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1. Aanleiding
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Vanuit de provincie Noord-Holland is een vergunning verleend voor de dijkversterking van het 

dijktraject aan de westoever van het Markermeer. Eén van de voorwaarden van deze vergunning is 

het aanleggen van een viertal voorlanden in module 7 (M7). In de verleende vergunning zijn een 

aantal eisen opgenomen voor het ontwerp van deze voorlanden. 

Voorgaande bewonersavonden:

- voorgaande participatie (vertaald in vergunningseisen);

- omgang met vooraf geïdentificeerde mogelijke problemen



2. Vergunningseisen
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Op basis van eisen vergunning:

˗ Overstroombaar

˗ Voldoet aan habitatsvereisten Noordse woelmuis; 

˗ Voldoet aan habitatsvereisten ringslang;

˗ Extensief medegebruik (recreatie) is mogelijk;

˗ Ligt tegen de dijk aan en past in het landschap.

Op basis van andere doelen in het gebied:

˗ Is complementair aan KRW, N2000 & Toekomstbestendig ecologisch systeem (TBES)  

doelen Markermeer (geen eis)



3.1 Overstroombaarheid 
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˗ Principeprofiel (gebaseerd op Inrichtingsschetsen Natuurontwikkeling IJdoorn (W+B, 2020):

· Overstroombaar; 

· NAP 0,00 – NAP -1,00
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3.2 Habitatvereisten Noordse woelmuis
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Voorkeurshabitat:

˗ Belangrijkste onderdelen: rietland en ruigte 

Peilbeheer:

˗ Belangrijk dat het land nat is en/of periodiek overstroomt

˗ Incidentele droogval  rietontkieming  latere verlandingsstadia (beter leefgebied)

Voedsel

˗ Zijn voedsel bestaat uit rietspruiten, zeggen, biezen en (schijn)grassen. In de winter kan dit worden 

aangevuld met schors, zaden en wortels, in de zomer met kruiden (dicotylen).

Oppervlakte:

˗ Optimaal: 7,5 ha geschikt habitat voor een duurzame populatie



3.2 Habitatvereisten Noordse woelmuis
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˗ Concurrentie speelt een grote rol. Concurrentie kan beperkt worden met juist peilbeheer en maaibeheer 

(veldmuis gedijt in lagere vegetaties)

˗ Noordse woelmuis (hoge tolerantie natte voeten) gedijt bij hoge waterstanden waar concurrenten (aardmuis) 

verdwijnen

1 = wanneer alleen Noordse Woelmuis aanwezig is
2 = wanneer Noordse woelmuis en veldmuis aanwezig zijn
3 = wanneer alle drie de soorten aanwezig zijn

1 = wanneer alleen Noordse Woelmuis aanwezig is
2 = wanneer Noordse woelmuis en veldmuis aanwezig zijn
3 = wanneer alle drie de soorten aanwezig zijn



3.3 Habitatvereisten Ringslang

88

Benodigde elementen in habitat:

· Afwisseling van natte en droge vorstvrije delen

· Natte delen met goed voedselaanbod voor foerageren (amfibieën, kleine knaagdieren & vissen)

· Droge, vorstvrije delen voor voortplanting en overwintering (bovenop stenen rand langs dijk)

Voortplanting:

· broeihopen



3.4 Extensief medegebruik
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˗ We zien het extensief medegebruik als beleving op afstand (vanaf de dijk).

˗ Voor natuur wenselijk om het gebied niet toegankelijk te maken voor bezoekers (in 

verband met broedende vogels & foeragerende fauna).



4. Schetsontwerp
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In onderstaande dia’s worden de bovenaanzichten van de verschillende voorlanden weergegeven.



Voorlanden 1, 2 & 4
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In de volgende slides worden 3 verschillende principeprofielen weergegeven voor voorland 3. De 

principes van de doorsnedes voor de overige voorlanden komen hiermee overeen. 

We sturen op maximale habitatgeschiktheid van de voorlanden door variatie aan te brengen in:

1. hoogte van de as van het bodemprofiel van de laagtes (NAP -1.20 m tot NAP -0.70 m)

2. oeverlengte (door glooiende afwerking en verschil in oeverprofiel).

Inrichtingsprincipes ontwerp



Doorsnedes (voorland 3)
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Doorsnede 1Doorsnede 1

Doorsnede 3
laagtes -0,70m NAP
Doorsnede 3
laagtes -0,70m NAP

Doorsnede 2
laagtes -1,20m NAP
Doorsnede 2
laagtes -1,20m NAP



Doorsnede 1
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Doorsnede 2
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Doorsnede 3
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Detail hoogtes inplanten riet
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- 1,20 m- 1,20 m

NAPNAP

1:111:11

Vraatbescherming 
60-80cm hoog
Vraatbescherming 
60-80cm hoog



Beheer & onderhoud
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De rietlanden worden beheerd door de provincie. Om ervoor te zorgen dat de 

voorlanden zich op de juiste manier ontwikkelen moet er cyclisch maaibeheer worden 

toegepast.


