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Natuurinclusief Ontwerp

Ruimtelijke visie op maatregelen 
Natuurmaatregelen Markermeerdijken
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Waterland, 
belangrijk weidevogelgebied

Polder zeevang, 
belangrijk weidevogelgebied

Gouwzee, zeer belangrijk voor tafeleend, 
krooneend, meerkoet, kuifeend, nonnetje 
(foerageergebied in de winter)

zeer belangrijk voor meerkoet

Op dit dijktraject veel 
ringslangen in de dijk 
(winterverblijf ).
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Polder IJdoorn, 
weidevogelgebied

belangrijk moeras + slib 
voor steltlopers

Kinselmeer, slib en ondieptes achter 
Hoeckelingsdam belangrijk voor steltlopers 
en watervogels

oeverlanden de Hulk

oeverlanden Schardam

weidevogels 
foerageren in nazomer 
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Twiske

Oostzanerveld

De Nes

De Munt

Legenda

Bestaande natuurwaarden
  
Globale aanduiding aanwezigheid van de hoofdrolspelers (soortgroepen)

  Plantenetende watervogels

  Benthivore watervogels

  Visetende vogels

  Trekvissen

  Weidevogels

  Moerasvogels

  Zoogdieren

  Vleermuizen 

  Amfibieen en reptielen

Natuurgebied hoofdzakelijk moeras (Beheertypenkaart 2016 - NNN gebieden)

Natuurgebied hoofdzakelijk natte graslanden (Beheertypenkaart 2016 - NNN gebieden)

Overige natuur (Beheertypenkaart 2016 - NNN gebieden)

Weidevogelgrasland (Beheertypenkaart 2016)

Visdiefkolonie (artificieel)

Foerageergebied in de winter (betrekkelijk luw)

Slib en ondieptes (luw)

Belangrijke relaties binnen en buitendijks (voor aangegeven soortgroep)

De natuuropgave

Realiseren meer land-water overgangen (voor impuls totale ecosysteem)

Realiseren onderwaterstructuren voor impuls voedselketen vogels / vis

Zoekgebied nieuwe visdiefkolonie 

Verbeteren mogelijkheden vismigratie ter plekken van gemalen

Verbeteren omstandigheden wachtende vissen

Verbinden moerassen en

Vergroten bestaande moerassen en/of kwaliteitsverbetering, 
inclusief omleiding rond dorpen

Faciliteren uitbreiding ringslang naar het noorden

Versterken ecologische relaties binnen- en buitendijks

Kansen voor noordelijke uitbreiding otter 

Ontwikkeling bloemrijke dijk voor zowel vegetatie als insecten
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Natuuropgaven Markermeerdijk

Afstemming techniek 
met consortium voor uitvoering

Ecologische relaties 
binnendijks - dijkzone - buitendijks

Regionale schaal

De Markermeerdijken moeten worden versterkt om 
aan de nieuwe veiligheidsnormen te voldoen. Provincie 
Noord-Holland wil de natuur rondom deze dijken meteen 
een impuls mee geven.

Bureau Waardenburg heeft de maatregelen in beeld 
gebracht die de natuur in en rond de dijkzone kan 
helpen versterken. Deze visiekaart geeft overzicht 
aan betrokkenen. Maatregelen krijgen zo een plek. 
De complexe ecologische processen en de wenselijke 
veranderingen zijn hierdoor inzichtelijk voor alle 
partijen. 


