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Onderwerp natuurgebied De Hulk 

Behandeld door R. Tienkamp 

Ons kenmerk A20a6-1551 

Uw kenmerk 

Bijlagen 

Geachte Alliantie, 

Het Vergunningsontwerp (VO) van module 'de Hoornse Hop' van de versterking van de Markermeer dijken, 

bestaat uit een Oeverdijk. Deze oeverdijk heeft effecten op het natuurgebied de Hulk, In eigendom en beheer 

van Staatsbosbeheer. De Hulk Is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) als 

overstromingsgrasland. Deze brief dient als de vastlegging van onze gezamenlijke Intentie om de negatieve 

effecten In het gebied te herstellen door een kwaliteitsverbetering, danwel het vergroten van het areaal. 

Delen van het natuurgebied zijn benodigd ten behoeve van de Oeverdijk. 

Eigendomsverlles ontstaat door de aanleg van een strekdam over de Hulk, benodigd om het zand van de 

Oeverdijk vast te houden (4100 m2). Daarnaast Is er voor de optimale ligging van de Oeverdijk t.o.v. de 

golfaanval een overlap van het Oeverdijk ontwerp op de Hulk (590 m2) benodigd. Een totaal negatief 

ruimtebeslag op het natuurgebied van 4690 m2. Een ander negatief effect Is het wegvallen van natuurlijke 

overstroming door golfoploop. 

Het VO gaat uit van twee mogelijke oplossingsrichtingen: 

1. Behoud overstromingsgrasland met weidevogeldoelstelling; door bijvoorbeeld (gedeeltelijk) 

afgraven, graven van nevengeulen, oppervlakte vergroting van de Hulk en pellopzet/vasthouden 

neerslagwater In het vroege voorjaar. 

2. Aanleg van andere mogelijke natuurbeheertypen zoals moeras of gemaald rietland, aansluitend bij 

het ontwerp van het nieuwe tussenwater en de Oeverdijk. 

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk om samen met de Alliantie Markermeerdijken (AMMD) tot een 

zorgvuldig Definitief Ontwerp (DO) voor de Hulk te komen. Dit zal plaatsvinden In de loop van 2017 en In 

overleg met de Provincie Noord-Holland (opdrachtgever natuurdoelen) en overige belanghebbenden. Met 

deze overeenkomst leggen Staatsbosbeheer en de AMMD de Intentie vast om het huidige natuurdoeltype 

terug te brengen of Indien dit niet mogelijk lijkt een ander passend natuurdoeltype te realiseren dat aansluit 

bij de ontwikkelingen van de oeverdijk. De Alliantie zal de kosten dragen die In het DO worden vastgesteld 

om dit doel te bewerkstelligen. Aan de bestaande eigendom situatie verandert niets en het beheer en 

onderhoud blijft bij Staatbosbeheer. 
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Het risico bestaat dat het gebied door verlies van oppervlakte en/of extra verstoring door recreatief 

medegebruik van de Oeverdijk, niet meer duurzaam geschikt is als broed- en leefgebied voor weidevogels. 

Het landje van Naber achter de dijk, kan ook negatieve effecten ervaren wanneer het weidevogelleefgebied 

verkleind wordt omdat de Hulk en het landje van Naber mogelijk een functionele eenheid vormen. 

Er zal onderzoek dienen plaats te vinden door de AMMD of er sprake is van een functionele eenheid en wat 

de effecten van de ingreep zijn. Staatsbosbeheer en de AMMD zullen vervolgens gezamenlijk vaststellen of er 

maatregelen getroffen moeten worden en wat deze inhouden. 

Betrokken partijen spreken hiermee de intentie uit om de Hulk de bestaande natuurwaarde te behouden dan 

wel te versterken en zien uit naar een prettige samenwerking. 

Met vriendelijke groet, 

.,a 
i 

Namens Staatsbosbeheer 

Voor akkoord: 

Namens de Alliantie Markermeerdijken 

Voor akkoord: 

ir. R. Tienkamp 

hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland 
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