, 1990). Dit ontwerp
gaat uit van een tweedeling van het gebied,
waarbij het grootste deel van de uiterwaard
natuurgebied is geworden, terwijl een pias
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en voormalig fabrielaterrein in het noord-

oosten voor huizenbouw en een jachtha-

ven zijn bestemd. Met de uiwoering van.

het deelplan natuuronnvikkeling is, mede

dankzrj de inzet van natuur- en milieu-

groeperingen , in 1992 begonnen. Het

pt"rr l, overigens nog maar voor een deel

gerealiseerd, de opzet is om het natuurge-

bi.d tot aan de Nelson Mandela brug uit
te breiden.

In het ontwerpplan wordt natuuront-

wikkeling beschouwt a1s het scheppen van

voorwaarden voor een aantal kenmer-

kende gebiedseigen processen (als rivier-

dynamiek, laarrondbegrazing, kvel en

andere drijvende krachten). Hierbij is

ervan uitgegaan dat natuur niet maakbaar

is. De màni speelt bij natuurontwikkeling

slechts een bescheiden ro1. Na de inrich-

ting, waarbij optimale voorwaarden voor

natuurlijke processen gecreëerd ziin, bestaat

de inbreng van de mens bij het beheer uit
het passieivolgen van de natuurlijke zelË

regulatie. Doel van het natuuronnvikke-

lingsplan is het tot onrwikkeling brengen

van een ecosysteem met een grote lnterne

samenhang, dat bovendien kenmerkend is

voor het rivierengebied en een grote mate

van zelfregulatie kent. Niet het streven naar

een zo groot mogelijke soortenrijkdom. is

daarbij de belangrijkste leidraad, maar het

scheppen van voorwaarden waaronder de

bij het rivierensysteem behorende Proces-
sen tot een optimale wisselwerking kunnen

komen.

De uitgevoerde werken
Sinds de start van het project in i992 is
een tweedeling in de waterhuishouding

ontstaan. De Zuidelijke Plassen staan in

't993

open verbinding met de rivier, waardoor

di..aterstand van deze plassen met die

van de rivier mee verandert. De plassen

rond het Kiikhuis staan niet in directe ver-

binding met de rivier en stromen alleen

r.oi tijdens hoogwater. De waterstand

flucrueen hierdoor in deze plassen minder

en het rvater heeft hier meer het karakter

r.an krvehvater dan dat van de Zuidelijke

Plassen.

In het kader van de natuuronrwikke-

ling zijn ontgrondingen uitgevoerd.

Vooral rond de Zuidelijke Plassen is er

sinds 1988 veel veranderd (fig. 2). In
1993 zynhier de graafmachines vertrok-

ken. In het kader van het project ziin de

Fig.'1. De uiterwaard

Meinerswilk,

aangegeven is het

huidige begrazings-

gebied, de ligging

de Zuideliike Plassen

en de Westeliike Wel

Fig. 2.

De landschapPelilke

veranderingen van

de Zuidelilke Plassen'

v.g.l. de situatie in

1988 en 1993. Vriiwd

dit totale deelgebied

op de schop geweeí

Ca 10 ha land is

geworden en er ziin

verschillende

ontstaan.
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Tabel 1. Aantal territoria

van de Rode.Lijstsoorten,

loodsen van de steenfabriek atÈeb:oker.
Dit eebeurde om landschapp;iijke :.d;-
nen. maar ook om tijdens roos,,..'ar.: a1s

vluchtplaarr \ ooT gTaz.r.. 'J-'--' l,r1rEll--
ten en insecten te kunn;r r.::e::. ]n
1995 s.aren alle sebou-.-;.. .--S-zonderd

de OuJ-,lam.,i.n . --.,. j:;-i;r \;l \sr-
harding.n -.-oniii de:c.
.{l in . nn - ;. -,,, - r:-::-..: t^ g..sràrr

mef na:;--t:'::<- :tql,.:ilg -11f-g1aal. jaaf-

rond et ra!:taa:':tt-.-...-3. ntt Gallorrar-
runde:-i al: fLi:t'.r-f ::i;... -\an.'arrke-
lijk ghe:ii rr:: -'-, :.--;.;. Srapsgervijs

is het t,.s:azi:r:-sscrir: uigebreid rot 70
hecrar.- srri.:n.j Lr: -:1:.)6. Door de ver-
schiller:de E.'ii;r. -.-:ir;iciinqen en veran-
derins;n ir r- {*cc. ..arieerde de dicht-
heid tr,.s.r c; 1.1 -r +.í hecrare per
grazer. \lc,::r;:i--- is ruim 150 hectare
van de i- :.:-.-..::d rot natuurgebied
besremd.

Openstelling
Her nai-;:;Sebied x'as r.rij toegankelijk
r.oor he . lubLiek. ook buiten de wegen
en paii-:r. i londen mochten het gebied
in. Sin* r:. r-so1j2ai van 1998 is de toe-
ganke,-'si.id beperkt rot de wegen en
paden .n :ereiilkertijd zijn honden ver-
boden. G;deqen onderzoek naar her
gedras ii:ensiteir in ruimte en tijd) van
de bezoes-rs van \Íeinerswijk ontbreekt
helaas. Lr ,ie hand van de ervaring van
de behe.rd.:s is echter we1 een indicatie
te ge\--n ..:r-i bezoekersaantallen. Zo is
her eebi.c in de jaren tachtig uitsluitend
bezochl o.r.rr een handjevol naruurfreaks.
Inmrcc-,. :-. h:r eebied door vele mensen
onrd;kt -n komen er naar schatting meer
dan lr-r.r.rrtt-r bezoekers per jaar. Toch
komen r:j:t or eral en altijd even veel
mensen. De meeste mensen zijn te vin-
den op de . erharde paden als het mooi
weer is in het loor- en najaar. Met hoge
uizonderinq n aaqt iemand zich in de
bosjes oide ruiqres r.an brandnetel en
distel. Op de eilanden in de Zuidelijke
Plassen komen in het geheel geen bezoe-
kers.

Kartering
De broedvogels zijn gereld volgens de
uitgebreide territoriumkartering (Hus-
rings er al.. I 985 r. De inventarisarie is

uitgevoerd volgens de richtlijnen van het

SOVON-broedvogelonderzoek (van
Dijk, 1996). In de periode 1988-1997 is
de totale uiterwaard op broedvogels geïn-
ventariseerd. Sinds 1998 is alieen het deel
ten zuiden van de Meginhardweg geteld
(178 ha, waarvan 74hawater,82 ha gras-
land er-r 22ha ruigrel\or(fig. 1). In dit
artikel wordt, a1s het gaat om het totaal
aantal, altijd het totaal van het deel ten
zuiden van de Meginhardweg bedoeld.
Om de verschillende landschappelijke
onrwikkelingen te ontrafelen, zijn voor
twee deelgebieden het aantal rerriroria
uitgesplitst. Het gaat hier respectievelijk
om de Zuidelijke Plassen en de Weste-
iijke Wei (fig. 1).

Verdeeld over het voorjaar is het
gebied 8 tot 10 keer t morgens vroeg
doorkruist. t Avonds en 's nachts zijn
aanvullende bezoeken gebracht voor
nachtactieve vogels als uilen en ra-llen.
Door het relatief grotere onderzoeksge-
bied in de periode 1988 - 97 was de
onderzoel«intensiteit gemiddeld I 0
minuten per hectare per jaar. Nadat het
onderzoeksgebied in 1998 verldeind
werd, is de onderzoeksintensiteit toege-
nomen naar gemiddeld 15 minuten per
hectare.

Helaas ontbreken gedetailleerde
gegevens over de onnvikkeling van de
vegetatie. Aan de hand van (lucht)fotot,
aangevuld met indrukken uit het veld, is
wel een indicatie re geven van de yerande-
ringen van de vegetatie.

Resultaten
In het onderzoeksgebied zijn in de afgelo-
pen 12 jaar 99 verschillende broedvogel-
soorten vastgesteld. Ter vergelijking, in de
nabij gelegen Gelderse Poort zijn in de
periode 1989-1994 territoria van 140
soorten vastgesteld (Erhart & Bekhuis,
1996). Van het aantal soorten dat in

Nederland tot broeden komt, komt er in
Meinerswijk iets minder dan de helft voor.
Het aantal soorren dat in het onderzoeks-
gebied tot broeden komt is in de loop der
jaren toegenomen. Om de jaariijkse fluc-
tuaties uit te vlakken is het gemiddelde
per vierjarige periode uitgerekend. Dan
blijkt dat in de vier jaar voor de start van
het natuuronwikkelingsproject er gemid-
deld 62 soorren per jaar broedden (varië-

rend tussen 58 en 68 soorten). Na 1992
(start natuuronrwikkeling) is dat aantal
toegenomen: respectievelijk voor de perio-
den 1992-95 en 1996-99 gemiddeld 70
en 71 soorten per jaar (variërend russen 66
en 74 soorten). In het totaal zijn er territo-
ria van 14 verschillende Rode-Lijstsoorten
(Osieck & Hustings, 1994) gevonden
(tabel 1). Daarnaasr is het totaal aanral rer-
ritoria gedurende het onderzoek gesregen
van 555 in 1988, naar maximaal 7032 ter-
ritoria in 1996 (fig.3). De laatste jaren
fluctueert dit totaal rond de 900 territoria
per jaar. Dit is een toenarne yan ongeveer
60o/ol

Hoewel het totaal aanral territoria is
toegenomen zijn er ook soorten waarvan
het aantal terriroria is afgenomen. Dit is

bijvoorbeeld het geval bij de karakteris-
tieke soorten van weiianden. De winst
komt vooral door het toegenomen aantal
territoria van vogelsoorten gebonden aan
water en bos. Naast het totaal aantal terri-
toria, is ook het aantal soorren watervogels
hoger dan voorheen. Sinds 1988 zijn
zeven soorten aan de broedvogellijst toege-
voegd. Het gaar om: Dodaars, Kolgans,
Grauwe gans, Soepgans, Canadese gans,
Nijlgans en Krakeend (tabel2).

De bosvogelbevolking bestaat vooral
uit algemene looÈangers, zoals Tjiftjal
Fitis en Zwartkop. Naast deze algemene
soorten zijn er ook al zeldzamere bossoor-
ten als Kleine bonte specht, Appelvink en

Sooft
Dodaars

Zomertairng

Patr js

(wartell,oninq

Kluut

Watersnip

Grutto

Ture uur

Vlsdief

Steenu l

lJsvogel

Oeverzwaluw

Paapje

Roodborsttapu t
Rietzanqer
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soort
Knobbelzwaan
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Blauwborst

Buidelmees

Keep

Putter

Appelvink

Tabel 2. Aantal territoria
van de bijzondere sooften.

Tabel 3. Veranderin-

gen van het aantal

territoria per soort in

het deelgebied de

westelijke wei (1988-

92 ten opzichte van

1993-98).

Verdwenen Afgenomen Stabiel Toegenomen NieuwGrutto Scholekster patrijs Fazant Zomertalino
Kievit Tureluur Bosr etzanger Kwartelkonlng
Gele Kwikstaart Graspieper Grasmus Watersnip
Slobeend Kneu Rretgors Veldleeulverjk

Blauwborst

Roodborsttapu it

Putter

Als gevolg van de ontgrondingen is 10 hec-
tare land omgezer in water. Her ligt voor
de hand dat de toename van veel *rt.*o-
gelsoorten een gevolg is van deze ingreep.
Verder was het te verwachten dat hCI ont-
staan van eilanden, waar ongestoord en
zonder grondpredatoren gebroed kan wor-
den, de warervogels in de kaart zou spelen.
Dit blijkt niet uit het aandeel ,r"r, hei
totaal_aantal watervogels dat in het deelge-
bied de Zuidelljke Plassen broedt sinds àe
aanleg van de plassen en eilandjes. Vermoe-
delijk spelen ook andere effecten een rol,
zoa.ls het effect van de extensieve begrazing
op de oevervegetarie en het waterbeÉeer. 

.-

Wellicht speelt ook het broedsucces van de
'eilandbroeders' een rol (door bijvoorbeeld
een lagere predariedruk). waardoor de
totale'Meinerswijk-populatie' wel groter
wordt. Helaas is hier geen onderzoèk,rr^,
gedaan. Uit de verspreidingskaarten van

§r1uwe gans, KuiËend en Oeverloper
blijkt dat het voorkomen van deze *o.,.rl
wel duidelijk aan de eilanden gebonden is.
Zo hebben er in 1998 32vanàe 58 paren
Grauwe garrzen op her meesr oostelijk geie-
gen eiland in de Zuidehlk Plassen gebràedl
De Oeverloper broedt sinds 1992 laarlijks
in Meinerswijk (tabel2). Dit is bijzonder
wanr in her begin van de.f aren negenrig
was het broeden van de Oeverlopèr in 

.-

Nederland vrijwel beperkt tot Meinerswi.f k.
Momenteel broeden jaarlijks ca 10 paar in
Nederland (Erhart, 1992). Daarmeè is
Meinerswijk één van de beste gebieden in
Nederland voor deze soort. D; ruigtes en
bosschages (om te broeden) op de éilrnd..,
vormen in combinatie mer de slikkige ran-
den (om te foerageren) een geschiktlroed-
biotoop voor deze soort.

Jaarrondbe grazing
Als gevolg van de naruurliike begrazing. in
tegenstelling tot de voorheen gebruikelijke
seizoensbeweiding, is de vegetarie van de
graslanden aanzienlijk veranderd. Onder
deze vorm van beheer verruigen de graslan-
den in de zomer, om in de 1oop,r"id.
winter (onder invloed van hoogwarers,
strengheid van de winter en begin van het
voorjaar), weer kaal gegeren re worden.
Hierdoor zijn in de loop der jaren de over-

de in bomen broedende moerasvogel de
Buidelmees vastgesteld (tabel 2). Door-
dat er meer grote bomen gekomen zijn,
hebben in bomen broedeÀde roofvogels,
als_Buizerd en Sperwer, zich gevestigà.
Behalrre meer bos speelt bij hit rr.rtig.,
van deze roofvogels vermoedelijk oot h.t
grorere voedselaanbod (m uizen/mollen
en kleine vogeltje$ een rol.

Zuidelijke Plassen

lrijwel het hele deelgebied de Zuidelijke
Plassen is gedurende het onderzoek ,op

de schop geweesr (fig. Z). Deze ontgràn-
dingen hebben ..n uàn de meesr inïer
oog springende veranderingen met zich
mee gebrachr. Dit is duidelijk te zien als
de kaarten uit 1988 (start broedvogeltel-
Iingen) en 199J (einde graafiverk)"voor
dit gebiedsdeel mer elkaar vergeleken
worden. Door het graafiverk ii rond de
Zuidelljke Plassen op veei plekken kaal
zand onrstaan. Dit is een geschikt bio-
toop voor pioniersoorten a.ls Kluut,

Kleine plevier, Visdief en Bergeend. In
1991 is op één van de eilandfes in dit
deelgebied een kleine kolonie (ma-r. 29
paar) van de Visdief ontstaan, waarin in
1992 en 1993 ook een nest yan een Kok-
meeuw is gevonden. Na een zomerhoog-
water in 1995 is de kolonie definitief vèr-
laten. De graafi,verkzaamheden hebben
een positief effect op weidevogels a1s

Scholekster, Kievit en Threluur gehad.
Territoria van deze soorren zijn óok in
andere delen van Meinerswijk gevonden,
maar het procentueel aandeel vàn bij-
voorbeeld het totaai aanta_l Scholeksier-
territoria dat in de Zidehjke plassen is
gevonden, was tijdens het graafiverk
hoger dan daarna. Ook soorten als Witte
kwikstaart en Kneu, die niet echt te boek
staan als pioniersoorten, hebben uit-
sluitend tijdens het graafiverk in dit deel-
gebied gebroed. Vrijwel direct na het
vertrekken van de graafmachines (in
1993) is dit deelgebied door al deze
pioniersoorten verlaten.



\1 -a:1: l ,- ;.: l==-- --.-- .,,. eilalden
\.:-:-:: : *-:,-: -a- Ji:fl. brand-
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gi:--::- .i : : :r -. l-:-:lt. Om de
ei.*= - i :. rr=ri:rr inzichtelijk te
I:]1-,:: -- -- l: :::-:.:--n telrttofla peI
j,.,,:, - , ,:- :=: :r'bied de Vestelijke

"'. 
-. :.- . :: :-- ;irqc.plirsr ran de

:,:r-: : '. r-- u;: :oraie eebied. In tabel 3
t'rt:- . -:.- - -=;-s.bied de veranderin-

S.: j, :: t:-,.;loEelpopulades weerge-

s-. -:-. -.- t: :' rlifl r-erdrvenen en nieuw
zi':: -- ::=-. ::-nomen dievoor 1992
\-.-- - : :,- - .::r-r-iziq g-aren. De sooften
i:::..:.---... "< de categorie afgenomen
.-=-: -'j.:. :..-.. ziin.oorren waarvan in
c. :;' - :. ,' ::-91 >0% minder of
::1:.::- -:-,:.:ijn qeronden dan in de
:.:--:. - ' ::-' .-)9-. In de tabel is te zien
c:- l: :-:i:-.i;:lstieke rveidevogels niet
È-r..: -,'. :-' jrt npe beheer. Deze
:- :-: , :-':: '.:lledig roegespitsr op hoog
:::: -,:-. ; i:zilanden met een koft
S-:'i--i:; :- S.maaide vegetarie. Een

yegetatietype dat niet veel meer voorkomt
sinds er begonnen is met natuurontwik-
keling. Daar staat regenover dat er bif het
huidige beheer meer verschillende soorren
voorkomen dan voorheen. In de plaats
van Grutto's en Kieviren broeden er nu
Kwartelkoningen, \(/arersnippen, Blauw-
borsten en Roodborsrrapuiren.

Onder de soorren die zyn toegeno-
men of zich nieuw gevestigd hebben zijn
er veel die in ruigte broeden. De Bosriet-
zanger spanr hierbij de kroon. Voor het
eerst was er in 1992 I rerritorium van
deze soort aanwezig in dit deelgebied. In
1998 is hij toegenomen rot maar liefst 41
territoria, wat neer komt op een dichtheid
van 27 ,9 paar/ 1 0 ha. Als de balans wordt
opgemaakt blijken er in de Westelijke §7ei
momenteel niet alleen meer soorten voor
te komen, maar is ook het totaal aantal
territoria groter dan voorheen.

Het'opgeruimde' terrein

van de steenfabriek: de

natuur is in 1995 weer terug

en biedt een mooie hoog'

watervluchtplaats voor

dieren (foto: F. Erhart).

Openstelling
Een belangrijke doelstelling van her
natuurontlvikkelingsproject is dat er veel
mensen komen genieten van de natuur,
rust en ruimte in het gebied. Door het
geven van excursies, het maken van fol-
ders en publiciteir in onder andere kran-
ten, is het bezoekersaantal in de loop der
jaren aanzienlijk gestegen. Verstorings-
gevoelige soorren blijken toch tot broe-
den te komen in Meinerswi.jk. Daarnaast
is er aan de hand van de verspreidings-
kaarten geen duidelijk verband te leggen
tussen de ligging van de drukbezochte
wandelpaden en de verspreiding van
soorten. De, in 1998 ingestelde, srrengere
toegangsregeis (uitsluitend op de paden
en geen honden meer) hebben vooralsnog
niet geieid tot aanwijsbare veranderingen
in de aantallen ofverspreiding van de
broedvogels.

1)40

1 000

Fig. 3. ïotaal aantal territoria per

soorigroep. ln de figuur is te zien dat
het opgetelde aantal territoria van de 800

rvatervogels en de bosvogels zijn toe-
genomen en dat het aantal territoria 
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van de weidevogels is aÍgenomen.

overlg 400

bosvogels

weidevogels 200

pioniersoorten

watervogels 0
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De Westelijke Wei in voorjaar

1993 (foto: G. Litjens) en in

zomer 1996 (Íoto: F. Erhart).

Als gevolg van verandering

van seizoensbeweiding (in

1993) naar,jaarrondbegrazing

zijn de overwegend door gras

begroeide weilanden veran-

derd in ruigten met distel,

brandnetel en zuring. Weide-

vogels hebben plaatsgemaakt

voor soorten, zoals Kwartel-

koning en Roodborsttapuit.

Conclusie
Door de inrichdng en het gewijzigde
beheer is Meinerswijk veranderd van een

vergraven en vergeten cultuurlandschap
tot spannend natuurgebied waar jaarlijks
vele duizenden mensen komen. Het
beheer, waarbij landschapsvormende pro-
cessen maximaal de ruimte kri.fgen, is

gunstig voor de broedvogels. De laatste
jaren broeden er meer verschillende soor-
ten dan voor de start van het natuuront-
wikkelingsprol'ect. Het totaal aantal relri-
toria is toegenomen met 60%0. Ter
vergelijking: in het deel ten noorden van
de Meginhardweg (waar gegevens van
beschikbaar zijn uit de periode 1988-
1997) is het totaal aantal territoria mer
slechts 30%o toegenomen.

A1s de totale broedvogelbevolking wordt
uitgesplitst naar ecologische groepen blij-
ken de weidevogels de grote verliezers te
zijn. Het rivierengebied is echter op
(inter)nadonaal niveau van slechts
beperkt belang voor deze sooltengroep.
Op basis van gegevens uit 1991 blijkt dat
slechts 47o van de destijds 85.000-
100.000 paar tellende Nederlandse popu-
iatie yan de Grutto in het rivierengebied
voorkwam (Beintema et a1., 1995). De
bosvogels zijn wel toegenomen in Mei-
nerswijk. Hierbij dient echter bedacht te
worden dat veel bosvogels ook in andere
delen van Nederland voorkomen, zodat

deze onrwikkeling op nationaal niveau
van minder belang is. De Buidelmees is

hierop een uitzondering. Deze soort, die
in Meinerswijk regelmatig voorkomt, is

een in bomen broedende sooÍr waanran
wel een essentieel aandeel van de narionale
populatie voorkomt in het rivierengebied.
In de Gelderse Poort kwam in 1992 zelfs
40o/o van de 200 paar tellende Neder-
landse populatie Buidelmezen r.oor (Bek-
huis et a1.,1993).

Pioniersoorten profi teren aanvanke-
lijk van de kale grond die onrsraan is door
het grondverzet, maar a1s de graafmachi-
nes vertrokken zijn houdt het voor deze

soorten ook snel op. Gedurende de hoog-
tijdagen behaalde het aantal paren Kleine
plevier in Meinerswijk net 170 van de

Nederlandse populatie. De aantallen van
de andere in het rivierengebied broedende
pioniersoorten vallen in het niet bij de

aantallen die gevonden worden op de

\Tadden en de Zeeuwse delta. Veel van de,

kenmerkend voor het rivierengebied
zijnde, watervogels zijn de afgelopen 12
jaar toegenomen. Niet alleen het totaal
aantal territoria is toegenomen, maar ook
hebben zeven nieuwe soorten zich geves-

tigd.
Hoewel ze tussen de grote aantallen

niet opvallen profiteren soorren ran ruig-
ten duidelijk van jaarrondbegrazing.

Onder deze soorten bevindt zich de voor
het rivierengebied karakteristieke Kwartel-

koning. In het topjaar 7997, toen er 200
territoria in Nederland ztjn geteld, zat

30 % in het rivierengebied (Bekhuis &
Erhart, 1998). Het blijkt dat het in Mei-
nerswijk gevoerde beheer ook positief uit-
pakt voor andere op Europese schaal

bedreigde soorten, zoals Zomertaling en
\Tatersnip. Dit is des te opmerkeiijker als

bedacht wordt dat deze soorten in de nabij
gelegen Gelderse Poort in aantal achteruit-
gaan. De klapper op de vuurpijl is natuur-
Iijk de Oeverloper, waarvoor Meinerswijk
het beste gebied in Nederland is.

Uit de tellingen blijkt dat de broedvogelbe-
volking va.n Meinerswijk nog steeds veran-
dert en dat deze veranderingen blijven ver-
rassen. De gevonden resultaten roepen ook
weer vragen op. Zouden de weidevogels
volledig verdwijnen? Hoe gaat het met de
watervogels nu de voedselproductie van
het grasland afneemt? Blijft de Kwartelko-
ning broedvogel of verdwijnt hij door het
dicht groeien van de graslanden? Zullen er
meer struweelsoorten als Roodborsttapuit
en wellicht Grauwe klauwier tot broeden
kunnen komen? Hoe gaat het met de bos-
sen? Ligt de vestiging van een Aalscholver-
kolonie in het verschiet? Vragen die alleen
beannvoord kunnen worden door toekom-
stige tellingen.

Gelukkig heeft de beheerder (gemeente

Arnhem in samenwerking met het tWereld



Natuur Fonds) van Meinerswijk het aan-

gedurfd om de natuur ztln gangte laten

gaan en niet meteen ingegrepen als een

soort achteruitging. Dit zou meer navol-

ging moeten tr<rijgen in Nederlandl
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Summary
Birds profit from nature development

Located on the south bank oí the river Rhine near Arn-

hem, the river foreland Meinerswijk (250 hectares) is one

of the first areas where the concept of nature deve op-

rnent has been put into practice.Since 1992 work

has been done to develop a new nature reserve. The

southern lakes n this area have been c eared and the

buildings oÍ the brickyards have been demolished. The

area with grazrng horses and bovids has been increased.

The nature reserve s accessible for the public.

Since 1 988 nest ng birds have been counted in the

southwest oÍ the Meginhardweg (178 hectares, fig. 1).

HalÍ of the invest gated area consists of grasslands

with some shrubs, 40% s water and on the brickyard

premises there are some buildings.

The tota number of sittinq b rdspecies has increased:

there was an average oÍ 62 spec es in the perlod 1 988-

1 992, and an average oÍ 71 spec es in the period 1 996-

1999. The total anrount oÍ territories tncreased with

60%. Meadow birds (such as the Black-tarled godwit,

the Redshank and Lapwing) did not proÍ t Írom the chan-

ges, and the number of species oÍ this group decreased

due to the grasslands having become rougher. 0n the

other hand, the specles endangered in Europe, such as

the Corncrake and the Snipe, have proÍtted from the

roughness oÍ the grasslands.

The recovery of pioneer spec es (including the Avocet,

the Little ringed p over, the Common tern) was short-

lived. When the bulldozers leÍt in 1993, the majority of

these spec es disappeared. Water birds, like Graylag

goose and Tufted duck, as well as woodland birds clearly

profited Írom nature development. Constructions of lslets

where undisturbed nesting was possible and the chan-

ged water management, probab y p ayed a role for the

water b rds. Woodland birds (such as the Willow warbler,

the Ch fÍchaff and the Blackcap) evidently beneÍited from

the extendrng woodlands and the ag ng oÍ the forest. In

Meinerswrjk 1-3 pairs of Common sandpiper breed every

year. For this species Me nerswilk ouiranks by Íar other

areas in The Netherlands: in total not more than 1 0

couples a year manage to brood in The Netherlandsl
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