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De Zouweboezem... cultuur versus natuur

W. Jongejan

Inleiding

Vanaf mei 1983, bijgekomen van de schokkende gebeurtenissen, heb ik tientallen telefoontjes ge-

pleegd en een pak A4-tjes volgeschreven om de no-nonsense te keren. Tevergeefs: een relaas van

5 A4-tjes.

Beheren of verwaarlozen

Naast de Stichting 'Het Zuidhollands Land-

schap' (ZHL), die vanaf 1954 stukken Zouweboe-

zem aankocht en inmiddels voor 70% eigenaar

van de grienden en rietlanden in de Zouweboe-

zem is, zijn er ook nog enkele particulieren die

percelen rietland (circa 15 ha, onder andere de

Nieuwe Zederik) en grienden in eigendom heb-

ben en beheren. In de jaren zestig en zeventig
namen Het Zuidhollands Landschap en de parti-
culieren het niet zo nauw met het beheer en lie-

ten ze bij het ontbreken van een winter met ijs,

het rietland, of bij gebrek aan vraag naar griend-

hout, de grienden, aan hun lot over. Zo was het

geen uitzonderingdat, verspreid over de vijf kilo-

meter lange Zouweboezem, diverse percelen
met eentotaal-oppervlak van twintig ha of meer

overjarig riet, in de wintermaanden diende als

slaapplaats voor de Spreeuwen en Blauwe Kie-

kendieven. Als de slaapplaatsen in de winter in-

tact bleven dan luidde dat ook een goed broed-

seizoen in voor de aan overjarig (niet gemaaid)

riet gebonden moerasvogels. De solitair broe-

dende vogels (zie tabel 1) konden op tientallen

lokaties tot broeden komen. De enige kolonievo-

gel, de Purperreiger, kon zelfs op drie verschil-

lende lokaties in aantallen nestelen in het overja-

rig waterrietland, maar ook op vier verschillende

lokaties in de overjarige (verwaarloosde) wilge-

enelzegrienden. Zelfs de Kwak, een uiterst zeld-

zame broedvogel in Nederland,wist in de afgelo-

pen twintig jaar in de Zouweboezem onder ande-

re in een verwaarloosde elzegriend enkele jaren

1970-1971 en 1983 tot en met 1985 tot broeden te

komen.

No-nonsense-tijdperk

Begin jaren tachtig brak het no-nonsense-tijd-
perk aan. Het Zuidhollands Landschap stelde

een beheersrapport op voor de Zouweboezem,

De Stichting Natuur- en Landschapsbeheer

Zuid-Holland en de Natuur- en Vogelwacht De

Alblasserwaard stuurden hun mensen met de

provinciale geldbuidellangs de particuliere eige-

narenom hen er op te wijzen dat er subsidiemo-

gelijkheden waren als ze hun rietlanden en

grienden weer regelmatig gingen beheren. Zo

kon het gebeuren dat een perceel waterriet dat

tientallen jaren niet gemaaid was met daarin de

resterende purperreigerkolonie op 12 mei 1983

alsnog zou worden gemaaid om voor subsidie in

aanmerking te komen. De rietsnijder echter stuit-

De Zouweboezem met op de achtergrond debebouwing van Meerkerk. Zelfs direct achterde bebouwing kwamen begin jaren

tachtig Roerdomp en Bruine Kiekendief tot broeden in overjarig rietland. In het najaar en de wintermaanden waren het de

Spreeuwen die met tienduizenden de niet-gemaaide rietpercelen ook hier als slaapplaats in gebruik namen.

Foto: W. Jongejan.

De Zouweboezem,gelegen op de grens van deAlblasserwaard en Vijfheerenlanden was tot voor nog

geen tien a vijftien jaar geleden een eldorado voor moerasvogels (zie tabel: 1) en voor vogelliefheb-

bers. Vanwege het feit dat diverse verspreid liggendepercelen waterrietland niet jaarlijks werden ge-

maaid en dat een groot aantal grienden mocht uitgroeien (verwaarlozen) tot wilge- en elzenbossen

was het een aantrekkelijk gebied om naar vogels te kijken en te luisteren.

Maar vanaf het winterseizoen 1982/1983 kwam daar verandering in, het no-nonsense-tijdperk brak

aan. De pallieters, prikkebenen en pluizers onder ons moesten plotseling maar elders hun vertier

gaan zoeken. Door een technisch beheer uitgevoerd door de Stichting Het Zuidhollands Landschap

en mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie Zuid-Holland werden de karakteristieke broedvo-

gels van de Zouweboezem weggepest.
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te op nesten met eieren van de Purperreigers die

al ruim een maand geleden gearriveerd waren

en besloot niet verder te maaien.

In 1983 kwamen in het bewuste perceel nog

maar tien paren Purperreigers tot broeden. De

Stichting Zuidhollands Landschap zocht naar

een verklaring en verwoordde haar onbenul in

Het Vogeljaar 1984-6 door in het artikel van H.

van der Kooij ’De Nederlandse Purperreiger in

1983’ te verklaren dat de achteruitgang van het

aantal broedparen in de Zouweboezem ten op-

zichte van 1982 (33 broedparen) veroorzaakt

werd door de Spreeuwen, deze vogels hadden in

de afgelopen winter de broedbiotoop vernield.

Deze verklaring werd niet ingegeven uit bezorgd-

heid voor de broedvogels in de Zouweboezem,
maar meer om recht te praten wat krom was. In

Bauer & Glutz von Blotzheim (zie litteratuurlijst)
lezen wij dat de Purperreiger juist veelal in ge-

broken rietvelden nestelt, naast wind en regen

levert de Spreeuw ook een bijdrage om die bio-

toop tot stand te brengen. Zolang er rietland is in

de Zouweboezem slapen er Spreeuwen en zo-

lang het rietland niet jaarlijks werd gemaaid,

kwamen er Purperreigers tot broeden. Door di-

verse rietsnijders werden toen pogingen onder-

nomen om door middel van het jachtgeweer en-

kele produktierietlanden spreeuwenvrij te hou-

den. Hierdoor werd de spreeuwenmassa gecon-

centreerd op enkele rietpercelen, waaronder die

ene lokatie van de kolonie Purperreigers. Op on-

geveer een kilometer verwijderdvan de resteren-

de purperreigerkolonie stonden ook twee be-

heerders/jachtopzieners, in dienst bij de Stich-

ting Zuidhollands Landschap in december

1982 en januari 1983, vrijwel dagelijks met hun

jachtgeweren om in totaal honderden loodhagel-

patronen af te schieten in de wolken (slaaptrek)

van tienduizenden Spreeuwen. Op een ochtend

in januari 1983 telde ik op hun schiellokatie

1968: broedvogelinventarisatie Avifauna Midden-Nederland, Fazzi & Dijkstra
Tabel: 1. Broedvogellljst 1977: Sovon broedvogelinventarisatie, verschillende waarnemers, W. Jongejan
'Zouweboezem'. 1980-1989: Inventarisatiegegevens W. Jongejan

Zouweboezem nabij sluis met een aantal percelen Wilgeteen. De meeste griendpercelen met een totaleoppervlakte van 26 ha

worden als vierjarige hakgriend beheerd.Door het verwaarlozen van deze griendcultuur in de jaren zeventig konden diverse

grienden doorgroeien tot genoegenvan de Purperreiger en deKwak die hier dan ook regelmatig hebben gebroed in de afgelo-

pen twintig jaar. Maar dit liep ten einde toen deprovincie Zuid-Holland subsidie verleende voor achterstallig onderhoud van

wilge- en elzegrienden. Foto: W. Jongejan.

broedvogels: 1968 1977 1980 1987 1988 1989

Bruine Kiekendief 0 1 4 1 1 1

Woudaapje 4 1 ? 0 0 0

Roerdomp 4 5 5 0 1? 1?

Purperreiger 15 80 77 17 34 25?

Kwak broedvogel in 1970/71 en 1983 t/m 1985

Grote Karekiet 16 5 1 0 0 1?

Kleine Karekiet 25 51 50 50 56 75?

Rietgors 32 36 30 15 ? 20

Baardmannetje 1 1 0 0 0 0

Snor 22 17 15 3 3 3

Rietzanger 28 30 30 3 1? 2

Celti’s Zanger 0 1 0 0 0 0

Waterral 6 5 6 1 3 2

Porseleinhoen 3 3 2 1 ? 2
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langs de Zouwendijk een groep van circa hon-

derd Spreeuwen in de wegberm die, toen ik met

mijn fiets stopte, fladderend het rietland invlucht-

ten. De Buizerden heb ik tot in maart zien jagen

op de met kapotte poten en vleugels rondschar-

relende Spreeuwen.
Ondanks deze Italiaanse toestanden bleven de

Spreeuwen. Zij vertrokken gewoon in maart toen

het tijd was om terug te keren naar hun broedge-
bieden in Oost-Europa en de Sovjet-Unie. Deze

goed bedoelde beheersmaatregel! (om de riet-

oogst veilig te stellen) werd achteraf door Het

Zuidhollands Landschap blijkbaar niet als

geslaagd beschouwd, althans in het jaarverslag

en tijdschrift werd niets vermeld.

Jaarverslagen
In de jaarverslagen van Het Zuidhollands Land-

schap die vanaf 1975 verschenen, kan men aan

de hand van de broedresultaten van de Purper-

reiger (de enige vogelsoort die door Het Zuidhol-

lands Landschap van jaar tot jaar gevolgd wordt)
in relatie tot de beschrijving van het rietbeheer

duidelijk opmaken dat de fluctuatie van de aan-

tallen broedparen Purperreigers (zie tabel: 2,
hierin worden ook de broedresultaten van de

purperreigerkolonie in een wilgestruweel in de

Nieuwkoopse Plassen weergegeven, daar stru-

weelkolonies volgens H. van der Kooij stabieler

zijn dan rietlandkolonies, en deze kolonie voor

Nederland representatief is) worden bepaald
door de winter die daaraan vooraf is gegaan. In

de Zouweboezem gingen zachte winters ge-

paard met hoog water en strenge winters met

laag water. Wat respectievelijk resulteerde in een

slechte en een goede rietoogst, wat dan weer

een hoog en een laag aantal broedparen van de

Purperreigers tot gevolg had.

Het weer tijdens de wintermaanden is dus van

invloed op het beheer van rietlanden en mijns in-

ziens de belangrijkste veroorzaker van de insta-

biliteit van de rietlandkolonies. Dit verband wordt

pas in 1987 door H. van der Kooij gelegd. Voor-

heen werd de achteruitgang van het aantal

broedparen door hem toegeschreven aan de

slechte overwinteringssituatie (droogte) in West-

Afrika.

kolom 1: waterrietland Zouweboezem, gemeente Ameide, opgave H. van der Kooij,

Tabel: 2 Broedparen kolom 1: (?) wilgegrienden Zouweboezem, opgave W. Jongejan.

Purperreigers kolom 2: wilgestruweel Nieuwkoopsche Plassen, opgave H. van der Kooij.

Aanlegsteigertje voor de waterrecreantenin de Zederik, het openbaar vaarwater in de Zouweboezem. Foto: W. Jongejan

1 2 1 2

1975 35 (?) 255 1982 33 (?) 169

1976 47 (?) 255 1983 10 (20?) 132

1977 80 (?) 255 1984 42 (?) 103

1978 26 (?) 255 1985 36 (?) 102

1979 47 (?) 255 1986 14(9) 103

1980 77 (?) 210 1987 17(6) 109

1981 53 (?) 194 1988 34 (?) 97
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Netheidssyndroom
Het verwaarloosde en verloederde landschap

knapte sinds het voorjaar van 1983 zienderogen

op. Het rietland werd en wordt als een grasland

beheerd, in de afgelopen zeven jaar kwamen er

weer de volgende weidevogels: Watersnip, Kie-

vit, Grutto en Tureluur tot broeden.

Zowel in het beheersrapport, Jaarverslagen als

in de uitgebreide correspondentie gevoerd tus-

sen Het Zuidhollands Landschap en mijn per-

soon toont Het Zuidhollands Landschap op pa-

pier de intentie om in de Zouweboezem een be-

heer te voeren dat recht doet aan de natuurwaar-

den: ik citeer uit een brief van Het Zuidhollands

Landschap van 4 juni 1987

'Om de diversiteit van de verschillende ecotypen
te handhaven terwille van onder andere kwets-

bare moerasvogels wordt een aantal rietlanden

jaarlijks en een aantal rietlanden met een 3- a

4-jarige snijcyclus telkens in gedeelten ge-

maaid.’

Huidig beheer

De praktijk blijkt anders, Het Zuidhollands Land-

schap heeft in totaal 32,8 ha Waterriet in eigen-

dom, verspreid liggend over de lintvormige Zou-

weboezem. Hiervan werd sinds het wintersei-

zoen 1982-1983 bijna 32 ha gemaaid. Na druk te-

lefoneren en schrijven van mijn kant heb ik

kunnen bereiken dat vanaf het winterseizoen

1986/1987 op één lokatie 2,1 ha Waterriet en nu

sinds 1987/1988 op die ene lokatie 3,2 ha niet

meer gemaaid wordt. Het overige Waterriet

wordt in opdracht van Het Zuidhollands Land-

schap gemaaid. Dit in tegenstelling tot de parti-

culiere rieteigenaren, zij lieten in de laatst drie

zachte winters grote stukken Waterriet staan.

Zelfs een groot perceel Waterriet grenzend aan

de percelen waar de purperreigerkolonie van

Het Zuidhollands Landschap tot broeden mag

komen, bleef staan, daar de Muskusrat met zijn

vraatsporen het perceel ontoegankelijk had ge-

maakt.

Zodoende verdubbelde niet alleen de oppervlak-
te aan overjarig riet maar ook het aantal broed-

paren van de Purperreiger.

Volgens de diverse publikaties van Het Zuidhol-

lands Landschap is het tegengaan van bosvor-

ming de reden dat het Waterriet jaarlijks ge-

maaid moet worden. Op één lokatie wordt een

kolonie broedende Purperreigers door Het Zuid-

hollands Landschap gedoogd. De overige soli-

tair broedende Purperreigers zijn vogelvrij en

verdwenen sinds mei 1983 evenals de overige
karakteristieke braadvogels van het rietland of

zijn nog in enkeltallen aanwezig.
Protesten mijnerzijdsvanaf mei 1983 gericht aan

het adres van Het Zuidhollands Landschap en

provincie mochten niet baten. Nadien ging men

tot heden gewoon door met het uitvoeren van

een technisch beheer. Daar er sinds 1983 weer

Purperreigers nu in aantallen (circa twintig pa-

ren) uitgeweken waren naar de verwaarloosde

grienden en zelfs een hoogstandje van natuur-

beheer werd bereikt: namelijk een broedende

Kwak in de periode 1983 toten met 1985, gonsde
het al enkele jaren van de geruchten op de bure-

len van de provincie en Het Zuidhollands Land-

schap dat de Zouweboezem verloederde. Vol-

gens de jaarverslagen van Het Zuidhollands

Landschap verkreeg men extra subsidie van de

provincie om deze ernstige verwaarlozing van

het landschap ongedaan te maken. De Kwak is

sinds 1986 weer verdwenen en de Purperreiger
komt nog maar met enkele paren 10l broeden in

de keurig onderhouden grienden.

Toekomst

Een troost is er, niet alleen Het Zuidhollands

Landschap laat het afweten zorg te dragen voor

de bedreigde en karakteristieke vogels van Ne-

derland. Ook andere natuurbeschermingsorga-

nisaties laten het afweten aangaande de moe-

rasvogels. Kijk bijvoorbeeld naar het Lingege-

bied tussen Leerdam en Gorinchem. Ondanks

dat het tegenwoordig geheten ministerie van

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de 'Oever-

landen langs de Linge’ sinds 1986 heeft aange-

wezen als 'Natuurmonument’ worden alle in hun

beheer zijnde rietvelden jaarlijks gemaaid. De

enige overgebleven Roerdomp en Bruine Kie-

kendief komen in enkele rietruigtes van particu-

lieren tot broeden. Dank zij Vogelbescherming

worden wij gelukkig goed op de hoogte gehou-
den hoe het vergaat met de waardevolle land-

schappen en haar vogels in Nederland. Vogelbe-

De Zederikkade met op deachtergrond derijksweg A27.Sinds begin jaren zestig wordt deZouweboezem doorsnedendoor deze

snelweg die in de loop der jaren steedsergere geluidsoverlast teweegbrengt en dezang van vele rietvogels, zoals van Sner-
en Sprinkhaanrietzanger, overstemt. Foto: W. Jongejan.
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scherming heeft in 1986 in een overzichtelijk
boekwerkje (zie litteratuurlijst) een 'Rode Lijst’

opgesteld waarin ze het wel en wee van de diver-

se vogels beschrijft. Inmiddels is het boekje al

weer verouderd, dit jaar zijn er weer vijf soorten

aan de 'Rode Lijst' toegevoegd.
Het beheren van cultuurlandschappenkan visu-

eel waardevol zijn. Maar om ze meer te laten zijn

dan een mooi plaatje is een visie op een duur-

zaam natuurbeheer nodig.
Het vraagt om een mentaliteitsverandering. De

beloning is ernaar. Onze ’moerasvogels' tonen

dat al tientallen jaren aan, maar worden niet be-

grepen. Een plaats op de 'Rode Lijst’ is hun

deel.

W. Jongejan, Slingerlandstraat 42, 4231 AE Meerkerk.
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Waarom jagen?

De laatste tientallen jaren is de mening over de

jacht steeds genuanceerder geworden. Niet al-

leen omdat men zich het lot van het dier steeds

meer aangetrokken heeft. Niet minder hebben

de jagers zelf een zekere anti-jachtstemming
doen opleven. Dat komt ondermeer ongetwijfeld
door de argumenten die naar voren worden ge-

bracht om de jacht in een goed daglicht te kun-

nen blijven stellen. Die argumenten worden te-

genwoordig niet meer geaccepteerd en spreken

er veelal eerder tégen dan vóór. De auteur van

dit boekje heeft twaalf argumenten van jagers te-

gen het licht gehouden, zoals hij dat zelf uit-

drukt. Telkens begint in kort bestek één van de

twaalf hoofdstukjes met een argumentatie met

daaropvolgend een weerlegging, waarop het

hoofdstuk volgt. Juist in deze decembermaand

die bekendstaat als maand waar de mens de

meeste dieren laat doden ten behoeve van een

'feestmaal’, is het goedom ons eens even te ver-

diepen in de twaalf jagersargumentatiesdie te-

gen het licht worden gehouden. Het levert ge-

noeg gesprekstof op voor de komende lange
winteravonden.

Hugh Gallacher: Waarom jagen? Twaalf argumenten te-

gen het licht gehouden. 114 bladzijden (1990). ISBN

90 70 689022. üitg. Icarus, Torenlaan 36, 2215 RX Voor-

hout. Prijs f 22,50. Kan ook rechtstreeks bij de uitgever
besteld worden door storting van I 22,50 op postgirore-

kening 5 440 990 ten name van Uitgeverij Icarus, Voor-

hout, onder vermelding van het gewenste.

Molen De Hoop, tot voor enkelejaren alleen verantwoordelijk voor de afwatering van depolder Lakerveldop de Zouweboezem.

Rechts op de foto tussen de Zederik en de Zederikkade een brede rietkraag waarin tot voor vijf jaar geleden de Rietgors en

deKleine Karekiet in aantallentotbroeden kwamen. Nu is inmiddels door een samenspel van muskusrattenvraaten deplezier-

vaart de rietkraag verdwenen. Foto: W. Jongejan.


