
Brilduiker zoekt driehoeksmossels 
tussen oude Zuiderzeeschelpen.

De toekomst kan nog mooier
Hoe mooi het gebied ook is, het 
kan nog veel mooier en gezonder. 
Op verschillende plaatsen wordt 
hieraan gewerkt. In het Hoornse 
Hop bij Hoorn komen golfslagluwe 
gebieden die het ecologisch 
systeem verbeteren. In de 
Afsluitdijk legt men een speciale 
rivier met brak water aan voor 
vissen zodat de overgang van zout 
naar zoet water minder abrupt 
verloopt. In het Markermeer bij 
Lelystad worden de Marker Wadden 
gerealiseerd, een vogelparadijs 
gebouwd met overtollig slib uit 
het meer. Zo wordt het in 1932 
gevormde landschap voor de 
natuur en de mens aantrekkelijker.

Het Blauwe Hart: Samen voor 
een gezond en vitaal 
IJsselmeergebied 
Samenwerkingsverband Het Blauwe 
Hart maakt zich sterk voor een gezond 
en vitaal IJsselmeergebied, nu en in 
de toekomst. Daarom willen we met 
alle betrokken organisaties werken 
aan een duurzame ontwikkeling. 
Duurzaam betekent denken vanuit 
de kansen die een gezond en vitaal 
systeem biedt. Zo kan Nederland 
ook in de toekomst genieten van 
gezond  water, een goede visstand, 
vitale natuur, uniek cultureel 
erfgoed, eindeloze vergezichten en 
vele economische mogelijkheden. 
Voor meer informatie:
www.hetblauwehart.org

Vogeleiland De Kreupel: parel in 
het meer
De Kreupel is een fantastisch 
voorbeeld van succesvol herstel 
van een pionierbiotoop. Na de 
aanleg in 2003 is hier de grootste 
Europese broedkolonie van de 
visdief neergestreken. Duizenden 
toppers, aalscholvers, meeuwen 
en wintertalingen rusten in de 
luwte op en naast het eiland. In de 
nazomer slapen er tienduizenden 
zwarte sterns op doorreis naar 
Afrika. Als je langs dit eiland vaart 
doemen beelden op van de vroegere 
vogelrijke Zuiderzee.

Het IJsselmeer boven en onder 
water
Veel vogels die je ziet verzamelen 
hun eten onder water. Sommige 
soorten duiken helemaal naar 
de bodem. De toppereend is een 
specialist die uitsluitend kleine 
zoetwatermosselen eet. Andere 
soorten zoals de tafeleend en 
brilduiker eten plantenwortels, 
mosseltjes, slakjes en andere 
bodemdiertjes. Futen, nonnetjes en 
sterns duiken naar kleine vis, zoals 
spiering, die in grote scholen zwemt. 
Het IJsselmeer is niet soortenrijk, 
maar heeft wel een enorme rijkdom 
aan prooidieren. Waar vind je in 
Europa zo’n groot meer met zo veel 
voedsel?

De Afsluitdijk sloot in 1932 de Zuiderzee af. Daarmee kwam er 
een einde aan zout water, getijde, ondieptes, zandbanken en 
geulen. Vervolgens werd het meer opgedeeld en grote stukken 
werden nieuw land. De natuurlijke dynamiek is in het Marker- en 
IJsselmeer vrijwel verdwenen. Toch verblijven er jaarrond vele 
duizenden vogels. Sommige soorten komen van ver om er even te 
pleisteren of lang te overwinteren. Deze vogels tonen de natuurlijke 
rijkdom van dit meer. Logisch dus dat dit blauwe hart van 
Nederland is aangewezen als Natura 2000-gebied en de verdiende 
internationale erkenning heeft gekregen.

Het IJsselmeer: topgebied  voor watervogels

Het IJsselmeergebied, het 
Blauwe Hart van Nederland



Duikende vogels van het IJsselmeer
www.fogol.nl • Met dank aan Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart en Vogelbescherming Nederland • tekst: Jan van der Winden • tekeningen: Elwin van der Kolk
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Soms met veel wit rond snavel
zoals de Topper, maar meer
zwart aan de snavelrand.
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