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Voor de verschillende delen van het NNN in Noord-Holland is in het Natuurbeheerplan1 een
beschrijving gegeven van de gebieden. Volgens het Natuurbeheerplan bevatten de
gebiedsbeschrijvingen “een nadere beschrijving en toelichting op de natuur- en landschapsdoelen per
gebied. Deze beschrijvingen zijn onder andere van belang voor het bepalen van de ‘wezenlijke
kenmerken en waarden’ van een gebied”. Tabel 1 geeft de beschrijving van deze wezenlijke waarden
en kenmerken uit het Natuurbeheerplan en de bijbehorende functionele eenheden.
Tabel 1: Gebiedsbeschrijvingen uit het Natuurbeheerplan 2017 van de provincie Noord-Holland.

Gebied

Deelgebied

WestFriesland

Algemeen

LaagHolland

Functionele
eenheid / Module
Voorlanden
Scharwoude / 3

Uiterdijken
en De Hulk

Voorlanden
Scharwoude / 3

Algemeen

De Weel / 4
Rietkoog / 4
Floriskoog / 4

Beschrijving Natuurbeheerplan (Provincie
Noord-Holland, 2016b)
1. West Friesland grenst aan Natura 2000gebieden IJsselmeer en Markermeer. Voor
het Markermeer bestaat de opgave vooral
uit behoud en herstel van samenhang
tussen slaapplaatsen en foerageergebieden
voor:
a. grasetende watervogels en;
b. meervleermuizen.
2. De geïsoleerde ligging van de veelal kleine
reservaten maakt de natuur in WestFriesland kwetsbaar voor versnippering.
Ecologische verbindingen met riet- en
bloemrijk hooiland zijn belangrijk.
3. Landschappelijk richt de aandacht zich
vooral op het versterken van het contrast
tussen de dicht bebouwde dorpen op de
stroomruggen en het open polderland. Het
gaat om het veiligstellen en herstellen van
kenmerkende landschapselementen zoals
kadetjesland, daliegaten2, drinkputten,
dijken, terpen, kaden, oud
verkavelingspatronen, eendenkooien,
hoogstamboomgaarden en erf- en
laanbeplantingen.
Buitendijkse graslanden met plas-dras voor
pleisterende vogels en vochtig en kruidenrijk
grasland.
1. Grote delen van het waterrijke
veenweidegebied en het Markermeer zijn
Natura 2000-gebied

1 Provincie Noord-Holland, 2016. Natuurbeheerplan 2017 Noord-Holland. Haarlem, vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-

Holland op 27 september 2016.

2 Een daliegat is een gat in de grond dat is opgevuld met venig materiaal en nog steeds nazakt. Daliegaten ontstonden door winning

van klei in veengebieden. De ontstane gaten werden opgevuld met veen. Na het verdwijnen van het veendek bleef het venige
opvullingsmateriaal dalen, de omringende kleigronden niet.
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Gebied

Deelgebied

Functionele
eenheid / Module
Oosterkoog / 5, 6
Voorlanden Edam
Noord / 7
Voorlanden Edam
Zuid / 7, 8
Oosterpoel/Nespolder
/ 13
Opperwoud / 13
Uitdammer Die / 15
Barnegat Noord / 15
Barnegat Zuid / 15
Kinselmeer 15
Polder IJdoorn / 15,
16
Moeras voor haven
Durgerdam / 16

Katwoude en
Hemmeland

Oosterpoel/Nespolder
/ 13

WaterlandOost en
IJdoorn

Opperwoud / 13
Uitdammer Die / 15
Barnegat Noord / 15
Barnegat Zuid / 15
Kinselmeer 15

Beschrijving Natuurbeheerplan (Provincie
Noord-Holland, 2016b)
a. Voor het veenweidegebied bestaat de
opgave vooral uit het op orde brengen van
de watercondities en beheer voor
kranswierwateren met groot nimfkruid,
rietlanden met heemst, veenmosrietlanden,
veenheide en hoogveenbos en het
leefgebied van roerdomp, snor, noordse
woelmuis en kemphaan.
b. Voor het Markermeer bestaat de opgave
vooral uit behoud en herstel van
samenhang tussen slaapplaatsen en
foerageergebieden voor grasetende
watervogels en
c. meervleermuizen.
2. Behoud van openheid, een goede
vogelstand en gevarieerde grasland- en
moerasvegetaties staan centraal. Verdere
elementen van betekenis zijn rietkragen,
knotbomen, kleine en grote plassen, dijken,
kaden, bruggen, boerderijen, molens en
kenmerkende dorpsvormen. De aandacht
richt zich ook op opgaande beplanting en
mogelijkheden voor benutting van brak
water wat lokaal opwelt. Kenmerkende
elementen zoals dijken en ringvaarten
bieden belangrijke aanknopingspunten voor
het landschap evenals kleine
landschapselementen zoals sloten, bermen
en beplantingen.
3. Laag Holland vormt vanouds een belangrijk
bolwerk voor weidevogels in vochtig
grasland, een in Nederland sterk bedreigd
milieu. Sleutelfactoren voor een goede
weidevogelstand zijn de openheid van het
landschap, bodem- en watereigenschappen,
predatie en het beheer. Als de juiste
combinatie van kenmerken in een gebied
voorhanden is bestaat een goede kans om
weidevogelstand op peil te houden.
1. Katwoude is een graslandpolder met
kruidenrijk en vochtig weidevogelgrasland.
Langs de boezemwateren en de
dijkdoorbraken langs de Markermeerdijk
liggen rietmoeras en veenmosrietland.
2. Het Hemmeland is een recreatiegebied
gericht op het opvangen van recreanten en
evenementen. Door de recreatieve
betekenis van dit gebied wordt bij het
gebruik van dit gebied een goede
combinatie van natuur en recreatie
nagestreefd.
1. Graslandgebied, doorsneden met brede
waterlopen; Aaën en Dieën met brede
rietkragen en veenmosrietland. Afwisseling
van weidevogel- en kruidenrijk grasland en
vochtig schraalland.
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Gebied

Deelgebied

Zeevang en
Kwadijkervlot

Kogen bij
Schardam

Functionele
eenheid / Module
Polder IJdoorn / 15,
16
Geen specifieke
functionele eenheid

Rietkoog / 4
Floriskoog / 4
Oosterkoog / 5, 6

Beschrijving Natuurbeheerplan (Provincie
Noord-Holland, 2016b)
2. IJdoorn bestaat uit vochtig weidevogel- en
kruidenrijk grasland en veenmosrietland.
1. Graslandpolder met kruidenrijk en vochtig
weidevogelgrasland, vochtig schraalland en
rietlandjes met veenmosrietland. Langs de
Markermeerdijk liggen doorbraken met riet
en moeras.
2. Het Kwadijkervlot is een moerasbos met
rietmoeras en veenmosrietland.
Langs het Markermeer liggen de Rietkoog-,
Schardammerkoog- en Oosterkoogpolder met
vochtig weidevogel- en kruidenrijk grasland,
vochtig schraalland en rietmoeras.

