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VOORWOORD
De directe aanleiding voor het schrijven van dit voorstel was een mededeling van de afdeling stedelijke recreatieve vestigingen, dat er in
Almere-Haven circa 100.000 raJ zand "over" was en dat hiervoor een nuttige bestemming moest worden gevonden. Het aanleggen van een broedplaats voor kalegrondbroeders was een van de ideeen.
Inmiddels zijn voor dit zand andere bestemmingen gevonden. Desalniettemin leek het toch zinvol om een werkdocument te schrijven over de
mogelijkheden van een broedplaats voor kalegrondbroeders in Almere.
Wellicht zijn er in de toekomst mogelijkheden om bij de uitvoering van
een bepaald werk, de aanleg van een broedplaats mee te nemen.
In dit werkdocument worden een aantal mogelijke plaatsen beschreven,
een definitieve keus hangt mede af van de plaats van het beschikbare
zand. De uitwerking is in deze fase dan ook globaal; na een definitieve
plaatsbepaling kunnen de technische details worden uitgewerkt.
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1. INLEIDING
Er broeden al jaren visdieven, kluten, plevieren en bij meer begroeiing
ook kokmeeuwen en sporadisch kieviten en scholeksters op de zanddepots
in de Flevopolders. Omdat dit zand meestal bestemd is voor woningbouw
en wegenaanleg dreigen deze broedplaatsen in de toekomst te verdwijnen,
en daarmee voor een deel ook de genoemde vogelsoorten. Om deze redenen
zijn er in het verleden regelmatig plannen en ideeen geopperd voor het
aanleggen van een blijvend broedterrein voor kalegrondbroeders. Vaak
dacht men hierbij aan een situering in of nabij de Oostvaardersplassen.
Echter ook in Almere bevinden zich terreinen die zich lenen voor het inrichten van een dergelijke broedplaats. Een zeker niet onbelangrijk argument voor een situering in Almere is de grote belevingswaarde die een
dergelijk natuurlijk element voor de bevolking kan hebben en de belangrijke natuur-educatieve functie.
Al naar gelang de situering zal de hoofdfunctie van een broedplaats
kunnen varieren van natuurwetenschappelijk tot zuiver educatief. Een
broedplaats in bijvoorbeeld de Lepelaarsplassen kan een belangrijke
wetenschappelijke biologische functie vervulien, terwijl een broedplaats
in of nabij een landschappelijk intensief te ontwikkelen zone juist een
grote educatieve- en belevingswaarde kan hebben.
Aan de hand van de eerst te bespreken biotoopbeschrijvingen van de diverse in aanmerking komende vogelsoorten wordt een programma van eisen
getoetst en worden globaal de observatiemogelijkheden voor het publiek
aangegeven. Het programma van eisen wordt daarna vertaald in een inrichtingsschets welke voor iedere locatie tot een globaal inrichtingsplan
wordt uitgewerkt.
Uiteindelijk zal in het kort op het beheer worden ingegaan.
Door het grote aantal onzekere en variabele factoren kan in dit stadium
van de ideevorming nog geen begroting van de mogelijke kosten worden
gemaakt.

3681/14-10-1981/CvD
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2. HET VOORKOMEN IN NEDERLAND EN DE BIOTOOPEISEN VAN ENKELE GRONDBROEDERS
Bij de term "kalegrondbroeders" wordt met name gedacht aan soorten als
visdief, dwergstern, kleine plevier, strandplevier, bontbekplevier en
kluut. Hoewel deze soorten niet uitsluitend op een onbegroeide bodem
broeden en er meer soorten zijn die ook wel eens op bijvoorbeeld een
stuk kaal bouwland broeden (voorbeelden hiervan zijn wulp en witte
kwikstaart), zullen we ons toch voornamelijk op deze soorten richten.
2.1. Visdief
De visdief is een broedvogel van zowel de zee- en IJsselmeerkust als
van het binnenland, waar ze langs (soms in) kanalen, meren en poelen
voorkomen.
De nestplaats varieert van zandige terreinen, soms met ruderale begroeiing, tot grasrijke oevervegetaties. De vegetatie moet echter vrij open
en laag blijven.
De visdief nestelt in kleine en grote kolonies (tot 10.000 paar en meer)
dicht naast elkaar op de grond.
Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit kleine vissen, visbroed, garnalen
en ook insekten. De vogel zoekt zijn voedsel zowel aan de zeekust als
in de binnenlandse wateren.
Het aantal broedparen visdieven in ons land loopt hard terug. In 1958
bleek uit een onderzoek (lit. 3) dat er in dat jaar circa 35.000 tot
40.000 broedparen in ons land verbleven, dit was 25-30% van de Westeuropese populatie. In 1970/71 waren er nog circa 8.000 a 10.000 broedparen, waarna tot 1978 weer een lichte toename te bespeuren viel.
De droogvallende IJsselmeerpolders boden met name door de vele zanddepots
ruime broedgelegenheid voor vele visdieven.
Met de voortschrijdende inrichting van de polders verdwijnen deze en
daarmee ook de visdieven.
•
2.2. Dwergstern
De dwergstern is een broedvogel van o.a. onze vlakke, zandige Noordzeeen IJsselmeerkust, het is een typische kustvogel die in schaarser begroeid terrein broedt dan de andere sterns. Ze nestelen vrijwel uitsluitend op stenige en schelprijke onbegroeide zandige plaatsen.
Het voedsel bestaat voornamelijk uit kleine visjes welke in open water,
dicht bij de dijk worden gevangen. Ook insekten en kleine schelpdieren
behoren tot het voedselpakket.
Tot nu toe broedden er van de totale Nederlandse populatie van 320, er
enkele tientallen exemplaren in Flevoland. Wanneer de schelprijke en
stenige plekken in de polder verdwijnen of begroeid raken dan zal de
dwergstern als broedvogel uit Flevoland verdwijnen.
2.3. Bontbekplevier
De bontbekplevier is een niet talrijke broedvogel van zee- en IJsselmeerkust. De vogel broedt doorgaans niet ver landinwaarts op zowel begroeide als onbegroeide plaatsen. Het voedsel bestaat uit insekten,
spinnen, wormpjes en slakjes en wordt overwegend gezocht op aan het water grenzende slikkige plaatsen.
De laatste tijd loopt het aantal bontbekplevieren terug.
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2.4. Kleine plevier
De kleine plevier is een plaatselijk algemene broedvogel op weinig begroeide zandopspuitingen, in de duinen en verder landinwaarts, soms in
kleine kolonies.
Hij is gebonden aan zoetwaterbiotopen. De vogels vestigen zich graag
op plaatsen, waar door grote werken, zoals wegenaanleg, graven van kanalen en andere afgravingen en het opspuiten en bouwrijp maken van gronden, zand- en slikvlakten ontstaan, die als broedplaats kennelijk geschikt zijn. De kleine plevier vestigt zich onmiddelijk op ter beschikking komende broedterreinen.
Met het verdwijnen van de zanddepots zal ook deze soort uit de polder
verdwijnen.
2.5. Strandplevier
De strandplevier is een vrij algemene broedvogel van zee- en IJsselmeerkust. Het nest wordt zowel in zand, op schelpen- en kiezelbanken als
ook wel op begroeid terrein gemaakt.
Tijdens de broedtijd is hij gebonden aan een brak- of zoetwaterbiotoop.
Het is gebleken (lit. 3) dat strandplevieren vaak de nabijheid van
grotere broedvogels opzoeken, speciaal voor die soorten, welke hun nest
fel tegen roofvijanden verdedigen, zoals de kluut en de visdief.
2.6. Kluut
De kluut is een broedvogel van de kusten en maakt zijn nest vaak op
zandplaten, banken en lage vochtige weiden. Soms echter in het binnenland of op hoger en droger gelegen terreinen. Hij broedt meestal in
grote of kleine kolonies.
Het voedsel bestaat uit bodemdieren, die met de maaiende snavel uit de
lutumrijke bodem worden gezeefd.
De kluut komt plaatselijk algemeen voor maar wordt overal ernstig bedreigd vanwege de specifieke manier van voedselzoeken.
2.7. Kokmeeuw
Kokmeeuwen broeden in Flevoland o.a. op zandopsptuitingen, vaak in gezelschap van de visdiefjes. De nesten van beide soorten liggen meestal
niet vermengd. De kolonies kunnen wel 4 a 500 broedparen omvatten en ze
nestelen op de terreingedeelten, waar een dichte of vrij dichte begroeiing voorkomt. Hun soms tamelijk grote nesten worden opgebouwd van ter
plaatse voorkomend plantenmateriaal.
Het voedsel voor hun jongen wordt voor een belangrijk deel gevangen in
het IJsselmeer en bestaat uit jonge visjes. Ook insekten, kikkers
e.d. worden gevangen en geconsumeerd.
In Flevoland nestelen kokmeeuwen eveneens in moerassige terreinen en
plassen met o.a. een begroeiing van lisdodde, riet en andere moerasplanten. Op de opspuiting van Lelystad nestelen de kokmeeuwen op plaatsen met veel begroeiing en broeden de visdiefjes op de aangrenzende,
meer "open" gedeelten.
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3. PROGRAMMA VAN EISEN
Uit de broedplaatsbeschrijvingen en uit eerdere inrichtingsvoorstellen
(lit. 3, 4, 6, 7, 8, 16) kunnen een aantal eisen worden gehaald waaraan een broedplaats moet voldoen. Deze eisen betreffen zowel de omgeving
van de broedplaats als de broedplaats zelf.
3.1. Eisen ten aanzien van de omgeving
Aan de omgeving van een broedplaats voor de genoemde grondbroeders kunnen de volgende eisen worden worden gesteld:
a. Voldoende foerageermogelijkheden, dit zijn:
- voor visdief en stern, visrijk en open water, bijvoorbeeld het
IJsselmeer en de Randmeren. De plassen in Almere lijken hiervoor
minder geschikt;
- voor kluten, grote ondiepe plassen met slikkige bodem;
- voor plevieren, ondiepe plassen en tijdelijk droogvallende slikken.
b. Beperkte afstand tot de foerageergebieden:
- voor visdief en dwergstern mag de afstand tussen broed- en foerageergebied niet meer dan ca. 3 km bedragen. Een grotere afstand
vergroot de foerageer-vluchttijd en werkt daardoor beperkend op
het broedsucces;
- voor kluten moet het broedgebied vrijwel aan het foerageergebied
aansluiten. De jongen moeten binnen 2 dagen in staat zijn om zelf
te foerageren;
- ook plevieren dienen in de nabijheid van hun voedselgebied te broeden.
c. De broedplaats moet dermate geisoleerd zijn/kunnen worden dat tijdens
het broedseizoen geen verstoring optreedt. Globaal moet worden gerekend met een storingsvrije zone van 150-200 m, wanneer geen harde
grenzen aanwezig zijn. Bij af scheming door "bijvoorbeeld open water
kan met een geringere afstand worden volstaan.
d. De omgeving moet een open karakter hebben, een broedplaats midden in
een opgaand bos is minder of niet aantrekkelijk.
3.2. Eisen ten aanzien van de broedplaats zelf
Voor de broedplaats zelf gelden de volgende eisen:
a. De broedplaats dient bij voorkeur onbegroeid te zijn, dit biedt dan
broedgelegenheid aan alle genoemde soorten met uitzondering van de
kokmeeuw. Bij begroeiing wordt het terrein onaantrekkelijk voor de
dwergstern en minder aantrekkelijk voor bijvoorbeeld de strandplevier. Door een hogere begroeiing kan de komst van de kokmeeuwen de
overige soorten verdringen.
b. De grond moet bestaan uit zand met grind, stenen en schelpen en
mag niet stuiven. Lichte hoogteverschillen en variatie in grondsoort, welke op natuurlijke wijze bij een zandopspuiting kunnen
ontstaan, zijn ideaal (zie lit. 14).
c. De broedplaats dient niet te klein te zijn, de minimum oppervlakte
is 2 ha. Een oppervlakte van 4 a 5 ha geeft meer mogelijkheden.
d. Een voldoende hoge ligging ten opzichte van het peil van aangrenzend
open water, dit om overspoeling van de nesten bij opwaaien van het
water of bij een hoge waterstand te voorkomen.

-
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4. POTENTIELE LOCATIES IN ALMERE
In Almere zijn door de aanwezigheid van diverse plassen en grote oppervlakten open ruimte diverse mogelijkheden voor de situering van een
broedplaats voor kalegrondbroeders.
De uiteindelijk te kiezen locatie hiervoor zal echter sterk afhankelijk
zijn van de mogelijkheid om een dergelijke broedplaats in een bestek,
waarin grote hoeveelheden zand worden verwerkt, te kunnen "meenemen".
Over het algemeen zal binnen iedere genoemde potentiele locatie de meest
gewenste ligging van de broedplaats nog moeten worden aangeduid. Dit kan
echter in een later stadium, zodra een locatie is gekozen en er een meer
uitgewerkt plan moet komen. Zie voor de ligging van de potentiele locaties bijlage 1.
4.1. Centrale Plas
De Centrale Plas (bijlage 2a) is een circa 118 ha grote, 3-6 m diepe
plas, grenzend aan enkele woonwijken van Almere-Stad. Het merendeel van
de oevers ligt in een intensief te ontwikkelen zone, hetgeen betekent
dat langs de oever allerlei soorten recreatieve voorzieningen worden
aangelegd, zoals surfstranden, zwemstranden, aanlegsteigers en visplaatsen. Enkele oevers krijgen de bestemming natuur. In de Centrale Plas
ligt een met bos beplant eiland met een natuurfunctie.
De kans op verstoring van een broedplaats in of nabij deze plas is
groot. Het te verwachten visbestand in de Centrale Plas is onzeker, de
afstand tot het randmeer is 3 Ion waardoor de broedplaats niet voor visdieven en sterns geschikt is. Er zijn geen ondiepe en slikkige plaatsen
en daardoor geen foerageergebieden voor kluten.
Een hoge zandkop op het natuureiland kan broedgelegenheid bieden aan
plevieren en kokmeeuwen.
4.2. Plas op BZ 14
Dit is een circa 25 ha grote plas, grenzend aan de noordelijke woonwijk
van Almere-Stad (zie bijlage 2b). De gehele plas zal voor intensieve
recreatie worden ingericht en als zodanig ongeschikt zijn voor een broedplaats voor kalegrondbroeders.
4.3. Noorderplassen
Dit is een circa 150 ha grote plas ten noorden van Almere-Stad (bijlage
2c), grenzend aan het natuurgebied de Lepelaarsplassen. Het oostelijk
deel van de plas valt in de zone intensief te ontwikkelen gebied, waar
allerlei recreatieve voorzieningen zullen worden getroffen.
In het westelijk deel van de Noorderplassen is wel recreatiescheepvaart
mogelijk doch hier worden voor dit doel geen bijzondere voorzieningen
getroffen.
De noordoever heeft de bestemming natuur, hier zou een broedplaats mogelijk zijn. De afstand tot het visrijke water van IJmeer en Markermeer
is gering, plevieren vinden langs de oever voldoende voedsel, ondiepe
slikkige plaatsen zijn 500 m verderop in de Lepelaarsplassen te vinden.
Er is kans op verstoring, hiertegen zullen maatregelen moeten worden
genomen. De observatiemogelijkheid zal slechts beperkt zijn.
4.4. Lepelaarsplassen
Dit is een natuurgebied tussen de Noorderplassen en de Oostvaardersdijk,
nabij de Blocq van Kuffeler (bijlage 2c). Dit gebied bestaat uit riet
en wilgen met langs de dijk ondiepe kwelplassen en verder landinwaarts
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oude zandwinputten. Het heeft de bestemming natuurgebied.
De Lepelaarsplassen zijn uitstekend geschikt voor het herbergen van
een broedplaats voor kalegrondbroeders. De afstand tot het visrijke
IJ- en Markermeer is nihil, kluten en plevieren hebben in en om de ondiepe kwelplassen uitstekende foerageermogelijkheden. Het gebied is
nauwelijks te betreden waardoor de verstoring minimaal zal zijn en vanaf de dijk zijn er goede observatiemogelijkheden.
Rond de kwelplas bevindt zich voornamelijk een open rietland, een broedplaats op deze plek zal broedgelegenheid bieden aan alle beoogde vogelsoorten.
4.5. Kromslootpark
Dit is een uit waterpartijen en eilanden bestaand park, ten westen van
Almere-Haven, ingeklemd tussen de A6 en de Gooimeerdijk (zie bijlage 2d).
Het oostelijk deel ligt in de zone intensief te ontwikkelen gebied,
het westelijk deel heeft de bestemming natuur. Een fietspad loopt van
oost naar west door het park.
De gegraven watergangen zijn betrekkelijk diep (1,5 m). Op de noordwestelijke punt van het westelijke eiland kan een broedplaats worden
aangelegd. De afstand hiervan tot het Gooi- en IJmeer is gering, voor
plevier en kluut zal een ondiepe oeverzone moeten worden gecreeerd.
Tevens zijn maatregelen nodig om verstoring tegen te gaan. De observatiemogeli jkheden zijn gering, door het plaatsen van een verhoogde observatiehut kan hierin verbetering komen.
4.6. Voorlanden
Langs de dijken bij Almere worden naar verwachting nog buitendijkse
voorlanden opgespoten, deze zullen primair een recreatieve bestemming
krijgen. Indien een deel hiervan een bestemming natuur kan krijgen en
er voor voldoende isolatie wordt gezorgd, ontstaat hier broedgelegenheid voor alle beoogde soorten.
4.7. Eilanden in Gooi- en IJmeer
Alle in het Gooi- en IJmeer aanwezige of geplande eilanden hebben de
bestemming extensieve watergebonden recreatie. De foerageermogelijkheden zijn hier goed, de kans op verstoring door de recreatie is echter
groot. Dit kan worden ondervangen door een deel van het eiland in voorjaar en voorzomer af te sluiten, een mogelijkheid hiertoe is ondermeer
het uitvaardigen van een aanlegverbod ter plaatse. De observatiemogelijkheden zijn beperkt.
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5. BASISINRICHTING VAN EEN BROEDPLAATS VOOR KALEGRONDBROEDERS
5.1. Ontwerp
Het beeld van een broedplaats waar we nu, gezien de eisen, naar toe
werken, is dat van een zandopspuiting van tenminste 2 ha zonder of met
een lichte begroeiing welke met een flauw talud naar het water toe afloopt. De oeverzOne dient uit ondiep water en plassen te bestaan. Door
een microreli'ef, plaatselijke verschillen in korrelgrootteverdeling en
grind en schelpen in de bovenlaag wordt het gebied voor de beoogde soorten aantrekkelijker. Het zand mag niet stuiven.
5.2. Realisatie van het programma van eisen
Geen of een schaarse begroeiing kan worden verkregen door te zorgen
voor een voldoende drooglegging en het tegelijkertijd voeren van een
bepaald beheer.
De op te brengen zandlaag dient een dermate dikte te hebben dat de
capillaire opstijging van het grondwater, welke o.a. van de korrelgrootteverdeling van het zand afhankelijk is, onder het nieuwe maaiveld
blijft. Om een indruk te krijgen van de benodigde hoeveelheid zand
zijn twee voorbeeldberekeningen uitgevoerd. Een geldt voor een zandopspuiting in het Kromslootpark, de andere voor de Lepelaarsplassen/
Noorderplassen. De verschillen tussen beide ontstaan door verschillen
in zetting van deklei-ondergrond. De uitgangspunten van de zettingsberekeningen en de zettingsgrafiek worden gegeven in bijlage 3.
Bij de berekening van de capillaire opstijging is er van uitgegaan dat
het zandpakket een homogene laag vormt. De grond is voor dit doel voldoende droogtegevoelig, indien 10 cm onder het maaiveld de capillaire
opstijging minder dan 1,0 cm/etm is.
De uiteindelijk benodigde zanddikte hangt dan nog af van het U-cijfer
van het beschikbare zand. In tabel 1 zijn voor enkele zandklassen de
capillaire opstijging en de als gevolg van zetting benodigde zanddikten
gegeven voor beide genoemde gebieden. De berekening is slechts een benadering.
Tabel 1. Capillaire opstijging van water in verschillende zandklassen
en de benodigde zanddikte om een voldoende drooglegging te
verkrijgen
U-cijfer

Capillaire opstijging + 10

Benodigde zanddikte, rekening houdend
met de zetting (cm) voor:
Lepelaarsplassen/
Noorderplassen

30- 40
50- 75
75- 90
100-110

52
60
95
151

85
100
155
250

Kromslootpark
65
80
125
200

De benodigde hoeveelheid zand bij een oppervlakte van 2 ha varieert van
circa 20.000 m 3 tot 50.000 m 3 .
Verstuiving kan worden voorkomen door gebruik te maken van voldoende
grof zand, van vegetatie of van een middel dat de zandkorrels aan elkaar
bindt.
Zand met een U - c i j f e r van 20 i s n i e t meer s t u i f g e v o e l i g , f i j n e r zand in
meer of mindere mate w e l . Indien de b r o e d p l a a t s wel u i t f i j n e r zand
wordt opgebouwd, kan d i t met een laag grof zand, vermengd met schelpen
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en stenen, met een dikte van 20 tot 30 cm worden afgedekt.
Vegetatie is over het algemeen het aangewezen middel om erosie/verstuiving tegen te gaan. In dit geval echter is een dichte gesloten vegetatie
ongewenst. Wanneer onvoldoende of geen grof zand aanwezig is kan verstuiving worden tegengegaan door inzaai van weinig produktieve grassoorten
zoals Festuca ssp. Tegenwoordig wordt stuivende grond ook wel vastgelegd met bitumen, kunstharst en sproei-compost. Geen van deze liikt
echter voor dit doel geschikt.
Het gewenste ondiepe water met plasjes (?), het flauwe talud en het microreli'ef kunnen worden verkregen door gebruik te maken van bepaalde
opspuittechnieken. Zie hiervoor werkdocument 1981-3 Abw; F.Mulkens (lit. 14)
5.3. Inrichtingsschets
Een algemene inrichtingsschets kan er uit zien als fig. 1. Het benodigde
broedgebied voor steltlopers is vaak kleiner dan het benodigde foerageergebied. Een trapeziumvormige zandopspuiting geeft een relatief klein
broedgebied met een relatief groot voedselgebied (de ondiepe oeverzone),
terwijl toch de helling van het zand niet te groot hoeft te zijn. Dit
geldt althans bij een opspuiting op het land en handhaving van de bestaande oeverlijn. Door een opspuiting geheel of gedeeltelijk in het water wordt de oeverlijn natuurlijk langer.
De voor de spuit kade benodigde klei kan uit een te graven ringsloot worden gehaald. Deze dient ter drainage van de broedplaats en tevens als
betredingsbarriere voor ongewenste bezoekers.

70 m

210 rn

iepi
5 - i o cm dcAitpl
oicwer* zone.
c a . xo m t r e e d

mo cn

I
b*4taanol*
oeverlijn

Figuur 1. Voorbeeld van een broedplaats voor kalegrondbroeders

- 15 De ondiepe oeverzone moet wel tegen ongewenste erosie worden beschermd.
De meest geeigende methode hiervoor moet per locatie worden bekeken.
Zo mogelijk moet er op tenminste 150 m afstand in een observatiemogelijkheid worden voorzien. Verstoring door aanleg van recreatievaartuigen
dient te worden voorkomen.
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6. INRICHTINGSMOGELIJKHEDEN BIJ ENKELE POTENTIELE LOCATIES IN ALMERE
6.1. Centrale Plas
De huidige inrichtingsplannen van de Centrale Plas laten geen mogelijkheden open voor een hiervoor beschreven broedplaats. Ook gezien het
programma van eisen is de Centrale Plas geen optimale locatie. Wel biedt
het natuureiland perspectieven in de richting van kokmeeuwen en wel indien een deel van de beplanting wordt verwijderd. Het dan ontstane ruige grasland is ideaal voor deze vogels.
Of een broedkolonie van kokmeeuwen hier wenselijk is, is echter devraag, tegenover het esthetisch effect vande overhet water vliegende vogels, staan zeker
ooknadelen, zoalsde negatieve beinvloeding vande waterkwaliteit.
6.2. Plas op BZ 14
Zoals uit paragraaf 4.2. reeds bleek is deze plas ongeschikt.
6.3. Noorderplassen
Hier kan voor een belangrijk deel de inrichting van paragraaf 5.3.
worden gevolgd. Het dwarsprofiel is in figuur 2 gegeven.

ttkade

/-znTadopsp'aitlnA;

ondienc
neverzone

ioot
palenrij

Figuur 2. Dwarsprofiel broedplaats
De palenrij in het water dient zowel om de golven te dempen en daarmee
de oever tegen erosie te beschermen als wel om pleziervaartuigen te
belemmeren om dicht bij de broedplaats af te meren.
6.4. Lepelaarsplassen
Ook hier kan grotendeels de inrichting van paragraaf 5.3. worden toegepast.
De zandopspuiting dient dan te grenzen aan een van de ondiepe kwelplassen langs de dijk. Vanwege de aard van de kwelplassen (ondiep, geringe
oppervlakte) is een oeverbescherming niet nodig. De ringsloot heeft hier
slechts een drainerende functie aangezien betreding vanwege de slapte
van de bodem niet waarschijnlijk is. De geringe draagkracht van de bodem zal echter ook bij de inrichtingswerkzaamheden extra problemen opleveren. Veel werkzaamheden zullen met speciaal materieel moeten worden uitgevoerd. Langs de dijk kan een observatiehut worden gebouwd.
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6.5. Kromslootpark
Gezien de recreatieve druk op de meeste delen van het park komt eigenlijk alleen de noordwestelijke punt van het westelijke eiland voor een
broedplaats in aanmerking. De beschikbare oppervlakte is hier gering waardoor een aangepaste inrichting nodig is.
Op circa 75 m komen evenwijdig aan het fietspad de kade en de "ringsloot" te lopen. De zandopspuiting zal dan tegen de kade aan een vlak
centraal gedeelte hebben van circa 0,5 ha en van daaruit naar alle kanten
naar het water toe aflopen (zie fig. 3).

zandopspvA.it i«

Figuur 3. Inrichtingsschets broedplaats in Kromslootpark
Extra oeverbescherming ten behoeve van erosiebestrijding lijkt niet
nodig. Wel moeten voorzieningen worden getroffen om afmeren van recreatievaartuigen tegen te gaan. Ook hier kan wat dit betreft worden gedacht
aan een palenrij in het water, circa 2 m uit de oever.
Om betreding vanaf de landzijde te voorkomen kan tussen het fietspad en
de "ringsloot" een struweel van doornige heesters worden geplant.
De sloot zelf dient nog als extra barriere. Op enige afstand kan ten
noordoosten van de broedplaats een verhoogde observatiehut worden gerealiseerd.
6.6. Voorlanden
De stranden bieden, mits het zand voldoende hoog wordt opgespoten,
sowieso een uitstekende broedgelegenheid voor de kalegrondbroeders. Een
probleem is echter de goede bereikbaarheid, zowel vanaf de landzijde
als vanaf de waterkant. Maatregelen hiertegen kunnen zijn een palenrij
in het water die tevens als golfbreker dienst doet en een ringsloot om
de hoge kopvan de broedplaats heen. Eventueel eveneens een doornige
randbepIanting.
Een spuitkade is hier, vanwege de uitvoering in het water, technisch
moeilijker te realiseren. Er kan echter worden volstaan met het opspui-

- 18 ten van een hoge zandkop die naar alle zijden onder een natuurlijke helling afloopt. De broedplaats krijgt dan in verband met de geringe strandbreedte een ovale vorm. De noodzaak van publiekwerende voorzieningen
zal sterk afhangen van de bestemmingen in de omgeving.
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Figuur 4. Inrichtingsschets broedplaats Voorlanden
De hoge kop (broedplaats) direct tegen de dijk aan is minder wenselijk
in verband met verstoring. Ook hier kan weer een observatiehut op de
dijk worden gebouwd.
6.7. Eilanden in Gooi- en IJmeer
Door de vegetatie te bestrijden kan aan de luwzijde van een eiland waar
een onverdedigde glooiende oever mogelijk is, gemakkelijk een geschikte
broedplaats ontstaan. Extra maatregelen zijn niet nodig.
Verstoring door recreanten kan worden voorkomen door het uitvaardigen
van een plaatselijk aanlegverbod en het verder afschermen van de broedplaats door een ringsloot en een (doornige) randbeplanting.
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7. BEHEER
De broedplaats moet bij voorkeur licht of onbegroeid zijn. Bij een korte schrale grazige vegetatie vinden de meeste soorten voldoende nestgelegenheid. Het meest logische beheer zou in dit geval maaien en afvoeren (hooien) zijn. Een probleem hierbij is echter dat door de uitwerpselen van de vogels de bodem steeds rijker wordt en de vegetatie
daardoor dichter. Het is daarom wellicht beter om de vegetatie geheel
te bestrijden, waardoor het terrein ook aantrekkelijk is voor de
dwergstern.
Als het gaat om de broedplaats geheel onbegroeid te houden lijken drie
methoden in aanmerking te komen, namelijk:
- mechanisch : schoffelen of cultivateren;
- "chemisch" : zout strooien of de planten in een droge tijd met een
sterke zoutoplossing bespuiten;
- branden
: op dezelfde manier als aardappelloof wordt verbrand.
Alle drie de methoden moeten jaarlijks worden herhaald en kunnen in
combinatie worden toegepast. Door het kaal houden van de bodem zullen
de uitwerpselen snel uitspoelen.
De inrichting zal aan het te voeren beheer moeten worden aangepast, met
name ten aanzien van de ontsluiting.
De beheersmaatregelen dienen uiteraard na het broedseizoen plaats te
vinden.

- 20 8. SAMENVATTING
Al jaren broeden er visdieven, kluten en plevieren op de zandopspuitingen in Flevoland, door de voortgaande inrichting van de polder verdwijnen deze broedgelegenheden echter langzaam. Het lijkt daarom zinvol om
hier maatregelen tegen te nemen, Almere biedt hiervoor dan enkele goede
mogelijkheden.
Er wordt met name gedacht aan een Droedplaats ten behoeve van visdief,
dwergstern, bontbekplevier, kleine plevier, strandplevier en kluut. Hoewel hun foerageergedrag verschilt, stellen zij wel alien ongeveer dezelfde eisen aan de broedplaats. Een kale onbegroeide zandplaat, in de
buurt van geschikt voedselbiotoop, is hiervoor het meest geschikt. Het
voedsel wordt vooral gevonden in of nabij het water.
In Almere zijn of worden diverse waterpartijen aangelegd die alien in
principe voor dit doel geschikt zijn. Echter door de ligging en andere
planologische bestemmingen zijn niet alien even geschikt. Goede locaties zijn: de Noorderplassen, de Lepelaarsplassen, het Kromslootpark
en de Voorlanden.
Om aan een biologisch programma van eisen te voldoen worden specifieke
eisen gesteld aan de inrichting van de broedplaats zoals het niet
stuifgevoelig zijn en het hebben van een microrelief. Voor twee locaties
is een voorbeeldberekening gemaakt van de zandbehoefte. Hieruit blijkt
dat afhankelijk van de locatie en de grofheid van het zand, tussen de
20.000 m 3 en 50.000 m 3 zand nodig is.
De globale inrichting kan er uitzien als een zandopspuiting, grenzend
aan het water met aan de landzijde een kade en ringsloot. Er moeten
per locatie verschillende voorzieningen worden getroffen tegen erosie
en betreding.
Voor het beheer is het het gunstigst om de broedplaats geheel kaal te
houden, hiertoe kan worden geschoffeld, met zout worden gespoten of
worden gebrand. Dit is een jaarlijks terugkerend beheer.
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Bijlage 3
Op bijgaande grafiek is het verband aangegeven tussen de zandophoging
in meters en de zetting in meters.
Bij de berekeningen is van het volgende uitgegaan:
Kromslootpark
Opbouw bodemprofiel aan de hand van boringen op het meest oostelijke
eiland.
Maaiveld
: 2,50 - N.A.P.
grondwaterstand: 2,70 - N.A.P.
stijghoogte: 3,70 - N.A.P.
diepte P
: 5,80 - N.A.P.
Analyses bodemprofiel aan de hand van gegevens van Almere-Haven in 1972.
Lepelaarsplas sen
Opbouw bodemprofiel aan de hand van gegevens sloot AZ 121/122, achterste
gedeelte.
Maaiveld
: +_ 3,90 - N.A.P.
grondwaterstand: • 3,90 - N.A.P.
stijghoogte: + 3,80 - N.A.P.
diepte P
: 9,90 - N.A.P.
Analyses bodemprofiel aan de hand van rijpingsterrein 40 AZ 77 en 41 a
AZ 101.
Het "onder water verdwijnen" van het zand en dus een geringere druk is in
de berekeningen betrokken.
Uiteraard is de grafiek een prognose! Afwijkingen van profiel en plaats
enz. zullen invloed hebben op de uitkomsten van deze prognose.
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