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INLEIDING 

 

 

1.1 Doel en inhoud rapportage  

 

Dit rapport bevat een beschrijving van de referentiesituatie voor het project Verkenning Wieringerhoek en 

vormt daarmee het eerste onderdeel van het milieueffectrapport (MER), waarin de effectbeschrijving en 

beoordeling van de alternatieven plaatsvindt. Het detailniveau van dit MER moet een keuze tussen 

(onderdelen van) alternatieven mogelijk maken. De nadruk van deze beoordeling ligt daarbij op de grote en 

onderscheidende effecten. Het detailniveau van de beschrijving van de referentiesituatie sluit hierbij aan.  

 

In een MER worden de effecten van de alternatieven altijd vergeleken met de referentiesituatie. Dat is de 

situatie die in de toekomst naar verwachting zal ontstaan als het project niet wordt gerealiseerd. De 

referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie én de autonome ontwikkeling, zie ook afbeelding 1.1: 

- de huidige situatie (uitgezonderd illegale activiteiten); 

- ontwikkelingen waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden en welke op korte termijn worden 

gerealiseerd; 

- trendmatige, planoverstijgende ontwikkelingen zoals demografische- en klimaatontwikkelingen. 

 

 

Afbeelding 1.1 Opbouw referentiesituatie 
 

 
 

 

Dit hoofdstuk beschrijft verder het zichtjaar voor het MER en het projectgebied. Hoofdstuk 2 beschrijft de 

autonome ontwikkelingen. Hoofdstuk 3 bevat de referentiesituatie per thema: natuur, waterkwaliteit, bodem, 

landschap en cultuurhistorie en gebruikswaarde.  

 

Huidige situatie

Vastgestelde en binnenkort te realiseren 
ontwikkelingen

Trendmatige, planoverstijgende ontwikkelingen 

Referentiesituatie
(toekomstige situatie zonder voornemen)
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1.2 Plan- en zichtjaar 

 

Een MER vergelijkt de situatie met ingrepen met de referentiesituatie. Het jaartal waarvoor deze vergelijking 

plaatsvindt noemen we ook wel het zichtjaar. Voor dit project wordt als zichtjaar 2050 gehanteerd. Het 

planjaar, het jaar waarin de aanleg is voltooid, is 2030. De beschrijving van de autonome ontwikkeling wordt 

gemaakt voor 2030 met een doorkijk naar 2050. 

 

 

1.3 Projectgebied 

 

Het projectgebied is het gebied waarin voor het project mogelijk maatregelen genomen kunnen worden. In 

afbeelding 1.2 staat het projectgebied weergegeven voor de huidige fase. Het kan zijn dat op basis van de 

informatie uit de creatieve fase van het project het projectgebied nog wijzigt voor de analytische fase 

(waaronder het opstellen van het MER). Het studiegebied, het gebied waarop de maatregelen mogelijk effect 

hebben, is breder dan het projectgebied.  

 

 

Afbeelding 1.2 Zoekgebied voor maatregelen; het projectgebied voor het project Wieringerhoek  
 

 
 

 

Beschrijving projectgebied  

Het projectgebied kan worden opgedeeld in meerdere delen, zowel op land als water, zie afbeelding 1.2. Het 

waterdeel is op te delen in het IJsselmeer de Waddenzee en wordt doorsneden door de Afsluitdijk. De 

Afsluitdijk is in 1932 aangelegd en vormt de grens tussen het zoute water van de Waddenzee en het zoete 

IJsselmeerwater. Bij Den Oever bevinden zich spui- en schutsluizen om het waterpeil van het IJsselmeer op 

peil te houden en een doorgang te bieden voor scheepvaart. In het IJsselmeer bevinden zich diverse 

vaarwegen, onder andere van Den Oever naar Urk. Op de rand van het projectgebied ligt in het IJsselmeer 

het vogeleiland De Kreupel. 
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Op land valt het projectgebied in de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen. Langs de 

kustzone bevindt zich een aantal kernen: Den Oever, Medemblik, Andijk en Enkhuizen. Daarnaast bevinden 

zich in het gebied enkele grote en kleinere dorpen. Aan de landzijde zijn drie deelgebieden te 

onderscheiden: Wieringen, Wieringermeer en West-Friesland Oost, ieder met hun eigen karakteristiek.  

  

Wieringen is een voormalig eiland in de Zuiderzee, dat door de aanleg van de Wieringermeerpolder aan het 

vaste land kwam te liggen. Kenmerkend voor de Wieringermeerpolder is de planmatig, langs strakke lijnen 

aangelegde bebouwing. De regio West-Friesland is omringd door de Westfriese Omringdijk. De historische 

steden, zoals Medemblik en Enkhuizen, herinneren aan het Zuiderzee- en VOC-verleden.  
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AUTONOME ONTWIKKELINGEN 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de trendmatige ontwikkelingen (paragraaf 2.1) en de vastgestelde en binnenkort te 

realiseren ontwikkelingen in paragraaf 2.2. Paragraaf 2.2.3 gaat in op overige ontwikkelingen in het 

studiegebied.  

 

 

2.1 Trendmatige ontwikkelingen 

 

Klimaatontwikkelingen  

De KNMI’14-klimaatscenario’s geven een samenhangend beeld van de klimaatveranderingen. De KNMI’14-

scenario’s zijn de vier combinaties van twee uiteenlopende waarden voor de wereldwijde 

temperatuurstijging, ‘Gematigd’ en ‘Warm’, en twee mogelijke veranderingen van het 

luchtstromingspatroon, ‘Lage waarde’ en ‘Hoge waarde’. Samen beschrijven ze de hoekpunten waarbinnen 

de klimaatverandering in Nederland zich waarschijnlijk zal voltrekken.  

 

 

Afbeelding 2.1 KNMI’14-klimaatscenario’s  
 

 
 

 

Voor het project Wieringerhoek wordt uitgegaan van het ‘worstcasescenario’ met de hoogste 

temperatuurstijging en luchtstromingspatroon: Wh, omdat dit leidt tot de hoogste zeespiegelstijging en 

daarmee de grootste impact voor dit project.  

 

Dit betekent voor 2050 een temperatuurstijging van +2,3 °C. De veronderstelde zeespiegelstijging in dit 

scenario ligt tussen de 20 en 40 cm. Daarnaast zal de gemiddelde hoeveelheid neerslag met 5 % toenemen. 

Recente IPCC-rapporten worden buiten beschouwing gelaten, totdat deze omgezet zijn in voor de 

Nederlandse context, door middel van nieuwe KNMI-scenario’s. Deze worden in 2021 verwacht.   
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2.2 Projecten, besluiten en plannen 

 

2.2.1 Projecten 

 

Van de volgende projecten wordt ervan uitgegaan dat deze gerealiseerd zijn of dat daarover een 

onherroepelijk besluit is genomen en behoren tot de referentiesituatie. 

 

De versterking van de Afsluitdijk 

In veiligheidstoetsingen in 2006 en 2011 is vastgesteld dat de huidige dijk niet meer voldoet aan de norm 

voor waterveiligheid. Voor de Afsluitdijk is een Rijksproject in gang gezet om de waterveiligheid te verhogen 

en de mogelijkheden voor afvoer van IJsselmeerwater naar de Waddenzee te vergroten door het vergroten 

van de spuicapaciteit bij Den Oever. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in januari 2016 het 

Rijksinpassingsplan Afsluitdijk vastgesteld. Dit plan heeft eind 2016, 2017 en 2019 diverse aanvullingen 

gehad. Alle procedures voor dit grote project zijn afgerond en hebben de status onherroepelijk. Tot en met 

2022 wordt de Afsluitdijk versterkt en gerenoveerd.  

 

De Nieuwe Afsluitdijk  

Gelijktijdig met het versterken van de Afsluitdijk worden meerdere projecten opgepakt onder de naam  

‘De Nieuwe Afsluitdijk’ (DNA). Een deel van de projecten is afgerond of bevindt zich in de realisatiefase. 

 

Vismigratierivier 

In 2020 wordt gestart met de aanleg van de vismigratierivier. De werkzaamheden nemen circa 3 jaar in 

beslag. De vismigratierivier draagt bij aan connectiviteit voor vissen en biedt mogelijkheden voor recreatie.  

Dwars door de Afsluitdijk wordt een opening gemaakt met een 4 km lange, slingerende ‘rivier’ van 

Waddenzee naar IJsselmeer. Door deze vispassage kunnen trekvissen van de zoute Waddenzee naar het 

zoete IJsselmeer zwemmen en vice versa. De vismigratierivier wordt aangelegd tegen de westkant van de 

Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. Het voornemen is vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) dat 

in april 2016 door Provinciale Staten van de Provincie Fryslân is vastgesteld. Inmiddels is het plan, inclusief 

aanvulling, onherroepelijk.  

 

Verruiming sluis Kornwerderzand 

De bestaande sluis bij Kornwerderzand heeft een breedte van 14 m. Vanuit de scheepsbouw rond het 

IJsselmeer is er de vraag om de sluis te verbreden. Met een dergelijke brede sluis kunnen ook bredere en 

dieper stekende (kustvaart)schepen en luxe superjachten de Afsluitdijk passeren. De nieuwe sluis wordt  

25 m breed, 140 m lang en 5,5 m diep.  

 

Een onlosmakelijk onderdeel van het project is het vervangen van de huidige, storingsgevoelige 

draaibruggen in de A7 door basculebruggen. De verdere projectuitwerking en -voorbereiding vindt in 2019 

en 2020 plaats, gestreefd wordt naar realisatie uiterlijk in 2024. De wijzigingen zijn vastgelegd in het 

bestemmingsplan sluizencomplex Kornwerderzand, zoals vastgesteld in juni 2017.  

 

Het realiseren van een bredere en diepere sluis vraagt ook dat circa 20 km van bestaande vaargeulen op het 

IJsselmeer moeten worden verdiept. Immers de toegankelijkheid van de IJsselmeerhavens moet geborgd 

zijn. 

 

Waddenpoort Den Oever 

De diverse ingrepen, zie afbeelding 2.2 voor het project Waddenpoort Den Oever worden tot 2020 

gerealiseerd. Het doel van Waddenpoort Den Oever is een duurzame ontwikkeling van de economie en 

recreatie in en om Den Oever. 
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Afbeelding 2.2 Ontwikkelingen Waddenpoort Den Oever (bron: deafsluitdijk.nl) 
 

 
 

 

Windpark Wieringermeer 

Windpark Wieringermeer wordt gebouwd in de Wieringermeerpolder. Door opschaling van de bestaande 

turbines kan er straks meer energie uit dit windrijke gebied worden gehaald. In totaal worden 99 

windmolens gerealiseerd, zie afbeelding 2.3. In mei 2016 heeft de Raad van State alle bezwaren tegen het 

Rijksinpassingsplan ‘Windpark Wieringermeer’ ongegrond verklaard, en kon de bouw van start gaan. 

Inmiddels is de realisatiefase en staat oplevering gepland in 2019. 

 

Afbeelding 2.3 Locaties windmolens Windpark Wieringermeer (bron: windparkwieringermeer.nl)  
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Windpark Fryslân 

Dit windpark omvat 89 windturbines die worden gerealiseerd in het Friese deel van het IJsselmeer, nabij 

Breezanddijk. De inschatting is dat dit elektriciteit voor circa 500.000 huishoudens moet opleveren. In 2019 is 

gestart met de realisatie.  

 

Agriport  

Agriport A7 is een moderne projectlocatie voor grootschalige glastuinbouw en vollegrond teelten. Centraal 

in de productielocatie is een nieuw bedrijventerrein aangelegd. Op het bedrijventerrein bevinden zich onder 

andere datacenters. Een deel van de kavels is nog niet uitgegeven.  

 

Viskringloop Wieringermeer 

Aan de zuidwestzijde van het Robbenoordbos heeft het waterschap een project in voorbereiding om via een 

paar tussenstappen het Wieringer Randkanaal (Amstelmeerboezem, NAP -0,40 m) te verbinden met de Den 

Oeversevaart (NAP -4,20 m) in de polder. Op de randen van het gebied komen twee Manshandenvishevels, 

in het gebied zelf twee bovenlossende De Witpassages (passage met hoogteverschil). Het gebied (17 ha) 

wordt optimaal ingericht voor zowel paai- en opgroeigebied voor vis die vanaf zee binnenkomt, als voor vis 

uit de Wieringermeer zelf. 

 

Recreatiegebied Enkhuizerzand 

In dit gebied komt een groot strand, een park met vakantiewoningen en een nieuwe locatie voor de 

bestaande camping. Op 29 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Enkhuizen het bestemmingsplan voor 

Enkhuizerzand vastgesteld.  

 

 

2.2.2 Besluiten 

 

Vastgesteld variabel peilbesluit IJsselmeer. 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het peilbesluit vastgesteld op 14 juni 2018. Het geldt tot 

2050. Het Peilbesluit IJsselmeergebied is vastgesteld voor het waarborgen van de zoetwatervoorraad in 

droge zomers en waterveiligheid in de winter. Voor het IJsselmeer betekent dit een fluctuerend peil in de 

zomer tussen NAP - 0,10 m en NAP - 0,30 m, in de winter geldt een gemiddeld peil van NAP -0,25 m.  

 

Zonnepanelen IJsselmeer 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Directoraat-Generaal Water en Bodem heeft besloten dat er 

geen grootschalige toepassing van drijvende zonnepanelen op het IJsselmeer toegestaan zal worden 

voordat de effecten daarvan op ecologie goed onderzocht zijn door een pilot. Die pilot zal naar verwachting 

tot 2025 duren.  

 

 

2.2.3 Overige plannen  

 

Over onderstaande plannen heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Deze plannen behoren nog niet 

tot de autonome ontwikkeling. Deze plannen zijn, vanwege de raakvlakken met het project Wieringerhoek, 

mogelijk wel relevant voor het project, bijvoorbeeld als meekoppelkans. 

 

Verbetering natte infrastructuur Noordkop  

Het hoofddoel is het realiseren van een geleidelijke zout-zoet-overgang voor vismigratie en 

habitatuitbreiding voor verschillende vissen. Bij Oostoever (Den Helder) zal Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK) een gebied van 14 ha ontwikkelen met gedempt getijde. Van west naar oost 

ontstaat zo via het Balgzandkanaal een zeer geleidelijke overgang naar het zoete water van het Amstelmeer 

en de rest van de Amstelmeerboezem. Via het Amstelmeerkanaal is er verbinding met het IJsselmeer. Alle 

kanalen worden plaatselijk voorzien van paai- en opgroeiplaatsen in de oevers. De te realiseren vispassage in 

de Stontelerkeersluis zorgt er voor dat trekkende vis over grote afstanden kan migreren, ook vanuit en naar 

het IJsselmeer. 
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Vogelsand 

Vanwege het relatief diepe water met weinig droogvallende platen zijn er in het gebied ten noorden van de 

Afsluitdijk weinig broedgebieden voor vogels. Er is door Vogelbescherming Nederland geconcludeerd dat de 

aanleg van een eiland nabij de Leidam van Den Oever een grote meerwaarde heeft voor kustbroedvogels en 

een gat opvult in de beschikbaarheid van rust- en broedbiotoop in het Waddenzee ecosysteem.  

Vogelsand zou hierin moeten voorzien. In het Natura 2000-beheerplan Waddenzee wordt de aanleg van een 

eiland van maximaal 10 ha voorgesteld. De plannen zijn nog in ontwerp.  

 



9 | 48 Witteveen+Bos | 114828-4.3.1/19-020.992 | Definitief 

 

3  

 

 

 

 

REFERENTIESITUATIE PER THEMA 

 

 

3.1 Natuur 

 

Allereerst is in deze paragraaf een beschrijving van de Natura 2000-gebieden gegeven, gevolgd door een 

beschrijving van NNN (Natuurnetwerk Nederland). Daarna geeft deze paragraaf de functies voor 

beschermde soorten weer.  

 

 

3.1.1 Natura 2000 

 

Het plangebied Wieringerhoek dat zich in water bevindt, ligt vrijwel volledig in de Natura 2000-gebieden 

Waddenzee en IJsselmeer, zie afbeelding 3.1. Binnen het plangebied liggen ook stikstofgevoelige 

habitattypen van Natura 2000-gebied Waddenzee. Andere stikstofgevoelige habitattypen liggen op een 

afstand van circa 30 kilometer, zie afbeelding 3.2. 

 

Hieronder worden eerst de kernmerken en instandhoudingsdoelen van het IJsselmeer beschreven, daarna 

die van de Waddenzee. De instandhoudingsdoelen voor het IJsselmeer en de Waddenzee zijn opgenomen in 

bijlage I. 
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Afbeelding 3.1 Natura 2000-gebieden, IJsselmeer en Waddenzee 
 

 
 

 

Afbeelding 3.2 Stikstofgevoelige habitattypen in de wijde omgeving van het projectgebied 
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In bijlage II is de ecotopenkaart van het IJsselmeer weergegeven. Hier valt uit af te lezen dat de diversiteit 

aan ecotopen beperkt is en wordt gedomineerd door open water.  

 

IJsselmeer 

 

Kenmerken 

Het Natura 2000-gebied beslaat het IJsselmeer en bestaat uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied. Het 

Vogelrichtlijngebied beslaat het gehele IJsselmeer. Gebied dat zowel Vogelrichtlijn- als Habitatrichtlijngebied 

is, bevindt zich buiten het plangebied en voornamelijk voor de Friese kust. De beheerders zijn 

Rijkswaterstaat, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particulieren.  

 

Het IJsselmeer is een van de zee afgesloten, benedenstrooms, groot zoetwatermeer met een diepte van  

2 - 6 m. Enkel bij de geulen in de monding van de IJssel is het meer tot 7 m diep. Het betreft een relatief 

jong ecosysteem dat door de aanwezigheid van ondiepe, voedselrijke wateren aantrekkelijk is voor vele 

diersoorten. Grote aantallen vogels foerageren, ruien, broeden en rusten in het grootschalige open water en 

aan de randen van het gebied. Het voedselrijke, relatief ondiepe systeem met een rijk bodem- en waterleven 

(waterplanten, vissen en bodemfauna) vormt hiervoor de basis. 

 

Het bodemsubstraat is overwegend zandig en het doorzicht redelijk goed. De oevers bestaan hoofdzakelijk 

uit stortsteen. Een goede waterkwaliteit vormt de basis voor het rijke, maar kwetsbare ecosysteem. Het 

IJsselmeer wordt voornamelijk gevoed door zoet water uit de IJssel en de Overijsselse Vecht, waarbij 

overtollig water via de spuisluizen bij Den Oever en Kornwerderzand wordt gespuid en in de toekomst 

eventueel gepompt. Informatie over het peilbeheer staat in paragraaf 2.2.1.  

 

Instandhoudingsdoelen habitattypen en -richtlijnsoorten 

Het gedeelte van het plangebied dat in Natura 2000-gebied IJsselmeer ligt, ligt geheel in 

Vogelrichtlijngebied. Zowel het Habitatrichtlijngebied als deze habitattypen liggen voor de Friese kust en 

vallen buiten het projectgebied van Wieringerhoek. De instandhoudingsdoelen voor het 

Habitatrichtlijngebied (de habitattypen) van Natura 2000-gebied IJsselmeer zijn daarom niet relevant. 

 

Vogelrichtlijnsoorten  

Voor veel vogelsoorten is het IJsselmeer op dit moment een belangrijk leefgebied. De biodiversiteit is niet 

opvallend groot, maar wel de biomassaliteit. Voor diverse soorten vogels is het gebied op (pan)Europees 

populatieniveau van wezenlijk belang. Soorten waarvan meer dan 10 % van hun populatie op enig moment 

in het IJsselmeer aanwezig zijn, zijn bijvoorbeeld topper, zwarte stern en visdief (Van Eerden, 2005; 

Rijkswaterstraat 2017). Echter, onder meer vanwege de beperkte aanwezigheid van water- en zoutdynamiek, 

ondieptes, overstromingsvlaktes, geulen en stromende wateren, brak water en eenvormige visbestanden 

nemen de aantallen van deze vogelsoorten af en ontbreken soorten, als strandplevier en dwergstern, die van 

oudsher bij een estuaria wetland horen. Ook is de reproductie van bijvoorbeeld visdieven in meerdere jaren 

onvoldoende omdat ze te veel afhankelijk zijn van spiering en dus te weinig alternatieven hebben in jaren 

dat spiering schaars is. Van diverse soorten viseters zijn de aantallen nu ook lager dan in de doelstelling van 

het Natura 2000-gebied.  

 

De kaart in afbeelding 3.3 geeft een globaal overzicht van de aanwezige vogelhabitats in de Wieringerhoek, 

inclusief een indicatie van de vogelsoorten die gebruik maken van de betreffende habitats. In de alinea’s 

onder de kaart worden de verschillende gebieden besproken.  
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Afbeelding 3.3 Overzicht vogelhabitats en soorten in de Wieringerhoek  

 

 
 

 

De diepe wateren van het IJsselmeer zijn van belang voor viseters als visdief, zwarte stern en grote zaagbek. 

Langs randen van de geulen en diepere delen kunnen in de nazomer grote groepen zwarte sterns spiering 

vangen. In de winter foerageren daar geregeld vele honderden zaagbekken. Langs de dijken rusten 

honderden kuifeenden en tientallen tafeleenden die in de nacht naar plekken met hoge dichtheden 

driehoeksmosselen vliegen om te gaan foerageren. Het noordwestelijke deel van het IJsselmeer 

(Wieringerhoek) is voor toppereenden zeer belangrijk. Hier kunnen vele tienduizenden exemplaren aanwezig 

zijn.  

 

De Kreupel en directe omgeving is een hotspot voor vogels. Het vormt een belangrijke broedplek voor 

duizenden aalscholvers, visdieven, kokmeeuwen en honderden eenden. Er bevindt zich onder meer een van 

de grootste visdiefkolonies van Europa. Door de luwte en ontoegankelijkheid voor boten, kunnen er meer 

dan 1.000 futen foerageren en vele duizenden toppers en ganzen rusten. Op de eilanden slapen vele 

duizenden zwarte sterns en visdieven. Dankzij windluwte, rust en diversiteit aan habitats voegt dit relatief 

kleine element veel toe aan het IJsselmeer. De archipel is in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer en ligt 

er sinds 2004.  

F1 - Foerageergebied duizenden toppers, kuifeenden, honderden futen, aalscholvers, grote zaagbekken, zwarte sterns 

F2 - Foerageergebied duizenden toendrarietganzen, honderden kleine zwanen 

F3 - Foerageergebied honderden eenden, zwarte sterns, futen, casarca’s en grauwe ganzen 

F4 - Rust- en foerageergebied honderden kuif- en tafeleenden, zwarte sterns en visdieven, tientallen brilduikers, futen, dwergmeeuwen 

 

S1 - slaapplaats honderden aalscholvers, broedplek meer dan honderd paar lepelaard, belangrijk foerageergebied sterns 

S2 - slaapplaats aalscholvers 

S3 - broed en foerageergebied steltlopers, eenden 

S4 - ganzenslaapplaats 

S5 - ganzenslaapplaats 

S6 - slaapplaats duizenden aalscholvers, toppers, zwarte sterns, visdieven, ganzen 

S7 - kolonies en slaapplaatsen aalscholvers, lepelaars, vooroevers met honderden eenden 
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De ecologische waarde ervan daalt gestaag door erosie, ophoping van slib in de geulen en successie van de 

vegetatie. Met regulier beheer, zoals maaien en afvoeren is het gebied dus niet optimaal te handhaven. 

 

De Vooroever is in de huidige situatie een belangrijk broedgebied voor honderden aalscholvers en tientallen 

lepelaars en in de ondiepe zones foerageren en rusten honderden eenden. Door begrazing door ganzen zijn 

er echter nooit rietkragen of rietlanden tot ontwikkeling gekomen. 

 

In de Wieringermeer foerageren in de winter duizenden toendrarietganzen en tientallen tot honderden 

kleine zwanen. Deze vliegen in de avond naar het open water van het IJsselmeer om er te overnachten. De 

natte graslanden van de Dijkgatsweide vormen leefgebied voor broedende en doortrekkende steltlopers en 

eenden. Nabij de Waddenzee ligt foerageergebied voor sterns en kokmeeuwen. Met namen de spuikommen 

zijn een belangrijk foerageergebied.  

 

Waddenzee 

 

Kenmerken 

Op hoofdlijnen bestaat het Natura 2000-gebied Waddenzee uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied in 

de Waddenzee, Klutenplas (binnendijks, noordkust Groningen) en Polder Breebaart (binnendijks, Dollard) en 

uit (alleen) Vogelrichtlijngebied in het Eems-Dollard-estuarium. Het gebied wordt grotendeels begrensd 

door de zeedijken, de Afsluitdijk en, op de Waddeneilanden buiten de polders, door de overgang van de 

eilandkwelders naar de duingebieden. Overeenkomstig het aanwijzingsbesluit maken verhardingen, 

bijvoorbeeld bestaande bebouwing en steenglooiingen, geen deel uit van het Natura 2000-gebied 

(exclavering). De beheerders van het gebied zijn: Rijkswaterstaat, ministerie van Defensie, Staatsbosbeheer, 

Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Vereniging Natuurmonumenten en een 

groot aantal particuliere beheerders 

De Waddenzee is een uniek ecosysteem dat wordt gekenmerkt door een afwisseling van geulen, zandig tot 

slibrijk ondiep open water, zandige tot slibrijke intergetijdeplaten, pioniervegetaties, kwelders en duinen. 

Door deze diversiteit herbergt de Waddenzee een ongekend grote natuurwaarde. Ook in internationaal 

verband is de Waddenzee van grote betekenis, vooral als doortrek-, broed- en overwinteringsgebied voor 

vogels, leef- en voedselgebied voor zeezoogdieren, schelpdieren, waterplanten en als kraamkamer voor 

vissen.  

 

Instandhoudingsdoelen habitattypen en -richtlijnsoorten 

De volgende twee beschermde habitattypen komen in het gebied voor: H1110A Permanent overstroomde 

zandbanken en H1140A Slik- en zandplaten. De instandhoudingsdoelen zijn voor beide typen ‘behoud van 

oppervlakte’ en ‘verbetering van kwaliteit’. Daarnaast komen bij Den Oever ook de habitattypen H1310A 

Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal), H1320 Slijkgrasvelden en H1330A Schorren en zilte graslanden in kleine 

oppervlaktes voor. Voor deze habitattypen geldt een behoudsdoelstelling met betrekking tot hun 

oppervlakte en kwaliteit. Voor elk van deze habitattypen zijn ‘typische soorten’ geïdentificeerd in de 

Doeluitwerking Waddenzee (Rijkswaterstaat, 2014). Deze soorten zijn niet als instandhoudingsdoel 

aangewezen en zijn niet per se habitatrichtlijnsoorten, maar zijn tekenend voor het voorkomen en de 

kwaliteit van de habitattypen. De ‘typische soorten’ staan per habitattype in tabel 3.1. 
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Afbeelding 3.4 Habitattypen Wieringerhoek (Waddenzee)  
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Tabel 3.1 Typische soorten bij de aanwezige habitattypen 
 

Habitattype typische soorten 

Permanent overstroomde zandbanken zeeanjelier, slibanemoon, zandzager, groene zeeduizendpoot, 

gladde zeepok, strandkrab, gewone zwemkrab, haring, 

slakdolf, zeedonderpad, spiering, botervis, bot, schol, dikkopje, 

grote zeenaald, kleine zeenaald, puitaal, gewone zeester, 

nonnetje, strandgaper en mossel 

Slik- en zandplaten schelpkokerworm, wadpier, zager, zandzager, zeeduizendpoot, 

gewone strandkrab, garnaal, groot zeegras, klein zeegras, 

kokkel, mossel, nonnetje, platte slijkgaper, strandgaper, wulk, 

schol, bot en diklipharder 

Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) klein schorrenkruid, kortarige zeekraal en langarige zeekraal 

Slijkgrasvelden slijkgras 

Schorren en zilte graslanden blauw kweldergras, bleek kweldergras, dunstaart, engels gras, 

engels lepelblad, gerande schijnspurrie, gesteelde zoutmelde, 

gewone zoutmelde, gewoon kweldergras, knolvossenstaart, 

kwelderzegge, lamsoor, melkkruid, rode bies, 

schorrenzoutgras, stekende bies, stomp kweldergras, 

zeealsem, zeegerst, zeerus, zeeweegbree, zilte rus, zilte 

schijnspurrie, zulte, bergeend, kluut, tureluur en haas 

 

 

Met betrekking tot habitatrichtlijnsoorten is het gebied aangewezen voor de gewone en grijze zeehond en 

voor zeeprik, rivierprik en fint. Voor alle soorten geldt een behoudsdoel voor de oppervlakte en de kwaliteit 

van het leefgebied. Voor de gewone zeehond, fint, zeeprik en rivierprik zijn deze behoudsdoelen gesteld ter 

uitbreiding van de populatie. De landelijke staat van instandhouding is (matig) ongunstig, alleen de gewone 

zeehond heeft een gunstige staat van instandhouding. 

 

In het aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Waddenzee zijn habitattypen, habitatsoorten, broedvogels en 

niet-broedvogels opgenomen, waarvoor een instandhoudingsdoel geldt. In bijlage I staan de habitattypen 

en -richtlijnsoorten vermeld.  

 

Vogelrichtlijn - niet-broedvogels 

De permanent overstroomde zandbanken (H1110) in de westelijke Waddenzee (een restant van de mond 

van de vroegere Zuiderzee) vormen een rustig milieu met een rijke bodemfauna. Er ontwikkelen zich daar elk 

jaar jonge mosselbanken. De jonge mosselen en de begeleidende fauna dienen als voedsel voor duikende 

eendensoorten, zoals eider- en toppereend. In de omgeving van de Afsluitdijk foerageert toppereend in 

aantallen met een omvang van ruim boven 1 % van het instandhoudingsdoel in dit habitattype.  

 

Ook pelagische vissoorten, zoals onder andere sprot en jonge haring, komen hier voor. Zij worden gegeten 

door sterns, futen en toppers en eiders. De watervlaktes van de westelijke Waddenzee dienen verder als 

rustgebied voor onder andere eidereend, toppereend, brilduiker, en slobeend, fuut en zaagbekken, en als 

ruigebied voor onder andere bergeend (lokaal) en eidereend.  

 

De tijdens laagwater droogvallende slik- en zandplaten (H1140A) vormen een belangrijk foerageergebied 

voor vogels. Zo foerageert bergeend vaak op slijkgarnaaltjes in hoog, slikkig gebied, en kan rosse grutto 

wormen zoeken op relatief zandig wad. Langs de kwelderranden is een heel andere voedselbron aanwezig, 

bestaand uit zaden van kwelderplanten. Vooral in het najaar foerageren daarop wintertaling, pijlstaart en 

wilde eend, steltlopers, maar ook meeuwen, toppereend en aalscholver zitten tijdens hoogwater meestal op 

zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen (HVP’s). De meeste HVP’s zijn te vinden op kale of intensief beweide 

kwelderdelen of langs de rand van hoge zandplaten. Het belang van de Waddenzee voor de meeste niet-

broedvogels is (heel erg) groot. In het aanwijzingsbesluit zijn 39 soorten niet-broedvogels opgenomen. 

 

 

 



16 | 48 Witteveen+Bos | 114828-4.3.1/19-020.992 | Definitief 

 

Vogelrichtlijn - broedvogels 

In het aanwijzingsbesluit zijn dertien broedvogelsoorten aangewezen. Hersteldoelen zijn vastgesteld voor 

vier soorten. Daarnaast liggen de actuele aantallen (gemiddelden 2008-2012) van negen soorten onder de 

instandhoudingsdoelen, en zes van deze soorten hebben een negatieve trend.  

 

 

3.1.2 Natuur Netwerk Nederland (NNN) 

 

In afbeelding 3.5 zijn de gebieden opgenomen die zijn aangewezen als Natuur Netwerk Nederland. Tabel 3.2 

bevat per gebied de kernkwaliteiten en beheertypen.  

 

 

Afbeelding 3.5 Natuur Netwerk Nederland 
 

 
 

 

Tabel 3.2 Kernkwaliteiten en beheertypen NNN 
 

Gebied Kernkwaliteit Beheertype 

K11 Amstelmeer en omgeving open water met moeras en extensieve 

graslanden 

N05.01 Moeras 

N04.02 Zoete plas 

N10.02 Vochtig hooiland 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

brakke en zilte natuur langs de 

Waddenzeedijk 

N04.03 Brak water  

N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland 

K12 Wieringen open waterrijk landschap met 

extensieve graslanden en 

eendenkooien  

N05.01 Moeras 

N05.02 Gemaaid rietland 

N04.02 Zoete plas 

N10.02 Vochtig hooiland 

N12.01 Bloemdijk 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

N12.03 Glanshaverhooiland 
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Gebied Kernkwaliteit Beheertype 

N13.01 Vochtig weidevogelgrasland 

N17.04 Eendenkooi 

N17.06 Vochtig hakhout 

brakke en zilte natuur langs 

Waddenzeedijk 

N04.03 Brak water 

N09.01 Schor of kwelder 

N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland 

K13 Robbenoord- en Dijkgatsbos en 

Dijkgatsweide 

vochtige bossen in polderlandschap 

 

N04.02 zoete plas 

N14.03 Haagbeuken- en essenbos 

N17.03 park- of stinzenbos 

kleilandschap met water- en 

verlandingsvegetaties en extensieve 

graslanden 

N04.03 Brak water 

N05.02 Gemaaid rietland 

N10.02 Vochtig hooiland 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

N12.04 Zilt en overstromingsgrasland 

N12.05 Kruiden- of faunarijke akker 

N12.06 Ruigteveld 

 

W2 Twisk/ Oostermaare en omgeving stapstenen langs natte 

natuurverbinding 

N04.02 Zoete plas 

N05.01 Moeras 

N12.02 Kruiden- en faunarijke 

grasland 

W3 Groote en Kleine Vliet en polder het 

Lichtewater 

waterrijk kleipolderlandschap met 

extensieve graslanden en moeras 

N04.02 Zoete Plas 

N05.01 Moeras 

N05.02 Gemaaid rietland 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland 

N14.03 Haagbeuken- en essenbos 

W4 Boxweide/ Egboetswater en 

eendenkooi Wevershoof 

stapstenen langs natte 

natuurverbinding, inclusief 

cultuurhistorisch waardevolle 

eendenkooi 

N04.02 Zoete plas 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

N17.04 Eendenkooi 

W5 Koopmanspolder en Onderdijk vooroever IJsselmeer voor 

watervogels 

- 

open landschap met extensieve 

graslanden voor weidevogels 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

W6 De Weelen en Streekbos veen-/kleilandschap met water- en 

verlandingsvegetaties en extensieve 

graslanden 

N04.02 Zoete Plas 

N05.01 Moeras 

N06.01 Veenmosrietland en 

moerasheide 

N12.02 kruiden- en faunarijke 

grasland 

N12.05 Kruiden- of faunarijke akker 

N14.03 Haagbeuken- en essenbos 

besloten bos- en parklandschap met 

recreatief gebruik 

N14.03 Haagbeuken- en essenbos 

W7 De Ven vooroever IJsselmeer voor moeras- en 

watervogels 

N04.04 Afgesloten zeearm 

N05.01 Moeras 

N12.04 zilt- en overstromingsgrasland 

N14.03 Haagbeuken- en essenbos 

open landschap met extensieve 

graslanden voor weidevogels 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 
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De belangrijkste houtopstanden bevinden zich in het Robbenoord- en Dijkgatsbos. Daarnaast zijn er 

houtopstanden in de Koopmanspolder aanwezig, zie afbeelding 3.6.  

 

 

Afbeelding 3.6 Houtopstanden (bron: provincie Noord-Holland) 
 

 
 

 

3.1.3 Beschermde soorten 

 

In de volgende paragrafen is voor projectgebied Wieringerhoek in tabelvorm beschreven welke beschermde 

soorten in het plangebied voorkomen. Hierbij is gebruik gemaakt van waarnemingen uit de NDFF (periode 

2015 - 2019). 

 

In de tabellen en begeleidende tekst zijn alleen soorten benoemd die onderscheidend (kunnen) zijn tussen 

alternatieven. Per beschermingsregime betekent dat de volgende gegevens in de tabellen en teksten zijn 

opgenomen:  

- vogelrichtlijn: alle waarnemingen van jaarrond beschermde nesten en vogels met nest- en/of territorium 

indicerend gedrag waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn;  

- habitatrichtlijn: alle waarnemingen van soorten (individuen, verblijfplaatsen en/of sporen);  

- andere soorten: alle waarnemingen van soorten (individuen, verblijfplaatsen en/of sporen) die niet zijn 

vrijgesteld door bijlage 3 van de Verordening vrijstelling soorten van de Provincie Noord-Holland in het 

kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling en bestendig beheer en onderhoud.  

Waarnemingen of het verwachte voorkomen van soorten die niet onderscheidend zijn, worden voor het hele 

projectgebied kort besproken onder het kopje ‘Algemeen’. Dit betreffen algemene broedvogels en soorten 

die binnen de Provincie Noord-Holland zijn vrijgesteld in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling 

en bestendig beheer en onderhoud.  
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Algemeen  

 

Vogelrichtlijn: algemene broedvogels  

Het projectgebied Wieringerhoek kent een grote diversiteit aan potentieel broedbiotoop voor een groot  

aantal algemeen voorkomende vogelsoorten. Dit broedbiotoop bestaat onder andere uit oevers van sloten,  

plassen, riet- en moerasland, bomen en bossen, graslanden, akkers, bewoond gebied, struweel  

en hagen. Het is met zekerheid te stellen dat in het projectgebied in de periode half maart-half juli  

broedende vogels in deze biotopen aanwezig zijn. Doorgaans wordt door bevoegd gezag geen ontheffing 

verleend voor overtredingen in het kader van broedgevallen van algemeen voorkomende vogels.  

 

Andere soorten: vrijgestelde soorten  

De provincie Noord-Holland heeft een aantal algemeen voorkomende soorten die beschermd zijn binnen 

het beschermingsregime ‘Andere soorten’, vrijgesteld in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling 

en bestendig beheer en onderhoud. De vrijstelling geldt voor het doden van individuen en voor het 

beschadigen/vernietigen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. De soorten zijn opgenomen in 

bijlage 3 van de Verordening vrijstelling soorten van de Provincie Noord-Holland. Het projectgebied 

Wieringerhoek is uitgestrekt en herbergt een grote diversiteit aan habitats waar de vrijgestelde soorten 

geschikt leefgebied kunnen vinden. Daarom is met zekerheid te stellen dat in het gehele gebied (een groot 

aantal van) deze beschermde, maar vrijgestelde soorten voorkomt. In onderstaande tabel zijn deze soorten 

weergegeven.  

 

 

Tabel 3.3 Vrijgestelde soorten in de provincie Noord-Holland 
 

Soorten 

aardmuis rosse woelmuis 

bosmuis tweekleurige bosspitsmuis 

dwergmuis veldmuis 

dwergspitsmuis vos 

egel woelrat 

gewone bosspitsmuis  

haas bruine kikker 

huisspitsmuis gewone pad 

konijn kleine watersalamander 

ondergrondse woelmuis meerkikker 

ree middelste groene kikker 

 

 

Aanwezige soorten 

In tabel 3.4 is voor de Wieringerhoek weergegeven welke onderscheidende soorten er in de periode  

2015-2019 zijn waargenomen. Dit is gebaseerd op waarnemingen in de NDFF. De Wieringerhoek is 

opgedeeld in drie deelgebieden, van noord naar zuid: Wieringen (inclusief kustzone Waddenzee), 

Wieringermeer (inclusief kustzone IJsselmeer en het oude poldergebied (Medemblik - Enkhuizen) (inclusief 

kustzone IJsselmeer). 
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Tabel 3.4 Waargenomen beschermde en onderscheidende soorten 
 

Wieringen Wieringermeer oude poldergebied 

Vogelrichtlijn 

buizerd buizerd buizerd 

huismus huismus huismus 

ransuil ransuil ransuil 

sperwer sperwer sperwer 

kerkuil slechtvalk steenuil 

 grote gele kwikstaart  

Habitatrichtlijn 

rugstreeppad rugstreeppad bever 

rivierdonderpad rivierdonderpad rivierdonderpad 

gewone dwergvleermuis baardvleermuis gewone dwergvleermuis 

laatvlieger gewone dwergvleermuis gewone grootoorvleermuis 

ruige dwergvleermuis gewone grootoorvleermuis grijze grootoorvleermuis 

bruinvis laatvlieger kleine/ruige dwergvleermuis 

 meervleermuis laatvlieger 

 rosse vleermuis meervleermuis 

 ruige dwergvleermuis  

 tweekleurige vleermuis  

andere soorten 

tengere distel boommarter boommarter 

kwabaal hermelijn bunzing 

bunzing waterspitsmuis hermelijn 

steenmarter wezel waterspitsmuis 

waterspitsmuis (in braakbal) gewone zeehond wezel 

wezel grijze zeehond gewone zeehond 

gewone zeehond   

grijze zeehond   

 

 

Vogels 

Qua het voorkomen van vogels (met een jaarrond beschermd nest) zijn de deelgebieden vergelijkbaar. 

Grootste verschil is het voorkomen van grote gele kwikstaart. Deze soort komt voor in het Robbenoordbos, 

dit ligt in het noordelijkste puntje van de Wieringermeer. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Kleine marterachtigen komen in het gehele plangebied voor, net als de waterspitsmuis. (Vraatsporen van) 

bever is waargenomen in het oude poldergebied bij de Markerwaarddijk. Hier is een eiland aanwezig met 

wat begroeiing waar de waarnemingen zijn gedaan. Bevers leven op de overgang van water naar land, en 

hebben begroeide oevers nodig. Dit leefgebied is niet tot nauwelijks aanwezig in projectgebied de 

Wieringerhoek. Het voorkomen van bever in Wieringen en de Wieringermeer is niet waarschijnlijk.  
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Zeehonden en bruinvis 

Zeehonden komen zowel in de Waddenzee als het IJsselmeer voor. Bruinvis komt alleen in de Waddenzee 

voor, al is zoet water geen belemmering. 

 

Vleermuizen 

Vleermuizen komen in het gehele plangebied voor. In de Wieringermeer is echter de soortenrijkdom het 

grootst. Dit is een groot gebied met veel lijnvormige structuren in de vorm van sloten en weinig bebouwing. 

Dit maakt dat het donker is en met genoeg foerageergebied. 

 

Voor enkele soorten specifiek zijn belangrijke functies in het gebied bekend. Voor de ruige dwergvleermuis 

is de Afsluitdijk een veel gebruikte migratieroute tussen het leefgebied in de Baltische staten en Polen en het 

paar- en overwintergebied in Nederland (bij12, 2017). De oevers van het IJsselmeer en het Markermeer-

IJmeer zijn een belangrijke migratieroute tussen de winter- en zomerverblijven van meervleermuis.  

Deze soort gebruikt ook lijnvormige structuren vanuit het binnenland naar het IJsselmeer om te foerageren 

(Rijkswaterstaat, 2017).  

 

Reptielen/amfibieën 

Qua onderscheidende reptielen/amfibieën is alleen de rugstreeppad waargenomen. Deze soort is in 

Wieringen en de Wieringenmeer waargenomen, maar zou volgens zijn verspreiding (zie afbeelding 3.7) ook 

in het oude poldergebied kunnen voorkomen. De soort is afhankelijk van kleine ondiepe wateren die snel 

opwarmen. Het oude poldergebied heeft minder van dit type leefgebied. 

 

 

Afbeelding 3.7 Verspreiding reptielen/ amfibieën (bron: NDFF) 
 

 
 

 

Ongewervelden 

Er zijn geen waarnemingen in de NDFF van beschermde ongewervelden. Het is echter niet ondenkbaar dat 

deze in het projectgebied aanwezig zijn. 

 

Vissen  

Kwabaal is in de Waddenzee bij Den Oever waargenomen. Het is echter een zoetwatervis, en zijn 

verspreidingsgebied volgt vooral de rivieren en het IJsselmeer (afbeelding 3.8). Waarschijnlijk komt de 

kwabaal dus in het gehele projectgebied Wieringerhoek voor. Rivierdonderpad heeft, net als kwabaal, 

leefgebied in oeverholten en tussen stenen in zoet water. Rivierdonderpad is ook in alle drie de 

deelgebieden van de Wieringerhoek waargenomen. 
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Afbeelding 3.8 Verspreidingsgegevens vissen (bron: NDFF) 
 

 
 

 

3.1.4 Exoten 

 

Het aandeel exoten in het IJsselmeer en Markermeer neemt nog steeds toe. Belangrijk zijn soorten 

die duidelijk impact hebben op voedselketens. Als ecosysteembouwers worden de driehoeks- en 

quaggamossel gezien als sleutelorganismen in het ecologisch functioneren van beide wateren. De 

driehoekmossel is al sinds de eerste helft van de 19e eeuw in de zoete Nederlandse wateren aanwezig en 

was één van de eerste zoetwatersoorten die het IJsselmeer na de afsluiting koloniseerden. Na 

de aanvankelijke toename van de dichtheid, is deze weer sterk afgenomen, eerst in het Markermeer begin 

jaren ’90 en vervolgens 10 jaar later in het IJsselmeer. De oorzaak voor de afname moet waarschijnlijk 

worden gezocht in vermindering van de nutriëntenbelasting, in het Markermeer versterkt door de hoge 

sliblast. Quaggamosselen zijn vanaf 2007 in het IJsselmeergebied aanwezig en hebben in 2009 dusdanige 

dichtheden bereikt dat in het zuiden van het IJsselmeer en het IJmeer de helderheid van het water in het 

voorjaar sterk is toegenomen (als gevolg van hun filtercapaciteit). Aanvankelijk gebeurde dat niet in het 

Markermeer en mogelijk ook niet in de noordelijke helft van het IJsselmeer (maar hier wordt geen doorzicht 

meer gemeten). Sinds 2013 is de helderheid echter ook in de westelijke delen van het Markermeer verhoogd. 

In het IJsselmeer loopt de kolonisatie van het noorden een paar jaar achter, in het voorjaar van 2015 bleken 

ook hier echter volgroeide quaggamosselen aanwezig. De relatieve vleesinhoud is vergelijkbaar met die van 

driehoeksmosselen en de ‘mosseletende’ watervogels hebben geen duidelijke (positieve) reactie vertoond 

op de kolonisatie, maaginhouden zijn diverser dan vroeger. Vogelpredatie is dus ook minder sturend voor 

de omvang van de mosselpopulatie. In een ANT (onderzoek naar oorzaken achter Autonome Neergaande 

Trends in vogelaantallen) survey in augustus 2012 over de meren kwamen relatief lage dichtheden van 

groter zoöplankton en spiering naar voren in de gebieden met hoge mosseldichtheden.  

 

Vanaf 2010 zijn in de beide meren zwartbekgrondel, gemarmerde grondel, naakthalsgrondel, pontische 

stroomgrondel en Kesslers grondel gesignaleerd. Eerder was ook de witvingrondel gevangen (2007), later 

niet meer, ook de naakthalsgrondel lijkt vooralsnog niet door te zetten. Vooral de zwartbekgrondel is echter 

zeer talrijk geworden, vooral in het oeverbereik. In 2013 bedroeg het gewichtsaandeel in bemonsteringen 

langs oevers met riet of vooroevers ongeveer een derde van de totale vispopulatie ter plaatse, langs 

steenoevers bijna driekwart. De soort vormt inmiddels een belangrijke voedselbron voor aalscholvers en 

futen. In het Markermeer worden in toenemende mate roofbleien aangetroffen.  

 

Wolhandkrab is kort na de afsluiting van de Zuiderzee verschenen en vertoont lange termijn fluctuaties in 

populatie omvang. Wolhandkrab was van 2000-2006 en ook rond 2010 relatief talrijk en nam daarna weer 

wat af. In het Markermeer en IJmeer is sinds 2010 sprake van een toenemende populatie Amerikaanse 

rivierkreeften, vooral langs de dijken maar ook in de mosselgebieden (STIJ, 2016). 
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3.1.5 Autonome ontwikkeling natuur 

 

De referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie én de autonome ontwikkelingen. Deze paragraaf 

beschrijft de autonome ontwikkelingen die onderdeel uitmaken van de referentiesituatie natuur.  

 

In lijn met de autonome ontwikkelingen in hoofdstuk 2 wordt een vispassage bij Kornwerderzand 

gerealiseerd: de vismigratierivier. De aanleg van de vismigratierivier dient de volgende doelen:  

1 herstel van de (estuariene) migratieroute voor trekvissen ten behoeve van gezonde vispopulaties in de 

Waddenzee, het IJsselmeer en het achterland; 

2 het creëren van basisvoorwaarden voor een duurzame visserij (sport en beroep); 

3 een impuls geven aan recreatie en toerisme, waarbij educatie en voorlichting over vismigratie en de 

zoet-zout overgangen een belangrijke nevenfunctie vormen. 

Uitgangspunt voor project Wieringerhoek is dat de vismigratierivier is gerealiseerd.  

 

De bouw van Windpark Fryslân heeft negatieve effecten op de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-

gebied IJsselmeer. Deze zijn in beeld gebracht door de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen die zijn 

gesteld voor het IJsselmeer en andere Natura 2000-gebieden voor soorten en habitat te bepalen. Relevante  

effecten worden slechts verwacht voor vogels. Na inachtneming van mitigerende maatregelen, zoals het 

stilzetten van de windmolens op piekmomenten m.b.t. vogeltrek is uitgesloten dat de sterfte door aanvaring 

met de windmolens lijdt tot significant negatieve effecten. Voor topper, dwergmeeuw, visdief en zwarte stern 

resteren na mitigatie negatieve effecten. 

 

N2000-beheerplan 

Zowel voor de Waddenzee als het IJsselmeer is een Natura 2000-beheerplan opgesteld. Voor het IJsselmeer 

gaat het om het Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied 2017 - 2023. Hierin zijn de volgende maatregelen 

uit reeds vastgesteld beleid opgenomen: 

- vistrekbevorderende maatregelen gericht op het verbeteren van vistrekmogelijkheden tussen IJsselmeer 

en Markermeer, IJsselmeer en Waddenzee en IJsselmeer en regionale wateren, dit is tevens een KRW-

maatregel;  

- inzetten op duurzame visserij; 

- in de net buiten de Natura 2000 begrenzing en binnendijks gelegen Koopmanspolder, nabij Andijk, 

wordt door de provincie Noord-Holland in een samenwerkingsverband met nog vijf andere partijen 

gewerkt aan de realisatie van een water- en moerasrijk stukje binnendijkse natuur van 16 ha groot, 

waarmee eveneens een bijdrage wordt geleverd aan de versterking van Natura 2000 in het IJsselmeer. 

De meerwaarde van Koopmanspolder voor Natura 2000 is gelegen in verbetering van de 

voedselbeschikbaarheid door middel van vispasseerbaarheid en paai- en opgroeigebied voor vis. 

De overige maatregelen (aanvullende instandhoudingsmaatregelen) maken geen onderdeel uit van de 

referentiesituatie.  

 

Voor de Waddenzee gaat het om Natura 2000-beheerplan Waddenzee Periode 2016 - 2022. Ook hier wordt 

onderscheid gemaakt tussen maatregelen uit reeds vastgesteld beleid en overige beheermaatregelen. De 

maatregelen uit reeds vastgesteld beleid maken onderdeel uit van de referentiesituatie en worden hier 

genoemd.  

- herstel van de kwaliteit van ‘slik- en zandplaten’: stimulering uitbreiding zeegrasvelden (door uitzaaien); 

- kennisopbouw gericht op relaties slibhuishouding, vertroebeling en ecologie; 

- verbetering vismigratie IJsselmeer - Waddenzee; 

- vismigratie Waddenzee - Lauwersmeer. 

 

Doorkijk (2030 - 2050) natuur 

Los van de klimaatontwikkelingen zijn er geen andere ontwikkelingen bekend, die in de doorkijk van 2030-

2050 van invloed kunnen zijn op de Waddenzee en het IJsselmeer.  
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3.2 Water 

 

3.2.1 Waterkwaliteit - IJsselmeer 

 

Hieronder wordt de waterkwaliteit van de KRW-waterlichamen in of nabij het projectgebied beschreven. Het 

IJsselmeer en Waddenzee wordt hierin uitgebreid beschouwd, omdat hier de meeste maatregelen zullen 

plaatsvinden. In de overige KRW-waterlichamen vinden geen of minder maatregelen plaats, dit betreft de 

KRW-waterlichamen Waddenzee vastelandkust, Waterdelen Amstelmeerboezem, Amstelmeer, Waterdelen 

Wieringermeer-West en -Oost, Waterdelen polder Vier Noorder Koggen en Waterdelen polder Grootslag.  

 

KRW 

Het IJsselmeer is een KRW-waterlichaam met watertype M21 (grote diepe gebufferde meren). Volgens de 

KRW-factsheet was de biologische toestand van het IJsselmeer in 2018 ‘goed’ op de maatlat voor 

macrofauna, overige waterflora en vis, en ‘matig’ op de maatlat voor fytoplankon (factsheet KRW v3.63, d.d. 

16 oktober 2018). De biologie ondersteunende parameters scoren meest ‘goed’, behalve het doorzicht 

(‘slecht’), de zuurgraad (‘matig’) en de hoeveelheid stikstof (‘ontoereikend’). 

 

Nutriënten 

De fysisch-chemische en biologische waterkwaliteit van het IJsselmeer is de afgelopen decennia aan grote 

verandering onderhevig geweest. Een belangrijke sturende factor in de waterkwaliteit is de externe 

nutriëntenbelasting (Noordhuis et al. 2014, STIJ 2016). Deze was in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw 

zeer hoog door ongezuiverde organische lozingen vanuit steden en via de rivieren. In de jaren ‘60 werden de 

organische lozingen steeds meer gezuiverd, maar bleef de aanvoer van opgeloste nutriënten hoog. Vanaf de 

jaren ‘80 zijn ook maatregelen genomen om de opgeloste nutriënten te verwijderen. De totale externe 

nutriëntenbelasting is daardoor sterk gaan dalen. Sinds 2005 ligt de concentratie P-totaal vaak onder de 

rapportagegrens van 0,05 mg P/l. De belangrijkste aanvoer van fosfor naar het IJsselmeer is, via de IJssel, de 

Rijn. De concentratie P-totaal in de Rijn is inmiddels gedaald tot de concentraties van voor de sterke 

eutrofiering. In tegenstelling tot fosfor vertoont de stikstofconcentratie een minder sterke daling in de jaren 

’80 van de vorige eeuw; stikstof vertoont een meer geleidelijke daling die nog steeds aan de gang is.  

 

Fytoplankton en doorzicht 

Het verloop van de nutriëntconcentraties sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw is niet 1 op 1 terug te zien in 

de hoeveelheid fytoplankton. In de zomermaanden is de hoeveelheid chlorofyl-a (een maat voor de 

hoeveelheid algen) afgenomen van gemiddeld circa 100 µg chlf-a/l (in 1987-1995) naar gemiddeld circa  

70 µg chlf-a/l (in 1996-2007). De jaargemiddelde fytoplanktonbiomassa is echter nauwelijks veranderd. Wel 

is er een verschuiving opgetreden door het jaar heen, met hogere biomassa’s in het voorjaar en lagere 

biomassa’s in de zomer (R. Bijkerk in Noordhuis 2010). Een belangrijke verandering in het fytoplankton in het 

IJsselmeer is dat het aandeel kleinere algen groter is geworden. Dit kan het doorzicht extra verlagen, doordat 

een groot aandeel kleine algen tot extra scattering (weerkaatsing) van licht leidt.  

 

Een andere belangrijke verandering is dat het fytoplankton in reactie op de verminderde nutriëntenbelasting 

minder fosfor is gaan bevatten (Noordhuis et al. 2014). Hierdoor hebben de algen minder voedingswaarden 

gekregen voor de organismen die van algen leven, zoals mosselen en zoöplankton.  

  

Fytoplankton vormt samen met andere zwevende delen zoals dode algen en opgewoeld organisch en 

anorganisch sediment het zwevend stof. Alle zwevende deeltjes zijn samen in grote mate bepalend voor de 

mate van uitdoving van licht in het water, en dus bepalend voor het doorzicht van het water. Het zwevend 

stof bestaat in het IJsselmeer voor circa 50 % uit organisch materiaal. Tussen 1970 en 2010 is er geen 

duidelijke trend in de concentratie zwevend stof, maar wel vallen de hoge concentraties in de jaren ’80 op 

(rond het jaar 2000 deden die zich echter ook weer voor). Zoals hierboven is uitgelegd, is ook de 

hoeveelheid fytoplankton niet evenredig afgenomen met de nutriëntconcentraties. Alleen in de 

zomermaanden is de hoeveelheid chlorofyl-a gedaald. Het positieve effect van deze afname op het 

doorzicht wordt echter beperkt doordat het aandeel kleinere soorten is toegenomen ten koste van het 

aandeel grotere soorten.  
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In de metingen is dan ook te zien dat het doorzicht in het IJsselmeer sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw 

nauwelijks is verbeterd (afbeelding 3.9). In de laatste 10 jaar (2009-2017) is het doorzicht wel iets verbeterd, 

vooral in het voorjaar.  

 

 

Afbeelding 3.9 Het maandgemiddelde doorzicht in het IJsselmeer in drie perioden (aangeleverd door R. Noordhuis  

                         9 juli 2019) 

  
 

 

Afbeelding 3.10 Waterkwaliteit KRW-waterlichaam IJsselmeer 
 

 
 

 

Zoutgehalte 

De Zuiderzee kende een hoge zoutconcentratie van circa 2.000 mg Cl/l in het zuiden tot circa  

15.000 mg Cl/l in het noorden). Na de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 is het IJsselmeergebied binnen 

enkele jaren verzoet (tot onder de 200 mg Cl/l). De jaargemiddelde concentratie ligt tegenwoordig rond de 

100 mg Cl/l.  
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Bij de indeling van estuariene zones over de zoet-zoutgradiënt wordt het water tot een concentratie van  

300 mg Cl/l als zoet aangemerkt (tabel 3.5). Echter, voor de waterkwaliteit van het IJsselmeer geldt vanuit de 

Kaderrichtlijn Water een normwaarde van maximaal 200 mg Cl/l (zomergemiddeld). De inname van 

IJsselmeerwater voor de drinkwaterproductie bij Andijk sluit automatisch bij een zoutconcentratie van circa 

140 mg Cl/l. Kortom, binnen de zoete zone zijn weer verschillende zoutnormen te onderscheiden, 

afhankelijke van de functie.  

 

 

Tabel 3.5 Indeling estuariene zones naar saliniteit. De weergegeven chlorideconcentratie (mg/l) is berekend door het zoutgehalte 

                (psu) te delen door 1,8 (de Leeuw & Backx 2001; Tangelder et al. 2017) 
 

Klasse Zone Chlorideconcentr

atie (mg Cl/l) 

Aanwezigheid van saliniteitsklasse in de Wieringerhoek 

zoet (rivierwater) limnetische zone < 300 IJsselmeer en instromende rivieren 

licht brak oligohaliene zone 300 - 3.000 Wieringermeer  

brak mesohaliene zone 3.000 - 10.000 Waddenzee (nabij Afsluitdijk) 

sterk brak  polyhaliene zone 10.000 - 17.000 Waddenzee 

zout (zeewater) euhaliene zone >17.000 Noordzee 

 

 

Er is geen recente chloridebalans van het IJsselmeer beschikbaar. Er zijn alleen verouderde gegevens 

beschikbaar (uit het ‘Beheersverslag Rijkswateren IJsselmeergebied 2002-2004’) en een eerste schatting van 

de chloridebelasting in de droge zomer van 2018 (met een grote onzekerheidsmarge). De belangrijkste bron 

van chloriderijk water (licht brak tot brak) is de Waddenzee (via kwel, via lek in de spuisluizen maar vooral via 

de schutsluizen). Daarnaast wordt er vanuit de Wieringermeer soms brak water uitgemalen via gemaal Lely. 

Er De in omvang belangrijkste ingaande waterstromen, de IJssel en het Zwarte water, zijn (tegenwoordig) 

zeer zoet (rond de 100 mg Cl/l). Er worden maatregelen om zoutindringing tegen te gaan getroffen.  

 

 

3.2.2 Waterkwaliteit - Waddenzee 
 

KRW 

De Waddenzee is een KRW-waterlichaam met watertype K2 (beschut polyhalien kustwater). Volgens de 

KRW-factsheet was de bioloische toestand van de Waddenzee in 2018 ‘goed’ op de maatlat voor 

macrofauna, ‘matig’ voor fytoplankton en ‘ontoereikend’ voor overige waterflora. De maatlat voor vis is niet 

van toepassing voor KRW-waterlichamen met watertype K2 (factsheet KRW v3.63, d.d. 16 oktober 2018). De 

meeste biologie ondersteunende parameters zijn niet van toepassing bij watertype K2. De parameters 

‘temperatuur’ en ‘zuurstofverzadiging’ scoren ‘goed’, ‘DIN’ (de concentratie anorganisch stikstof) scoort 

‘matig’ (afbeelding 3.11). 
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Afbeelding 3.11 Waterkwaliteit KRW-waterlichaam Waddenzee 
 

 
 

 

3.2.3 Waterkwantiteit 

 

De watersysteemkaart in afbeelding 3.12 geeft een indruk van het waterbeheer en de belangrijkste 

waterstromen in en tussen de watersystemen binnen het projectgebied Wieringermeer: het IJsselmeer, de 

aangrenzende polders en de Waddenzee. De grootste instroming is de afvoer van de IJssel (70 %) en het 

Zwarte Water (10-20 %). Andere instroompunten zijn de boezem- en poldergemalen in Flevoland, Overijssel, 

Friesland en Noord-Holland. Vanuit het IJsselmeer wordt water ingelaten naar de omliggende polders ten 

bate van de watervoorziening in de zomer (weergegeven met de rode pijltjes in de watersysteemkaart). 

Hieronder wordt daar verder op ingegaan. Het wateroverschot van het IJsselmeer wordt via 2 spuicomplexen 

onder vrij verval op de Waddenzee geloosd. Er kan alleen gespuid worden als de waterstand van de 

Waddenzee voldoende laag is: in de winter is dat gemiddeld maar zo’n 4 tot 6 uur per dag het geval 

(‘spuivenster’).  

 

Met de afvoer via de spuisluizen wordt het peil van het IJsselmeer beheerd. Het IJsselmeer heeft een 

tegennatuurlijk peilbeheer. Voor het IJsselmeer betekent dit een fluctuerend peil in de zomer tussen NAP - 

0,10 m en NAP - 0,30 m, in de winter geldt een gemiddeld peil van NAP -0,25 m. 

 

Een groot deel van Noord-Nederland ontvangt water vanuit het IJsselmeer(gebied). In totaal is circa 30 % 

van Nederland afhankelijk van de zoetwatervoorraad in het IJsselmeer. In de Wieringerhoek liggen inlaten 

naar de Amstelmeerboezem, Wieringermeer en naar de polders van West-Friesland Het Grootslag en Vier 

Noorderkoggen. Deze inlaten zijn met rode pijltjes weergegeven op de watersysteemkaart. Deze 

waterstromen dienen dus niet het peilbeheer van het IJsselmeer, maar dat van de polders. Bovendien ligt er 

bij Andijk een innamepunt voor drinkwaterproductie (zie onderstaand kader).  

 

Vanuit het IJsselmeer is er wegzijging naar het diepe grondwater. Vanuit de Waddenzee komt er water het 

IJsselmeer binnen via kwel (onder de Afsluitdijk door vanwege de gemiddeld lagere waterstand in het 

IJsselmeer dan in de Waddenzee), en via de schutsluizen en spuisluizen.   
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Afbeelding 3.12 Watersysteemkaart van het IJsselmeer en wateruitwisseling met de aangrenzende polders en Waddenzee 
 

 
 

 

3.2.4 Autonome ontwikkeling water 
 

Met betrekking tot waterkwaliteit mag worden verwacht dat als gevolg van de KRW maatregelen de 

waterkwaliteit in het IJsselmeer, Waddenzee en binnenwateren zal verbeteren. De laatste jaren verbetert de 

waterkwaliteit van zowel de IJssel als het IJsselmeer. Voor het project Wieringerhoek worden de maatregelen 

tot 2021 gerekend tot de referentiesituatie. De prognose tot 2027, zoals weergegeven in afbeelding 3.10 en 

3.11 maakt geen onderdeel uit van de referentiesituatie.  

 

Maatregelen - IJsselmeer 

Om de toestand van het KRW-waterlichaam aan de doelen te laten voldoen, zijn voor het IJsselmeer in de 

periode 2010 tot en met 2015 verschillende maatregelen uitgevoerd: 

- duurzame visserij IJsselmeer om de vis- en schelpdierstand te beheren; 

- verwijderen vervuilde bagger bij Den Oever; 

- verwijderen vervuilde bagger bij Enkhuizen; 

- onderzoek naar aangepast beheer in verband met drinkwaterbeschermingszones bij Andijk; 

- aanleg van twee vispassages in de Afsluitdijk (één is uitgevoerd, de ander is gefaseerd); 

- vispasseerbaar maken van 13 kunstwerken in het IJsselmeer (9 uitgevoerd, 4 gefaseerd); 

- visvriendelijk spui- en schutsluisbeheer Afsluitdijk, aanvullend worden zoutwaterafvoersystemen 

aangelegd. 

 

In het stroomgebiedbeheerplan zijn voor de periode 2016 tot en met 2021 tevens maatregelen opgevoerd: 

- duurzame visserij IJsselmeer om de vis en schelpdierstand te beheren; 

- onderzoek naar risico’s en maatregelen van/voor scheepvaart in drinkwaterbeschermingszone; 

- vispasseerbaar maken van kunstwerken in de Afsluitdijk en het omliggend gebied van het IJsselmeer; 

- mitigatie peilbeheer door het uitvoeren van actief vegetatiebeheer; 

- uitvoeren van onderzoek naar de herkomst van en maatregelen tegen stoffen die de kwaliteitseisen 

overschrijden. 

 

Maatregelen - Waddenzee 

Voor de Waddenzee zijn in de periode 2010 tot en met 2015 verschillende maatregelen uitgevoerd: 

- verkennen van de mogelijkheden om verdere achteruitgang van eilandkwelders te voorkomen; 



29 | 48 Witteveen+Bos | 114828-4.3.1/19-020.992 | Definitief 

 

- aanplant zeegras; 

- pilot herstelprogramma droogvallende mosselbanken; 

onderzoek naar de slibhuishouding van de Waddenzee. 

 

In het stroomgebiedbeheerplan zijn voor de periode 2016 tot en met 2021 tevens maatregelen opgevoerd: 

- opschalen uitzaai zeegras; 

- vispasseerbaar maken van kunstwerken Texel; 

- voortzetten onderzoek naar de slibhuishouding van de Waddenzee; 

- uitvoeren onderzoek naar normoverschrijdende specifiek verontreinigende stoffen. 

 

Als gevolg van toegenomen getij-indringing zijn er minimale verschillen in het zoutgehalte van de 

Waddenzee. De effecten van de autonome ontwikkeling op de dynamiek van de saliniteit in de Waddenzee 

zijn verwaarloosbaar.  

 

Vanwege de zeespiegelstijging in de afgelopen eeuw (20 cm) en de voorspelde stijging in de komende eeuw 

(20 tot 60 cm) wordt het spuivenster steeds korter. Bovendien wordt verwacht dat de neerslag in de 

komende tijd toe zal nemen als gevolg van klimaatverandering. Daarom wordt op dit moment (2019) 

gewerkt aan de vergroting van de afvoercapaciteit bij Den Oever, waarbij zowel extra spuikokers alsook 2 

gemalen gebouwd worden. 

 

Doorkijk (2030 - 2050) water 

De toegenomen zeespiegelstijging is mogelijk van grotere mate van invloed op het zoutgehalte in de 

Waddenzee. Los van de klimaatontwikkelingen zijn er geen andere ontwikkelingen bekend, die in de doorkijk 

van 2030-2050 van invloed kunnen zijn op de Waddenzee en het IJsselmeer. 

 

 

3.3 Bodem 

 

3.3.1 Bodemkwaliteit 

 

De bodemkwaliteit valt op te splitsen in twee delen, de waterbodem voor het IJsselmeer en Waddenzee en 

de landbodem voor het gedeelte van het projectgebied dat op land valt. Dit deel valt in de gemeenten 

Hollands Kroon, Enkhuizen en Medemblik.  

 

Waterbodem  

Voor het IJsselmeer is geen bodemkwaliteitskaart beschikbaar. Uit beschikbaar onderzoek komt de 

verwachting naar voren dat er geen sprake is van verontreiniging, gezien de afwezigheid van 

milieugevaarlijke activiteiten in het verleden op het IJsselmeer. Voor een aantal havenlocaties geldt dat er 

wel verdachte activiteiten hebben plaatsgevonden (Rijkswaterstaat en Oranjewoud, 2008). 

 

Bij het sluizencomplex Den Oever (Binnenhaven, Buitenhaven, Voorhaven, Noorderhaven, Waddenhaven, 

vaargeul IJsselmeer) is de waterbodemkwaliteit bepaald. Hieruit blijkt dat de waterbodems over het 

algemeen voldoen aan de normen van het Besluit bodemkwaliteit en dat het bodemmateriaal verspreidbaar 

en toepasbaar is in zoute oppervlaktewateren (RWS, 2015). 

 

De waterbodem ter plaatse van de Zuiderhaven bij Den Oever was sterk verontreinigd, de sanering is 

afgerond in 2013. De waterbodemsanering van de binnenhavens van Enkhuizen is in 2009 afgerond. De 

sanering van de haven van Medemblik is in 2018 afgerond.  

 

Landbodem 

Binnen het onderzoeksgebied liggen veel locaties verdacht op het voorkomen van een 

bodemverontreiniging. Veel van deze locaties zijn echter beperkt relevant, omdat de betreffende locaties al 

voldoende zijn onderzocht, reeds zijn gesaneerd of geen sprake is van een ‘geval van ernstige 

bodemverontreiniging’. De locaties waar nog actieve nazorg, veldonderzoek of saneringswerkzaamheden 

moeten plaatsvinden zijn vooral van belang. 

 



30 | 48 Witteveen+Bos | 114828-4.3.1/19-020.992 | Definitief 

 

Voor het signaleren van de risicovolle locaties is het allereerst noodzakelijk om meer duidelijkheid over de 

exacte locaties met ingrepen te verwerven. Op basis hiervan kan worden bepaald of het noodzakelijk is om 

de kenmerken, zoals ernst en omvang, nader te bepalen en dossiers in te zien. Het gaat hier om locaties 

waarvan gegevens aanwezig zijn, maar de status onbekend, locaties waarvoor een saneringsactiviteit moet 

worden uitgevoerd, locaties die al zijn onderzocht of gesaneerd en locaties waarvoor onderzoek uitgevoerd 

moet worden of de historie bekend is. Deze locaties staan aangegeven in afbeelding 3.13. 
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Afbeelding 3.13 Risicovolle locaties bodemverontreiniging 
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3.3.2 Aardkundige waarden 

 

Waddenzee 

De Waddenzee is uitgeroepen tot natuurlijk Werelderfgoed. Het is een niet erg diep watergebied met een 

relatief vlakke kust. Het leefgebied heeft getijdengeulen, zeegras-weiden, mosselbanken, zandbanken, 

wadden, zoutmoerassen, stranden en duinen. Het gebied is een van de laatst overgebleven grootschalige bij 

eb droogvallende ecosystemen waar natuurlijke processen blijven functioneren. Het geheel heeft een hoge 

aardkundige waarde. Het gebied is UNESCO Werelderfgoed en is Rijksbeschermd via het Besluit algemene 

regels ruimtelijke ordening.  

 

De kustlijn van het waddengebied en het IJsselmeergebied is door de eeuwen heen continue onderhevig 

geweest aan verandering van klimaat, temperatuur, zeespiegel, ijs, wind, rivieren, maar ook van menselijk 

ingrijpen. De eerste bewoners beschermden zich tegen de kracht van het water door dijken te bouwen; de 

voorheen dynamische kustlijn werd ‘gefixeerd’. Doorbraken van dijken en het herstel daarvan zorgden echter 

dat de kustlijn onregelmatig werd. Buiten de dijken zette het natuurlijke proces van kustvorming zich voort.  

 

Door technische vooruitgang in de afgelopen eeuw veranderde het beeld van de kust en kreeg het naast 

onregelmatige en natuurlijke vormen ook rechte lijnen. Na sluiting van de Afsluitdijk is het geomorfologische 

proces aan de IJsselmeerzijde onder invloed van getij en stroomgeulen grotendeels tot stilstand gekomen. 

De kenmerkende stroomgeulen van de voormalige Zuiderzee worden doorsneden door de Afsluitdijk. 

 

IJsselmeer 

De morfologie op het IJsselmeer is vrijwel statisch en bestaat uit ondiepe en diepe gebieden die zijn 

ontstaan voor de afsluiting van de Zuiderzee. Het weerspiegelt het mariene en estuariene verleden. Naast 

diep uitgesneden getijdegeulen (tot 9 m beneden NAP) komen hoge zandvlaktes voor, zie afbeelding 3.14. 

Op de bodem van het IJsselmeer liggen resten van de prehistorische mens en sporen van zijn leefwijze, zoals 

vuursteen en aardewerk. Op een aantal plaatsen is de oorspronkelijke bodem daar nog ongestoord 

aanwezig. De aardkundige waarde is middelhoog, omdat de processen niet meer actief zijn. Daarnaast 

kunnen deze processen niet beleefd worden.  
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Afbeelding 3.14 Dieptekaart IJsselmeer 
 

  
 

 

Noord-Hollandse oeverzone 

Provincie Noord-Holland heeft verschillende gebieden aangewezen als aardkundig waardevol of aardkundig 

monument. Het gaat hierbij om het Balgzand en het eiland Wieringen dat is aangewezen als aardkundig 

waardevol, zie afbeelding 3.15. Wieringen is ontstaan rond twee centrale erosieresistente keileembulten met 

aan het oppervlak lokaal dekzanden uit de laatste ijstijd. 

 

Bijzondere aardkundige verschijnselen zijn onder meer:  

- inversie-kreekruggen ten zuiden en westen van Middenmeer; 

- relicten van grondmoreneruggen (met dekzand) die lokaal aan het oppervlak voorkomen rondom 

Kreileroord; 

- de Ven (nabij Noorderdijk in Enkhuizen-Noord) is een mooi voorbeeld van een buitendijkse 

aanwasvlakte, met plaatselijk veenvorming en brakke omstandigheden, een overblijfsel van de 

voormalige Zuiderzee-invloed;  

- de buitendijkse aanwasvlakte nabij Nespolderdijk (Onderdijk) en de Kromme Leek (een meanderend 

voormalig veenstroompje nabij Hoorn-Wervershoof); 

- nabij Wervershoof-Onderdijk komt een meerbodem voor met veengyttja; 

- een kreekruggensysteem nabij Polder het Grootslag (Westwoud-Oosterblokker, Drechterland). 
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Afbeelding 3.15 Aardkundige waarden (bron: provincie Noord-Holland) 

 
 

 

3.3.3 Autonome ontwikkeling bodem 

 

De autonome ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de bodem- en waterbodemkwaliteit zijn 

ontwikkelingen die ingrepen in de bodem of waterbodem met zich mee brengen. De regelgeving is erop 

gericht dat een initiatiefnemer moet voorkomen dat hij/zij de bodem verontreinigt (zorgplicht uit de Wet 

bodembescherming). Ook voor de waterbodem geldt dit uitgangspunt. De verwachting is dat de bodem- en 

waterbodemkwaliteit als gevolg van toekomstige ontwikkelingen gelijk blijven of mogelijk iets verbetert als 

gevolg van eventueel uit te voeren saneringen.  

 

In de autonome ontwikkeling wordt rekening gehouden met het regelmatig op diepte brengen van de 

vaargeulen en havens in het IJsselmeer en Waddenzee. Er wordt geen waarneembare morfologische effecten 

in het IJsselmeer verwacht. Voor de Waddenzee geldt dit natuurlijke systeem altijd in beweging is, lichte 

erosie van de geulen en sedimentatie van de platen is daardoor aan de orde.   

 

Doorkijk (2030 - 2050) bodem 

Ook voor de langere termijn geldt dat de bodem- en waterbodemkwaliteit gelijk blijft of mogelijk iets 

verbetert. De verwachting is dat de bodem van de Waddenzee op lange termijn, hetzij vertraagd, meestijgt 

met de zeespiegelstijging.  

 

 

3.4 Landschap en cultuurhistorie 

 

Noord-Holland beschikt over een unieke en rijke variatie aan (open) landschappen, ruimtelijke structuren, 

aardkundige en archeologische waarden, cultuurhistorie en gebouwd (wereld)erfgoed. In deze paragraaf 

wordt allereerst kort de ontstaansgeschiedenis van de Noord-Hollandse oeverzone beschreven, opgedeeld 

in drie delen, Wieringen, Wieringermeer en West-Friesland. Daarna volgt de beschrijving van de huidige 

waarden via de aspecten: landschapstype en -structuur, ruimtelijk-visuele kenmerken, historisch-

geografische waarden en historisch-bouwkundige waarden.  
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3.4.1 Ontstaansgeschiedenis 

 

Wieringen 

Het keileemlandschap van Wieringen is in de voorlaatste ijstijd ontstaan door de opstuwende werking van 

het landijs. Tot zo’n 1.000 jaar geleden lag de keileembult van Wieringen in een uitgestrekt veengebied dat 

de rest van het gebied bedekte. Door diverse bedijkingen vanaf de 10e eeuw kon het gebied in gebruik 

genomen worden. Echter, door de ontwatering van het veen daalde het maaiveld en werd het veen vatbaar 

voor overstromingen. Grote delen van het veengebied werden weggeslagen en Wieringen werd een eiland.  

 

Wieringermeer 

In de 20e eeuw werd begonnen met de Zuiderzeewerken om land te beschermen tegen overstromingen en 

extra gronden te verkrijgen voor de landbouw. In 1930 werd hiervoor de Afsluitdijk aangelegd en ontstond 

het IJsselmeer. De aanleg van de Wieringermeerpolder behoorde tot een van de eerste stappen in de 

realisatie voor nieuwe landbouwgebieden. De polder is primair opgezet als agrarisch productielandschap.  

 

West-Friesland Oost 

De Westfriese Omringdijk (afgerond omstreeks 1300) vormt een herkenbare omlijsting van het oude 

zeekleilandschap van West-Friesland. In het Westfriese landschap zijn lokale landschappelijke verschillen 

ontstaan door de ontstaansgeschiedenis, de strijd tegen het water, de ligging en vooral de groei van de 

steden, de mate van ruilverkaveling en de huidige dynamiek. Het oostelijk deel van West-Friesland vormt 

ook de kust van het IJsselmeer en het Markermeer. In dit gebied herinneren de karakteristieke binnensteden 

van Medemblik, Enkhuizen en Hoorn aan het Zuiderzee- en VOC-verleden.  

 

 

3.4.2 Landschapstype en -structuur  

 

Hieronder wordt ingegaan op de deelgebieden Wieringen, Wieringermeerpolder en West-Friesland Oost. 

Hierbij hoort ook de oeverzone langs het IJsselmeer. Voor het deelgebied IJsselmeer en Waddenzee blijven 

er dan geen structuren over. Het gebied is een waterlandschap.  

 

Wieringen 

Het gebied wordt gekenmerkt door het historische, reliëfrijke keileemlandschap van Wieringen en het 

aandijkingenlandschap van Polder Waard-Nieuwland en Groetpolder. Op het voormalig eiland Wieringen is 

sprake van keileembulten en lagere open kogen. Door de aanwezigheid van het Amstelmeer is de 

keileemopduiking vanuit het westen nog als eiland herkenbaar (Provincie Noord-Holland, 2018).  

 

Wieringermeerpolder 

De nieuwe grootschalige droogmakerij van de Wieringermeerpolder staat in groot contrast met het 

voormalig eiland Wieringen. De polder is als agrarische productiepolder ontworpen vanuit een 

totaalconcept. Het poldervlak van de Wieringermeer is opgedeeld in vier polderafdelingen met een eigen 

oriëntatie en maatvoering van de kavels. Het verkavelingsplan is niet ontworpen vanuit een middenlijn naar 

de randen toe, zoals gebruikelijk was, maar vanuit de randen naar het centrum toe. Hierdoor zijn restkavels 

aan de randen vermeden, maar ontstond een driehoekig centrum met restkavels. In de polder zijn, voor de 

geoefende kijker, kleine hoogteverschillen waarneembaar van de oude kreekruggen. In het noordoosten 

liggen, op voor de landbouw onrendabele grond, het Robbenoordbos en Dijkgatsbos. Deze zijn ontstaan 

toen terugtrekkende Duitse troepen in de Tweede Wereldoorlog de dijk opbliezen.  

 

West-Friesland Oost 

West-Friesland Oost is een oud zeekleilandschap met de karakteristiek van een veenontginningsgebied. 

Kenmerken zijn de lange veenlinten en opstrekkende kavels haaks op de linten. De ligging van de linten is 

afhankelijk van de richting van de ontginningen en vaak sterk gerelateerd aan de ondergrond (de hogere 

kreekruggen). De kronkelende dijken en de braken en wielen zijn het resultaat van de lange strijd tegen het 

buitenwater. 
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Langs de IJsselmeerkust tussen Medemblik en Enkhuizen, aan de Westfriese Omringdijk, liggen buitendijkse 

gebieden, die behoren tot het voormalig Zuiderzeelandschap. Samen met de kleinschalige gebieden 

binnendijks vormt dit een afwisselende kustzone, waar binnen- en buitendijks land een duidelijke relatie met 

elkaar hebben. Het gebied ten oosten van Twisk (beschermd dorpsgezicht), Oostwoud en Hauwert bestaat 

nog uit historisch, niet ruilverkaveld landschap. 

 

 

3.4.3 Ruimtelijk-visuele kenmerken  

 

Wieringen 

Wieringen heeft een vrij gesloten en kleinschalig karakter. Vanaf de hogere delen zijn de zichtlijnen vaak wel 

lang en verrassend, bijvoorbeeld over het Wad richting Den Helder of over de Wieringermeerpolder. De 

kogen zijn relatief open gebieden. De ligging aan de Waddenzee, het Amstelmeer en het IJsselmeer zorgt 

voor grote openheid rond het voormalig eiland. Polder Waard-Nieuwland en de Groetpolder zijn relatief 

open, met de ringdijken als ruimtelijke begrenzing.  

 

Wieringermeerpolder 

De Wieringermeerpolder is als geheel een van de meest open landschappen van Noord-Holland, met daarin 

de regelmatig verspreid liggende massa’s van boerderijen en erfbeplanting langs wegen en vaarten. Deze 

vormen groene eilanden in een zee van ruimte. In een deel van de polder is het open karakter verdwenen 

door het glastuinbouwgebied/de Agriport en andere grootschalige ontwikkelingen langs de A7. 

 

West-Friesland Oost 

De Westfriese Omringdijk vormt door zijn hoogte en herkenbare dijkprofiel een duidelijke begrenzing tussen 

de andere gebieden, maar ook het water van het IJssel- en Markermeer. Vanaf de dijk tussen Hoorn en 

Enkhuizen is de grote open maat van het IJsselmeer en het Markermeer goed te beleven, tussen Enkhuizen 

en Medemblik wordt het zicht soms belemmerd door een tussenzone van buitendijks land, beplanting en 

recreatievoorzieningen. Verspreid door West-Friesland Oost staan enkele molens als markante objecten in 

het landschap. 

 

Het oostelijke deel, waarin het projectgebied ligt, is het minst open gebied van West-Friesland. Het verloor 

de grootschalige openheid door de aanleg van woongebieden, bedrijventerreinen en agrarische bebouwing 

en is nu matig open tot gesloten. Het gebied ten noorden van Enkhuizen is nog open tot zeer open. 

 

IJsselmeer en Waddenzee 

Het grote wateroppervlak van het IJsselmeer wordt als ‘leeg’ en ‘oneindig’ ervaren. Vanaf het water is de 

strakke lijn van de dijk, afgewisseld met markante silhouetten van historische havensteden, de meest in het 

oog springende kwaliteit en van grote betekenis voor water- en verblijfsrecreatie en toerisme. Het IJsselmeer 

past in een opeenvolging van wateroppervlakten: het IJ verwijdt zich tot de het IJmeer, Markermeer, 

IJsselmeer en verder noordwaarts in de Waddenzee en Noordzee 

(https://www.agendaijsselmeergebied2050.nl). 

 

De Waddenzee is natuurlijk werelderfgoed. Als landschappelijke kwaliteiten van de Waddenzee worden 

aangemerkt de rust, weidsheid, open horizon en natuurlijkheid met inbegrip van de duisternis. 

 

 

3.4.4 Historisch-geografische waarden 

 

Binnen het deelgebied IJsselmeer en Waddenzee zijn er geen historisch-geografische waarden, deze zijn bij 

de overige deelgebieden beschreven.  

 

Wieringen 

Het voormalige eiland Wieringen is een gebied met hoge historisch-geografische waarde. De Wierdijk ligt 

als historische waterkering aan de zuidzijde van het voormalige eiland en is een provinciaal monument met 

hoge historisch-geografische waarde. Op Wieringen zijn ook nog verschillende tuunwallen te vinden. 



37 | 48 Witteveen+Bos | 114828-4.3.1/19-020.992 | Definitief 

 

Wieringen wordt gekenmerkt door een onregelmatige en kleinschalige structuur van wegen en kavels. 

Identiteitsbepalende elementen zijn de hagen langs de wegen, de wallen, de singels, de stolpboerderijen van 

het Wieringertype, de Wierschuur en de bosjes met eendenkooien in de kogen (Provincie Noord-Holland, 

2018). 

 

Wieringermeerpolder 

In de Wieringermeerpolder zijn de rechtlijnige vaarten en wegen met beplanting de belangrijke historisch-

geografische waarden. De erven zijn aan deze vaarten en wegen gesitueerd. Op de erven staan boerderijen 

die met hun hoog opgaande lange kappen en rode panbedekking een ritmiek vormen en rode 

kleuraccenten in het landschap geven. Bijzonder zijn de hoekverdraaiingen tussen de wegen (webstructuur). 

Op de kruispunten liggen de kernen.  

 

Aan de randen van de polder zijn de dijken markant: de dijk en bomenrij langs het Waardkanaal, de dijk 

langs het Amstelmeerkanaal, de dijk langs het IJsselmeer en de Westfriese Omringdijk (provinciaal 

monument). Deze laatste vormt de overgang naar het oude zeekleilandschap.  

 

De Afsluitdijk en Wieringermeerdijk geven inzicht in het waterstaatkundige denken van de jaren ’30 uit de 

vorige eeuw en is representatief voor de visie dat voor de waterveiligheid zeegaten afgesloten dienden te 

worden en inpoldering plaats moest vinden. Beide dijken geven invulling aan de maakbaarheid van het 

landschap.  

 

West-Friesland Oost 

De Westfriese Omringdijk is in de middeleeuwen ontstaan vanuit een serie oudere dijken en polders, die 

uiteindelijk tezamen een van de meest indrukwekkende cultuurmonumenten van Noord-Holland zijn 

geworden. De dijk is 128 km lang en omvat de huidige regio West-Friesland. Dit is een provinciaal 

monument en heeft historisch-geografische waarde van regionale betekenis. De dijk is door de scheiding 

water en land, het steile profiel en de grote hoogte zeer herkenbaar in het landschap. Van oorsprong vormt 

de dijk een belangrijke verbinding tussen de steden. Bij Enkhuizen is de markante Zeemuur te vinden die de 

waterkering vormt voor het oostelijke deel van de binnenstad. 

 

Aan de dijk liggen ook bijzondere waterhuishoudkundige elementen zoals de Koopmanspolder en 

spaarbekkens. De polder waar tegenwoordig Bungalowpark het Grootslag in ligt is ooit aangelegd als 

proefpolder voor de Zuiderzeewerken. In het Westfriese landschap zijn de ontginningsstructuren, vaarten en 

dijkwegen de belangrijkste lokale structuurlijnen. De lintdorpen zijn beeldbepalend en zijn van oudsher de 

ruimtelijke dragers van verstedelijking en van stolpenreeksen. De linten liggen vaak op de kreekruggen en 

op oude dijken.  
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Afbeelding 3.16 Historisch-geografische structuren en gebieden (bron: provincie Noord-Holland) 
 

 
 

 

3.4.5 Historisch-bouwkundige waarden  

 

Binnen het deelgebied IJsselmeer en Waddenzee liggen geen historisch-bouwkundige waarden. 

 

Wieringen 

Op en rond het Wieringen is een aantal historisch-bouwkundige waarden aanwezig. Waardevol zijn de 

stolpboerderijen van het Wieringertype. Het sluizencomplex bij Den Oever zijn van cultuurhistorische waarde 

(Rijksbeschermd) als element uit de geschiedenis van de Zuiderzeewerken, evenals diverse andere elementen 

langs en op de Afsluitdijk. De gemeentelijke- en rijksmonumenten staan weergegeven op afbeelding 3.17. 

 

Wieringermeerpolder 

In de Wieringermeerpolder bevindt zich een tweetal gemalen die bij de aanleg van de polder gebruikt zijn 

om de polder droog te malen en sindsdien als poldergemaal in gebruik zijn. Dit zijn gemaal Leemans 

(dieselgemaal) en Lely (electrogemaal). Beide gemalen vertellen over de geschiedenis van de 

Zuiderzeewerken en zijn cultuurhistorisch waardevol en daarom aangewezen als Rijksmonument  

(afbeelding 3.17.  

 

West-Friesland Oost 

In dit deel liggen veel rijksmonumenten (afbeelding 3.17). Medemblik en Enkhuizen hebben daarnaast een 

beschermd stadsgezicht. Het stadsgezicht van Medemblik is vanuit het oogpunt historische stedenbouw van 

grote waarde. Bijzonder is dat het gezicht van de stad nog steeds op de haven is gericht en men het karakter 

van de vroegere zeestad nog steeds kan ervaren.  

 

In Enkhuizen geldt dat het karakter van de welvarende 17e-eeuwse havenstad bewaard is gebleven. De 

ligging aan de voormalige Zuiderzee en de relatie tussen de omwalde stad en de nog deels onbebouwde 

omgeving is van grote waarde.  
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Afbeelding 3.17 Gemeentelijke- en rijksmonumenten (bron: RCE) 
 

 
 

 

3.4.6 Archeologische waarden 

 

In afbeelding 3.18 is de archeologische verwachtingenkaart opgenomen, daarnaast staan daarin de 

archeologische waardevolle terreinen in weergegeven. De provincie heeft Wieringen en West-Friesland Oost 

aangewezen als regio’s met archeologisch belang. Hier zijn ook de meeste vondslocaties 

(https://zoeken.cultureelerfgoed.nl/#/kaart). 

 

Wieringen 

Wieringen is, tezamen met Texel en Het Gooi, een van de oudste bewoonde gebieden van Noord-Holland. 

Het voormalige eiland werd al zo’n 10.000 jaar geleden voor het eerst bewoond. De naam Wieringen komt 

uit het oud-fries en betekent dan ook ‘hog land’ (Wir). Wieringen is - naast het feit dat de 

bewoningsgeschiedenis ver terug in de prehistorie gaat - in archeologisch opzicht bijzonder te noemen 

vanwege vroeg-middeleeuwse vondsten. Zo werd in 1995 de zogenoemde Vikingschat van Wieringen 

ontdekt, bestaande uit zilveren sieraden en talrijke munten.  

 

West-Friesland Oost 

Deze streek bestaat uit met name de hogere gronden die oorspronkelijk, ten tijde van het zogenaamde 

Zeegat van Bergen, zijn afgezet door de zee. Dit voormalige zeegat, dat zich vanuit het huidige Bergen 

uitstrekte tot voorbij het huidige Enkhuizen, bevat een groot aantal unieke vindplaatsen die vooral stammen 

uit het neolithicum (nieuwe steentijd) en de bronstijd. Ook veel middeleeuwse dorpen zijn archeologisch 

interessant (Provincie Noord-Holland, 2018).  

 

IJsselmeer en Waddenzee 

Zoals ook aangegeven in 3.3.2 (aardkundige waarden) liggen op de bodem van het IJsselmeer resten van de 

prehistorische mens en sporen van zijn leefwijze, zoals vuursteen en aardewerk. Op een aantal plaatsen is de 

oorspronkelijke bodem nog ongestoord aanwezig. Bovendien kunnen hier wrakken aanwezig zijn. Hetzelfde 

geldt ook voor de bodem van de Waddenzee.  
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Afbeelding 3.18 Archeologische verwachtingenkaart (bron: IKAW) 

 

 
 

 

3.4.7 Autonome ontwikkeling landschap en cultuurhistorie 

 

Voor landschap en cultuurhistorie zijn met name beeldbepalende ontwikkelingen van belang. Om deze 

reden is de ontwikkeling van Windpark Fryslân en Windpark Wieringen van invloed. Beide voornemens 

tasten de openheid van het landschap, dat gekenmerkt wordt door lange zichtlijnen, aan.    

 

Doorkijk (2030 - 2050) landschap en cultuurhistorie 

Op de langere termijn zijn er geen ontwikkelingen bekend die invloed hebben op landschap en 

cultuurhistorie.  

 

 

3.5 Gebruiksfuncties 

 

3.5.1 Woonfunctie  

 

In het plangebied bevinden zich de kernen van de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen. 

Langs de kustzone bevinden zich de kernen: Den Oever, Medemblik, Andijk en Enkhuizen. Daarnaast 

bevinden zich in het gebied enkele grote en kleinere dorpen. Kenmerkend voor de Wieringermeerpolder is 

de planmatig, langs strakke lijnen aangelegde bebouwing. Het betreft hier veelal woonhuizen, gecombineerd 

met agrarische bedrijvigheid.  
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Afbeelding 3.19 Uitsnede bestand bodemgebruik (bron: bestand bodemgebruik) 
 

 
 

 

Woonkwaliteit 

Volgens de atlas leefomgeving (https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten, alleen voor landgebieden) kan er 

in het plangebied geluidshinder optreden van weg- en treinverkeer. Grote delen van Wieringen en West-

Friesland Oost binnen het plangebied zijn aangewezen als stiltegebieden. Aan de noordzijde van de 

Wieringermeerpolder ligt ook een stiltegebied. 

 

De luchtkwaliteit (fijnstof, roet) is in het hele studiegebied redelijk goed tot goed. Binnen het studiegebied is 

het milieugezondheidsrisico vrij laag. Alleen bij Enkhuizen en langs de A7 is het risico wat groter.  

 

 

3.5.2 Visserijfunctie 

 

Voor de beschrijving van de huidige situatie van de visserij is onderscheid gemaakt in de visserij op het 

IJsselmeer en de Waddenzee. De omvang van de beroepsvisserij in het IJsselmeergebied daalt, onder andere 

als gevolg van de aanzienlijke afname van de visstand in de laatste decennia. Rond het gehele IJsselmeer zijn 

nog ongeveer 30 visserijbedrijven. De belangrijkste vissoorten voor de IJsselmeervisserij zijn de paling, 

snoekbaars, baars, spiering, brasem, blankvoorn en Chinese wolhandkrab, Beroepsvissers vissen onder 

andere met staand want en zegen (gemene weidevisserij op het IJsselmeer en Markermeer), daarnaast wordt 

vanaf vaste locaties gevist met fuiken. In het projectgebied liggen meerdere fuikenlocaties voor de visserij op 

aal en wolhandkrab. Het gebruik van het IJsselmeer door sportvissers is in recente jaren met een geschat 

aantal van enkele duizenden vistrips per jaar nog slechts een fractie van het gebruik in de jaren 70 (toen circa 

64.000 vistrips). Op en langs het IJsselmeer en Markermeer worden geen sportviswedstrijden georganiseerd. 

 

In de Waddenzee wordt er hoofdzakelijk gevist op mosselen, kokkels (handmatig) en garnalen. Daarnaast 

vist men op strandschelpen (spisula) en mesheften. Voor het kweken van mosselen wordt in de Waddenzee 

op verschillende manieren mosselzaad verkregen. De havens bij Den Oever zijn van belang voor de 

visserijvloot, met name de noordelijke havens (boven de Afsluitdijk).  
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Hier bevindt zich ook de visafslag van Den Oever. Daarnaast vinden in het gebied niet-beroepsmatige 

visserijactiviteiten (bijvoorbeeld hengelsport, handmatig winnen van wadpieren) plaats. 

 

 

3.5.3 Scheepvaartfunctie  

 

Het IJsselmeer is een belangrijke scheepvaartroute voor zowel beroeps- als recreatievaart. 

Scheepvaartverkeer (zowel beroeps- als recreatievaart) kan de Afsluitdijk op twee plaatsen passeren: via de 

Stevinsluis (bij Den Oever) of de Lorentzsluizen (bij Kornwerderzand). De Lorentzsluizen zijn twee sluizen 

naast elkaar (138 x 14 en 67 x 9 m, de Stevinsluis meet 129 x 14 m). De Stevinsluis vormt een belangrijke 

passage voor scheepvaart tussen het IJsselmeer en de Waddenzee met circa 20.000 passages per jaar.  

Meer dan 80 % van deze passages is recreatievaart de overige 20 % is beroepsvaart (zowel binnenvaart als 

zeevaart).  

 

De schutsluis bij Kornwerderzand wordt meer gebruikt, met circa 40.000 passages per jaar. De meeste 

vaarwegen op het IJsselmeer zijn bevaarbaar voor CEMT-klasse Vb. De grote vaarwegen lopen van  

Den Oever naar Urk en van Enkhuizen naar Kornwerderzand. Daarnaast gaat er van Enkhuizen een veerboot 

naar Stavoren. In afbeelding 3.20 staan de vaarwegen voor de beroeps- en recreatievaart op het IJsselmeer 

en de Waddenzee weergegeven. Hier staan ook enkele (jacht)havens aangegeven, deze zijn te vinden bij 

Den Oever, Medemblik, nabij Andijk en Enkhuizen.  

 

 

3.5.4 Recreatiefunctie 

 

Waterrecreatie 

Het IJsselmeer wordt gebruikt voor diverse vormen van waterrecreatie, onder andere varen, zeilen en kiten. 

Het gebied kent havens in Den Oever, Medemblik en Enkhuizen voor recreatievaart, zie afbeelding 3.20. 

Haven de Oude Zeug heeft een drijvende recreatiesteiger, waar jetskibestuurders, zwemmers en 

booteigenaren gebruik van kunnen maken. Bij de Regatta Medemblik worden jaarlijks internationale 

zeilwedstrijden gehouden, zie Afbeelding 3.22. In het gebied zijn diverse locaties aangewezen als 

zwemwater, onder andere bij Den Oever (Zuiderhaven), Medemblik, Koopmanspolder bij Andijk, Onderdijk 

(Vooroever) en Enkhuizen (Enkhuizerzand).  

 

Van het aantal sluispassages bij Den Oever was in 2014 circa 90 % recreatievaart. Dit geeft aan dat ook het 

Waddengebied gebruikt wordt door de recreatievaart, dit zijn met name (zeil)jachten, maar ook 

passagiersschepen, waaronder de veerdiensten. In afbeelding 3.21 staat de dichtheid van de recreatievaart 

weergegeven. Goed te zien is dat voor de kust van Enkhuizen en Medemblik veel gevaren wordt. Hoewel de 

vaargeulen duidelijk zichtbaar zijn, wordt er ook veel buiten de vaargeulen gevaren. Daarnaast zijn veel 

vaarten en kanalen in de Provincie Noord-Holland bevaarbaar, zie afbeelding 3.20.  
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Afbeelding 3.20 Vaarwegen, jachthavens en zwemwaterlocaties in en rond het projectgebied 
 

 
 

 

Afbeelding 3.21 Dichtheid recreatievaart (met AIS) in het IJsselmeer en Markermeer juni 2015 tot en met mei 2016  

                          (bron Marin, 2014) 
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Afbeelding 3.22 Rakkenkaart zeilwedstrijden IJsselmeer 
 

 
 

 

Overige recreatie 

Naast waterrecreatie zijn er ook diverse wandel- en fietspaden in het gebied die onderdeel uitmaken van het 

landelijke Fietsknooppunten Netwerk of Lange Afstands Wandelpad (LAW), zie afbeelding 3.22. In Enkhuizen 

bevinden zich Sprookjeswonderland en het Zuiderzeemuseum. Ook zijn in het gebied diverse campings, 

onder andere bij Enkhuizen en vakantieparken aanwezig. Het grootste deel hiervan is geconcentreerd rond 

Medemblik en Enkhuizen.  
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Afbeelding 3.23 Wandel- en fietsroutes 
 

 
 

 

3.5.5 Overige functies 

 

Economische functies 

In Wieringerwerf, Enkhuizen, Medemblik en Hoorn bevindt zich een aantal bedrijventerreinen. Kenmerkend 

voor West-Friesland zijn de bedrijven in plantenveredeling en zaadtechnologie, die met name in Andijk en 

Enkhuizen zijn gevestigd. Dit wordt ook wel ‘Seed Valley’ genoemd en biedt thuis aan tientallen innovatieve 

bedrijven die hoogwaardige rassen en nieuwe technologie ontwikkelen voor de groente- en 

sierbloementeelt. 

 

Landbouwfunctie  

In de Wieringermeerpolder liggen tientallen agrarische bedrijven. Het gebied is afhankelijk van zoetwater uit 

het IJsselmeer en kent voornamelijk akkerbouw (aardappelen, graan, en suikerbieten), tuinbouw, en veeteelt. 

In de Wieringermeerpolder is ook het bedrijventerrein Agriport A7, hier is naast grootschalige glastuinbouw 

in de laatste jaren een sterke toename van datacenters. De landbouw is afhankelijk van voldoende zoet water 

uit het IJsselmeer.  

 

Zoetwatervoorziening 

Het IJsselmeer voorziet in de zoetwatervoorziening voor drinkwaterproductie en voor de voeding van 

regionale watersystemen in Noord-Nederland. Bij Andijk liggen hiervoor twee spaarbekkens van beide circa 

40 ha. De spaarbekkens zijn door een dijk gescheiden van het IJsselmeer. Op jaarbasis wordt 90 à 95 miljoen 

m3 water uit het IJsselmeer ingenomen.  Verder kan er op vele locaties water ingelaten worden naar de 

Amstelmeerboezem, de Wieringermeer en naar de polders van West-Friesland.  

 

Defensieschootgebied 

De functie van het defensieschootgebied is vastgelegd in het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening, 

zie afbeelding 3.24. Dit gebied wordt gebruikt om munitie van de Koninklijke Landmacht en Koninklijke 

Marine te testen.  
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Vanaf de Afsluitdijk wordt richting het IJsselmeer geschoten om zo de nauwkeurigheid te bepalen. Het 

maximaal aantal vergunde schietdagen is 65 per jaar. De onveilige zone van het schietterrein ligt in het 

IJsselmeer en is ongeveer 200 km2 groot.  

 

 

Afbeelding 3.24 Schootsgebied Defensie (bron: ruimtelijkeplannen.nl)  
 

 
 

 

Overige functies  

Naast bovengenoemde functies wordt het IJsselmeer ook gebruikt voor zandwinning. Door het IJsselmeer 

loopt het tracé van gasleidingen. Dit tracé loopt van Medemblik - Hindelopen. Een aantal dijken in het 

gebied hebben een waterkerende functie, het gaat om de IJsselmeerdijk Wieringermeer, IJsselmeerdijk 

Medemblik - Enkhuizen en de Afsluitdijk. Allen hebben een norm van 1:10.000.  

 

De Afsluitdijk heeft naast zijn waterkerende functie ook een belangrijke verbindende functie voor verkeer. De 

spui- en schutcomplexen Den Oever en Kornwerderzand worden doorkruist door de autosnelweg A7 (E22) 

die over de Afsluitdijk ligt. De autosnelweg A7 heeft 2 x 2 rijstroken. Op dit moment passeren er dagelijks 

gemiddeld circa 20.000 motorvoertuigen. Op het eiland Wieringen valt de A7 binnen het projectgebied. Van 

Wieringerwerf via Medemblik naar Hoogkarspel loopt de N240. In het gebied liggen verder veelal wegen 

voor bestemmingsverkeer.  

 

 

3.5.6 Autonome ontwikkeling gebruiksfuncties 

 

Naast de genoemde ontwikkelingen in H2, Waddenpoort Den Oever en De Nieuwe Afsluitdijk zijn er geen 

ontwikkelingen bekend die invloed hebben op wonen, werken of recreatie. Voor verkeer wordt een beperkte 

groei in autoverkeer verwacht.  

 

De belangrijkste ontwikkelingen voor de beroepsvaart zijn verdieping van de Boontjes (dit is de 

toegangsgeul door de Waddenzee vanuit Amsterdam naar Harlingen; alleen bij hoogwater bevaarbaar), 

schaalvergroting (binnen de mogelijkheden van beide sluizen) en een verandering (stijging/afname) van de 

intensiteiten. Voor de beroepsvaart wordt een verdere groei verwacht in aantallen en omvang van de 

schepen. Om deze reden worden de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand uitgebreid (NMCA, 2017). Voor de 

waterrecreatie geldt als trend dat het aantal boten in Nederland krimpt en het aantal passanten in 

jachthavens daalt (Waterrecreatie Advies, 2016). 
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Voor visserij geldt de trend dat het aantal visserijen afneemt, in hoeverre deze trend doorzet is onzeker. Wel 

is een verduurzaming van de visserij ingezet. Vissen met staand wand neemt steeds verder af.  

 

Doorkijk (2030 -2050) gebruiksfuncties 

Het is niet uitgesloten dat de dijken rond het IJsselmeer in de periode 2030 - 2050 (opnieuw) versterkt 

moeten worden. De trend in duurzame landbouw en visserij zal verder doorzetten. In 2050 is duurzame 

visserij ingevoerd.   

 

 

3.6 Beheer en onderhoud 

 

In het gebied zijn diverse objecten die worden beheerd. In tabel 3.6 staan de beheerders in het gebeid en 

welke objecten zij beheren.   

 

 

Tabel 3.6 Beheerders en objecten in het plangebied 
 

Beheerder Objecten 

Rijkswaterstaat IJsselmeer, inclusief vaarwegen  

Afsluitdijk  

schut- en spuisluizen Den Oever 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) diverse vaarten en kanalen in het gebied 

Stontelerkeersluis 

dijk Wieringermeerpolder 

Westfriese omringdijk 

Gemaal Leemans en Lely  

Staatsbosbeheer vogeleiland De Kreupel 

Robbenoord- en Dijkgatsbos en Dijkgatsweide  

De Ven 

Provincie Noord-Holland Koopmanspolder 

Recreatieschap Westfriesland zwemkom Koopmanspolder 

wandelnetwerk Westfriesland 

 

 

Rijkswaterstaat voert op het IJsselmeer het nautisch beheer van het hoofdvaarwegennet uit, het 

waterkwantiteitsbeheer (via het peilbeheer) en het waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast bedienen zij de 

schutsluizen bij Den Oever. Diverse vaargeulen worden periodiek gebaggerd. Rijkswaterstaat is tevens 

verantwoordelijk voor de Afsluitdijk. HHNK is verantwoordelijk voor de primaire keringen langs het 

IJsselmeer en diverse vaarten en kanalen, inclusief sluizen, aan de landzijde.  

 

De Kreupel wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het beheer van De Kreupel is er op gericht om het 

kenmerkende pionierlandschap te behouden. Er wordt daarom jaarlijks gemaaid en bomen worden 

verwijderd. Robbenoord- en Dijkgatsbos en Dijkgatsweide en De Ven worden tevens beheerd door 

Staatsbosbeheer. De provincie is verantwoordelijk voor de Koopmanspolder en zorgt voor het beheer van 

extensieve graslanden en natuurvriendelijk beheer van sloten en oevers.  



48 | 48 Witteveen+Bos | 114828-4.3.1/19-020.992 | Definitief 

 

4  

 

 

 

 

REFERENTIES 

 

 

Bakker, D.J., I. Metaal, 2007. Saneringsprogramma waterbodem Rijkswateren: 2008-2013. Rijkswaterstaat, 

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), Rijkswaterstaat, Staf 

Directeur-Generaal. 

 

Bij12, 2017.  Kennisdocument Ruige dwergvleermuis. Pipistrellus nathusii. Versie 1.0, juli 2017 

 

Koldenhof, Y. D. Looije, 2014. Invloed windpark Fryslân op scheepvaartveiligheid, MARIN, 26897-1-MSCN-

rev.7.  

 

Meijles, E., M. Daams, F. Sijtsma, M. Vroom (2017). Monitoring vaarrecreatie op de Waddenzee - seizoen 

2016 in opdracht van: Ik pas op het Wad (samenwerking van Rijksoverheid, Waddengemeenten, 

Waddenprovincies, natuurvereniging, vaarrecreaties-organisaties en de Waddenzeehavens).  

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016. Natura 2000-beheerplan Waddenzee.  

 

Movares, 2019. Variantenstudie en referentieontwerp bruggen Den Oever - Beschrijving autonome situatie.  

 Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud. Zaaknummer 31145906 

 

Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA), 2017. Ministerie van Infrastructuur en Milieu 6 april 2017 

(achtergrondrapport wegen), 19 april 2017 (achtergrondrapport scheepvaart), 1 mei 2017 (hoofdrapport) 

 

Pfaff, M., H. Seegers, A. Osté (2014) KRW-verkenning Waterbodems - Hoofdrapport. Consortium SCO en RPS 

in opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst. Projectcode: ICR-252. 

 

Rijkswaterstaat, 2014. Natura 2000-doelen in de Waddenzee Van instandhoudingsdoelstellingen naar 

opgaven voor natuurbescherming 

 

Rijkswaterstaat, 2015. Plan/project-MER Afsluitdijk 

 

Rijkswaterstaat, 2017. Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied 2017 - 2023.  

 

Rijkswaterstaat en Oranjewoud (2008). Stappenplan Gebiedsspecifiek beleid RWS-IJsselmeergebied, 

Afweging generiek of gebiedsspecifiek beleid.  

 

STIJ (2016). Gedeeld Beeld Werkelijkheid IJsselmeervisserij. Een gemeenschappelijke feitenbasis over de 

ontwikkeling van de visstand en de visserij op het IJsselmeer en het Markermeer en de oorzaken hiervan. 

Stichting Transitie IJsselmeer, 20 oktober 2016. Onder redactie van Lennart Turlings.  

 

Verroen, S. (2016). Visserij op de Waddenzee in vogelvlucht. Fish & Farm in opdracht van De 

Waddenacademie. 

 

Waterrecreatie Advies (2016). Prognose ontwikkeling recreatievaart in 2030, 2040 en 2050.  

file://///wbad.witteveenbos.com/data/NL/PRJ/1148/114828/WIP/4.%20Creatieve%20fase/4.3%20Notitie%20Reikwijdte%20en%20Detailniveau%20(NRD)/4.3.1%20Rapport%20referentiesituatie/Visserij/Visserij_op_de_Waddenzee_in_vogelvlucht_Fish_Farm_FINAL_JUL2016%20(1).pdf
file://///wbad.witteveenbos.com/data/NL/PRJ/1148/114828/WIP/4.%20Creatieve%20fase/4.3%20Notitie%20Reikwijdte%20en%20Detailniveau%20(NRD)/4.3.1%20Rapport%20referentiesituatie/Visserij/Visserij_op_de_Waddenzee_in_vogelvlucht_Fish_Farm_FINAL_JUL2016%20(1).pdf


 

Bijlage(n) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

I  

 

 

 

 

BIJLAGE: INSTANDHOUDINGSDOELEN IJSSELMEER EN WADDENZEE 

 

 

Instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied IJsselmeer 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

Instandhoudingsdoelen habitattypen voor het Natura 2000-gebied Waddenzee  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instandhoudingsdoelen habitatrichtlijnsoorten voor het Natura 2000-gebied Waddenzee  

 



 

 

 

 

Instandhoudingsdoelen Vogelrichtlijnsoorten voor het Natura 2000-gebied Waddenzee  
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