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Samenvatting
De ecologische draagkracht van Markermeer en IJmeer is vanaf de jaren tachtig en in de
jaren negentig van de vorige eeuw fors achteruit gegaan. Door verschillende processen,
waaronder een sterke afname van de fosfaatbelasting, is het voedselaanbod voor vogels
afgenomen. Deze neerwaartse trend wordt in het Markermeer versterkt door de
aanwezigheid van opgesloten slib. Op basis van advies van ANT en NMIJ zijn
‘toekomstbeelden’ gemaakt voor inrichting en beheer van Markermeer en IJmeer. Hierin
staat grootschalig natuurherstel centraal. NMIJ richtte zich hierbij op haalbaarheid en
uitvoerbaarheid van maatregelen voor een robuust, toekomstbestendig ecologisch
systeem (TBES). Om de ontwikkelingen te kunnen volgen heeft de Provincie Flevoland
de thermometer ‘Natuur’ Markermeer-IJmeer ontworpen. Inmiddels is een deel van de
natuurherstelmaatregelen uitgevoerd en is een groot deel (waaronder de aanleg van de
Marker Wadden) in volle gang.
De maandelijkse tellingen van watervogels vanuit het vliegtuig geven de mogelijkheid
om ontwikkelingen van het Markermeer nauwlettend te volgen. Aantallen en
verspreiding van watervogels, en de veranderingen erin, vormen de graadmeter voor de
natuurkwaliteit van het gebied en zijn een ‘vinger aan de pols’ voor natuurherstelmaatregelen en andere ontwikkelingen van het TBES.
De gegevens van de watervogeltellingen geven aan de aantallen en de verspreiding voor
de meeste soorten aan continue veranderingen onderhevig zijn. Ook in recente jaren
(2010-2016) veranderde de situatie. Van de benthos-eters namen soorten als kuifeend en
brilduiker af. De grootste veranderingen vonden plaats in de regio Houtribdijk en
Enkhuizerzand, met een sterke afname van ruiende kuifeenden en overwinterende
brilduikers. Van de viseters namen futen in recente jaren sterk toe, zowel in de zomer
(ruiers) als in de winter. Overwinterende zaagbekken als grote zaagbek en nonnetje laten
recent geen sterke aantalsverandering maar in de winter van 2015-2016 trad er sterke
verandering op in de verspreiding. In de periode 2010-2015 verspreidde het grootste deel
van beide soorten zich in het noordelijk en oostelijk deel van het Markermeer, waaronder
Enkhuizerzand, Houtribdijk en de regio Lelystad, en in 2015-2016 verbleven beide
soorten vooral in het zuidelijk Markermeer en IJmeer (o.a. Gouwzee). Deze verandering
komt overeen met de toename van overwinterende futen en houdt waarschijnlijk verband
met een recente toename van bereikbaar voedsel waaronder vooral zwartbekgrondels.
Opmerkelijk is dat aalscholvers in dezelfde periode juist sterk afnamen. In de zomer
traden recent ook grote veranderingen op, vooral in aantallen toplaagjagers waaronder
sterns en meeuwen. Een grote toename van het aantal visdieven in 2015-2016 had met
name betrekking op foeragerende vogels op open water van het oostelijk deel van het
Markermeer (Houtribdijk, regio Lelystad) en Oostvaardersdijk. Een deel van de toename
van visdieven houdt verband met het beschikbaar komen van het nieuw broed- en
rustgebied op Ierst. Van de zwarte stern werden in 2015-2016 juist veel minder vogels
geregistreerd dan in de periode daarvoor. Dat betekent dat de afname van deze soort
waarschijnlijk verband houdt met factoren buiten het Markermeer. Waterplanteneters zijn
in het algemeen sterk toegenomen. Zowel tafeleenden als krooneenden namen verder toe
in het IJmeer, met name in de Gouwzee. Alleen meerkoeten lieten in recente jaren
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gemiddeld genomen geen wezenlijke veranderingen zien, zowel niet aantalsmatig als niet
in de verspreiding. De verspreiding van meerkoeten laat goed zien waar thans de
belangrijke waterplanten gebieden gelegen zijn, in volgorde van belang: Gouwzee,
Muiderzand en Enkhuizerzand. Parallel aan de ontwikkelingen van waterplanteneters
loopt de toename van knobbelzwanen. Die toename betekent dat er een toenemend
concurrerend effect door begrazing op de aantallen van overige waterplanteneters te
verwachten is.
Uit de vogeltellingen blijkt dat recent natuurherstel (Ierst) een enorme impuls geeft aan
broedvogels, waaronder visdieven. De gegevens laten zien dat er een grote behoefte is
aan broedgebied voor watervogels. Vooral visdieven en meeuwen reageren sterk op het
beschikbaar komen van nieuwe broedgebieden die ontstaan door natuurherstel. Andere
broedvogelsoorten als verschillende soorten ganzen, blauwe reiger en lepelaar, profiteren
mee. Voor reigers en lepelaars blijkt dat de broedpopulatie niet doorgroeit naar een
situatie met aantallen die je in een groot wetland zou verwachten. Dat komt met name
door de afwezigheid van voldoende ondiep doorwaadbaar water dat deze soorten nodig
hebben om te foerageren.
In 2015-2016 worden de N2000 doelen voor trekvogels niet gehaald voor de viseters
aalscholver en nonnetje, voor de benthos-eters brilduiker en kuifeend en voor overige
soorten slobeend en smient. De doelen worden wel gehaald voor de viseters fuut, grote
zaagbek en lepelaar, voor de benthos-eters topper, voor waterplanteneters meerkoet en
tafeleend (deels benthos-etend) en voor overige soorten brandgans, grauwe gans en
krakeend. Voor de soorten waarvoor geen doelaantallen zijn geformuleerd, zijn de
aantallen in 2015-16 hoger voor dwergmeeuw en krooneend en lager voor zwarte stern,
in vergelijking met de periode 2011-2015. Voor broedvogels worden de doelen voor
aalscholver niet gehaald en voor visdief wel.
Op het Markermeer bestaan de belangrijkste menselijke activiteiten uit water- en
oevergebonden recreatie en uit beroepsmatig gebruik van het gebied. Het meest
opvallende recreatieve gebruik zijn zeilboten en (kite)surfers. Opvallende zaken m.b.t.
beroepsmatig gebruik zijn zandwinning, natuurontwikkeling, dijkversterking,
vaarbewegingen van transportschepen en vissersboten. Een deel van het menselijk
gebruik overlapt ruimtelijk met de ligging van belangrijke rust- en foerageergebieden van
watervogels.
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1. Inleiding
1.1 Achtergrond
Wat betreft de ecologische draagkracht is het gebied van Markermeer en IJmeer vanaf de
jaren tachtig en in de jaren negentig fors achteruit gegaan. Door verschillende processen,
waaronder een sterke afname van de fosfaatbelasting, is het voedselaanbod voor vogels
afgenomen. Deze neerwaartse trend wordt in het Markermeer versterkt door de
aanwezigheid van opgesloten slib. Bij het vaststellen van de Natura-2000 doelen is
besloten onderzoek laten uitvoeren naar mogelijkheden om de neerwaartse trends te
keren. Hiervoor is in de jaren 2009-2013 het ANT-project (Autonome Neerwaartse
Trends) uitgevoerd. Binnen dit project lag de focus op de processen in de veranderingen
in de voedselketen en de factoren die erop van invloed zijn. Deze op het functioneren van
het ecosysteem gerichte studie heeft geresulteerd in een advies over de haalbare en
uitvoerbare Natura-2000 doelen. Daarnaast heeft NMIJ (Natuurlijk Markermeer-IJmeer)
advies uitgebracht over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van maatregelen voor een
robuust, toekomstbestendig ecologisch systeem (TBES). De basis van de adviezen van
ANT en NMIJ is gevormd door een aantal wetenschappelijk onderbouwde
‘toekomstbeelden’ voor inrichting en beheer van beide wateren. Kaderstellend hierin zijn
de plan- en besluitvorming rond de Toekomstagenda Markermeer-IJmeer (TMIJ) met o.a.
een focus op beleid met betrekking tot de toekomst van de commerciële
IJsselmeervisserij. TBES richt zich op een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving met
aantrekkelijke natuur- en recreatiegebieden op basis van een toekomstbestendig
ecosysteem. Het beoogde ecologisch systeem van het Markermeer-IJmeer is daarbij
vitaal, gevarieerd en robuust. De kern ervan zijn natuurinvesteringen, waarbinnen op
termijn de gewenste ruimtelijke en recreatieve ontwikkelingen mogelijk zijn.
Het onderzoeksprogramma NMIJ is inmiddels afgerond. Een groot aantal bureaustudies
en veldexperimenten hebben geresulteerd in een onderbouwing en beschrijving van de
meest kansrijke maatregelen voor de ontwikkeling van het toekomstbestendig ecologisch
systeem. De grootste benoemde maatregel voor het natuurherstel in het Markermeer en
IJmeer is aanleg van het zogenaamde “Oermoeras”, een systeemgebonden wetland
(Ecologisch Perspectief 2007), vertaald in de recente aanleg van de Marker Wadden.
1.2 Thermometer
Om de ontwikkeling van het TBES te kunnen volgen is op instigatie van de provincie
Flevoland de thermometer Natuur Markermeer-IJmeer ontworpen. Dit instrument brengt
de staat van de natuurwaarden van het Markermeer-IJmeer systematisch in beeld met als
doel bestuurders, beleidsmedewerkers, vergunningverleners en beheerders te informeren
over de toestand van het meer. De thermometer bestaat uit 3 onderdelen: Natura 2000,
KRW en de systeemcondities. Deze moeten aangeven hoe het staat met de natuurwaarden
in het Markermeer-IJmeer en of hierbinnen ruimte is voor economische ontwikkelingen.
Voorts wordt aangegeven hoe het gaat met de instandhoudingdoelen N2000. TBES geeft
aan hoe ver we zijn bij de uitvoering van maatregelen voor versterking van de
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systeemcondities. De uitkomsten moeten gezien de geconstateerde kennisleemtes en
interpretatie van het aspect natuurkwaliteit als indicatief worden beschouwd voor de
vraag of Markermeer-IJmeer op dit moment al of niet ecologisch voldoende functioneert.
1.3 Watervogels
Rijkswaterstaat telt maandelijks alle water- en moerasvogels van IJsselmeer en
Markermeer (programma MWTL). Naast dat de tellingen direct aangeven hoe aantallen
vogels zich ruimtelijk en temporeel ontwikkelen, kan de kennis ook gebruikt worden als
indicatie voor de ecologische toestand van Markermeer en IJmeer. Zo geven de
verschillende ecologische deelsystemen aan hoe het staat met het aanbod en de benutting
van vis, zoetwatermossels en waterplanten. Dit voedsel kent een sterke relatie binnen het
voedselweb waarin de sliblast en de algenproductie een hoofdrol spelen als basis voor het
producerend vermogen van het watersysteem. Vanuit de vogels gezien spelen slib en
algen via het doorzicht onder water daarnaast een grote rol in de bereikbaarheid van
voedsel. De informatie van de watervogeltellingen kan laten zien in hoeverre en hoe de
natuurherstelmaatregelen vanuit het TBES (waaronder de aanleg van de Marker Wadden
en andere maatregelen) de gewenste positieve impuls geven aan de natuurkwaliteit.
Watervogels zijn naast een natuurdoel onder N2000, ook een belangrijke graadmeter via
eisen in hun voorkomen (relatie met het voedselaanbod, ruimte en rust) en dus een
belangrijke vinger aan de pols voor de milieu kwaliteit.
De maandelijkse vogeltellingen vanuit de lucht kunnen door een specifieke uitbreiding
significant bijdragen om de thermometer Markermeer beter te onderbouwen i.s.m. de
TBES maatregelen en doelen. De beoogde aanvullende monitoring omvat:
- Registratie ontwikkelingen in specifieke projecten (o.a. ontwikkelingen op Ierst,
Marker Wadden, Westelijke Markermeerdijken en Houtribdijk) m.b.v. foto’s,
tellingen van watervogels waaruit kan worden afgeleid of de ontwikkeling van het
(deel)project een invloed heeft op de verspreiding en op het aantal watervogels.
- Inventarisatie van broedvogelaantallen in en rondom het gebied zoals geteld
tijdens de vliegtuigtellingen (aalscholvers, reigers, lepelaars, sterns, meeuwen en
ganzen), actueel en in kaart brengen van eventueel potentiële nieuwe
broedlocaties.
- Inventarisatie van waterplanten, algen en slib zoals waargenomen vanuit de lucht.
- Registratie van gebruik door recreatie (opvallende zaken m.b.t. waterrecreatie;
oevergebonden en open water, zeilboten, (kite)surfers, etc.).
- Registratie van gebruik door overige activiteiten (opvallende zaken m.b.t.
zandwinning, natuurontwikkeling, windmolens, dijkversterking, vaarbewegingen,
vissersboten etc.)
- Rapportage van de jaarlijkse situatie in een bondig overzicht van de
monitoringsresultaten waaruit de belangrijkste ruimtelijke en temporele
ontwikkelingen in beeld worden gebracht.
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Dit rapport bevat een eerste beschrijving van de recente ontwikkelingen van
watervogelpopulaties van Markermeer in IJmeer. Het geeft een beschrijving van het
huidige functioneren in ecologisch opzicht, tegen de achtergrond van een langere reeks
van jaren. De huidige watervogelstand wordt daarbij afgezet tegen de ontwikkelingen in
recente seizoenen zodat inzicht ontstaat hoe het momenteel gesteld is met de
natuurwaarden en de instandhoudingsdoelen. Dit inzicht laat zien of de aantallen vogels
uit seizoen 2015-16 duiden op een verdere afname, stabilisatie of op herstel.
Vergelijkingen van trends in één seizoen geven indicaties in welke richting de
ontwikkelingen gaan. Het is niet mogelijk om aan die indicaties conclusies te verbinden,
de vergelijkingen zijn bedoeld om de richting te duiden en de beschikbare informatie
tijdig te delen. Uiteindelijk na een reeks van jaren is de hamvraag natuurlijk of de
getroffen en nog te treffen natuurherstelmaatregelen al dan niet een positieve impuls aan
natuurwaarden en instandhoudingsdoelen geven.

9

10

2. Methode

2.1 Watervogeltellingen
Telmethode
Op basis van maandelijkse watervogeltellingen van IJsselmeer en Markermeer vanuit het
vliegtuig worden aantallen en ruimtegebruik van watervogels en menselijke activiteiten
gemonitord. Het Markermeer is hiervoor opgedeeld in totaal 80 oeverteltrajecten en in 8
tellingen van transecten op open water (figuur 1). Vogels uit trajecten die in aangelegen
binnendijks gebied verblijven, worden apart geteld. Voor de binnendijks getelde vogels
gaat het om soorten met een duidelijke relatie tot het meer. Dat kunnen soorten zijn die
bv. op binnendijks boerenland foerageren en het Markermeer gebruiken als broedgebied
of rustgebied en soorten die overdag in binnendijks gelegen natuurgebieden verblijven,
van waaruit ze ’s nachts het open water van het Markermeer opvliegen om te foerageren.
Er zijn ook soorten die overdag op het Markermeer rusten en ’s nachts in binnendijks
gebied foerageren, zoals bv. smienten. Vogels die buiten de kustgebieden op open water
verblijven worden geteld door middel van gevlogen lussen, waarin gedurende c. 3
minuten een groot deel van het open water wordt bekeken (groepen watervogels en
diffuus verspreide vogels). Middels geklokte lusduur (seconden), vlieghoogte,
vliegsnelheid en een vaste kijkhoek wordt een te berekenen oppervlakte open water
bekeken waarin de dichtheid van regelmatig verspreide soorten op open water wordt
vastgesteld (Koffijberg & van Eerden 1994).
Naast de basistelling van oeverteltrajecten en lussen worden vogelaantallen in specifieke
gebieden geregistreerd. In veel gevallen gaat dat om nieuwe objecten waar zich vogels
vestigden, zoals bv. gebieden langs de Houtribdijk, het Naviduct, de Hoeckelingsdam en
recent Ierst en de Marker Wadden. In de broedperiode worden broedparen of zichtbare
nesten in broedgebieden en kolonies aanvullend geteld. Voor bijvoorbeeld aalscholvers
worden dan extra gebieden grenzend aan het Markermeer en IJmeer bekeken omdat
broedkolonies in grote natuurgebieden in de regio liggen, van waaruit de vogels o.a. naar
het Markermeer heen en weer pendelen om te foerageren. Aalscholvers die het
Markermeer bevissen broeden van oudsher in het Naardermeer, de Lepelaarplassen,
Oostvaardersplassen en op bij Trintelhaven langs de Houtribdijk.
Wakken
Niet in alle maanden is volgens de standaard teltrajectindeling geteld. In perioden met
ijsgang verblijven veel soorten watervogels in wakken. In dat geval is de ligging van
wakken ingetekend op kaarten en zijn de watervogels per wak geteld. De meest recente
wakkentellingen zijn uitgevoerd in januari 2009, januari en februari 2010, december
2010, januari 2011 en februari 2012.
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Figuur 1. Ligging van oeverteltrajecten (nr. 75-153), de aangelegen de binnendijks
gelegen gebieden en de lussen van de maandelijkse vogeltellingen per vliegtuig op
Markermeer en IJmeer.
Gebruik door mensen
Voor watervogels speelt naast de voedselbasis, ook de aanwezige ruimte en rust een grote
rol. Tijdens de maandelijkse vliegtuigtellingen wordt een vinger aan de pols gehouden
door naast watervogels ook menselijk gebruik te monitoren. Het Markermeer speelt een
grote rol voor economische ontwikkelingen die een groot ruimtebeslag vergen. Recreatie,
beroepsscheepvaart, visserij, zandwinning, en stedelijke ontwikkeling zijn de grootste
spelers in het Markermeer-IJmeer. De belangrijkste ontwikkeling speelt in het IJmeer en
zuidelijk en westelijk Markermeer met een toenemende druk vanuit de recreatie en de
stedelijke ontwikkeling. Tijdens de maandelijkse tellingen wordt het recreatief gebruik
bijgehouden, waaronder vooral surfers, kitesurfers, motorboten en andere
watersportactiviteiten. Daarnaast worden vissersboten en andere beroepsvaart in kaart
12

gebracht, alsmede activiteiten als zandwinning, baggeren en vaargeulonderhoud.
Veranderingen in aantallen en ruimtelijke verspreiding van watervogels in relatie tot
menselijk gebruik kunnen daarbij een goede indicatie geven waar het om verbeteringen
wat betreft de natuurkwaliteit gaat. Zonering in ruimtegebruik en de huidige
natuurontwikkeling zijn daarbij op te vatten als maatregelen om de draagkracht te
vergroten.
2.2 Vogelgegevens
De vogeltelgegevens komen uit een grote database met basissoorten (soorten die sinds
1975 maandelijks geteld zijn). Sinds 1990 zijn ook alle overige watervogelsoorten
meegeteld. De gegevens worden o.a. gebruikt voor de uitwerkingen en het bepalen van
N2000 doelen, beheerplannen en voor een veeltal projecten, passende beoordelingen en
effectstudies.
Nul-situatie
Om het recente ruimtegebruik door watervogels vast te stellen is een selectie genomen
van 5 recente seizoenen, te weten de maandelijkse tellingen van de periode juli 2010 tot
en met juni 2015 (60 tellingen). Deze begrenzing geeft de beste indeling in een
biologisch “vogeljaar”. In juni zijn de meeste trekvogels in de broedgebieden terwijl de
eerste vogels alweer terugkeren in juli. De periode juli-juni is daarmee een eenheid
waarbij bijvoorbeeld de jongenproductie die elders plaatsvindt op een zinvolle manier
wordt meegenomen in de vergelijking tussen jaren. Dat zou bij kalenderjaren leiden tot
een niet zinvolle opdeling. In dit rapport zijn deze tellingen als nul-situatie (referentie)
gebruikt om te kunnen vergelijken met recente en nieuwe ontwikkelingen in seizoen
2015-2016, o.a. voor wat betreft de projecten uit het TBES.
Voedselgroepen
Het Markermeer-IJmeer is aangewezen als SBZ voor 19 watervogelsoorten (EU-Vogelen Habtitatrichtlijn, Natura2000) maar herbergt daarnaast nog vele overige soorten
waarvoor het gebied een belangrijke rol speelt. De soorten zijn onderverdeeld in een
aantal ecologische voedselgroepen. Het Markermeer bevat voedselvoorraden waarin
bodemfauna (benthos), kleine vis en waterplanten een sleutelrol spelen. Soorten die
afhankelijk zijn van het voedselaanbod in het Markermeer gebruiken het gebied daarom
primair als foerageergebied. Sommige watervogelsoorten gebruiken het Markermeer
vooral als rustgebied (o.a. functie als slaapplaats), bv soorten die op binnendijks gelegen
boerenland foerageren. Andere soorten broeden in of rond het Markermeer en gebruiken
het gebied daarnaast als foerageergebied.
Benthos-eters
Deze groep wordt gevormd door de duikeenden; topper, brilduiker, kuifeend, tafeleend en
meerkoet. Deze soorten duiken actief naar de waterbodem om bodemfauna te exploiteren.
In de winter wordt hoofdzakelijk van zoetwatermossels geconsumeerd. In de zomer en
najaar worden vooral kleinere mollusken gegeten, die voornamelijk voorkomen in
gebieden met waterplantengemeenschappen. Behalve topper eten deze soorten buiten de
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winter van kleinere mollusken. Tafeleend en meerkoet zijn naast benthos-etend ook
herbivoor wat betekent dat ze in de periode mei - oktober vooral van waterplanten (blad,
bulbillen, stolonen en knollen) eten. Meerkoeten eten daarnaast ook van gras aan de
randen van het Markermeer (o.a. op de dijken en in buitendijks grasland).
Viseters
Viseters omvatten een grote groep soorten die gezien hun methode van foerageren
afhankelijk zijn van specifiek aanbod van vis en de bereikbaarheid ervan. Een deel van de
soorten gebruiken gebieden door al dan niet groepsgewijs en zwemmend onder water te
duiken (aalscholver, fuut en diverse soorten zaagbekken). Deze soorten vallen onder de
groep van solisten en groepsjagers die een deel van de waterkolom bevissen. Het zijn
zichtjagers en daarom naast het voedselaanbod afhankelijk van het onder water klimaat.
Andere soorten foerageren al vliegend boven open water en duiken vanuit de vlucht naar
kleine vis (vooral spiering) die aan de oppervlakte zit (diverse soorten meeuwen en
sterns). Deze soorten vallen onder de groep van de toplaagjagers en zijn afhankelijk door
het visaanbod aan het wateroppervlak. Daarnaast is er een groep viseters die lopend in het
water foerageert (reigers, lepelaar). De soorten zijn afhankelijk van gebieden met zeer
ondiep, doorwaadbaar water.
Waterplanteneters
Soorten uit deze groep eten van ondergedoken waterplanten (zwemeenden en zwanen).
Sommige soorten zijn daarbij afhankelijk van gebieden met ondiepe delen of
waterplanten die tot aan het wateroppervlak groeien (fonteinkruiden). Andere soorten
kunnen duiken en dus ook in diepere gebieden met waterplanten foerageren (o.a.
krooneend, tafeleend, meerkoet).
Soorten die op boerenland foerageren en overige
Deze groep omvat een aantal soorten eenden, ganzen en zwanen. Sommige soorten eten
van oogresten op akkers en andere soorten foerageren vooral op graslanden, zoals
brandgans en smient. Daarnaast zijn er nog de voedselspecialisten, zoals slobeend
(zoöplanktoneter) en krakeend (algeneter).
2.3 Weersituatie
Temperaturen
De maand juli 2015 begon met een voortzetting van de hittegolf die op 30 juni begon. De
hittegolf, een opeenvolgende periode van minstens vijf zomerse dagen
(maximumtemperatuur 25,0 °C of hoger) waarvan minstens drie tropische
(maximumtemperatuur 30,0 °C of hoger), duurde in totaal zes dagen, en eindigde op 6
juli toen in De Bilt de temperatuur weer onder de 25,0 °C zakte. Het warmst werd het op
2 juli, met in Maastricht 38,2 °C, net onder het record van 38,6 °C in Warnsveld uit 1944.
Op 23 november kwam voor het eerst dit najaar de temperatuur in De Bilt onder het
vriespunt: -2,6 °C. In december werd in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 9,6 °C
gemeten en is daarmee met afstand de zachtste decembermaand sinds tenminste het begin
van de regelmatige waarnemingen in 1706. In een groot deel van het land is december
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geheel vorstloos verlopen. Voor De Bilt is dat sinds tenminste 1901 niet eerder gebeurd.
De zeer zachte december zette zich voort aan het begin van het nieuwe jaar. Pas vanaf 15
januari 2016 kreeg het land te maken met lagere temperaturen. In Lelystad bleef de
temperatuur alleen op 19 januari vrijwel de hele dag onder nul. Daarna kwamen er geen
perioden waarin de dagelijkse temperatuur onder nul bleef. De winter werd net zoals de
laatste twee winters gecategoriseerd als een buitengewoon zachte winter. Er was dan ook
geen sprake van ijsgang op het Markermeer. De maanden maart en april waren relatief
koud (bron: KNMI).
Wind
Op 25 juli 2015 trok een zware zomerstorm van zuidwest naar noordoost over het land.
Voor de zuidwest- en westkust werd een weeralarm afgegeven en in diverse andere
provincies gold code oranje (extreem weer). In IJmuiden werd tijdelijk windkracht tien
gemeten en kwamen windstoten voor tot 122 km/uur. De overheersende westelijke
stroming zorgde in juli regelmatig voor veel wind. Op 15 november kwam het voor het
eerst in het najaar officieel tot storm. In Vlissingen werd een uurgemiddelde van 9 Bft
geregistreerd. Op 17 november kwam het wederom tot storm langs de zuidwestkust. De
storm ging gepaard met zware tot zeer zware windstoten tot 115 km/uur aan zee. Er gold
code oranje voor de kustprovincies. De derde storm trok op 29 november over het
noorden van het land, kwam het tot zeer zware windstoten tot 122 km/ uur en gold code
oranje voor de noordelijke kustprovincies. De storm ging gepaard met hoge waterstanden
langs de kust en diverse keringen moesten worden gesloten. Van december tot juni waren
er geen perioden met storm of stormachtige wind, al kenmerkte februari zich wel door
veel dagen met harde wind (bron: KNMI).
Waterpeil
Het streefpeil op het Markermeer is NAP -40 cm in de winter en NAP -20 cm in de
zomer. In het algemeen is het actuele peil vaak wat hoger dan het streefpeil. In 2015 was
er een relatief hoog peil van half januari tot half februari en in november en december.
Vanaf half februari tot en met maart was het peil relatief laag. In 2016 was het peil hoog
in februari en maart en relatief laag van oktober tot en met december (figuur 2). Perioden
met hoog water kunnen invloed hebben op de bereikbaarheid van voedsel voor
watervogels die naar de bodem duiken (benthos-eters, waterplanteneters en in sommige
situaties viseters.
Weersituatie tijdens de vliegtuigtellingen
De vliegtuigtellingen worden bij voorkeur uitgevoerd op de dinsdag het dichts bij de 15 de
van elke maand, mits de weersituatie dat toelaat. Bij harde wind, matig zicht en veel
neerslag wordt de telling soms tot een week uitgesteld. Tijdens de meeste tellingen was
de wind gemiddeld 2-3 beaufort. Alleen tijdens de telling van september, november en
januari waaide het iets harder (gemiddeld 4 beaufort), met in de middagen toenemende
windkracht tot 5 beaufort.
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Figuur 2. Waterpeil op het Markermeer (meetpaal Markermeer midden) in 2015 en 2016
(1 januari - 31 december). Bron: RWS
Omdat het Markermeer in vrijwel alle gevallen in de middag wordt geteld, kan de wind
enige invloed gehad hebben de op de tellingen van die maanden. De temperatuur was
tijdens alle tellingen ruim boven nul graden Celsius. Aan de tellingen van februari en
maart ging enige nachtvorst vooraf, maar was geen sprake van ijsvorming. Alleen tijdens
de telling van januari viel er enige regen van betekenis. Het zicht varieerde per telling
maar was gemiddeld meer dan 20 km. Alleen tijdens de telling van december was het
zicht in de vroege ochtend iets onder de 5 km, toenemend naar maximaal 7,5 km
gedurende de dag. De meeste tellingen kenmerkten zich door half tot zwaar bewolkt
weer. Tijdens de tellingen van september, februari en maart was er nauwelijks bewolking
en scheen de zon volop (tabel 2). Zowel wind, regen, zicht als zon kunnen invloed
hebben op de tellingen. Veel zon belemmert de zichtbaarheid vanwege de schittering en
reflectie van het water, dat vooral invloed heeft op de tellingen van de lussen op open
water.
Tabel 2. Weersituatie tijdens de vliegtuigtellingen (gemiddelde wind, temperatuur, zicht
en bewolking tussen 9-17 uur, en gesommeerde zonneduur en neerslag van 9-17 uur).
Bron: KNMI weerstation Lelystad.

Datum
14-7-2015
19-8-2015
29-9-2015
23-10-2015
17-11-2015
15-12-2015
12-1-2016
16-2-2016
17-3-2016
13-4-2016
17-5-2016
15-6-2016

Wind
(m/s)
5,1
3,0
6,0
3,3
7,1
2,4
6,9
1,8
4,7
2,6
4,2
2,6

Temp
(ºC)

Zon
(uur)

Neerslag
(mm)

Zicht
(km)

Bewolking
(%)

19,3
19,8
15,5
12,8
13,2
6,9
6,1
3,9
9,4
13,3
15,7
16,1

2,0
3,6
8,5
0,4
0,3
2,3
1,3
8,2
9,0
2,8
6,7
2,8

0,1
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2

22,9
27,7
34,7
24,4
12,8
5,7
15,8
27,1
21,6
29,5
24,7
20,9

96
65
8
97
100
78
92
8
0
86
43
81
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3. Resultaten
3.1 Recente vogelaantallen en “highlights”
De watervogeltellingen laten zien dat zowel de aantallen als de verspreiding in recente
jaren voor veel soorten nog steeds sterk veranderen. In onderstaande tabel zijn de
seizoensgemiddelde aantallen voor alle N2000-soorten voor seizoen juli 2015 t/m juni
2016 (12 tellingen) vergeleken met de seizoensgemiddelden uit de 5 daaraan
voorafgaande seizoenen van juli 2010 t/m juni 2015 (59 tellingen). Opvallende
ontwikkelingen zijn de afname van benthos-eters als brilduiker en kuifeend en de sterke
afname van viseters als aalscholver en zwarte stern. Sommige soorten uit deze groepen
namen juist toe, zoals topper, fuut, dwergmeeuw, visdief en lepelaar. Van de groep van
de herbivoren nam het aantal voor veel soorten juist toe (krooneend, tafeleend,
brandgans) of bleef stabiel (o.a. meerkoet en smient). Opvallende ontwikkelingen uit
deze groep zijn de toename van soorten die in gebieden met
waterplantengemeenschappen opereren zoals krooneend en tafeleend (zie tabel 3).
Tabel 3. Seizoensgemiddelde aantallen watervogels op het Markermeer in de periode juli
2010 t/m juni 2015 en juli 2015 t/m juni 2016.
-- sterke afname, - afname, 0 stabiel, + toename, ++ sterke toename
Hoofdgroep
voedselgroep
Soort
Brilduiker
Kuifeend
Benthos-eters Duikeenden
Topper
Solisten/groepsjagers hele waterkolom Aalscholver
Fuut
Grote Zaagbek
Groepsjagers bovenste waterlagen
Nonnetje
Viseters
Dwergmeeuw
Visdief
Toplaagjagers
Zwarte Stern
Ondiepe waders
Lepelaar
Krooneend
Meerkoet
Waterplanten
Tafeleend
Brandgans
Boerenland/(natte) graslanden
Herbivoren
Smient
Boerenland/water en moerassen
Grauwe Gans
Algen
Krakeend
Specialisten
Zooplankton
Slobeend

2010-15
54
14.822
183
3.734
241
58
70
2
132
36
20
24
9.053
5.841
3.973
10.029
3.026
612
267

2015-16
43
11.672
2.551
2.347
466
60
52
9
415
9
44
45
9.127
7.684
7.410
10.265
3.130
678
180

trend
++
-++
0
++
++
-++
++
0
++
++
0
0
+
-

Door temporele en ruimtelijke veranderingen in het gebruik door watervogelsoorten in
beeld te brengen, kan worden afgeleid of alle soorten binnen dezelfde voedselniche op
dezelfde manier reageren op veranderingen van de condities op de meren. Als dat niet zo
is zijn er blijkbaar nog andere factoren (bv. verblijfscondities elders) die het aantal vogels
reguleren.
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Benthos-eters
Benthos-eters van Markermeer en IJmeer zijn onder te verdelen in vogelsoorten die
overwinteren en vooral aangewezen zijn op bereikbare (ondiepe) zoetwatermossels en
vogelsoorten die in de zomer en het najaar aangewezen zijn op het aanbod van kleine
mollusken van ondiepe gebieden met zachte bodems en met waterplantengemeenschappen. De kleinere vogelsoorten met een geringere voedselbehoefte zoals kuifeend,
tafeleend, meerkoet en brilduiker eten in de winter waarschijnlijk aanvullend van kleinere
mollusken. Exclusieve overwinteraars zijn brilduiker en topper. De overige soorten
verblijven al gedurende en vanaf de zomer op het Markermeer. Soorten die al vanaf de
zomer in grotere aantallen in het Markermeer verblijven en vooral van mollusken eten,
zijn kuifeend (ruiers), tafeleend en meerkoet. Meerkoet en tafeleend zijn bovendien
herbivoor en kunnen in de zomer ook bladeren van ondergedoken waterplanten
consumeren.
Verspreiding
De verspreiding van benthos-eters op het Markermeer laat zien van welke gebieden ze
gedurende een seizoen bij voorkeur gebruik maken. In de winter liggen de belangrijke
gebieden van oudsher vooral in het zuidelijk Markermeer en IJmeer. Hierbinnen vormt de
Gouwzee een kern binnen de verspreiding, maar ook de kust van het zuidelijk IJmeer
(regio Muiderzand) en Flevoland (regio Pampushaven en Lepelaarplassen) vormen
belangrijke wintergebieden, met name voor kuifeend, tafeleend en meerkoet (zie figuur
3). In het algemeen functioneren die gebieden als rustgebied van waaruit de vogels de
ondiepe mosselbanken van het westelijk Markermeer kunnen bereiken. Waarschijnlijk
eten de meeste vogels in de winter tegenwoordig ook van mollusken die in de gebieden
met waterplantengemeenschappen (vooral Gouwzee en Muiderzand) zijn gevestigd. Van
brilduiker en topper zijn de aantallen in het zuidelijk Markermeer en IJmeer geringer.
Deze soorten kennen een sterke wintersverspreiding op het Enkhuizerzand. Kuifeend,
tafeleend en meerkoet overwinteren hier in kleinere aantallen (zie figuur 3).
In de zomer (juli - september) verblijven op het Markermeer belangrijke aantallen
kuifeenden om hun vleugelrui door te maken. In die periode kunnen ze niet vliegen en
zijn ze naast de voedselvoorraden, gezien de kwetsbaarheid voor verstoring, aangewezen
op rustgebieden. Deze ruigebieden liggen langs de hele Houtribdijk. Dit gebied kenmerkt
zich door een rijk voedselaanbod van millimetergrote ostracoden, slakken en
tweekleppigen op zachte bodems van het oostelijk Markermeer en de aanwezigheid van
rust op de ondiepere delen van het Enkhuizerzand. Met name het Enkhuizerzand herbergt
in de zomer grote concentraties ruiende kuifeenden. De recente uitbreiding van gebieden
met waterplantengemeenschappen, die naast in andere gebieden van het Markermeer ook
op het Enkhuizerzand optrad, heeft het voedselaanbod voor ruiende kuifeenden mogelijk
verbeterd. Het is onduidelijk of de voedselsituatie in het oostelijke gedeelte van het
Markermeer is veranderd. Na de zomer (vanaf september) nemen de aantallen kuifeenden
in de ruigebieden van de Houtribdijk af en verblijven er gedurende het najaar toenemende
aantallen aan zuidzijde van het Markermeer (niet-ruiers). In die periode (oktober december) verblijft een grote concentratie kuifeenden op de Gouwzee (zie figuur 3
kuifeend najaar), samen met enorme aantallen tafeleenden en meerkoeten. In deze
periode verblijft naast in de Gouwzee, een deel van de vogels in het IJmeer en in de regio
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Pampushaven en Lepelaarplassen. De relatieve verspreiding in het najaar lijkt daarmee op
de verspreiding van deze soorten in de winter. Er zijn overeenkomsten in de verspreiding
van ruiende kuifeenden met de wintergebieden voor brilduiker en topper op het
Enkhuizerzand (figuur 3). Meerkoet en tafeleend zijn in zekere zin uitbijter in de groep
van de benthos-eters omdat ze in sterkere mate afhankelijk zijn van
waterplantengebieden, van Gouwzee, Muiderzand en Enkhuizerzand, waar ze in de
zomer van waterplanten eten (zie waterplanteneters). In het najaar en in de winter wordt
in deze gebieden samen met kuifeenden van mollusken geprofiteerd.

Figuur 3. Gemiddelde verspreiding van benthos-eters op het Markermeer op basis van
seizoensgemiddelden in de periode 2010-2015 en in de periode 2015-2016.
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Veranderingen
Benthos-eters zijn in recente jaren sterk aan veranderingen onderhevig. Kuifeenden
waren in seizoen 2015-2016 aanzienlijk minder talrijk dan in de periode 2010-2015 (zie
figuur 4). In 2015-2016 waren concentraties in de prominente ruigebieden van de
Houtribdijk kleiner en ook het aantal in het najaar en de winter (vooral Gouwzee) was
afgenomen (figuur 3). Tafeleenden namen juist toe en vooral in oktober 2015 was het
aantal tafeleenden groter dan gemiddeld in de seizoenen ervoor (figuur 4). De toename
betrof met name een groter aantal in het IJmeer en de Gouwzee (figuur 3). Deze toename
van tafeleenden is een aanwijzing dat de afname van kuifeenden geen verband hield met
slechtere condities in het IJmeer en op de Gouwzee. De kleinere aantallen kuifeenden in
het najaar van 2015 en de winter van 2015-2016 is mogelijk veroorzaakt doordat er in
2015 in de ruigebieden al minder vogels aanwezig waren. Het aantal toppers nam in de
winter van 2015-2016 sterk toe in vergelijking met de jaren ervoor (figuur 4). In de
periode oktober 2015 t/m januari 2016 verbleven duizenden toppers op het
Enkhuizerzand (zie figuur 3). Brilduikers namen in de winter 2015-2016 sterk af (figuur
4). De grotere aantallen brilduikers uit de periode 2010-2015 verbleven nadrukkelijk op
het open water van de regio Enkhuizerzand (figuur 3).
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Figuur 4. Maandgemiddelde aantallen benthos-eters op het Markermeer in de periode
juli 2010 - juni 2015 en aantal van juli 2015 t/m juni 2016.
Kort samengevat hebben de grootste veranderingen plaatsgevonden in de regio
Houtribdijk en Enkhuizerzand, met een sterke afname van ruiende kuifeenden en
overwinterende brilduikers, maar in hetzelfde gebied juist een toename van het aantal
toppers. De grote aantallen toppers van het najaar van 2015 houden waarschijnlijk
verband met de aanwezigheid van gunstige dagrustplaatsen achter de aangelegde
dammen op het Enkhuizerzand (“Hockeysticks”). Deze vogels foerageerden ’s nachts
waarschijnlijk aan de noordflank van het Enkhuizerzand op het IJsselmeer (M.R. van
Eerden). Daarnaast namen tafeleenden toe in het IJmeer en met name in de Gouwzee.

20

Viseters
Visetende watervogelsoorten zijn onder te verdelen in soorten die afhankelijk zijn van het
zicht onder water (aalscholvers, futen en zaagbekken) en soorten die afhankelijk zijn van
het aanbod aan pelagische vis die in de toplaag van het water aanwezig is (meeuwen en
sterns). Aalscholvers en futen hebben bij voldoende zicht de mogelijkheid tot aan de
bodem te kunnen vissen, ook tot grote diepte van tot 20 m. Hiermee is voor deze soorten
het gehele Markermeer bevisbaar, waarbij het gebied voor aalscholvers een grote rol
speelt als foerageergebied van broedvogels uit de kolonies Oostvaardersplassen,
Lepelaarplassen, Naardermeer en Houtribdijk en voor futen als foerageergebied voor o.a.
ruiers (juli - oktober) en overwinterende vogels. Zaagbekken (o.a. grote zaagbek en
nonnetje) zijn exclusieve overwinteraars en foerageren groepsgewijs halverwege en in de
bovenste delen van de waterkolom. Deze soorten zijn afhankelijk van het aanbod van
pelagische vis. De andere visetende soorten betreffend de toplaagjagers waaronder
meeuwen en sterns, waarvan de sterns er alleen in de voorjaars- en zomerperiode zijn.
Deze soorten jagen door grote delen van het open water af te vliegen en vanuit de vlucht
naar vis te duiken die zich in het bovenste deel van de waterkolom bevindt. Daarmee zijn
deze soorten kwetsbaar omdat ze erg afhankelijk zijn van het aanbod aan kleine
pelagische vis in de bovenste waterlaag, waaronder vooral spiering.

Figuur 5. Gemiddelde verspreiding van een aantal viseters uit de groep van de onder
water duikende soorten op het Markermeer op basis van seizoensgemiddelden in de
periode 2010-2015 en in de periode 2015-2016.
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Figuur 6. Gemiddelde verspreiding van viseters uit de groep van de toplaagjagers op het
Markermeer op basis van seizoensgemiddelden in de periode 2010-2015 en in de periode
2015-2016.
Verspreiding
De verspreiding van viseters op het Markermeer laat zien van welke gebieden ze
gedurende een seizoen bij voorkeur gebruik maken. In de winter zijn o.a. gebieden in het
oostelijke deel van het Markermeer, waaronder de regio Houtribdijk, Enkhuizerzand en
de omgeving van Lelystad belangrijke foerageergebieden voor futen en zaagbekken.
Andere gebieden die in de winter veel gebruikt worden zijn o.a. de regio van de
Oostvaardersdijk en het zuidelijk Markermeer en IJmeer, waaronder de Gouwzee (zie
figuur 5). Voor ruiende futen spelen de kustdelen een rol, waarbij vooral de regio
Enkhuizerzand belangrijk is. Daarnaast ruien veel futen in de regio Lelystad, langs de
Oostvaardersdijk en in het zuidelijk en westelijk Markermeer, waaronder IJmeer,
Gouwzee en de omgeving van Hoorn (figuur 5). Gedurende een groot deel van de zomer
(mei - augustus) wordt het Markermeer gebruikt als foerageergebied door toplaagjagers
waaronder visdief en zwarte stern. Visdieven opereren vooral vanuit de in de omgeving
gelegen broedkolonies. Zwarte sterns bezoeken het Markermeer gedurende de trek,
vooral in de nazomer (juli - september). Voorname foerageergebieden voor visdief en
zwarte stern liggen in het oostelijk Markermeer, vooral delen van het open water langs de
Houtribdijk en Oostvaardersdijk, en het open water van het centrale deel van het
Markermeer (zie figuur 6). De kokmeeuw (geen N2000 doelsoort) is naast de sterns een
toplaagjager die het Markermeer jaarrond gebruikt. De verspreiding van kokmeeuwen
bevestigd dat belangrijke foerageergebieden in het oostelijk Markermeer (regio
Houtribdijk) en het open water van het centrale Markermeer gelegen zijn. De kokmeeuw
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is daarmee een goede indicator voor de geschiktheid van het Markermeer voor
toplaagjagers. Naast kokmeeuw gebruikt de minder algemene dwergmeeuw het
Markermeer, vooral het open water van het centrale deel (figuur 6). Naast
foerageergebied zijn toplaagjagers afhankelijk van rustgebieden, zowel om te broeden
(visdief en kokmeeuw) als om te overnachten. Voor visdieven en kokmeeuwen zijn
daarvoor o.a. de locaties met broedkolonies van belang (zie paragraaf 3.2).
Veranderingen
Viseters zijn in recente jaren sterk aan veranderingen onderhevig. Futen namen in recente
jaren sterk toe, zowel in de zomer (ruiers) als in de winter. Overwinterende zaagbekken
als grote zaagbek en nonnetje laten recent geen sterke aantalsverandering zien en zijn
vooral in grotere aantallen aanwezig vanaf januari t/m maart (zie figuur 7). Zowel grote
zaagbek als nonnetje kennen wel een opvallende verandering in de verspreiding. In de
winter van 2015-2016 lag het zwaartepunt in de verspreiding voor beide soorten in het
zuidelijk Markermeer en IJmeer (o.a. Gouwzee). In de periode ervoor (2010-2015)
verspreidde het grootste deel van beide soorten zich juist in het noordelijk en oostelijk
deel van het Markermeer, waaronder Enkhuizerzand (grote zaagbek) en Houtribdijk en de
regio Lelystad (nonnetje). De verandering in het ruimtegebruik waarbij in de winter van
2015-2016 meer zaagbekken in het zuidelijk Markermeer verbleven, komt overeen met
de toename van overwinterende futen, waarvan een groot deel het zuidelijk Markermeer
en IJmeer betrof (o.a. Muiderzand, regio Marken, Pampushaven en Bloq van Kuffeler;
zie figuur 5). Blijkbaar is er zeer recent een toename geweest van bereikbaar voedsel in
het zuidelijk Markermeer. Deze toename zou verband kunnen houden met de invasie van
grondels waaronder vooral zwartbekgrondels die sinds ruwweg een jaar of tien de regio
IJsselmeergebied hebben gekoloniseerd. Tijdens onderzoek naar de visstand in augustus
2012 werd vastgesteld dat deze vissoorten zich uitgebreid in het zuidelijk Markermeer
hadden gevestigd (Van Eerden & Van Rijn ongepubl.). Het is opmerkelijk dat in dezelfde
periode het aantal aalscholvers juist sterk afnam.
De grote toename van het aantal visdieven in 2015-2016 had met name betrekking op
foeragerende vogels op open water van het oostelijk deel van het Markermeer
(Houtribdijk, regio Lelystad) en Oostvaardersdijk (figuur 6). In juli 2015 werden zelfs
meer dan 5.000 visdieven en in mei-juni 2016 eveneens duizenden vogels geregistreerd
(figuur 8). Een deel van deze toename houdt verband met het beschikbaar komen van het
nieuw broed- en rustgebied op Ierst sinds 2014 (zie paragraaf 3.2). Van de zwarte stern
(een andere toplaagjager) werden in 2015-2016 juist veel minder vogels geregistreerd dan
in de periode daarvoor (figuur 8). Dat betekent dat de afname van deze soort
waarschijnlijk verband houdt met factoren buiten het Markermeer. De kokmeeuw, die
een goede indicator is voor de voedselbeschikbaarheid voor toplaagjagers, laat zien dat
vogelaantallen sterk kunnen fluctueren. In vergelijking met de gemiddelde aantallen uit
de periode 2010-2015 was het aantal kokmeeuwen in de zomer van 2015 (juli september) kleiner en in het voorjaar van 2016 (april - mei) groter (figuur 8). De
kokmeeuw laat geen wezenlijke verandering in de verspreiding zien (figuur 6). Dat
betekent dat er recent waarschijnlijk niet veel is veranderd in de relatieve verspreiding
van de bereikbare fractie “pelagische” vis, vnl spiering.
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Figuur 7. Maandgemiddelde aantallen viseters (duikende soorten) op het Markermeer in
de periode juli 2010 - juni 2015 en aantal van juli 2015 t/m juni 2016.
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Figuur 8. Maandgemiddelde aantallen viseters (toplaagjagers) op het Markermeer in de
periode juli 2010 - juni 2015 en aantal van juli 2015 t/m juni 2016.
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Waterplanteneters
Waterplanteneters gebruiken het Markermeer vooral in het groeiseizoen van de planten,
ruwweg van mei tot oktober. Soorten die kunnen duiken zoals krooneend, meerkoet en
tafeleend, kunnen dieper groeiende waterplanten bereiken. Knobbelzwanen zijn een
goede indicator voor de ligging van ondiepere waterplanten, maar kunnen anderzijds ook
concurreren door in de zomer al delen van de ondiepere waterplanten weg te grazen,
waardoor deze niet of minder beschikbaar zijn voor de overige soorten. Dat betekent dat
dieper groeiende waterplanten zoals kranswieren uit de Gouwzee, exclusief voedsel
vormen voor duikende soorten. Andere voorname waterplantengebieden zoals de ondiepe
gebieden van het Enkhuizerzand en Muiderzand, zijn beschikbaar voor alle soorten.

Figuur 9. Gemiddelde verspreiding van waterplanteneters op het Markermeer op basis
van seizoensgemiddelden; voor krooneenden voor tweejaarlijkse perioden (2010-2015)
en 2016 (oktober).
Veranderingen
Waterplanteneters zijn in het algemeen sterk toegenomen. De krooneend nam vanaf 2010
toe. De vogels verblijven nadrukkelijk in de Gouwzee maar met de toename in de recente
jaren worden ook steeds vaker en steeds meer krooneenden in overige
waterplantengebieden waargenomen, zoals op het Muiderzand en zelfs op het
Enkhuizerzand (zie figuur 9). De toename van het aantal krooneenden trad op in zowel de
zomer (juni-juli) als in het najaar (september - november). De recent grotere aantallen
waren er vooral in de periode september - november waarbij er in 2015 blijkbaar
langduriger grotere aantallen vogels verbleven dan gemiddeld in de seizoenen 2010-2014
(figuur 10).
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Meerkoeten lieten in recente jaren gemiddeld genomen geen wezenlijke veranderingen
zien, zowel niet aantalsmatig als in de verspreiding. Meerkoeten laten wel goed zien waar
thans de belangrijke waterplanten gebieden gelegen zijn, in volgorde van belang:
Gouwzee, Muiderzand en Enkhuizerzand. Knobbelzwanen kennen een recent sterke
toename. Het gaat vooral om ruiende dieren in de zomer (figuur 10). In 2015 verbleven
vooral grotere aantallen op het Muiderzand (figuur 9). Knobbelzwanen zijn een goede
indicator voor de ligging van ondiepe gebieden met waterplanten.
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Figuur 10. Maandgemiddelde aantallen waterplanteneters op het Markermeer in de
periode juli 2010 - juni 2015 en aantal van juli 2015 t/m juni 2016. Voor krooneend
januari - december.
3.2 Broedvogels
Tijdens de maandelijkse tellingen vanuit het vliegtuig worden naast tellingen van
watervogels van een aantal belangrijke soorten ook broedende vogels (nesten) geteld. De
meeste van deze soorten vallen onder de groep van de kustbroedvogels en broeden in
kolonies die op specifieke locaties (meestal natuurgebieden) zijn gevestigd. De getelde
broedvogels zijn ruwweg in te delen in aalscholvers, reigers, meeuwen, visdieven en
ganzen. Daarnaast wordt een aantal specifieke soorten als kluut en lepelaar geteld. Naast
deze soorten broeden in de regio Markermeer ook specifieke soorten die gezien hun
geringe formaat niet worden opgemerkt. Een belangrijke soortgroep waarvan op basis
van de tellingen vanuit de lucht geen informatie beschikbaar is, zijn de plevieren
waaronder vooral kleine plevier en bontbekplevier. Deze soorten zijn te klein en te goed
gecamoufleerd om te kunnen worden meegenomen bij de tellingen. Van de
broedvogelsoorten zijn alleen aalscholver en visdief N2000-soort waarvoor het
Markermeer en IJmeer is aangewezen als speciale beschermingszone. Soorten die wel in
het gebied broeden en die wel doelsoort zijn maar waarvoor geen instandhoudingsdoel
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voor broedvogels in de aanwijzing is opgenomen zijn grauwe gans, brandgans en
lepelaar. De grauwe gans broedt in toenemende mate in de regio Markermeer en IJmeer
en in recentere jaren zijn broedpopulaties van brandgans en lepelaar ontstaan. Naast deze
broedvogelsoorten was de kluut wel als broedvogel opgenomen in de aanwijzing van
1994 maar is de soort conform het ontwerpbesluit van 2008 verwijderd vanwege
onvoldoende betekenis voor de instandhouding van de biogeografische populatie. In
recente jaren (sinds 2013) wordt de kluut weer als broedvogel vastgesteld en gezien de
huidige en geplande natuurontwikkeling op grotere schaal (waaronder Ierst, Marker
Wadden en langs de Houtribdijk) ontstaan meer geschikte broedgebieden. Op Ierst
hebben in 2015, een jaar na aanleg, voor het eerst kluten gebroed en de verwachtingen
voor de nieuwere natuurontwikkelingsgebieden, waaronder met name de Marker Wadden
en op termijn Trintelzand zijn voor de meeste van deze broedvogelsoorten groot.

Ierst, 29 september 2015. Moeras- en ruigtevegetatie in de tweede zomer na aanleg in
2014 met onder andere zeeaster, goudzuring, wilgenroosje en wilgenopslag. Een deel van
de op ZW geëxponeerde kant is door wash-over weggeslagen, rechtsboven de dam en
tijdelijke proefvakken voor vegetatiemetingen. © Mennobart van Eerden
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Aalscholvers
Broedende aalscholvers uit de regio Markermeer en IJmeer broeden in een viertal
kolonies, te weten in het Naardermeer, de Lepelaarplassen, de Oostvaardersplassen en
Houtribdijk. Het aantal broedende aalscholvers in deze kolonies nam in recente jaren af
van ruim 5.000 paren in 2010-2013 tot c. 3.000 in 2015 en 2016. De afname was vooral
groot in de kolonie van de Oostvaardersplassen. Een belangrijk deel van deze vogels uit
deze kolonie foerageert naast op Markermeer nadrukkelijk op het IJsselmeer waardoor de
afname waarschijnlijk deels te maken heeft met factoren op het IJsselmeer. De
broedvogelaantallen van kolonies waarvan de vogels voor een groot deel op het
Markermeer en IJmeer foerageren (Naardermeer en Lepelaarplassen) namen al vanaf de
jaren negentig van de vorige eeuw af.
Toplaagjagers en grote meeuwen
Van de toplaagjagers broeden in de regio Markermeer en IJmeer visdieven, kokmeeuwen
en zwartkopmeeuwen. Deze soorten zijn afhankelijk van het aanbod kleine pelagische vis
en waren in eerdere jaren met name als broedvogels gevestigd in de kolonie bij polder
IJdoorn, in een buitendijks natuurgebied (Hoeckelingsdam). In dit vogelbroedgebied zijn
ook andere broedvogelsoorten gevestigd, zoals de grote soorten meeuwen, reigers,
ganzen, kluut en recent ook lepelaar. Broedende visdieven volgden in het Markermeer en
IJmeer in het afgelopen periode (2005-2012) een sterk afnemend aantalsverloop met in
2010 een dieptepunt (afname c. 80%). Kokmeeuwen, fluctueerden in aantal maar namen
in 2013 met ruwweg 50% af in vergelijking met de jaren ervoor. Vanaf 2014 nam het
aantal broedende visdieven weer toe. Kokmeeuwen kenden een toename vanaf 2016.
Sinds de vestiging van enkele paren zwartkopmeeuwen in 2004 (Hoeckelingsdam)
gevolgd door groei en vervolgens afname vanaf 2012 kwamen in 2016 ineens meer dan
230 paren tot broeden. Zowel visdief, kokmeeuw en zwartkopmeeuw kenden dus een
afname vanaf 2012 en toename (visdief) en herstel (kokmeeuw, zwartkopmeeuw) sinds
2014-2015 en betrof nadrukkelijk broedparen in de nieuwe vestiging van Ierst. Vanaf
2014 herbergde Ierst zelfs voor visdief (en in 2016 ook voor kokmeeuw en
zwartkopmeeuw), de grootste kolonie uit de regio Markermeer en IJmeer (figuur 11).
Deze nieuwe ontwikkeling geeft aan hoe groot de behoefte aan broedgebieden is. Vanuit
deze nieuwe kolonies aan de oostzijde van het Markermeer (naast Ierst en de
Oostvaardersplassen vanaf 2017 ook de Marker Wadden) kunnen de vogels geschikte
foerageergebieden in het oostelijk deel van het Markermeer gebruiken die voorheen
minder of niet bereikbaar waren.
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Figuur 11. Aantalsontwikkeling van uit de lucht waargenomen broedende visdieven
(boven), kokmeeuwen (midden) en zwartkopmeeuwen (onder) in de regio Markermeer en
IJmeer in de kolonie op Ierst, IJdoorn (Hoeckelingsdam) en in overige kolonies in de
periode 2010-2016.

Naast de veranderingen in aantal en verspreiding van broedende toplaagjagers waren er
sinds 2005-2010 ontwikkelingen van het aantal en de verspreiding van broedende grote
soorten meeuwen (ten dele toplaagjagers) waaronder de nieuwe vestiging en toename van
kleine mantelmeeuwen in kolonies bij IJdoorn, Lelystadhaven en IJmonding met parallel
daaraan ook zilvermeeuwen (figuur 12). Deze kolonies herbergen thans honderden paren.
Sinds 2010 kwam ook de veel zeldzamere grote mantelmeeuw bijna jaarlijks tot broeden
(1-2 paren), met name langs de Houtribdijk.
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Figuur 12. Verspreiding van broedkolonies van toplaagjagers (visdief, kokmeeuw,
zwartkopmeeuw) en grote meeuwen (kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw, grote
mantelmeeuw) in de periode 2010-2013 en 2014-2016. Stipgrootte is proportioneel met
het gemiddeld aantal nesten.

Houtribdijk bij Trintelhaven, 29 september 2015. Proefvak zandige oever met
verschillende vegetatievakken en rietstolonen op zinkstukken (rechts). Door
aanwezigheid van vossen zijn kale grondbroeders hier niet aanwezig. © Mennobart van
Eerden
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Overige soorten
Naast broedvogels waarvoor het Markermeer en IJmeer is aangewezen als SBZ
(aalscholver, visdief) en parallel aan visdief ook de andere soorten uit dezelfde
ecologische voedselgroep van de toplaagjagers (kokmeeuw, zwartkopmeeuw) en de grote
meeuwen, herbergt de regio nog een aantal andere broedvogelsoorten waarvoor het
gebied een steeds grotere rol is gaan spelen. Recente ontwikkelingen zijn o.a. de nieuwe
vestiging van broedende brandganzen (sinds 2008), kluten (niet jaarlijks) en lepelaar
(sinds 2013). De grootste concentraties broedende brandganzen zijn thans bij
Schellinkhout en bij IJdoorn gevestigd met in beide kolonies ruwweg 50 zuivere
broedparen, en in recentere jaren wordt zowel door brandganzen als door de overige
ganzensoorten steeds vaker in nieuwe, veelal kleinere kolonies gebroed (zie figuur 13).
Het buitendijkse grasland bij Schellinkhout kent daarnaast een grote kolonie kleine
Canadese ganzen en hybriden met brandganzen.
Lepelaars vestigden zich sinds 2013 bij IJdoorn op de Hoeckelingsdam en sinds 2014 op
strekdammen bij Lelystadhaven. Deze vestigingen betreffen waarschijnlijk vogels uit de
Oostvaardersplassen. Het totaal aantal broedende lepelaars nam toe van 10 nesten in 2010
tot 79 in 2016. Parallel aan de opmars van het aantal broedende lepelaars nam ook de
blauwe reiger, een andere soort die afhankelijk is van ondiep doorwaadbaar water, toe
van gemiddeld c. 7 paren in de periode 2010-2013 tot gemiddeld c. 16 paren in de
periode 2014-2016 (figuur 13). De ontwikkeling van het aantal lepelaars en blauwe
reigers is gunstig maar de aantallen zijn gering op de schaal van een gebied als het
Markermeer. Door de afwezigheid van ondiep water en oeverzones met een natuurlijk
profiel, ontbreken in vrijwel het gehele gebied geschikte foerageergebieden voor deze
soortgroep.

Figuur 13. Verspreiding van broedkolonies van ganzen (grauwe gans, brandgans,
hybride brandgans x canadese gans) en ondiepe waders (blauwe reiger en lepelaar) in de
periode 2010-2013 en 2014-2016. Stipgrootte is proportioneel met het gemiddeld aantal
nesten.
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De ontwikkelingen van broedvogels van het Markermeer en IJmeer zijn dus volop in
beweging. Sommige soorten nemen af, zoals aalscholvers, andere soorten zijn bezig met
een opmars, zoals brandganzen, lepelaars, kleine mantelmeeuwen, zilvermeeuwen en
zwartkopmeeuwen en nog weer andere soorten laten herstel zien, zoals visdief en
kokmeeuw. Een aantal bestaande broedgebieden spelen voor vrijwel alle
broedvogelsoorten een belangrijke rol. De meest voorname is het natuurgebied
Hoeckelingsdam bij de polder IJdoorn, waarin naast soorten in grote kolonies ook veel
overige soorten broeden.
Met name het herstel van visdieven en kokmeeuwen is interessant in de context van de
nieuwe natuurherstelmaatregelen op het Markermeer. De spectaculaire ontwikkeling op
Ierst geeft duidelijk aan dat er behoeft is aan broedgebieden en nieuwe
natuurherstelmaatregelen zullen laten in welke mate er aan de behoefte voldaan wordt.
Voor sommige soorten is dat de vraag, omdat nieuwe broedgebieden niet in de buurt van
de foerageergebieden liggen. Dat geldt o.a. voor waterplantenetende soorten waaronder
de krooneend. Als zich in de buurt van nieuwe natuurgebieden ook waterplanten zullen
vestigen, is er gerede kans dat een compleet nieuwe broedpopulatie van krooneenden en
andere herbivore watervogelsoorten kan ontstaan.

3.3 Natura-2000 doelen
Bij het vaststellen van de Natura-2000 doelen is voor het Markermeer en IJmeer besloten
om geen herstelopgave te formuleren ondanks de autonome neerwaartse trends in
vogelaantallen. Aan de belangrijkste veroorzakers van de afname van vogels ligt de
reductie van de fosfaatlast en klimaatveranderingen ten grondslag, waardoor herstel als
niet haalbaar werd aangemerkt. Rijkswaterstaat heeft als beheerder gekozen naar
mogelijkheden te zoeken om de neerwaartse trends te keren. Tal van recente en nog te
nemen maatregelen, waaronder vooral de nieuwe grootschalige natuurontwikkelingsprojecten die voortkomen uit het TBES, moeten hier invulling aan geven. Voor het
seizoen 2015-2016 wordt in onderstaande tabellen de huidige staat van instandhouding
naast de oorspronkelijke doelen gezet. Deze vergelijking geeft een tussenstand, omdat
veel maatregelen nog in uitvoering zijn of omdat een aantal projecten met nieuwe
maatregelen nog op de agenda staat. De instandhouding van vogels volgens de doelen in
N2000 is onderverdeeld in broedvogels en niet-broedvogels, waaronder vooral
trekvogels. Van de trekvogels is een belangrijk deel van de soorten van het Markermeer
en IJmeer overwinteraar. Dat betekent dat soorten in het gebied afhankelijk zijn van
broedplaatsen, rustgebieden en foerageergebieden.
Niet-broedvogels
Voor niet-broedvogels zijn de doelen voor de instandhouding verwoord als behoud van
de omvang en de kwaliteit van leefgebieden met een bepaalde draagkracht voor de
populatie, uitgedrukt in een gemiddeld aantal vogels. De doelaantallen zijn bepaald op
basis van seizoensgemiddelde aantallen uit de periode 1999-2003, met als basis de
reguliere maandelijkse vliegtuigtellingen. Voor een aantal soorten is geen doelaantal
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opgenomen omdat de aantallen uit de tellingen sterk wisselen en slechts een (klein) deel
van de aanwezige vogels vertegenwoordigen. Deze soorten zijn moeilijk telbaar door hun
voorkomen op open water, waar niet integraal wordt geteld. In onderstaande tabel zijn de
gemiddelde seizoensaantallen van recente seizoenen naast de doelaantallen gezet. Voor
sommige soorten zijn op dit moment alleen trendmatige veranderingen sinds het
vaststellen van de doelaantallen beschikbaar. Voor die soorten is met + of - aangegeven
of de recente aantallen boven of onder het doelaantal liggen. Voor 6 soorten ligt het
aantal in seizoen 2015-2016 ruim onder het doelaantal. Dat geld voor viseters
(aalscholver en nonnetje), benthos-eters (brilduiker en kuifeend) en voor zwemeenden
(slobeend en smient). Voor 4 soorten is niet bekend of het doel gehaald is omdat in de
aanwijzing geen doelaantal is opgenomen (tabel 4).
Broedvogels
Voor broedvogels is in de aanwijzing van Markermeer en IJmeer behoud omvang en
kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de populatie van het
IJsselmeergebied van ten minste 8.000 paren voor aalscholvers en ten minste 630 paren
voor visdieven opgenomen. Ook voor broedvogels zijn de doelaantallen bepaald op basis
van gemiddelde aantallen uit de periode 1999-2003 op basis de reguliere maandelijkse
vliegtuigtellingen.
Voor aalscholvers is een regionale doelstelling van een groter gebied, t.w. van het hele
IJsselmeergebied, van toepassing. Deze heeft betrekking op de gebieden: IJsselmeer,
Markermeer & IJmeer, Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. De populatie is op
regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied.
Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud als doel voldoende. Het
regiodoel is op 8.000 broedparen gezet. Echter, in de doelperiode (1999-2003) broedden
er gemiddeld 11-12 duizend paren in de regio. In 2011-2015 waren dat er gemiddeld c.
7.800 en in 2016 c. 7.300. In kolonies in de directe omgeving van het Markermeer en
IJmeer (Naardermeer, Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen en Houtribdijk), hebben in
de periode 1999-2003 9.090 aalscholvers gebroed. Dat aantal is sindsdien afgenomen en
anno 2016 is er nog 35% van over. Voor aalscholvers wordt het doel niet gehaald (zie
tabel 5).
Van visdieven is sinds 2014 is sprake van herstel, met name als gevolg van de aanleg van
het eiland Ierst (zie paragraaf 3.2). In 2016 lag het aantal broedende visdieven ruim
boven het doelaantal (tabel 5).
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Tabel 4. Doelaantal en aantallen uit recente seizoenen van watervogelsoorten waarvoor
het Markermeer en IJmeer is aangewezen als speciale beschermingszone onder de
Vogelrichtlijn.
* soorten waarvoor geen doelaantal is opgenomen, in rood aangegeven voor welke soorten de recente aantallen ruim onder het
doelaantal liggen. In groen de soorten waarvoor de recente aantallen wel gelijk of hoger zijn dan de doelen.

Soort
Aalscholver
Brandgans
Brilduiker
Dwergmeeuw*
Fuut
Grauwe Gans
Grote Zaagbek
Krakeend
Krooneend*
Kuifeend
Lepelaar
Meerkoet
Nonnetje
Slobeend
Smient
Tafeleend
Topper
Visdief*
Zwarte Stern*

N2000 doel
2.600
160
170
170
510
40
90
18.800
2
4.500
80
20
15.600
3.200
70

2011-2015
+
+
54
241
+
58
315
+
14.822
18
9.053
70
+
10.029
5.841
183
+

2015-2016
+
43
+
466
+
60
468
+
11.672
43
9.127
52
10.265
7.684
2.551
+
-

Tabel 5. Doelaantal en aantallen uit recente seizoenen van broedvogelsoorten waarvoor
het Markermeer en IJmeer is aangewezen als speciale beschermingszone onder de
Vogelrichtlijn.
* betreft het aantal in de regio Markermeer en IJmeer (4 kolonies), het werkelijke doel is op 8.000 paren gezet voor de hele regio
IJsselmeergebied. In rood aangegeven voor welke soorten de recente aantallen ruim onder het doelaantal liggen. In groen waarvoor de
recente aantallen wel gelijk of hoger zijn dan het doel.

Soort
Aalscholver
Visdief

N2000 doel
9.090*
630

2011-2015
4.353
470

2016
3.223
944
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3.4 Invloed van menselijk gebruik
Tijdens de maandelijkse vliegtuigtellingen worden de belangrijkste menselijke
activiteiten geregistreerd. Hierdoor ontstaat een beeld hoe menselijke activiteiten zich
ontwikkelen, zowel in ruimte als tijd. Op het Markermeer bestaan de belangrijkste
activiteiten uit water- en oevergebonden recreatie en uit beroepsmatig gebruik van het
gebied. Het meest opvallende recreatieve gebruik zijn zeilboten en (kite)surfers.
Zeilboten zijn niet geteld omdat die vanwege de omvang in het gebruik onmogelijk
binnen het tijdsbestek van een telling kunnen worden geregistreerd. Opvallende zaken
m.b.t. beroepsmatig gebruik zijn zandwinning, natuurontwikkeling, dijkversterking,
vaarbewegingen van transportschepen en vissersboten.
Recreatief gebruik
Het Markermeer en IJmeer heeft een historie op het gebied van recreatief gebruik. De
meest voorname en prominente recreatievorm is de zeiljacht, waarvan met name in de
omgeving van het IJmeer diverse jachthavens zijn gevestigd. In de zomer is het daardoor
erg druk met vaarbewegingen op het IJmeer en zuidelijk Markermeer. Voor vogelsoorten
die in de zomer van het gebied gebruik maken levert dit regelmatig knelpunten op, met
name voor soorten die het open water gebruiken om te vissen, zoals aalscholvers en
toplaagjagers als meeuwen en sterns. Andere substantiële verstoringseffecten worden
veroorzaakt door oevergebonden recreatie zoals surfen en vooral kitesurfen waardoor
rustgebieden en foerageergebieden tijdelijk onbereikbaar zijn. Twee locaties waar op
grote schaal wordt gesurft en gekite-surft zijn de omgeving van Schellinkhout en
Muiderzand. Daarnaast is er een aantal locaties langs de westkust, in de Gouwzee, in
overige delen van het IJmeer en zuidelijk Markermeer en in de omgeving van Lelystad
(figuur 14 links). Waarschijnlijk leveren een aantal van deze locaties regelmatig
knelpunten op in verband met verstoringseffecten op watervogels. Het feit dat de
tellingen niet in het weekend hebben plaatsgevonden betekent waarschijnlijk een
onderschatting van het gebruik. De voornaamste oevergebonden recreatie door surfen en
kitesurfen vindt vooral plaats op dagen met veel wind. Die dagen komen overeen met
momenten dat watervogels juist luwe kustzones opzoeken om te rusten, waardoor het
effect van verstoring wordt versterkt. In sommige gevallen betreft het ook belangrijke
foerageergebieden met waterplantengemeenschappen (met name Gouwzee en
Muiderzand). Soorten die in die gebieden rusten en foerageren waaronder
waterplanteneters als krooneend, meerkoet, tafeleend en ruiende knobbelzwanen en
andere soorten die in gebieden met waterplantengemeenschappen verblijven zoals
kuifeend, kunnen ernstige hinder ondervinden van deze activiteiten. Tijdens de
vliegtuigtellingen zijn situaties waargenomen waarbij de grote aantallen eenden op de
Gouwzee (met name tafel- en kuifeenden) onder invloed van verstoring moesten
uitwijken naar alternatieve rustgebieden van o.a. Pampushaven, de Lepelaarplassen en
zelfs de Oostvaardersplassen (afstanden >10km). Hetzelfde is waargenomen in het
IJmeer bij de daar massaal voorkomende meerkoeten in de herfst. De vliegtuigtellingen
worden in het algemeen uitgevoerd bij redelijk goede weercondities met bij voorkeur niet
te veel wind. In de praktijk betekent dit dat tijdens de teldagen waarschijnlijk minder
intensief van de betreffende recreatievorm gebruikt wordt gemaakt omdat die bij
voorkeur wordt uitgevoerd bij veel wind.
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Beroepsmatig gebruik
Het Markermeer heeft een belangrijke transportfunctie voor de beroepsvaart waaronder
vooral de vaarweg Amsterdam-Lemmer (De VAL). Naast schepen uit de beroepsvaart
worden op het Markermeer nog tal van andere vormen van vaarbewegingen
geregistreerd. De meest voorname zijn de baggerschepen in relatie tot vaarwegonderhoud
en zandwinning naast viskotters uit de beroepvisserij (staande netten en fuiken).
Vaarbewegingen
De meeste vaarbewegingen concentreren zich in de vaargeul (zie figuur 14 rechts),
waardoor waarschijnlijk deels gewenning door vogels optreedt en tijdelijke verstoring op
momenten dat de schepen passeren. Dat geldt waarschijnlijk deels ook voor viskotters.
Viskotters (fuikenvissers en staande netten) verspreiden zich met name in de regio
Enkhuizerzand, de Houtribdijk en deels langs de westkust (waaronder de noordelijke
Gouwzee), Oostvaardersdijk en de omgeving van Lelystad haven. Op het open water van
het gehele Markermeer wordt met staand want gevist in de periode 1 juli-15 maart (figuur
14 rechts).
Baggerwerkzaamheden
Baggerwerkzaamheden (vooral vaargeulonderhoud) en zandwinning hebben naast enige
verstoringseffecten vooral invloed op de troebelheid van het omliggende water.
Waargenomen is dat grote arealen open water door vertroebeling worden beïnvloed.
Hierdoor kunnen foerageergebieden voor visetende watervogels (tijdelijk) niet
beschikbaar zijn maar ook kan vertroebeling juist leiden tot het beter exploiteren van
vissen die schuilen in de beschutting van de slibdeken. Hiervoor zijn meer gegevens
nodig om de effecten goed te duiden. Het effect van baggerwerkzaamheden op de
(her)beschikbaarheid van nutriënten is een ander aandachtspunt maar valt buiten de scope
van deze rapportage.
Beroepsvisserij
De beroepsvisserij heeft van twee kanten effect op watervogels, enerzijds kunnen bij het
gebruik van staande netten duikende soorten verdrinken en anderzijds kan door visserij
de visstand worden beïnvloed waardoor het voedselaanbod voor visetende watervogels
verandert. Duikende soorten zullen met name verdrinkingsrisico hebben in regio’s waar
veel met staande netten wordt gevist en waar tevens veel duikende soorten foerageren.
Één van de risicogebieden is het Enkhuizerzand vanwege het gebruik door vissers (zie
figuur 14 rechts) en duikende vogels waaronder ruiende kuifeenden en overwinterende
brilduikers, toppers en zaagbekken (zie paragraaf 3.1). Andere risicogebieden zouden de
omgeving van Lelystad, de Oostvaardersdijk, Pampushaven en delen van het zuidelijk
Markermeer kunnen zijn (o.a. futen in de winter). De effecten van de beroepsvisserij op
de visstand en daarmee op het voedselaanbod voor visetende watervogels werken
tweeledig; sterke visserij op spiering werkt direct door op het voedselaanbod van de
meeste visetende vogelsoorten en visserij op roofvis (baars en snoekbaars), kan juist
positief doorwerken doordat met het bevissen van roofvis een overmaat kleinere
prooivissen ontstaat, die beschikbaar komt voor vogels.
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Figuur 14. Relatieve verspreiding van oevergebonden vormen van recreatie in de periode
2007-2016 (links) en van vaarbewegingen van schepen en andere beroepsmatige
scheepvaart in de periode 2011-2015 (rechts).
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