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Erratum Ecologische verkenning recreatiegebieden 
Noord-Holland – Recreatieschap Geestmerambacht 

Onderstaand erratum beschrijft een correctie ten aanzien van het eindrapport van 

Geestmerambacht (kenmerk R002-1242769CAW-ibs-V02-NL; 30 mei 2017). 

1. Correctie juridische houdbaarheid rapportage

De eindrapportage in de vorm van een verkenning van de ecologische waarden en recreatieve

ontwikkelingen vormt geen juridisch houdbaar product, zoals in eerste instantie was aangegeven.

De verkenning biedt een basis voor verdere stappen, maar in de verkenning is niet aan wettelijke

kaders getoetst en deze kaders zijn niet meegenomen in de analyse van natuurwaarden,

gevoeligheid en knelpunten. Een tweetal tekstpassages m.b.t. juridische houdbaarheid is daarom

als volgt aangepast:

Inleiding (pagina 15) 

Van de beschreven doelen wordt het doel m.b.t. juridische houdbaarheid bij het 5e 

opsommingsteken (“Ontwikkeling van een juridisch houdbaar product dat als basis kan dienen 

voor vergunningstrajecten met betrekking tot toetsing aan de NNN”) verwijderend. Nieuwe tekst 

luidt: 

Doelen van de verkenning zijn: 

 Ontwikkeling van een werkbare methodiek (ook voor andere gebieden toepasbaar)

 Ontwikkeling van een gedragen product (voor Provincie, Recreatie Noord-Holland N.V., en

recreatieschappen)

 Levering van maatwerk per gebied, met andere woorden een gebiedsgericht resultaat voor

zowel recreatie als natuur

 Bieden van input (onderbouwing) voor het Natuurbeheerplan, met name voor de beschrijving

van de wezenlijke waarden en kenmerken

 Inzicht in de afwijkingen tussen toegekende NNN-natuurbeheertypen en de feitelijke situatie

Notitie 
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Vertrekpunten en uitgangspunten (paragraaf 3.1.2) 

M.b.t. het uitgangspunt over juridische houdbaarheid (5e opsommingsteken) wordt de nieuwe 

tekst als volgt: 

 Juridische houdbaarheid: Aangezien in de verkenning niet aan de relevante wettelijke kaders 

wordt getoetst, biedt de verkenning géén juridisch houdbaar product. Uitgangspunt is dat de 

tekstuele beschrijving van de actuele en potentiele natuurwaarden een basis biedt voor een 

nadere onderbouwing/beschrijving van de wezenlijke waarden en kenmerken van 

Geestmerambacht in relatie tot de NNN 
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0 Samenvatting 

In opdracht van Provincie Noord-Holland heeft Tauw een onderzoek verricht naar afstemming 

tussen natuur en recreatie in het recreatiegebied Geestmerambacht in provincie  

Noord-Holland. In onderliggende rapportage worden de resultaten van dit onderzoek 

gepresenteerd. Ook wordt een toelichting gegeven op de gehanteerde aanpak en uitgangspunten 

en worden er aanbevelingen geschetst. Onderliggend onderzoek (in de vorm van een rapportage 

met tabel- en kaartmateriaal) biedt hiermee het gereedschap om onderbouwde keuzes te maken 

ten aanzien van beleidsvragen over waar voor recreatie en waar voor natuur in het gebied het 

zwaartepunt kan liggen. Let wel, maatwerk en nader onderzoek per ontwikkeling of maatregel 

blijft nodig. 

 

De recreatiegebieden in Noord-Holland zijn multifunctioneel: ze fungeren van oudsher als een 

belangrijk recreatie- en uitloopgebied voor de omliggende steden en er zijn tal van recreatieve 

mogelijkheden (zie bovenstaand kader). Daarnaast is een groot deel van het recreatiegebied 

opgenomen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De doelstellingen voor natuur zijn vastgelegd 

in het Natuurbeheerplan 2017 in de vorm van een beheertypenkaart en een ambitiekaart. Vanuit 

het recreatieschap is er de behoefte om het gebied verder te ontwikkelen en nieuwe 

recreatievormen te initiëren. Hoe kan dit hand in hand gaan met de beoogde en gewenste 

doelstellingen en ontwikkelingen voor natuur, zowel vanuit ecologisch als juridisch oogpunt?  

Recreatiegebied Geestmerambacht 

Het recreatiegebied Geestmerambacht ligt tussen Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk en omvat een 

grote plas omgeven door een parkachtig landschap met bosschages, grasvelden, rietoevers en 

orchideeënweides. De grote plas biedt veel mogelijkheden voor ontspanning op en aan het water. 

Recreatieschap Geestmerambacht beheert ook het Park van Luna dat bij Heerhugowaard ligt. Het gebied 

bestaat uit een combinatie van land en water, met veel mogelijkheden voor zwemmen, wandelen, fietsen, 

mountainbiken, skeeleren en varen. Geestmerambacht is een recreatiegebied gericht op het opvangen van 

recreanten en evenementen. Verder is het doel van het Geestmerambacht het bieden van een aantrekkelijke 

alternatief voor de kust, Geestmerambacht draagt daardoor bij aan het ontlasten van kwetsbare gebieden aan 

de kust. Het recreatiegebied vervult een belangrijke functie als opvanggebied voor de recreatiedruk op het 

duingebied.  

 

    



 

 
 

 

 

 

Kenmerk R002-1242769CAW-ibs-V02-NL 

  
 

Ecologische verkenning recreatiegebieden Noord-Holland 

 

7\144 

Om onderbouwde keuzes te kunnen maken waar recreatieve ontwikkelingen toe te staan / te 

stimuleren en waar natuur voorrang te geven, is kennis nodig van de huidige en potentiële 

natuurkwaliteit en kwetsbaarheid van het gebied. Ook is inzicht nodig in de huidige en gewenste 

recreatieve ontwikkelingen, en de randvoorwaarden vanuit natuurwetgeving.  

 

In het traject van keuzevorming kunnen globaal drie fasen worden onderscheiden:  

1. Verkrijgen van inzicht in de actuele en potentiële natuurwaarden van het recreatiegebied: 

Waar zijn bijzondere soorten en leefgebieden aanwezig? Waar liggen potenties voor de 

ontwikkeling van bijzondere natuur? En daarnaast: wat is de stand van zaken met betrekking 

tot huidige recreatief gebruik en de gewenste recreatieve ontwikkelingen?  

2. Aanbrengen van zonering en verkrijgen van inzicht in de kansen en knelpunten voor natuur 

en recreatie: Door ruimtelijke en temporele analyse van de aanwezige waarden, potenties en 

ontwikkelingen, is een zonering aangebracht van gebieden, zowel in ruimte als in tijd. De 

zonering heeft betrekking op enerzijds de verstorings- en vernietigingsgevoeligheid van 

aanwezige natuurwaarden, en anderzijds op de impact van recreatie (zowel huidig als 

gewenste). Kruising van deze resultaten geeft inzicht in aanwezige kansen en knelpunten, 

zowel voor recreatie als natuur. De uitkomsten kunnen ook input bieden voor eventuele 

herbegrenzing van de NNN. Als maat voor de verstorings- en vernietigingsgevoeligheid is 

gebruikt gemaakt van de aanwezige kwalificerende soorten van de relevante 

natuurbeheertypen uit het Natuurbeheerplan 

3. Verkrijgen van inzicht in de randvoorwaarden en verplichtingen vanuit natuurwetgeving: Het 

realiseren van kansen voor recreatie of natuur kan niet zonder een toetsing aan de geldende 

natuurwetgeving. Zowel bij bestendig gebruik, beheer en onderhoud en ruimtelijke 

ontwikkelingen, dient de Wet Natuurbescherming (Wnb) in acht te worden genomen. Naast 

de Wnb dient (voor zover relevant) ook rekening gehouden te worden met de 

Natuurbeschermingswet 1998 

 

Van bovenstaande drie fasen zijn fase 1 en fase 2 door Tauw uitgevoerd. Toetsing aan wettelijke 

kaders (fase 3) valt buiten de reikwijdte van het onderzoek. Het verkregen inzicht in de actuele en 

potentiële natuurwaarden van het recreatiegebied (fase 1), in de vorm van een tekstuele 

beschrijving (zie paragraaf 4.2.1), biedt input voor de onderbouwing van het nieuwe 

Natuurbeheerplan. De zonering en analyse in fase 2 biedt input voor invulling van het 

recreatiebeleid en voor mogelijkheden voor herbegrenzing van de NNN. 

 

In het onderzoek is de aanpak aangehouden zoals schematisch gepresenteerd in figuur 0.1. 

Centraal hierin staan de drie werkstappen van inventarisatie, effectenanalyse en kansen- en 

knelpuntenanalyse, zoals links in het schema aangegeven. De drie werkstappen worden op 

vergelijkbare wijze voor zowel Natuur als Recreatie uitgevoerd. 
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Figuur 0.1 Overzichtsschema methode 

 

Samengevat zijn de resultaten en bevindingen van het onderzoek als volgt: 

 

NATUUR 

 

Actuele en potentiële natuurwaarden 

De natuurwaardenkaarten en de tekstuele beschrijvingen geven inzicht in de actuele verspreiding 

van natuurwaarden en de potenties voor natuur in het recreatiegebied: 

• Sommige deelgebieden herbergen bijzondere soorten, zoals de roerdomp en de broedende 

bruine kiekendief in de Kleimeer en de rugstreeppad in de Groene Loper. De wielewaal, een 

soort van vochtige, structuurrijke loofbossen, komt voor in Zomerdel en Kleimeer oost. In de 

plas-draszone in De Druppels foerageren en rusten veel watervogels. Wat opvalt, is de goede 

waterkwaliteit in de plas Zomerdel. Dit uit zich nog niet in de aanwezigheid van veel 

watervegetatie. Slechts enkele kranswieren en waterplanten komen in lage dichtheden voor. 

De plas wordt wel door grote aantallen watervogels gebruikt als rust- en foerageergebied. De 

combinatie van bosschages en open gras- en rietland biedt aan veel roofvogelsoorten 

geschikt leefgebied. 
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• Hoge natuurwaarden zijn aanwezig in:  

− Broedvogels (kwalificerende broedvogels en Wnb-soorten): Kleimeer oost, oeverzones 

en bosschages rondom Kleimeer oost, zuidelijk deel van Kleimeer west 

− Wintervogels: plasdras-zone in De Druppels, Zomerdel (plas en oeverzones), Kleimeer 

west 

− Vaatplanten (kwalificerende vaatplanten en Wnb-soorten): delen van Kleimeer oost, 

oeverzones rond Lamslik 

• Potenties:  

− Kleimeer biedt 155 hectare aan gras-, moeras- en rietland. Daarmee biedt het veel 

potentie voor moeras- en weidevogelleefgebied (o.a. voor de roerdomp), groeiplaatsen 

voor watervegetatie en leefgebied voor de noordse woelmuis. Daarnaast zijn er tekenen 

van brak kwelwater. Dit biedt potenties aan soorten van brakke omstandigheden 

− Ook in Park van Luna is sprake van licht brakke kwel 

− De bossen in Geestmerambacht bieden potentie voor ontwikkeling naar een oud en 

natuurlijk vochtig bos 

 

Verstorings- en vernietigingsgevoeligheid 

• De volgende gebieden scoren hoog qua verstoringsgevoelige vogelsoorten en/of qua 

vernietigingsgevoelige vaatplanten: 

− Kleimeer west (broedvogels, wintervogels, vaatplanten) 

− Kleimeer oost (broedvogels, vaatplanten) 

− Plasdras-zone in De Druppels (pleisterende vogels) 

− Waterplas Zomerdel (wintervogels) 

− Labyrint in Park van Luna (vaatplanten) 

 

In figuur 0.2 (kaart 1 in bijlage 1) is een samenvattend kaartbeeld voor het onderdeel NATUUR. 

De kaart presenteert de verstoringsgevoeligheid voor broedvogels (kwalificerende soorten en 

Wnb-soorten) en de vernietigingsgevoeligheid voor vaatplanten (kwalificerende soorten en  

Wnb-soorten) weergegeven. De gevoeligheid van wintervogels is niet op dit kaartbeeld 

weergegeven. Zie hiervoor figuur 4.13 in paragraaf 4.3.1 (en kaart 30 in bijlage 1). 
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Figuur 0.2 Samenvattend kaartbeeld NATUUR: verstoringsgevoeligheid broedvogels en 

vernietigingsgevoeligheid vaatplanten in Geestmerambacht (zie ook kaart 1 in bijlage 1) 
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RECREATIE 

 

Huidige recreatie en gewenste ontwikkelingen 

• De huidige recreatiekaart (paragraaf 4.2.3) laat zien dat de meeste recreatie zich 

concentreert rondom de plas Zomerdel, met name van de noordoosthoek tot aan de 

zuidrand, in De Druppels (evenemententerreinen) en in Park van Luna (met name strand van 

Luna en Huijgendijkbos) 

• In de Kleimeerpolder, de Koele Kreken en de Groene Loper is de recreatie extensief en zijn 

er weinig recreatieve functies aanwezig 

• Gewenste ontwikkelingen liggen verspreid in het gebied en beperken zich tot kleinschalige 

ontwikkelingen, met name op het gebied van nieuwe horeca en een beachpark 

• Voor Koele Kreken west (momenteel landbouwgebied) liggen plannen voor de aanleg van 

Natuurpark Geestmerloo. Deze ontwikkeling is als gebiedsinrichting opgenomen in het 

onderzoek 

 

Impact van huidige en gewenste recreatie 

• De impact van huidige permanente recreatie vormt een dicht netwerk over nagenoeg het 

hele recreatiegebied Geestmerambacht. Alleen delen van de Kleimeerpolder (west en oost), 

Koele Kreken (west en oost), plas Zomerdel en de Groene Loper ondervinden geen invloed 

van recreatie 

• De impact van huidige tijdelijke recreatie beperkt zich tot evenementen en festivals in De 

Druppels/Diepsmeer, Strand van Luna en Huijgendijkbos  

• Niet alle gewenste ontwikkelingen hebben negatief effect op natuur. Met name 

ontwikkelingen waarbij het areaal aan gebruikt terrein toeneemt of waarbij het aantal en de 

omvang aan bewegingen, geluid en licht groter wordt, kunnen leiden tot een toename in 

verstoring en/of vernietiging. Voorbeelden zijn de uitbreiding van het aantal en de omvang 

van evenemententerreinen of de ontwikkeling van nieuwe horecagelegenheden. Dergelijke 

ontwikkelingen vinden in de toekomstige situatie slechts in beperkte mate plaats. 

Ontwikkelingen betreffen met name ontwikkeling van nieuwe horecagelegenheden (De 

Druppels, Diepsmeer, Zomerdel), aanleg van Beachpark Geestmerambacht (Zomerdel) en 

optimalisering van het gebruik van het evenemententerrein Druppels/Diepsmeer 

• In de gebiedsinrichting van natuurpark Geestmerloo kunnen door combinatie van recreatieve 

ontwikkeling en natuurontwikkeling de natuurwaarden toenemen. Aangezien bij de 

gebiedsinrichting van Geestmerloo in de huidige situatie nog geen recreatief gebruik is, is hier 

geen sprake van een toe- of afname in impact 
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In figuur 0.3 (kaart 2 in bijlage 1) is een samenvattend kaartbeeld van de gewenste recreatieve 

ontwikkelingen gegeven. Per ontwikkeling is aangegeven of deze zorgt voor een mogelijke 

toename of afname in verstoring en/of vernietiging (op basis van eerste inschatting; nader 

onderzoek is nodig). Van de ontwikkelingen met een mogelijke toename is ook een invloedzone 

van 100 m (relevant bij verstoringseffecten) aangegeven.  
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Figuur 0.3 Samenvattend kaartbeeld RECREATIE: recreatieve ontwikkelingen incl. impact in 

Geestmerambacht (zie ook kaart 2 in bijlage 1) 
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NATUUR VERSUS RECREATIE 

 

Knelpunten en kansen 

• Knelpunten ontstaan wanneer recreatieve ontwikkelingen met een vernietigings- of 

verstoringseffect gewenst zijn in de gebieden waar kwetsbare soorten aanwezig zijn.  

Tabel 4.5 in paragraaf 4.3.3 beschrijft de locaties met recreatieve ontwikkelingen inclusief 

gevoeligheid 

 

In figuur 0.4 (kaart 3 in bijlage 1) is een samenvattend kaartbeeld gegeven van de kruising van de 

NATUUR-kaart en de RECREATIE-kaart: voor alle toekomstige ontwikkelingen waarbij mogelijk 

effecten van verstoring en/of vernietiging toenemen, is aangegeven wat hier de 

verstoringsgevoeligheid van aanwezige broedvogels en de vernietigingsgevoeligheid van 

aanwezige vaatplanten betreft. Dit levert inzicht in de mate waarin sprake is van een knelpunt of 

een kans (bijvoorbeeld een nieuwe gebiedsinrichting). De rood gearceerde ruimtelijke 

ontwikkelingen kennen een hoge verstoringsgevoeligheid voor broedvogels en een hoge 

vernietigingsgevoeligheid voor vaatplanten. De groene locaties zijn in mindere mate gevoelig, 

waardoor de ernst van het knelpunt op deze plekken mogelijk minder groot is. Zoals eerder 

aangegeven blijft maatwerk en nader onderzoek per ontwikkeling of maatregel nodig. 
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Figuur 0.4 Samenvattend kaartbeeld NATUUR VERSUS RECREATIE: kruising van verstorings- en 

vernietigingsgevoeligheid met de recreatieve ontwikkelingen in Geestmerambacht (zie ook kaart 3 in 

bijlage 1) 
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Interpretatie kaartmateriaal 

Bij interpretatie van het kaartmateriaal dient het gehanteerde schaalniveau en detailniveau in het 

achterhoofd te worden gehouden. De kaarten geven een globale indruk van de aanwezige 

natuurwaarden, de gevoeligheid van gebieden en de zones met recreatieve impact. De 

aangebrachte zonering betreft echter geen harde begrenzing. En hoewel de gebieden gezoneerd 

zijn, betekent dit niet per definitie dat één subgebied in z’n geheel in dezelfde mate wel of niet 

gevoelig is. Er kunnen binnen zo’n gebied alsnog meer en minder gevoelige zones zijn. De 

zonering geeft een globale indicatie van de aanwezige kenmerken en relatieve verschillen op een 

voor de analyse werkbaar schaalniveau. De zonering biedt daarmee input voor invulling van 

recreatie- en natuurbeleid, onderbouwing van keuzes en eventuele herbegrenzing van de NNN. 

Echter, de resultaten van de analyse dienen altijd te worden aangevuld met meer gedetailleerde 

informatie over de actuele en potentiële waarden en overige lokale kennis. Ook randvoorwaarden 

vanuit wetgeving en beleid dienen te worden onderzocht. 

 

Aanbevelingen 

• Prioriteer en optimaliseer de ruimtelijke zonering: Wijs plekken met bijzondere of hoge 

natuurkwaliteit aan en zorg dat natuur hier in de toekomst voorrang krijgt. Beperk/vermijd 

evenementen en recreatieve ontwikkelingen in deze gebieden. Zoek in gebieden met een 

lage natuurwaarde en lage gevoeligheid naar kansen/mogelijkheden voor de gewenste 

recreatieve ontwikkelingen. Cluster de recreatie waar het kan, op die manier ontstaan 

intensief gebruikte recreatieve zones en rustige gebieden voor natuur met weinig verstoring 

en betreding 

• Zorg voor prioritering en optimalisatie in tijd: Zoek voor ontwikkeling van nieuwe 

recreatievormen naar gebieden met lage natuurwaarden in het zomerhalfjaar. Aangezien in 

het winterhalfjaar weinig huidige en toekomstige recreatie plaatsvindt, kunnen in de gebieden 

met lage natuurwaarden in de winterperiode kansen voor versterking van natuurwaarden 

worden benut 

• Voer nader onderzoek uit op knelpuntlocaties: Gewenste recreatieve ontwikkelingen op 

plekken met hoge verstorings- en/of vernietigingsgevoeligheid vormen een mogelijk knelpunt. 

Nader onderzoek is op deze locaties nodig om precieze zonering van natuurwaarden, 

effecten op natuurwaarden en randvoorwaarden vanuit wetgeving vast te stellen 

• Optimaliseer het natuurbeleid (Natuurbeheerplan): Relateer de aanwezige natuurwaarden 

aan de doelstellingen van de NNN en inventariseer mogelijkheden voor herbegrenzing. 

Gebruik de tekstuele beschrijving van actuele en potentiële waarden als input voor de 

beschrijving van de wezenlijke waarden en kenmerken in het Natuurbeheerplan 
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Begrenzing en doelen NNN 

De resultaten van het onderzoek bieden het gereedschap voor een heroverweging van de 

begrenzing en de doelen van de NNN (paragraaf 6.3): 

• Heroverweging van het areaal en de begrenzing van NNN  

• Heroverweging van de toekenning van doelen in de vorm van natuurbeheertypen, in 

vergelijking met de feitelijke situatie  

• Heroverweging van de inhoud/onderbouwing van de natuurdoelen � Wat wordt bijvoorbeeld 

precies verstaan onder Vochtig bos met productie? Sluit dit aan bij de locaties met vochtige 

bossen in Geestmerambacht? Zo nee, is een aanpassing nodig van de onderbouwing/inhoud 

van het doel, of is een extra natuurdoel nodig?  

 

Bestemmingsplannen 

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen waarin aangegeven wordt of de in het onderzoek 

onderscheiden deelgebieden al of niet op genomen zijn in de gemeentelijke bestemmingsplannen 

en zo ja op welke manier. 
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1 Inleiding 

De zoektocht naar een goede balans tussen natuur en recreatie in de recreatiegebieden binnen 

het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in Noord-Holland is een pad van uitdagingen. Een 

nauwkeurige afstemming tussen natuur en recreatie binnen de recreatiegebieden biedt kansen 

voor versterking van de kwaliteit van de recreatie én natuur. Door een duidelijke zonering aan te 

brengen, kan ofwel natuur ofwel recreatie meer prioriteit krijgen. Tegelijkertijd vormt natuur als 

groen decor een belangrijke drager voor veel recreatieve activiteiten.  

 

De afstemming tussen natuur en recreatie is voornamelijk een tijd en ruimte kwestie. In welke 

gebieden en op welk moment moet natuur voorop staan? En in welke gebieden en op welk 

moment recreatie? Hoe kan dit op elkaar worden afgestemd? Waar liggen knelpunten? En waar 

juist kansen en mogelijkheden voor natuur of recreatie? 

 

In opdracht van Provincie Noord-Holland heeft Tauw een onderzoek uitgevoerd naar afstemming 

tussen natuur en recreatie in het recreatiegebied Geestmerambacht in Noord-Holland. Hierbij zijn 

bovengenoemde vragen onder handen genomen. In onderliggende rapportage worden de 

resultaten van deze zoektocht gepresenteerd. Ook wordt een toelichting gegeven op de 

gehanteerde aanpak en uitgangspunten en worden er aanbevelingen geschetst. Onderliggend 

onderzoek (in de vorm van een rapportage met tabel- en kaartmateriaal) biedt hiermee het 

gereedschap om onderbouwde keuzes te maken over beleidsvragen over waar recreatie en waar 

natuur in het gebied. Een nader gedetailleerd onderzoek van (zonering van) actuele en potentiële 

waarden en ontwikkelingen op locatie, inclusief randvoorwaarden vanuit wetgeving en beleid, is 

daarbij altijd nodig.  

 

Doelen van het onderzoek zijn: 

• Ontwikkeling van een werkbare methodiek (ook voor andere gebieden toepasbaar) 

• Ontwikkeling van een gedragen product (voor Provincie, Recreatie Noord-Holland N.V., en 

recreatieschappen) 

• Levering van maatwerk per gebied, met andere woorden een gebiedsgericht resultaat voor 

zowel recreatie als natuur 

• Bieden van input (onderbouwing) voor het Natuurbeheerplan  

• Ontwikkeling van een juridisch houdbaar product dat als basis kan dienen voor 

vergunningstrajecten met betrekking tot toetsingen aan de NNN 

• Inzicht in de afwijkingen tussen toegekende NNN-natuurbeheertypen en de feitelijke situatie  
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Leeswijzer 

Na de samenvatting (hoofdstuk 0) en de inleiding (hoofdstuk 1), volgt in hoofdstuk 2 een 

theoretisch kader over de effecten van verstoring op vogels door recreatie. Hierbij wordt onder 

andere ingegaan op verschillende typen verstoring en kwetsbare plekken en perioden in de 

levenscyclus van soorten. In hoofdstuk 3 (Methode) wordt de gehanteerde aanpak van het 

onderzoek toegelicht aan de hand van een overzichtsschema. De methode bestaat uit drie 

hoofdstappen, die elk voor zowel natuur als recreatie zijn uitgevoerd. In hoofdstuk 4 worden de 

resultaten gepresenteerd, zowel in een tekstuele beschrijving als in tabel- en kaartmateriaal. 

Hoofdstuk 5 gaat in op de interpretatie en gebruikswijze van de resultaten. Hoofdstuk 6 beschrijft 

de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 een overzicht 

gegeven van de geraadpleegde bronnen. In de bijlage vindt u al het kaartmateriaal in een grotere 

versie.  
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2 Theoretisch kader: Effecten van verstoring op 
vogels door recreatie 

In onderliggend hoofdstuk wordt het theoretisch kader geschetst over recreatievormen en de 

effecten van verstoring door recreatie. De methode die in het ecologisch onderzoek is gebruikt 

(zie hiervoor hoofdstuk 3) grijpt op dit kader terug.  

 

2.1 Soorten van recreatievormen 

Qua ruimtegebruik zijn er drie typen recreatievormen: punt-, lijnvormige en vlakvormige recreatie. 

Onder puntrecreatie wordt bijvoorbeeld een vissteiger, een vogelkijkhut of een informatiepunt 

verstaan. Meestal is dit kleinschalige recreatie maar soms kan puntvormige recreatie ook grotere 

vormen aannemen (zoals een klimpark). Belangrijkste eigenschap van puntvormige 

recreatievormen is dat vaak dezelfde weg heen en terug tot het recreatiepunt wordt bewogen. Bij 

lijnvormige recreatievormen gaat het om rondgangen of vergelijkbare bewegingen waarbij 

gebleven wordt op specifiek hiervoor aangelegde paden of wegen. Het betreft bijvoorbeeld 

wandel-, fiets en ruiterpaden of kanoroutes. Ook deze vorm is over het algemeen kleinschalig 

wanneer op de paden wordt gebleven hoewel bepaalde vormen meer verstorend zijn dan andere. 

Zo zorgen ATB-ers, loslopende honden of gemotoriseerde vormen voor meer verstoring dan 

andere vormen. Vlakvormige recreatie betreft gebruik van een gebied door recreanten die zich 

buiten vaste paden begeven. Dit kunnen speel- en ligweides zijn, maar ook festivalterreinen en 

allerlei vormen van waterrecreatie. In principe kan vlakvormige recreatievormen worden gezien 

als intensief omdat alle delen van een gebied worden benut door de mens met weinig 

uitwijkmogelijkheden voor dieren. 

 

2.2 Het concept van verstoring 

Verstoring moet worden gezien als een verandering in het gebruik van essentiële hulpbronnen 

(zoals voedsel of rust) vanwege menselijke aanwezigheid (Gill 2007). Deze verandering is vaak 

tijdelijk, en in veel gevallen vindt verstoring plaats via individuen (Bejder et al. 2009) wat 

uiteindelijk kan leiden tot effecten op populaties (maar niet noodzakelijkerwijs). 

 

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen de twee manieren waarop verstoring kan worden 

geïnterpreteerd:  

• Interpretatie van verstoring vanuit inhoudelijk-ecologisch oogpunt 

• Interpretatie van verstoring vanuit juridisch-inhoudelijk oogpunt (volgens de Wnb) 

 

In onderstaande paragraaf 2.2 en in paragraaf 2.3 wordt ingegaan op verstoring vanuit ecologisch 

oogpunt. In paragraaf 2.4 staat verstoring vanuit juridisch-inhoudelijke oogpunt centraal. 
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Ecologisch gezien kan op vijf niveaus verstoring op dieren plaatsvinden: 

• Verstoring die zich uit op fysiologisch niveau. Een verstoord individu vertoont hierbij geen 

afwijkend gedrag. Voorbeelden zijn een verhoging van de hartslag bij het individu, of de 

aanmaak van stresshormonen 

• Verstoring die zich uit in een gedragsverandering. Deze gedragsverandering resulteert in 

onder meer een extra energieverbruik dat moet worden gecompenseerd. Dit kost tijd en is 

niet overal mogelijk. Alleen al wanneer bijvoorbeeld een vogel alert wordt, neemt de 

metabolisme toe met een factor van 1,2 (Birt-Friesen et al. 1989). Andere voorbeelden van 

dergelijk gedrag kosten meer energie: wegvluchten/vliegen, alarmeren, of afleidingsgedrag 

(door bijvoorbeeld vogels met jongen). Zo besteedt een vliegende of duikende vogel twee 

keer zoveel energie dan als deze zwemt aan de oppervlakte (Birt-Friesen et al. 1989) 

• Verstoring die zich uit op een verandering in het habitatgebruik. Op zich geschikte 

gebiedsdelen worden toch niet gebruikt door een soort omdat deze gebiedsdelen zijn 

verstoord 

• Verstoring die zich uit in voortplantingssucces. Verstoring leidt tot een vermindering in het 

aantal jongen dat groot komt, door diverse oorzaken (verlies eieren, in de steek laten van 

nestplaats, verhoogde predatie, lagere kuikenoverleving) 

• Verstoring die zich uit op populatieniveau. Verstoring heeft een zodanige aard dat de 

populatie van de betreffende soort in aantal afneemt. Dit kan zowel direct zijn, doordat 

individuen van de soort verdwijnen (vluchten), danwel indirect doordat de draagkracht van het 

gebied afneemt zodat het gebied ongeschikt is geworden voor het aantal individuen dat 

eerder aanwezig was 

 

Vooral langdurige verstoring kan dus resulteren in effecten van grote omvang. Het kan ertoe 

leiden dat een exemplaar niet meer aan voortplanting toekomt hetgeen uiteindelijk kan resulteren 

in een (lokaal) uitsterven van de populatie. Zeker bij soorten met een beperkte populatieomvang 

kan dit ook het voortbestaan van de soort in gevaar brengen. 

 

Niet iedere verstoring hoeft te leiden tot een (permanent) effect op populatieniveau. Het is 

daarom belangrijk om waargenomen effecten op een correcte manier te vertalen naar effecten 

met een ecologische relevantie. Via figuur 2.1 wordt dat nader toegelicht (waarbij hier de rechter 

twee blokjes van de figuur zijn omgedraaid, omdat effecten op populatieniveau van meer 

importantie zijn dan die op voortplantingsniveau). 

• Verstoring die zich uit op fysiologisch niveau. Zonder gericht onderzoek is deze mate van 

verstoring niet zichtbaar. Effecten die alleen leiden tot een fysiologische reactie zijn geen 

probleem omdat uiteindelijk geen belangrijke functies in de levenscyclus worden geschaad 

• Verstoring die zich uit in een kortdurende gedragsverandering. Vanwege het kortdurende 

karakter van de verstoring kan worden gesteld dat belangrijke functies in de levenscyclus niet 

worden aangetast. Dit type verstoring is geen probleem 
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• Verstoring die zich uit op een verandering in het habitatgebruik. Op zich geschikte 

gebiedsdelen worden toch niet gebruikt door een soort omdat deze gebiedsdelen zijn 

verstoord. Voor kwetsbare soorten in Natura 2000-gebieden kan een dergelijke verstoring als 

een probleem worden gezien. Voor de meeste individuen van de meeste soorten geldt echter 

dat gewenning kan optreden 

• Verstoring die zich uit in voortplantingssucces. Afhankelijk van de populatiegrootte van de 

betreffende soort vindt dit verstoringstype plaats op het niveau van individuen danwel 

populaties. In principe is dit type verstoring een (potentieel) probleem behalve als het erg 

algemene soorten betreft. Bij die soorten beïnvloedt een (lokale) verlaging van het 

voortplantingssucces de regionale of landelijke trend onvoldoende 

• Verstoring die zich uit op populatieniveau. Verstoring heeft een zodanige aard dat de 

populatie van de betreffende soort wordt aangetast. Een dergelijke verstoring moet altijd als 

een probleem worden beschouwd 

 

 

 

Figuur 2.1 Conceptueel model tussen (op de x-as) graad van menselijke verstoring (als functie van duur, 

intensiteit en schaalniveau en van type en timing van activiteit) en de mate van ecologische impact op 

(vogel-)populaties (uit Steven et al. 2011). Voor deze tekst is de effectinschatting van de twee laatste 

blokken omgewisseld 
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Een recreant veroorzaakt per definitie een tijdelijk effect. Effectbepaling bij tijdelijke effecten is 

alleen relevant als de draagkracht van een gebied dan een (deel-)populatie in het gedrang komt. 

Puur op ecologische gronden zijn tijdelijke effecten op individuen niet van belang, als dit niet 

resulteert in effecten op populatieniveau. Echter, via elkaar opvolgende verstoringen (cumulatie) 

is het toch mogelijk dat een permanent effect wordt veroorzaakt. 

 

Samengevat heeft verstoring in meer of mindere mate een effect op soorten (zie tabel 2.1). 

Voorbeelden betreffen vogels maar parallellen kunnen worden getrokken met andere diersoorten. 

Merk op dat het niveau van verstoring qua intensiteit overeenkomt met het effect: een laag niveau 

van verstoring levert ook een klein effect op (Steidl & Powell 2006). 

 

 

Tabel 2.1 Dosis-effect relatie bij verstoring op vogels 

 

Niveau van verstoring? Ecologische impact Effect Voorbeeld (zichtbare 

respons) 

Laag niveau Individu Fysiologie Geen 

 Individu Kortdurende 

gedragsverandering 

Alarmeren 

Middelniveau Individu / populatie Habitatgebruik Aanpassing (behalve meest 

kwetsbare soorten of 

situaties) 

 Individu / populatie Voortplantingssucces Verhoogde nestpredatie 

Hoog niveau Populatie Wijziging aantal of 

verspreiding 

Verandering in dichtheden 

 

Kwetsbare soorten zijn hierbij gedefinieerd als (gegeneraliseerd): 1. (letterlijk) grote soorten; of 2. 

soorten die hoog in de voedselpiramide staan; of 3. soorten die in groepen in open habitat 

foerageren of rusten (Hill et al. 1997). 

 

2.3 Kwetsbare plekken en perioden in de levenscyclus van soorten 

Hierboven is gesteld dat alleen op populatieniveau een effect van verstoring van belang is. Dit 

gebeurt vooral bij een langdurige blootstelling aan verstoring of bij een heftig type van 

blootstelling. Hoe soorten de mate van verstoring inschatten is afhankelijk van de fase van de 

levenscyclus waarin zij zich op het moment van verstoring bevinden. 
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Planten en dieren verschillen in de mogelijkheden om met verstoring om te gaan. Planten staan 

uiteraard met hun wortels in de aarde en zijn afhankelijk van lokale condities. Een relevant effect 

van verstoring kan dus alleen plaatsgrijpen op de standplaats van de plant. Bij dieren ligt het 

anders: zij hebben in theorie de kans om een negatief effect te ontvluchten.  

Bovendien geldt dat de meeste soorten meerdere locaties tijdens hun leven gebruiken. Niet al 

deze locaties zijn even kwetsbaar: dat hangt af van de functie die een locatie biedt. 

 

Bepaalde functies zijn enorm kwetsbaar. Dit betreft functies waar een exemplaar zijn 

voortplanting voltooit of waar een exemplaar rust of slaapt. Beide functies vereisen een grote 

mate van rust. De voortplantingsperiode kost bovendien ook veel energie. Hierdoor kan elke extra 

verstoring een effect hebben op deze functies. Voor de voortplantingslocatie kan dat leiden tot het 

overlijden van de jongen of het grootbrengen van jongen met een sterk verminderde levenskans 

(omdat zij onvoldoende voedsel tot zich hebben gekregen bijvoorbeeld). Voor de slaap- of 

rustfunctie kan verstoring leiden tot het onvoldoende op krachten kunnen komen van exemplaren 

(onvoldoende energie) wat uiteindelijk ten koste kan gaan van de levensverwachting. Bij 

onvoldoende energie kan een exemplaar bijvoorbeeld eerder ziek worden en komen te overlijden. 

 

In het algemeen zijn soorten redelijk flexibel in hun benutting van foerageergebieden. Dit geldt 

vooral voor soorten van opgaande begroeiing waar zij voldoende voedsel kunnen vergaren en 

voldoende kunnen uitwijken naar alternatieve gebieden ten tijde van een verstoring. Dit is echter 

anders bij soorten van open gebieden: deze soorten zijn op zich kwetsbaar in hun omgeving 

omdat potentiële predatoren de foeragerende dieren van het open landschap goed kunnen zien. 

Dieren van open gebieden zijn daarom altijd op hun hoede en ervaren eerder onbekende 

gebeurtenissen als een verstoring. Dit leidt er weer toe dat dieren van open gebieden eerder 

zullen vluchten bij een verstoring dan dieren van opgaande begroeiing. Dieren van open 

gebieden zijn dus ook kwetsbaar als zij foerageren. 

 

Samengevat is een aantal functies meer gevoelig voor verstoring dan andere. Door deze functies 

te koppelen aan een bepaalde periode kunnen effecten van verstoring worden geperiodiseerd.  

 

Voor alle diersoorten geldt dat de voortplantingsperiode een verstoringsgevoelige periode is. Voor 

de meeste diersoorten komt deze globaal overeen met de lente en/of zomer. Bij een beperkt 

aantal diersoorten is de voortplantingsperiode buiten deze periode, zoals bij de grijze zeehond die 

in het najaar of de winter zijn voortplantingsperiode kent. 

 

Voor alle diersoorten geldt dat ook de slaap- of rustperiode verstoringsgevoelig is. Dit geldt 

uiteraard voor de dagelijkse slaap en rust maar voor veel soorten geldt dat zij voor deze slaap 

een vaste plek benutten die van nature al weinig verstoringsgevoelig is zoals een boomholte. 

Voor diverse soorten geldt dat zij in winterslaap gaan, met vleermuizen als bekendste voorbeeld. 
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Gedurende deze lange periode van slaap zijn zij kwetsbaar omdat deze periode wordt benut om 

een periode van voedselschaarste te overleven. Verstoring kan leiden tot het wakker worden 

hetgeen energie kost die aangevuld moet worden.  

 

Dit is echter niet mogelijk gedurende de winter. Voor vogels van waddenkusten zijn de 

hoogwatervluchtplaatsen uitermate kwetsbare rustlocaties: hier wachten vogels periodes van 

vloed af. Recreatiegebied Geestmerambacht ligt echter niet aan de kust zodat dit type buiten 

beschouwing kan blijven. Bij zwanen, ganzen en eenden geldt dat hun ruiplaatsen in hoge mate 

kwetsbaar zijn. Rui is de jaarlijkse vernieuwing van het verenpak en is een periode waarbij veel 

energie benodigd is. Voor genoemde soorten gaat dit gepaard met een periode van niet kunnen 

vliegen en kan elke extra verstoring voor een mogelijke verlies in conditie zorgen. De ruiperiode is 

in het late najaar (augustus-september). 

 

Tenslotte geldt voor soorten van open gebieden dat ook foerageergebieden kwetsbaar zijn. Dit 

geldt vooral voor grotere soorten als ganzen die zich niet op of in de grond kunnen verstoppen. 

Foerageergebieden zijn over het algemeen vooral in het winterseizoen kwetsbaar wanneer grote 

aantallen ganzen in Nederland overwinteren. 

 

2.4 Interpretatie van het begrip verstoring in de Wet Natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming (Wnb) van kracht. Via deze wet worden zowel 

gebieden beschermd als afzonderlijke soorten. Zijn voorlopers waren de Natuurbeschermingswet 

1998 (beschermde gebieden), Flora- en faunawet (voor beschermde soorten) en de Boswet. In 

de nieuwe wet zijn er afzonderlijke beschermingsregimes voor vogels, dieren van onder meer de 

Habitatrichtlijn, en dieren van de nationale lijst. Voor alle inheemse soorten vogels is de 

bescherming neergelegd in Wnb artikel 3.1. Dit artikel luidt (voor zover relevant):  

“1. Het is verboden opzettelijk (…) vogels (…) te doden (…) 2. Het is verboden opzettelijk nesten 

(en) rustplaatsen van vogels (…) te vernielen of te beschadigen (…) 4. Het is verboden vogels 

(…) opzettelijk te storen. 5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de 

storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende 

vogelsoort.” 

 

Voor de dieren van bijlage IV van de Habitatrichtlijn en van bijlage II bij het Verdrag van Bern of 

bijlage I bij het Verdrag van Bonn geldt Wnb artikel 3.5. Dit betreft onder meer alle soorten 

vleermuizen. Vanwege de verwijzingen naar Bern en Bonn valt een deel van de vogels ook onder 

de werking van dit artikel. Dit artikel luidt (voor zover relevant): 

“1. Het is verboden (…) dieren (…) opzettelijk te doden (…) 2. Het is verboden dieren (…) 

opzettelijk te verstoren. (…) 4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van 

dieren (…) te beschadigen of te vernielen.” 
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Voor dieren van de nationale lijst (waaronder boommarter, damhert, das, edelhert en wild zwijn) 

geldt het beschermingsregime van Wnb artikel 3.10. Dit artikel luidt (voor zover relevant): 

“1. Het (is) verboden (…) a. (…) zoogdieren (…) van de soorten (…) opzettelijk te doden (…); b. de 

vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren (…) opzettelijk te beschadigen of te 

vernielen (…).”Met betrekking tot nesten enz. spreekt de Wnb alleen van ‘beschadigen of 

vernielen’. Hierbij geldt een opzetvereiste. Onder opzet wordt verstaan dat iemand doelbewust 

verbodsbepalingen overtreedt. Onder opzet valt ook voorwaardelijke opzet. Hieronder wordt 

verstaan dat iemand een handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt 

dat zijn gedragingen schadelijke gevolgen hebben voor een dier, zoals de vangst of de dood van 

een dier en het verstoren van een dier. Omdat sprake is van een bewuste aanvaarding van de 

kans betekent dit dat iemand die niet weet of redelijkerwijs kan weten dat hij verbodsbepalingen 

overtreedt, niet van opzet beticht kan worden. Hoewel dit kan gebeuren door een klein aantal 

recreanten, is het probleem van opzettelijke verstoring toch vooral een handhavingsprobleem dat 

hier verder niet zal worden behandeld. Het verbod op het ‘storen’ van vogels of ‘verstoren’ van 

dieren geldt in de Wnb alleen voor internationaal beschermde soorten en niet voor de dieren van 

de nationale lijst. 

 

In de Wnb is verstoring uitsluitend gekoppeld aan dieren (levende individuen) en niet ook aan 

plaatsen zoals nesten, voortplantingsplaatsen enz. Wettelijk gezien is alleen van een verstoring 

sprake als er een blijvend effect is. Een tijdelijke verstoring zonder blijvend effect is geen 

verstoring in de zin van de wet.  

 

Van een blijvend effect door verstoring bij broedvogels is sprake indien een vogel opvliegt en (te 

lang) wegblijft, waardoor: 

1. De nestbouw wordt afgebroken 

2. De eieren niet uitkomen 

3. De jongen niet overleven 

 

Verstoring kan dus tot gevolg hebben dat dieren hun nest of voortplantingsplaats voorgoed 

verlaten. Dit is waarschijnlijk afhankelijk van de aard en intensiteit van de verstoring. Als daarbij 

jongen in het geding zijn, zullen deze doodgaan. In dat geval geldt dat verstoring een blijvend 

effect veroorzaakt. Dat betekent weer dat de aanbeveling luidt dat tijdens werkzaamheden 

rekening moet worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Het uitzonderingsartikel  

(Wnb art. 3.5) dat opzettelijk verstoren niet verboden is als de verstoring niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding, is hierbij niet relevant omdat verstoring van 

oudervogels ook andere effecten tot gevolg kan hebben. Dit geldt voor alle soorten broedvogels. 

Daarmee wordt indirect ook onder de Wnb verstoring van specifieke plaatsen strafbaar. 
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Van een blijvend effect door verstoring bij niet-broedvogels is als volgt sprake: 

1. Hoogwatervluchtplaatsen: opvliegen is altijd een blijvend effect omdat er geen alternatief 

leefgebied in de buurt is. De afstand tot opvliegen is te bepalen op basis van literatuur 

2. Wintervogels - open foerageergebied / kolonieslapers: opvliegen is alleen een blijvend effect 

indien er geen alternatief gebied in de omgeving is. De afstand tot opvliegen en de afstand 

tot een alternatief leefgebied is afhankelijk van de soort en is te bepalen op basis van 

literatuur 

 

2.5 Effecten van recreatie in de huidige en toekomstige situatie in 

Geestmerambacht 

 

Huidige situatie 

Op dit moment vindt recreatie gereguleerd plaats via paden, wegen en terreinen. Op deze manier 

is de verstoring van bestaande vormen van recreatie beperkt. Bovendien is de aanleg van het 

recreatiegebied de vertreksituatie geweest voor natuur. Planten- en diersoorten hebben zich na 

aanleg van het gebied in de meeste gevallen spontaan gevestigd en zijn in de loop van de jaren 

aangepast aan het gebruik en de beheervoering van het gebied. De schuwe soorten komen om 

deze reden alleen voor op de rustige locaties terwijl de minder schuwe soorten ook nabij huidige 

paden en recreatieterreinen kunnen voorkomen. In feite heerst er nu een evenwicht tussen 

recreant en dierenbevolking. Er is geen consequentie op populatieniveau zodat ook juridisch niet 

van verstoring hoeft te worden gesproken. Bij gelijkblijvende recreatiedruk blijft het evenwicht in 

stand. Wanneer in het vervolg gesproken wordt over de huidige situatie, wordt hiermee de 

omvang en intensiteit van regulier recreatief gebruik anno 2017 bedoeld, waar de aanwezige 

planten en dieren mee in evenwicht zijn. 

 

Anders is het met tijdelijke (grootschalige) recreatievormen zoals grote festivals en evenementen. 

Deze hebben een incidenteel karakter en zorgen in een korte periode voor een zeer grote 

hoeveelheid aan beweging, geluid, licht en betreding, waar dieren en planten zich niet in alle 

gevallen op hebben kunnen aanpassen. Hoewel sommige terreinen al jaren gebruikt worden voor 

dergelijke evenementen en de terreinen bovendien een functie vervullen voor dagrecreatie, 

kunnen voor deze tijdelijke recreatievormen negatieve effecten van verstoring en vernietiging niet 

op voorhand worden uitgesloten (zowel vanuit juridisch als ecologisch oogpunt). Het gevaar 

bestaat dat recreanten zich (in grote getale) begeven in of direct nabij vitale locaties van dieren 

zoals verblijfplaatsen of nesten, of randzones van weilanden met gevoelige vegetatie. Deze 

verstoring van verblijfplaatsen kan leiden tot een permanente afwezigheid van bijvoorbeeld 

vogels bij hun nesten zodat er bij deze recreatievorm wel sprake kan zijn van een effect op 

populatieniveau. Vooral schuwe of bedreigde soorten kunnen hierdoor verdwijnen. Aantasting 

van groeiplaatsen kan leiden tot een achteruitgang van populatie van plantensoorten.  
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Nieuwe ontwikkelingen 

Ook toekomstige recreatieve ontwikkelingen kunnen een negatief effect hebben op natuur. Met 

name ontwikkelingen waarbij het gebruiksareaal toeneemt en/of waarbij het aantal en de omvang 

aan bewegingen (door mensen en verkeer), geluid en licht groter wordt, kunnen leiden tot een 

toename in verstoring en/of vernietiging. Voorbeelden zijn de uitbreiding van het aantal en de 

omvang van evenemententerreinen, uitbreiding van leisure-activiteiten of de ontwikkeling van 

nieuwe horecagelegenheden. 

 

Naast negatieve effecten kunnen (recreatieve) ontwikkelingen echter ook een positieve bijdrage 

leveren aan natuurwaarden. Dit is het geval op plekken waar in de huidige situatie nog geen 

sprake is van een recreatief gebruik, en waar in een gebiedsinrichting door combinatie van 

recreatieve ontwikkeling en natuurontwikkeling ook natuurwaarden kunnen toenemen. Voorbeeld 

is de aanleg van een park in voormalig intensief agrarisch gebied (zie categorie 5 in  

paragraaf 3.3.1). Een andere voorbeeld waarin recreatieve ontwikkelingen kunnen leiden tot een 

afname in effecten zijn ontwikkelingen waarin delen van een recreatiegebied worden afgesloten, 

waardoor rustige zones toenemen. 

 

2.6 Verschillen in verstoring tussen seizoenen en landschappen 

Zoals hierboven al geschetst, is verstoring in open gebieden groter dan in gesloten gebieden als 

bos. Ook zijn verstoringsafstanden in de stad kleiner dan buiten de stad omdat stadse vogels 

meer gewend zijn aan verstoring. Daarnaast zijn er verschillen te verwachten tussen de 

seizoenen. In de winter (buiten broedseizoen) moeten vogels meer foerageren om de 

energiehuishouding op peil te houden, terwijl in de zomer (broedseizoen) vogels zijn gebonden 

aan een nest met eieren of jongen of in ieder geval een territorium. Specifiek voor 

recreatiegebieden buiten de bebouwde kom en rekening houdend met de huidige situatie van 

regulier gebruik kunnen voor deze vier situaties de vuistregels voor verstoringsafstanden worden 

gehanteerd (gebaseerd op Krijgsveld et al. 2008) zoals aangegeven in tabel 2.2. Dit betreft 

gemiddelde verstoringsafstanden, gebaseerd op de in Geestmerambacht voorkomende soorten. 

Voor sommige soorten, zoals roerdomp, geldt een nog grotere verstoringsafstand, terwijl voor 

andere soorten, zoals kraai, de afstand een stuk kleiner kan zijn. 

 

 

Tabel 2.2 Vuistregels verstoringsafstand afhankelijk van openheid en broedseizoen (in meter) 

 

 Open gebied Gesloten gebied 

Broedseizoen 100 50 

Buiten broedseizoen 50 0 
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Deze afstanden zijn hele grove indicaties die, het zij nogmaals gezegd, de huidige 

gebruikssituatie als uitgangspunt hebben. Sommige soorten kennen ook in deze situatie een 

grotere verstoringsafstand, zoals roofvogels, maar deze hebben in hun grotere territoria ook 

rustigere kerngebieden. De genoemde afstanden gelden ook niet voor hele specifieke, kwetsbare 

situaties zoals hoogwatervluchtplaatsen, maar naar wordt aangenomen zijn dergelijke kwetsbare 

situaties niet te vinden binnen recreatiegebieden. 
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3 Methode 

3.1 Kernaspecten en uitgangspunten 

 

3.1.1 Kernaspecten van de aanpak 

In de methode voor afstemming tussen natuur en recreatie staan de volgende kernaspecten 

centraal: 

 

• Zoektocht naar balans: Het vinden van balans tussen natuur en recreatie is een tijd/ruimte 

vraagstuk. Zowel in tijd als ruimte zijn er knelpunten en kansen voor natuur en recreatie aan 

te wijzen. Het zomerhalfjaar (maart t/m september) is een intensieve periode qua 

recreatiedruk, met de nadruk op de maanden juni t/m augustus. De broedperiode van vogels 

loopt globaal van half maart tot en met half juli, maar (afhankelijk van de soort en het weer) 

kunnen ook buiten deze periode kunnen vogels tot broeden komen. De winterperiode 

daarentegen is zowel voor natuur als mens een stuk rustiger. Periodes en plekken met weinig 

(gewenst) recreatief gebruik bieden kansen voor natuur. Gebieden met een lage 

natuurwaarde zijn kansrijk voor verdere recreatieve ontwikkeling. De uitgevoerde analyse 

bevat een ruimtelijke en temporele component, zodat de knelpunten en kansen in ruimte en 

tijd zichtbaar worden 

 

• Het juiste schaalniveau: Afstemming tussen natuur en recreatie dient op een passend 

schaalniveau plaats te vinden. Daarom wordt gewerkt met deelgebieden binnen het 

recreatiegebied. Aggregatie van ecologische waarden en aanwijzing van 

verstoringsgevoelige gebieden vindt plaats in zones per deelgebied. Ook de huidige en 

gewenste recreatievormen en de invloed van recreatie worden per deelgebied in zones 

aangegeven. Voor analyse en aggregatie ecologische waarden en analyse van invloedzones 

van recreatie wordt een vergelijkbaar schaalniveau aangehouden. De zonering geeft een 

globale indicatie van de aanwezige kenmerken en relatieve verschillen op een voor de 

analyse werkbaar schaalniveau 

 

• Effecten van recreatie op natuurwaarden: Zoals ook beschreven in het theoretisch kader in 

hoofdstuk 2, hebben niet alle recreatievormen éénzelfde (negatief) effect op alle aanwezige 

natuurwaarden. De twee belangrijkste effecten van recreatie op natuur zijn verstoring en 

vernietiging. Deze kunnen optreden bij grootschalige (tijdelijke) evenementen en bij nieuwe 

ontwikkelingen. Verstoring heeft met name effect op vogels. Vernietigingseffecten zijn 

relevant voor betredingsgevoelige vaatplanten en daarmee ook indirect voor vlinders (via 

waardplanten). In de analyse van verstorings- en vernietigingsgevoeligheid ligt daarom de 

focus op vogels en vaatplanten 
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Voor aanwijzing van de verstorings- en vernietigingsgevoelige vogelsoorten en 

plantensoorten wordt gebruik gemaakt van de lijst met kwalificerende soorten per 

natuurbeheertype (conform de Index Natuur en Landschap). Door de aanwezige 

kwalificerende soorten van de relevante natuurbeheertypen te selecteren, daarna per 

deelgebied de verspreiding van deze soorten te analyseren, en vervolgens de beschikbare 

wetenschappelijke kennis over verstoringgevoeligheid van deze soorten toe te passen, wordt 

per deelgebied de verstoringsgevoeligheid in zones aangegeven 

 

• Cyclische aanpak: De methode kenmerkt zich door een cyclische aanpak. Globaal wordt 

gewerkt van het inventariseren van data, naar ecologische waarden en deelgebieden en 

vervolgens naar zonering van kwetsbare gebieden en afstemming met recreatieve 

ontwikkelingen. Maar er wordt ook andersom gewerkt. Door in de beginfase ook de 

recreatievormen en de effecten van recreatie op natuur scherp te hebben, kunnen de 

ecologische waarden mede bepaald worden aan de hand van gevoeligheid van natuur voor 

recreatie. Op die manier wordt de data-analyse van planten- en diersoorten afgestemd op het 

einddoel, namelijk afstemming tussen natuur en recreatie 

 

• Pragmatische en verifieerbare aanpak: de methode kenmerkt zich door een pragmatische, 

objectieve en verifieerbare insteek, zodat de methode gemakkelijk uitlegbaar is en bovendien 

toepasbaar is voor meerdere recreatiegebieden 

 

In het schema in figuur 3.1 wordt het overzichtsschema van de aanpak gepresenteerd. Belangrijk 

hierin zijn de drie werkstappen van inventarisatie, effectenanalyse en kansen- en 

knelpuntenanalyse, zoals links in het schema aangegeven. De drie werkstappen worden op 

vergelijkbare wijze voor zowel Natuur als Recreatie uitgevoerd. In onderstaande paragrafen 

worden de werkwijze en uitgangspunten per werkstap nader toegelicht. 
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Figuur 3.1 Overzichtsschema methode 

 

3.1.2 Vertrekpunten en uitgangspunten 

• Afbakening plangebied: Het plangebied voor het onderzoek betreft het totale beleidsgebied 

van Geestmerambacht, zie figuur 3.2 (kaart 4 in bijlage 1). Hieronder vallen ook de Groene 

Loper en Park van Luna. In het vervolg als Geestmermambacht wordt genoemd, dan wordt 

hiermee het totale beleidsgebied bedoeld. In figuur 3.2 zijn ook de gemeentegrenzen 

aangegeven 

• Een groot deel van het beleidsgebied valt onder het beheergebied van recreatieschap 

Geestmerambacht (GAB), zie figuur 3.3 (kaart 5 in bijlage 1). De aangegeven 

beheergebieden betreffen een globale en indicatieve begrenzing  

• Niet het hele beleidsgebied valt binnen de begrenzing van de NNN. De ligging van de NNN 

en de weidevogelleefgebieden in en rondom het beleidsgebied van Geestmerambacht is 

aangegeven op figuur 3.2. Binnen de NNN zijn (nagenoeg vlakdekkend) natuurbeheertypen 

aangewezen. De natuurbeheertypenkaart van Geestmerambacht is te vinden op figuur 3.4 

(kaart 6 in bijlage 1) 

• De inventarisatie van waarden en kenmerken en de effectanalyse en zonering wordt voor het 

totale beleidsgebied uitgevoerd, dus ook voor de gebieden binnen het beleidsgebied die 

buiten de NNN vallen 

• Uitgangspunt voor de natuurbeheertypen binnen de NNN vormt het Natuurbeheerplan 2017 
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• Voor het gebruik van ecologische inventarisatiegegevens geldt als uitgangspunt dat de data 

voor vaatplanten niet ouder zijn dan 15 jaar en voor vogels en andere soorten niet ouder dan 

10 jaar. Deze grens doet recht aan ambitie en potenties. Tegelijkertijd is het met de 

toenemende recreatie(druk) niet redelijk te veronderstellen dat de meest kritische soorten die 

voor deze tijd eventueel voorkwamen, zullen terugkeren. Het heeft daarom geen nut om voor 

gegevens verder terug te gaan in de tijd 

• Juridische houdbaarheid: uitgangspunt is dat de tekstuele beschrijving van de actuele en 

potentiele natuurwaarden voldoende input biedt voor een nadere onderbouwing/beschrijving 

van de wezenlijke waarden en kenmerken van Geestmerambacht in relatie tot de NNN. 

Hiermee is de juridische houdbaarheid van het product gewaarborgd 

• Uitgangspunt voor de analyse van vigerende bestemmingsplannen vormt 

ruimtelijkeplannen.nl 
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Figuur 3.2 Totale beleidsgebied Geestmerambacht inclusief gemeentegrenzen, NNN en 

weidevogelleefgebied in en rondom het beleidsgebied (kaart 4 in bijlage 1) 
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Figuur 3.3 Beheergebied binnen beleidsgebied Geestmerambacht (GAB = Geestmerambacht, PNH = 

Provincie Noord-Holland, SBB = Staatsbosbeheer). De aangegeven beheergebieden betreffen een globale 

en indicatieve begrenzing (kaart 5 in bijlage 1). 
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Figuur 3.4 Natuurbeheertypenkaart Geestmerambacht (kaart 6 in bijlage 1) 
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3.2 Methode Natuur – stap 1 en 2 

 

 

3.2.1 Methode Natuur Stap 1: Inventarisatie waarden en kenmerken 

In stap 1 wordt de huidige en toekomstige situatie voor natuur in beeld gebracht. Stap 1 bestaat 

uit twee onderdelen: 

A. Het maken van een overzicht van deelgebieden, ecotopen en natuurbeheertypen 

B. Inventarisatie van de actuele en potentiele natuurwaarden, voor zowel de zomer- als de 

wintersituatie 

 

A. Deelgebieden, ecotopen en natuurbeheertypen 

 

Werkstappen en uitgangspunten: 

1. Het plangebied wordt ingedeeld in deelgebieden. De indeling is voornamelijk gebaseerd op 

de grenzen van het beleidsgebied van het recreatieschap, landschapskenmerken, ecotopen 

en huidig recreatief gebruik. Deze indeling in deelgebieden levert een werkbaar schaalniveau 

voor de tekstuele beschrijving van de actuele en potentiele natuurwaarden en de 

recreatievormen in het recreatiegebied (paragraaf 4.2.1). Deze tekstuele beschrijving vormt 

input voor de onderbouwing in het Natuurbeheerplan 

2. Per deelgebied wordt een overzicht gemaakt van de aanwezige ecotopen. De ecotopen 

geven informatie over het type landgebruik en geven daarmee een vereenvoudiging van de 

huidige situatie. Er worden zeven ecotopen onderscheiden, zie onderstaande tabel. De 

toekenning van de ecotopen is gebaseerd op de Top10NL en actuele luchtfoto’s. De 

ecotopenkaart representeert daarmee de meest actuele situatie van het gebied en geeft 

inzicht in de feitelijke arealen aan bos, gras, water en overige typen landgebruik in het 

recreatiegebied. Ook maakt de ecotopenkaart een vergelijking mogelijk tussen de 

toegekende natuurbeheertypen uit het Natuurbeerplan en de feitelijke situatie, en geeft 

inzicht in de afwijkingen tussen deze twee. Tot slot vormt de ecotopenkaart input voor de 

bepaling van de openheid van de deelgebieden (zie Natuur – stap 2) 
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Tabel 3.1 Indeling in ecotopen en bijbehorende landgebruiksvormen conform klassen in TOP10NL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producten: 

Hierboven beschreven werkstappen leveren de volgende producten: 

1. Tabel en twee overzichtskaarten van de deelgebieden en toponiemen in Geestmerambacht – 

Paragraaf 4.1 en bijlage 1 

2. Ecotopenkaart: overzichtskaart – Paragraaf 4.1 en bijlage 1 

3. Grafiek verdeling ecotopen per deelgebied – Paragraaf 4.1 

 

B. Inventarisatie actuele en potentiele natuurwaarden 

Het doel van de inventarisatie is om de actuele en potentiele natuurwaarden en natuurkwaliteiten 

van het gebied weer te geven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het zomerhalfjaar 

(maart t/m september; groot deel hiervan is tevens broedseizoen) en het winterhalfjaar (oktober 

t/m februari; overwinterende vogels). Dit onderscheid is relevant bij de bepaling van effecten van 

verstoring door recreatie (overwegend in de zomer) en de afstemming tussen natuur en recreatie. 

Aangezien verstoring door recreatie hoofdzakelijk in de zomer plaatsvindt, is vooral de 

natuurwaardenkaart voor de zomer relevant als het gaat om (toekomstige) knelpunten tussen 

natuur en recreatie. 

 
  

Ecotoop Landgebruiksvormen 

Landbouw Akkerland 

 Boomgaard 

  Boomkwekerij 

Bos Bos: loofbos 

  Populieren 

Gras Grasland 

Overig Aanlegsteiger 

 Bebouwd gebied 

 Dodenakker 

 Overig 

 Spoorbaanlichaam 

  Zand 

Meer, plas  

Waterloop  

Oeverzone   
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De inventarisatie van de natuurwaarden vindt op twee manieren plaats: 

• Tekstueel: Er wordt een tekstuele beschrijving gegeven van de actuele en potentiële 

natuurwaarden per deelgebied. Een overzicht van geraadpleegde bronnen is weergegeven in 

hoofdstuk 6. In de tekstuele beschrijving wordt naast vogels en vaatplanten ook ingegaan op 

overige soorten, waaronder ook (vernietigingsgevoelige) leefgebieden van bijzondere soorten 

als noordse woelmuis en ijsvogel. Ook (grond)waterstromen, aanwezige brakke zones, 

vochttoestand en bodemtype worden meegenomen in de beschrijving van de waarden per 

deelgebied. Deze geven een indicatie van de standplaats en daarmee ook van de potentiële 

natuurkwaliteit van het gebied. Potentiële waarden worden als volgt gedefinieerd: 

− Huidige standplaatscondities (zoals vochttoestand en bodemtype) zijn gunstig, maar er 

zijn nog geen bijbehorende planten- en/of diersoorten aanwezig; ofwel 

− Door een (kleine) wijziging in standplaatscondities, ofwel spontaan  

(bijv. brakwaterstromen) ofwel door mensen handelen (wijzigingen in inrichting of 

beheer), kunnen kansen ontstaan voor nieuwe natuurwaarden 

De tekstuele beschrijving vormt input voor de onderbouwing in het Natuurbeheerplan.  

• GIS-analyse: De GIS-analyse heeft als doel om een ruimtelijke en temporele indruk te geven 

van de natuurkwaliteit per deelgebied, gebaseerd op vogel- en plantensoorten. Deze 

natuurkwaliteit vormt input voor de analyse van de verstorings- en vernietigingsgevoeligheid 

van het gebied in ruimte en tijd (zie Natuur – stap 2). De GIS-analyse betreft een semi-

kwantitatieve analyse, aangezien er geen vlakdekkende gedetailleerde 

verspreidingsgegevens beschikbaar zijn. Waarnemingen per gebied zijn, naast de 

ecologische omstandigheden in het gebied, ook afhankelijk van de mate waarin 

inventarisaties zijn uitgevoerd en daardoor speelt het waarnemerseffect een rol 

 

Werkstappen en uitgangspunten GIS-analyse: 

1. Allereerst worden verspreidingsgegevens verzameld door middel van: 

i. Verspreidingsdata uit de Nationale Databank Flora en Fauna (laatste 10 jaar voor 

vogels, laatste 15 jaar voor vaatplanten) 

ii. Overige beschikbare verspreidingsdata uit karteringen, onderzoeksrapportages e.d. 

(zie overzicht in hoofdstuk 7) 

iii. Interview met de ecologen en beheerders (d.d. 8 maart 2017) 

2. Vogels: Vervolgens wordt een analyse uitgevoerd voor de NDFF-data van vogels: 

i. Selectie van de waarnemingen van kwalificerende broedvogels van de relevante 

natuurbeheertypen (zomersituatie). Kwalificerende soorten zijn de soorten zoals per 

natuurbeheertype genoemd bij het onderdeel Monitoring en natuurkwaliteit in de 

Index Natuur en Landschap) 

ii. Selectie van de waarnemingen van broedindicerend gedrag (zie tabel 3.2) van 

vogels (zomersituatie) met jaarrond beschermde verblijfplaatsen conform de Wet 

Natuurbescherming 
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iii. Selectie van de NDFF-waarnemingen van pleisterende vogels op basis van gedrag 

(zie tabel 3.2) en op basis van de vogelsoorten genoemd in figuur 1 in de 

Handleiding: Watervogel- en slaapplaatstellingen SOVON. Dit betreft een lijst van 42 

vogelsoorten waarvoor het belang van Nederland als overwinteringsgebied zeer 

hoog is. De verkregen NDFF-waarnemingen betreffen ook waarnemingen in de 

zomerperiode. Bij het toekennen van een natuurwaarde (zie stap v) is alleen 

gekeken naar de waarnemingen uit het winterhalfjaar 

 

 

Tabel 3.2 Gedrag dat geselecteerd is in de NDFF-waarnemingen voor broedvogels en wintervogels 

 
  

Broedvogels Alarmerend 

Baltsend/zingend 

Bezoek aan nestplaats 

Nest-indicerend gedrag 

Territorium indicerend 

Vastgesteld territorium 

Atlascode 2 waarschijnlijk broedend 

Parend / copula 

Broedend 

Wintervogels Pleisterend 

Foeragerend 

Rustend 

Slaapplaats 
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iv. Validatie met andere beschikbare gis-data en uit interview en rapportages: Naast 

NDFF-data is gebruik gemaakt van de volgende aanvullende GIS-bestanden:  

A. Broedvogels (roofvogels) Kleimeer 2013 (Staatsbosbeheer) 

v. Bovengenoemde stappen leveren een kaart met de actuele vogelwaarnemingen 

voor zomer- en wintersituatie. In figuur 3.5 (kaart 7 en 8 in bijlage 1) is voor het 

zomerhalfjaar en het winterhalfjaar een uitsnede gegeven van deze werkkaart met 

waarnemingen, inclusief de nauwkeurigheid van de waarneming.  

vi. Op basis van expert judgement wordt vervolgens een handmatige indeling gemaakt 

in zones, waaraan een (relatieve) natuurwaarde toegekend: laag, gemiddeld of 

hoog. Uitgangspunt voor de zonering is een (globale) begrenzing van de aanwezige 

ecotopen. Binnen deze begrenzing van ecotopen is vervolgens gekeken naar het 

aantal en de diversiteit aan waarnemingen (alleen NDFF-waarnemingen <10 ha zijn 

gebruikt). Indien binnen een ecotoop de waarnemingen homogeen verspreid in het 

ecotoop aanwezig zijn, dan wordt aan het hele ecotoop één score toegekend. Bij 

grote verschillen in aantallen en verspreiding van waarnemingen binnen het 

ecotoop, worden er meerdere zones begrensd met elk een eigen score. Zoals 

aangegeven wordt bij het beoordelen van de waarnemingen wordt gelet op het 

aantal en de diversiteit. Alle soorten tellen hierin even ‘zwaar’ mee (m.a.w. één 

grutto wordt hetzelfde beoordeeld als één buizerd). Door eerst zo veel mogelijk de 

ecotopen te begrenzen, wordt voorkomen dat diversiteit aan waarnemingen het 

gevolg is van diversiteit aan ecotopen. 

Belangrijk aandachtspunt is dat de gehanteerde methode semi-kwantitatief is: bij de 

indeling in zones en de toekenning van natuurwaarden wordt geen gebruik gemaakt 

van een rekenkundige formule. Ook is er niet tot op de vierkante meter gekeken naar 

de precieze kenmerken van ieder ecotoop (oppervlakte, type landschap en vegetatie 

etc.), maar het betreft een globale zonering en toekenning.  

Om een beeld te geven hoe de toekenning plaatsvindt, is in bijlage 4 voor een 18-tal 

zones in het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer aangegeven wat de 

bijbehorende waarnemingen van broedvogels zijn in aantallen en soorten 

waarnemingen, met vervolgens de toegekende natuurwaarde.  

In figuur 3.6 (kaart 9 in bijlage 1) is ter illustratie een uitsnede gegeven van het 

tussenresultaat met waarnemingen en zonering van natuurwaarden inclusief scores. 

Het eindresultaat is de actuele natuurwaardenkaart voor vogels (zie paragraaf 

4.2.2).  
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Figuur 3.5 Uitsnede werkkaart actuele waarnemingen, links van broedvogels (kwalificerende soorten en 

Wnb-soorten) in zomerperiode, rechts van pleisterende vogels (jaarrond) (kaart 7 en 8 in bijlage 1) 

 

 

  

Figuur 3.6 Uitsnede werkkaart met actuele waarneming van wintervogels, inclusief de handmatige zonering 

met scores, gebaseerd op: aantallen en verspreiding van de waarnemingen, diversiteit en zeldzaamheid 
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van de waargenomen soorten, en aanwezige ecotopen en luchtfotomateriaal. Alleen waarnemingen van 

pleisterende vogels in het winterhalfjaar zijn meegenomen (kaart 9 in bijlage 1) 

 

3. Vaatplanten: Daarna worden de verspreidingsdata van vaatplanten in de NDFF-data als 

volgt geanalyseerd: 

i. Selectie van de kwalificerende vaatplanten van de relevante natuurbeheertypen en 

Wnb-plantensoorten 

ii. Validatie met data uit interview en rapportages. Validatie met andere beschikbare 

gis-data en uit interview en rapportages: Naast NDFF-data is geen gebruik gemaakt 

van aanvullende GIS-bestanden. Wel is in de NDFF-data aanvullend gekeken naar 

waarnemingen van kwalificerende soorten van N04.01 Kranswierwateren 
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iii. Stap 1 en 2 leveren een kaart met de actuele plantenwaarnemingen (zie linker figuur 

in figuur 3.7 – kaart 10 in bijlage 1). Vervolgens wordt op basis van de aantallen en 

verspreiding van de waarnemingen en de diversiteit en zeldzaamheid van de 

waargenomen soorten een handmatige indeling gemaakt in zones. Daarbij is ook 

gebruik gemaakt van de aanwezige ecotopen en luchtfoto’s. Aan iedere zone wordt 

een (relatieve) natuurwaarde toegekend: laag, gemiddeld of hoog (zie rechter figuur 

in figuur 3.7 – kaart 11 in bijlage 1). Dit levert de actuele natuurwaardenkaart voor 

vaatplanten 

 

 

  

Figuur 3.7 Links: Uitsnede werkkaart actuele waarnemingen vaatplanten (kwalificerende soorten en Wnb-

soorten). Rechts: Uitsnede werkkaart met handmatige zonering inclusief de scores voor de natuurwaarde. 

De zonering is gebaseerd op: aantallen en verspreiding van de waarnemingen, diversiteit en zeldzaamheid 

van de waargenomen soorten, en aanwezige ecotopen en luchtfotomateriaal (kaart 10 en 11 in bijlage 1) 

 

Producten: 

Hierboven beschreven werkstappen leveren de volgende producten: 

1. Tekstuele beschrijving van actuele en potentiële natuurwaarden per deelgebied in rapportage 

(aanwezige biotopen, bijzondere soorten, potenties etc.) – Paragraaf 4.2.1 

2. Producten GIS-analyse: 

o Tabel met selectie van waargenomen kwalificerende soorten per relevant 

natuurbeheertype – Paragraaf 4.2.2 

o Overzichtstabel actuele waarnemingen kwalificerende broedvogels, Wnb-soorten en 

pleisterende vogels per deelgebied – Paragraaf 4.2.2 

o Kaart verspreiding actuele waarnemingen vogels (zomer- en winterkaart) - Paragraaf 

4.2.2 en bijlage 1 
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o Actuele natuurwaardenkaart vogels (zomer- en winterkaart) – Paragraaf 4.2.2 en  

bijlage 1 

o Kaart verspreiding actuele waarnemingen vaatplanten – Paragraaf 4.2.2 en bijlage 1 

o Actuele natuurwaardenkaart vaatplanten – Paragraaf 4.2.2 en bijlage 1 

 

3.2.2 Methode Natuur Stap 2: Effectenanalyse en zonering 

In de effectenanalyse in stap 2 wordt de gevoeligheid van het gebied voor verstoring en 

vernietiging als gevolg van recreatie in beeld gebracht. De natuurwaardenkaart vogels (zomer en 

winter) en de natuurwaardenkaart vaatplanten vormen input voor de analyse. Ook wordt gebruik 

gemaakt van literatuurgegevens over de verstorings- en vernietigingsgevoeligheid van soorten. 

 

Werkstappen en uitgangspunten: 

Vogels 

Aan de in stap 1 aangewezen zones wordt in stap 2 een maat voor de “actuele 

verstoringsgevoeligheid” toegekend. Deze maat voor de actuele verstoringsgevoeligheid is 

gebaseerd op landschapskenmerken (openheid van het gebied), seizoen (wel of niet 

broedseizoen) en de aanwezige natuurkwaliteit.  

 

Openheid en seizoen 

Uit literatuur blijkt dat de verstoringsafstand van vogels afhankelijk is van de openheid van een 

gebied en het al dan niet aanwezige broedgedrag (zie tabel 2.2 in hoofdstuk 2). De openheid van 

het plangebied is weergegeven in de linker kaart in figuur 3.8 (kaart 12 in bijlage 1). De openheid 

is bepaald op basis van de aanwezige ecotopen. Onder open gebied vallen de ecotopen gras, 

meer/plas en landbouw. Onder gesloten gebied vallen de ecotopen bos, waterloop, oeverzone en 

overig. Handmatige aggregatie van vlakken levert een vereenvoudigde versie met grotere 

vlakken voor openheid (rechter figuur 3.8; kaart 13 in bijlage 1). N.B. Zones met het ecotoop gras 

die in de feitelijke situatie rietland zijn, zijn als gesloten benoemd. Hoewel deze zones niet 

periodiek gesloten zijn (als gevolg van maaibeheer), wordt hier van een gesloten situatie 

uitgegaan omdat de betreffende gebieden niet of nauwelijks toegankelijk zijn. Aan de combinatie 

van openheid en seizoen is vervolgens een score gekoppeld, zie tabel 3.3.  
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Figuur 3.8 Openheid deelgebieden Geestmerambacht. Links openheid per aanwezig ecotoop. Rechts: 

openheid na handmatige aggregatie van zones, zodat een vereenvoudigde versie ontstaat (kaart 12 en 13 

in bijlage 1). 

 

 

Tabel 3.3 Vuistregels verstoringsafstand i.r.t. seizoen en openheid inclusief toetsingsscore 

 

 

Natuurkwaliteit 

Voor de natuurkwaliteit wordt de Natuurwaardenkaart vogels (zomer- en winterkaart) 

aangehouden. Deze kaart is gebaseerd op de aanwezigheid van kwalificerende broedvogels en 

Wnb-vogels (in de zomerperiode) en pleisterende vogels (in de winterperiode). Afhankelijk van de 

aanwezigheid van deze soorten (en dus de natuurkwaliteitsklasse) wordt een score toegekend, 

volgens onderstaande tabel 3.4. In figuur 3.9 is een uitsnede gegeven van de 

natuurwaardenkaart inclusief scores. 

 
  

 Verstoringsafstand 

(in m) 

 Verstoringsafstand 

(in m) 

 

 Open gebied Score Gesloten gebied Score 

Broedseizoen 100 2 50 1 

Buiten broedseizoen 50 1 0 0 
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Tabel 3.4 Natuurkwaliteit vogels met bijbehorende toetsingsscore en toelichting 

 

 

 

Figuur 3.9 Uitsnede natuurwaardenkaart vogels (links: zomerperiode, rechts: winterperiode) inclusief score 

(figuur 14 en 15 in bijlage 1) 

 

 
  

Natuurkwaliteit Score Toelichting 

Laag 1 Aantal, verspreiding, diversiteit en zeldzaamheid van de kwalificerende 

broedvogels en Wnb-vogels (in de zomerperiode) en pleisterende vogels 

(in de winterperiode) binnen het ecotoop is laag 

Gemiddeld 2 Aantal, verspreiding, diversiteit en zeldzaamheid van de kwalificerende 

broedvogels en Wnb-vogels (in de zomerperiode) en pleisterende vogels 

(in de winterperiode) binnen het ecotoop is gemiddeld 

Hoog 3 Aantal, verspreiding, diversiteit en zeldzaamheid van de kwalificerende 

broedvogels en Wnb-vogels (in de zomerperiode) en pleisterende vogels 

(in de winterperiode) binnen het ecotoop is hoog 
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Actuele verstoringsgevoeligheid 

Het combineren van de twee scores voor enerzijds openheid en seizoen en anderzijds 

natuurkwaliteit, levert een totaalscore voor de actuele verstoringsgevoeligheid, variërend tussen 1 

en 5, zie tabel 3.5. In figuur 3.10 (kaart 16 en 17 in bijlage 1) is een uitsnede gegeven van de 

kaart met de actuele verstoringsgevoeligheid voor broedvogels en wintervogels. 

 

 

Tabel 3.5 Totaalscore actuele verstoringsgevoeligheid 

 

 

 

  

Figuur 3.10 Uitsnede verstoringsgevoeligheid vogels (links: zomerperiode, rechts: winterperiode) inclusief 

score (kaart 16 en 17 in bijlage 1) 

 

In onderstaande tabel 3.6 is de totstandkoming van de totaalscore per ecotoop weergegeven in 

een totaaltabel. Ter illustratie: gesloten gebieden met een lage natuurkwaliteit zijn buiten het 

broedseizoen niet verstoringsgevoelig, bijvoorbeeld een aangeplant populierenbos in de winter. 

Daarentegen zijn open gebieden met een hoge natuurkwaliteit in het broedseizoen zeer 

verstoringsgevoelig, denk aan de weidevogelgebieden met een hoge dichtheid aan broedende 

weidevogels. 

 

  

Totaalscore actuele 

verstoringsgevoeligheid 

Uitleg 

1 Niet verstoringsgevoelig 

2 Weinig verstoringsgevoelig 

3 Redelijk verstoringsgevoelig 

4 Verstoringsgevoelig 

5 Zeer verstoringsgevoelig 
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Tabel 3.6 Totstandkoming totaalscore actuele verstoringsgevoeligheid per ecotoop o.b.v. openheid van het 

ectoop (en bijbehorende verstoringsafstand), broedseizoen en aanwezige natuurkwaliteit  

 

  
Binnen broedseizoen Buiten broedseizoen 

Openheid 
Ecotoop 

  

Versto-

rings-

afstand 

(in m) 

Natuur-

waarde 

Actuele 

verstorings-

gevoeligheid 

(score 1 – 5) 

Versto-

rings-

afstand 

(in m) 

Natuur-

waarde 

Actuele 

verstorings-

gevoeligheid 

(score 1 – 5) 

Gesloten 

gebied 

Bos (loofbos, 

populierenbos), Smalle 

waterlopen, 

Overig (aanlegsteiger, 

bebouwd gebied, 

dodenakker, overig, 

spoorbaanlichaam, 

zand), Oeverzone 

(oevers, moeras, 

rietland) 

50 m 

Score 1 

Laag  

Score 1 
2 

0 m 

Score 0 

Laag 

Score 1 
1 

Midden 

Score 2 
3 

Midden 

Score 2 
2 

Hoog 

Score 3 
4 

Hoog 

Score 3 
3 

Open 

gebied 

Gras (grasland), Grote 

wateren (plassen, 

meren), Landbouw 

(akkerland, boomgaard, 

boomkwekerij) 

100 m 

Score 2 

Laag 

Score 1 
3 

50 m 

Score 1 

Laag 

Score 1 
2 

Midden 

Score 2 
4 

Midden 

Score 2 
3 

Hoog 

Score 3 
5 

Hoog 

Score 3 
4 

 

Vaatplanten 

Aan de in stap 1 aangewezen zones wordt in stap 2 een maat voor de “actuele 

vernietigingsgevoeligheid” toegekend. Deze maat voor de actuele vernietigingsgevoeligheid is 

gebaseerd op de aanwezige natuurkwaliteit en de betredingsgevoeligheid van de vegetatie.  

 

Natuurkwaliteit 

Voor de natuurkwaliteit wordt de natuurwaardenkaart vaatplanten aangehouden. Deze kaart is 

gebaseerd op de aanwezigheid van kwalificerende vaatplanten per natuurbeheertype en de 

aanwezige Wnb-plantensoorten. Afhankelijk van de aanwezigheid van deze plantensoorten (en 

dus de natuurkwaliteitsklasse) wordt een score toegekend, volgens onderstaande tabel.  
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Tabel 3.7 Natuurkwaliteit vaatplanten met bijbehorende score 

 

 

Betredingsgevoeligheid 

Betredingsgevoeligheid betreft zowel fysieke aantasting door betreding als ook golfslag. Uit 

literatuur (Bal et al. 2001) blijkt dat natte vegetaties gevoeliger zijn dan droge vegetaties (als 

gevolg van de bodemsamenstelling en de gevoeligheid van de plantensoorten), dat bossen over 

het algemeen weinig betredingsgevoelig zijn (mits men op de paden blijft) en dat oevervegetaties 

en waterfauna gevoelig zijn voor golfslag door waterrecreatie. Op basis hiervan is per 

natuurbeheertype de betredingsgevoeligheid vastgesteld, zie onderstaande tabel. N.B. Ook 

enkele natuurbeheertypen die niet als doel zijn toegekend, maar waarvan er wel kwalificerende 

soorten voorkomen in het gebied, zijn meegenomen in de analyse. 

 

 

Tabel 3.8 Betredingsgevoeligheid per natuurbeheertype 

 

Code Natuurbeheertypen Als doel toekend in 

Geestmerambacht  

Betredingsgevoeligheid 

N04.01 Kranswierwater Nee Gevoelig 

N04.02 Zoete plas Ja 

Tamelijk ongevoelig (open water) 

Gevoelig (oevervegetatie + waterfauna) 

N05.01 Moeras Ja Gevoelig 

N05.02 Gemaaid rietland Ja Gevoelig 

N06.01 

Veenmosrietland en 

moerasheide Nee Zeer gevoelig 

N10.02 Vochtig hooiland Ja Gevoelig 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland Ja Tamelijk ongevoelig 

N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland Ja Gevoelig 

N13.01 Vochtig weidevogelgrasland Ja Gevoelig 

N14.03 Haagbeuken- en essenbos Ja Tamelijk ongevoelig (mits men op de paden blijft)* 

N16.02 Vochtig bos met productie Ja Tamelijk ongevoelig (mits men op de paden blijft)* 

* Uitgangspunt in de methode is dat er sprake is voldoende zonering (zodat men op de paden blijft), waardoor 

bossen als tamelijk ongevoelig zijn aangewezen 

 

Natuurkwaliteit Score 

Laag 1 

Gemiddeld 2 

Hoog 3 
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Om de betredingsgevoeligheid voor Geestmerambacht te bepalen is gekeken een combinatie van 

de aanwezige ecotopen en de aanwezigheid van kwalificerende soorten per natuurbeheertype. 

Voorbeeld: Alle bossen (natuurbeheertype is tamelijk ongevoelig) krijgen score 1, oevers met 

kwalificerende soorten van een zeer gevoelig natuurbeheertype (N06.01 Veenmosrietland en 

moerasheide) krijgen score 3. Als er kwalificerende soorten met een verschillende gevoeligheid 

aanwezig zijn (bijvoorbeeld een grasland met soorten van N12.02 en van N10.02), is bij 

toekenning van de score voor betredingsgevoeligheid gekeken naar de soorten met de hoogste 

gevoeligheid (mits dit geen enkele waarneming betreft). Voor totstandkoming van de score, zie 

tabel 3.9. Uitgangspunt voor de zonering van de betredingsgevoeligheid is de zonering van de 

natuurwaardenkaart. De score en zonering en voor betredingsgevoeligheid is weergegeven in de 

werkkaarten in figuur 3.11 (kaart 18 en 19 in bijlage 1). In figuur 3.12 (kaart 20 in bijlage 1) is de 

betredingsgevoeligheid in zones voor het totale plangebied weergegeven. 

 

 

Tabel 3.9 Score betredingsgevoeligheid  

 

Ecotoop Kwalificerende soorten 

aanwezig 

Relevant(e) 

natuurbeheertype(n) 

Betredingsgevoeligh

eid relevant(e) 

natuurbeheertype(n) 

Score  

Bos 

 

N14.03 Haagbeuken- en 

essenbos 

N16.02 Vochtig bos met 

productie 

Tamelijk ongevoelig 1 

Gras Nee N12.02 Kruiden- en 

faunarijk grasland 

Tamelijk ongevoelig 1 

 

Kwalificerende 

vaatplanten aanwezig 

N10.02 Vochtig hooiland 

N12.04 Zilt- en 

overstromingsgrasland 

N13.01 Vochtig 

weidevogelgrasland 

Gevoelig 2 

Agrarisch Nee   0  

Kwalificerende 

vaatplanten aanwezig 

N12.05 Kruiden- en 

faunarijke akker 

 1 

Meer, plas – open 

water 

 N04.02 Zoete plas 

 

Tamelijk ongevoelig 1 

Meer, plas – nabij 

oever 

 

N04.01 Kranswierwater 

N04.02 Zoete plas 

N05.01 Moeras 

Gevoelig  2 

Oevers 

 

N05.02 Gemaaid rietland  2 
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Ecotoop Kwalificerende soorten 

aanwezig 

Relevant(e) 

natuurbeheertype(n) 

Betredingsgevoeligh

eid relevant(e) 

natuurbeheertype(n) 

Score  

 

Kwalificerende soorten 

van N06.01 aanwezig 

N06.01 Veenmosrietland 

en moerasheide 

Zeer gevoelig 3 

Overig 

 

  0 

 

 

 

Figuur 3.11 Links: Aanwezige kwalificerende plantensoorten inclusief betredingsgevoeligheid. Rechts: 

Zonering van gebieden inclusief score voor betredingsgevoeligheid per gebied (kaart 18 en 19 in bijlage 1) 
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Figuur 3.12 Betredingsgevoeligheid in zones inclusief score, gebaseerd op aanwezigheid en gevoeligheid 

van kwalificerende soorten per natuurbeheertype (kaart 20 in bijlage 1) 

 

Actuele vernietigingsgevoeligheid 

Het combineren van de twee score voor enerzijds natuurkwaliteit (tabel 3.7) en anderzijds 

betredingsgevoeligheid (tabel 3.9), levert een totaalscore voor de actuele 

vernietigingsgevoeligheid, variërend tussen 1 en 6, zie tabel 3.10. 
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Tabel 3.10 Vuistregels vernietigingsgevoeligheid afhankelijk van natuurkwaliteit en betredingsgevoeligheid 

van de vegetatie 

 

Producten: 

1. Kaart A en B: Zonering verstoringsgevoelige gebieden (zomer- en winterkaart) –  

paragraaf 4.3.1 en bijlage 1 

2. Kaart C: Zonering vernietigingsgevoelige gebieden – paragraaf 4.3.1 en bijlage 1 

 

3.3 Methode Recreatie – stap 1 en 2 

 

 

3.3.1 Methode Recreatie Stap 1: Inventarisatie waarden en kenmerken 

In stap 1 worden alle huidige recreatievormen en de gewenste recreatieve ontwikkelingen in het 

gebied geïnventariseerd. Er wordt gebruik gemaakt van een indeling in recreatiecategorieën. 

Deze indeling vormt een goed uitgangspunt voor de impactanalyse van recreatie in stap 2. Ook 

bij recreatie wordt met een onderverdeling in zomerhalfjaar (maart t/m september) en 

winterhalfjaar (oktober t/m februari) gewerkt. Naast periode wordt ook een onderscheid gemaakt 

in de permanentie: is de recreatie tijdelijk aanwezig (zoals een evenement) of is het reguliere 

recreatie die, gedurende het gebruiksseizoen, permanent op één plek aanwezig (bijvoorbeeld een 

kinderboerderij). N.B. Voor de meeste locaties met tijdelijke recreatie geldt dat daar ook 

(permanente) dagrecreatie plaatsvindt. Hier is de tijdelijke recreatie dus een aanvullende (extra 

intensieve) recreatievorm bovenop de aanwezige reguliere recreatie. 

 
  

Totaalscore actuele verstoringsgevoeligheid Uitleg 

1 Niet vernietigingsgevoelig 

2 Weinig vernietigingsgevoelig 

3 Redelijk vernietigingsgevoelig 

4 Vernietigingsgevoelig 

5 Sterk vernietigingsgevoelig 

6 Zeer sterk vernietigingsgevoelig 
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De inventarisatie van de recreatie vindt op twee manieren plaats: 

• Tekstueel: Er wordt een tekstuele beschrijving gegeven van de huidige recreatievormen en 

gewenste recreatieve ontwikkelingen per deelgebied. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

informatie uit het interview, de recreatie-plattegrond van Geestmerambacht en van Park van 

Luna en beschikbare plannen over recreatieve ontwikkeling (zie overzicht in hoofdstuk 7). De 

tekstuele beschrijving vormt input voor de onderbouwing in het Natuurbeheerplan 

• GIS-analyse: De GIS-analyse heeft als doel om een ruimtelijke en temporele indruk te geven 

van de aanwezige recreatie per deelgebied, gebaseerd op een indeling in 

recreatiecategorieën. Deze indeling vormt input voor de analyse van impact van recreatie in 

ruimte en tijd (zie Recreatie – stap 2) 

 

Werkstappen en uitgangspunten GIS-analyse: 

1. Bij de inventarisatie van recreatie wordt gewerkt met de indeling in deelgebieden conform 

stap 1 – Natuur 

2. Input voor de huidige recreatievormen en gewenste ontwikkelingen is informatie uit het 

interview, de recreatie-plattegrond van Geestmerambacht en van Park van Luna (in PDF) en 

beschikbare plannen over recreatieve ontwikkeling (zie overzicht in hoofdstuk 7). De PDF-

kaarten zijn in GIS gedigitaliseerd 

3. Bij de inventarisatie van de recreatievormen wordt de categorie-indeling van recreatievormen 

met bijbehorende kenmerken gehanteerd, zoals weergegeven in tabel 3.11. Aan alle 

recreatievormen in Geestmerambacht (zowel bestaand als gewenst) is een categorie 

toegekend (zie bijlage 2). Overige functies/ontwikkelingen in het gebied bijv. een reclamezuil 

of een defosfateringsinstallatie worden als aparte categorie aangegeven. N.B. De 

categorieën geven geen indicatie van de intensiteit van het recreatief gebruik. Voorzieningen 

kunnen zowel een lage, midden als hoge intensiteit hebben. Dat is op het niveau van de 

categorieën lastig te koppelen 

4. Voor de gewenste ontwikkelingen geldt dat zowel sprake kan zijn van een toename van 

recreatie (bijv. realisatie van een nieuwe horecavoorziening) als een afname in recreatie 

(zoals het opheffen van een fietspad) 
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Tabel 3.11 Indeling recreatiecategorieën inclusief kenmerken en voorbeelden 

 

Categorie Type Voorbeelden in Geestmerambacht 

1 Tijdelijke recreatie Evenemententerreinen De Druppels en 

Huijgendijkbos 

2 Permanente recreatie in zomer Recreatieterrein 

3 Permanente recreatie jaarrond Wandel-/fietsroutes 

3a Winterrecreatie bij sneeuw of vorst n.v.t. 

3b Permanente recreatie buiten zomerseizoen n.v.t. 

4 Overige functies/ontwikkelingen zonder recreatieve 

functie 

Defosfateringsinstallatie / Reclamezuil 

5 Gebiedsinrichting Park Geestmerloo 

 

Producten: 

Hierboven beschreven werkstappen leveren de volgende producten: 

1. Tekstuele beschrijving van huidige en gewenste recreatie per deelgebied in rapportage – 

Paragraaf 4.2.1 

2. Producten GIS-analyse: 

o Kaarten van huidige recreatie – kaart met tijdelijke recreatie (categorie 1) en kaart met 

permanente recreatie (categorie 2 en 3) – Paragraaf 4.2.3 en bijlage 1 

o Kaart van gewenste (toekomstige) recreatie en overige ontwikkelingen - Paragraaf 4.2.3 

en bijlage 1 

 

3.3.2 Methode Recreatie Stap 2: Effectenanalyse en zonering 

De impactanalyse wordt uitgevoerd voor zowel de bestaande situatie als voor de toekomstige 

situatie. Voor beide situaties wordt onderscheid gemaakt in de recreatiecategorieën.  

 

Voor de toekomstige situatie wordt bovendien gekeken of er sprake is van toename of afname 

van de impact in de vorm van negatieve effecten op natuur. Niet alle gewenste ontwikkelingen 

hebben negatief effect op natuur. Met name ontwikkelingen waarbij het areaal aan gebruikt 

terrein toeneemt of waarbij het aantal en de omvang aan bewegingen, geluid en licht groter 

wordt, kunnen leiden tot een toename in verstoring en/of vernietiging. Voorbeelden zijn de 

uitbreiding van het aantal en de omvang van evenemententerreinen of de ontwikkeling van 

nieuwe horecagelegenheden. 
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Werkstappen en uitgangspunten: 

1. Voor de huidige situatie worden de volgende stappen uitgevoerd: 

i. Impactanalyse van de reguliere (permanent aanwezige) recreatie (cat. 2, 3, 3b): Hierbij 

wordt een invloedzone bepaald van 100m rondom de recreatievorm. De invloedzone 

heeft betrekking op de invloed van recreatie in de vorm van beweging, geluid, licht et 

cetera, waarbij 100 meter de worst case verstoringsafstand is voor de huidige situatie 

(zie paragraaf 2.6). Uitgangspunt is dat deze impactanalyse de huidige situatie aangeeft, 

waarin recreatie en natuur in evenwicht zijn 

ii. Impactanalyse tijdelijke recreatie (cat. 1): Voor tijdelijke recreatie in de huidige situatie 

kunnen verstorende of vernietigende effecten niet op voorhand worden uitgesloten (zie 

ook theoretisch kader in paragraaf 2.5). Daarom worden deze in de impactanalyse apart 

weergeven. Ook voor de tijdelijke recreatie is een impact bepaald van 100m  

iii. Categorie 3a (winterrecreatie bij sneeuw of vorst) wordt in de impactanalyse buiten 

beschouwing gelaten 

2. Voor de toekomstige (gewenste) ontwikkelingen worden de volgende stappen uitgevoerd: 

i. Impactanalyse verschillen: Voor alle gewenste ontwikkelingen is het soort impact van 

verstoring en/of vernietiging in beeld gebracht: Neemt de impact toe, blijft die gelijk of 

neemt die af? Of is er geen sprake van een impact, omdat een uitgangssituatie ontbreekt 

(in het geval van een nieuwe gebiedsinrichting (categorie 5))? Op de verschilkaart zijn de 

huidige invloedzones van recreatie niet weergegeven. Het betreft puur de impact van 

nieuwe gewenste ontwikkelingen 

ii. Analyse toename verstoring/vernietiging: Voor de ontwikkelingen waarbij de impact naar 

verwachting toeneemt, wordt een invloedzone bepaald van 100m rondom de ontwikkeling 

(100m is een worst case verstoringsafstand). Hierbij wordt tevens de categorie 

aangegeven (tijdelijke evenementen categorie 1 (deze vallen in sommige gevallen ook 

onder categorie 2), zomerrecreatie categorie 2, jaarrond recreatie categorie 3, 

winterrecreatie bij vorst categorie 3a, permanente recreatie buiten zomerseizoen), zodat 

duidelijk is om welk type recreatie het gaat. Ook is de vierde categorie aangegeven, dit 

betreft geen recreatieve ontwikkelingen, maar ontwikkelingen m.b.t. wijziging van beheer 

of eigendom 

 

Producten: 

1. Kaarten huidige situatie: 

o Impact permanente recreatie – Paragraaf 4.3.2 en bijlage 1 

o Impact tijdelijke recreatie – Paragraaf 4.3.2 en bijlage 1 

2. Kaarten toekomstige situatie (gewenste recreatieve ontwikkelingen): 

o Verschilkaart impact  – Paragraaf 4.3.2 en bijlage 1 

o Kaart toename verstoring/vernietiging - Paragraaf 4.3.2 en bijlage 1 
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3.4 Methode Natuur versus Recreatie – stap 3 

 

 

In stap 3 worden de kaarten van verstorings- en vernietigingsgevoeligheid uit stap 2 – Natuur 

gekruist met de impactkaarten uit stap 2 – Recreatie. In tabel 3.12 is een overzicht gegeven van 

de kaarten uit stap 2. 

 

Tabel 3.12 Overzicht kaarten stap 2 Natuur en Recreatie  

 

Kaarten Natuur Kaarten Recreatie 

1. Zonering verstoringsgevoelige gebieden in 

zomerperiode in huidige situatie 

2. Zonering verstoringsgevoelige gebieden in 

winterperiode in huidige situatie 

3. Zonering vernietigingsgevoelige gebieden in huidige 

situatie 

1. Impact permanente recreatie in huidige situatie  

2. Impact tijdelijke recreatie in huidige situatie 

3. Verschilkaart impact in toekomstige situatie 

4. Toename impact verstoring/vernietiging in 

toekomstige situatie 

 

Door relevante kruisingen van deze kaarten kan een reeks vragen beantwoord worden en 

ontstaat inzicht in kansen en knelpunten voor natuur en recreatie. De te beantwoorden vragen 

met bijbehorende te gebruiken kaarten zijn weergegeven in tabel 3.13.   

 

Tabel 3.13 Vragen in kansen- en knelpuntenanalyse en bijbehorende kaarten Natuur en Recreatie uit tabel 

3.12 

 

Te beantwoorden vraag Kaart Natuur Kaart 

Recreatie 

Wat is de uitgangssituatie voor het recreatiegebied voor de actuele 

verstoringsgevoeligheid van natuur en de bestaande (permanente) recreatie in de 

zomerperiode? 

1  1 (cat. 1, 2 en 

3) 

Wat is de uitgangssituatie voor het recreatiegebied voor de actuele 

verstoringsgevoeligheid van natuur en de bestaande (permanente) recreatie in de 

winterperiode? 

2  1 (cat. 3, 3a en 

3b) 

Waar zijn in de huidige situatie knelpunten tussen verstoringsgevoelige 

natuurwaarden en tijdelijke recreatie?  

2 2 

Waar zijn in de huidige situatie knelpunten tussen vernietigingsgevoelige 

natuurwaarden en tijdelijke recreatie? 

3 2 
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Te beantwoorden vraag Kaart Natuur Kaart 

Recreatie 

Waar en wanneer zijn er in de toekomstige situatie mogelijk kansen voor natuur 

(waar neemt de impact van recreatie af en wat is de relatie met natuurwaarden en 

verstorings-/vernietigingsgevoeligheid? 

1, 2 of 3 3 

Waar en wanneer zijn er in de toekomstige situatie knelpunten voor natuur (waar 

neemt de impact toe in gebieden met een hoge gevoeligheid? 

1, 2 of 3 4 

Waar en wanneer zijn in de toekomstige situatie mogelijk kansen voor recreatie 

(waar liggen gebieden met relatief lage gevoeligheid en wat is relatie met gewenste 

ontwikkelingen)? 

1, 2 of 3 Kaart 

gewenste 

recreatie (par. 

4.2.3) 

Waar en wanneer zijn er in de toekomstige situatie knelpunten voor recreatie 

(waar liggen gebieden met hoge gevoeligheid en met veel gewenste recreatieve 

ontwikkelingen)? 

 

1, 2, of 3 Kaart 

gewenste 

recreatie (par. 

4.2.3) 

 

Voor de in tabel 3.13 grijs gearceerde vragen is de kansen- en knelpuntenanalyse nader 

uitgewerkt.  

 

Naast kaarten waarop de gevoeligheid voor natuur en de ruimtelijke ontwikkelingen worden 

gekruist door deze als het ware over elkaar heen te leggen, wordt er ook een samenvattende 

knelpuntenkaart gemaakt waarin per recreatieve ontwikkeling een samenvatting over de 

verstorings- en vernietigingsgevoeligheid op die locatie wordt aangeduid. Deze eindscores, zoals 

weergegeven in tabel 3.16, zijn gebaseerd op de knelpuntscores voor broedvogels en 

vaatplanten, zie tabel 3.14 en 3.15. Deze eindscore geeft een maat voor de ernst van een 

knelpunt. 

 

Tabel 3.14 Scores verstoringsgevoeligheid broedvogels en vertaling naar scores voor knelpuntenkaart. 

 
Broedvogels Score verstorings-

gevoeligheid 
Indeling voor knelpuntenkaart Knelpuntscore 

broedvogels 

Niet verstoringsgevoelig 1 

Niet/nauwelijks gevoelig 1 

Weinig verstoringsgevoelig 2 

Redelijk 
verstoringsgevoelig 

3 Redelijk gevoelig 2 

Verstoringsgevoelig 4 

Sterk gevoelig 3 

Zeer verstoringsgevoelig 5 
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Tabel 3.15 Scores vernietigingsgevoeligheid vaatplanten en vertaling naar scores voor knelpuntenkaart. 

 
Vaatplanten Score 

vernietigingsgevoeligheid 
Indeling voor 
knelpuntenkaart 

Knelpuntscore 
vaatplanten 

Niet vernietigingsgevoelig 1 

Niet/nauwelijks gevoelig 1 
Weinig 
vernietigingsgevoelig 

2 

Redelijk 
vernietigingsgevoelig 

3 

Redelijk gevoelig 2 

Vernietigingsgevoelig 4 

Sterk 
vernietigingsgevoelig 

5 

Sterk gevoelig 3 
Zeer sterk 
vernietigingsgevoelig 

6 

 

 

Tabel 3.16 Totale knelpuntenscore (maat voor aanwezigheid van een knelpunt). 

 
Opties totale gevoeligheid - maat voor aanwezigheid knelpunt Totale knelpuntscore 

Broedvogels én vaatplanten niet/nauwelijks gevoelig 2 

Broedvogels redelijk gevoelig, vaatplanten niet/nauwelijks gevoelig 
3 

Broedvogels én vaatplanten redelijk gevoelig 4 

Broedvogels sterk gevoelig, vaatplanten niet/nauwelijks gevoelig 4 

Broedvogels sterk gevoelig, vaatplanten redelijk gevoelig 5 

Broedvogels én vaatplanten sterk gevoelig 6 
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Producten 

De kansen- en knelpuntenanalyse levert de volgende tabel en kaarten: 

1. Overzicht met locaties met recreatieve ontwikkelingen (met mogelijke negatieve impact) 

inclusief gevoeligheid – Tabel 4.5 in paragraaf 4.3.3 

2. Kaart met de verstoringsgevoeligheid van natuurwaarden (vogels) in de zomer versus de 

verschil in impact van gewenste recreatieve ontwikkelingen (toekomstige situatie) – 

Paragraaf 4.3.3 en bijlage 1 

3. Kaart met de verstoringsgevoeligheid van natuurwaarden (vogels) in de winter versus de 

verschil in impact van gewenste recreatieve ontwikkelingen (toekomstige situatie) – 

Paragraaf 4.3.3 en bijlage 1  

4. Kaart met de vernietigingsgevoeligheid van natuurwaarden (vaatplanten) versus de verschil 

in impact van gewenste recreatieve ontwikkelingen (toekomstige situatie) – Paragraaf 4.3.3 

en bijlage 

5. Kaart met eindscore voor verstoringsgevoeligheid van broedvogels en 

vernietigingsgevoeligheid van vaatplanten per recreatieve ontwikkeling (toekomstige situatie) 

met een negatieve impact ) – Paragraaf 6.1 en bijlage 1 
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4 Resultaten 

4.1 Deelgebieden, ecotopen en natuurbeheertypen 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaande tabel 4.1 presenteert de indeling in deelgebieden. Per deelgebied worden 

meerdere subgebieden onderscheiden. Een overzichtskaart van de deelgebieden is 

weergegeven in figuur 4.1 (kaart 21 in bijlage 1). In figuur 4.2 zijn enkele toponiemen in de 

deelgebieden weergegeven (kaart 22 in bijlage 1). 

 

 

Tabel 4.1 Overzicht deelgebieden inclusief beheerder (GAB = Recreatieschap Geestmerambacht, PNH = 

Provincie Noord-Holland, SBB = Staatsbosbeheer) 

 

Nummer Deelgebied Hoofdbeheerder(s) Toponiemen binnen deelgebied 

1 De Druppels GAB Saskevaart, Vlasgat 

2 Diepsmeer GAB en particulier Wagenweg 

3 Zomerdel GAB Molengroet, Het Lamslik, Molentogt 

4 Kleimeer west PNH en particulier Koedijk 

5 Kleimeer oost SBB  

6 Koele Kreken west PHN en particulier  

7 Koele Kreken oost GAB  

8 Groene Loper GAB en particulier  

9 Strand van Luna en waterplas GAB Meer van Luna 

10 Labyrint GAB  

11 Huijgendijkbos GAB  

 



 

 
 

 

 

 

Kenmerk R002-1242769CAW-ibs-V02-NL 

  
 

Ecologische verkenning recreatiegebieden Noord-Holland 

 

63\144 

 

 

Figuur 4.1 Overzicht deelgebieden binnen beleidsgebied van Geestmerambacht (kaart 21 in bijlage 1) 
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Figuur 4.2 Overzicht toponiemen per deelgebied binnen beleidsgebied van Geestmerambacht  

(kaart 22 in bijlage 1) 
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Onderstaande figuur 4.3 en 4.4 laten een grafiek en een overzichtskaart met de verdeling van 

ecotopen per deelgebied zien. In bijlage 1 (kaart 23) is een grotere versie van de ecotopenkaart 

te vinden.  

 

 

 

Figuur 4.3 Grafiek verdeling ecotopen per deelgebied in Geestmerambacht 
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Figuur 4.4 Overzichtskaart ecotopen per deelgebied in Geestmerambacht (kaart 23 in bijlage 1) 

 

Het grootste deel van het totale beleidsgebied van Geestmerambacht bestaat uit grasland. 

Rondom Zomerdel zijn diverse bosstroken. Agrarisch gebied is met name aanwezig in de Koele 

Kreken. Er zijn twee grote wateren: Zomerdel en het Meer van Luna. Vergelijking van de 

ecotopenkaart in figuur 4.4 en de natuurbeheertypenkaart in figuur 3.4 geeft inzicht in de 

verschillen tussen de feitelijke situatie en de natuurbeheertypen.  

 

4.2 Actuele en potentiële natuurwaarden & Huidige en gewenste recreatie 
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4.2.1 Beschrijving Actuele en potentiële natuurwaarden & Huidige en gewenste recreatie 

per deelgebied 

Hieronder wordt per deelgebied een gebiedsbeschrijving gegeven. Hierbij wordt ingegaan op de 

actuele en potentiële natuurwaarden van het gebied. Ook worden in het onderdeel recreatie de 

huidige recreatiefuncties en de gewenste ontwikkelingen beschreven. Voor de precieze locatie en 

kenmerken van de gewenste recreatieve ontwikkelingen, zie figuur 4.13 en tabel 4.5 in  

paragraaf 4.2.3. 

 
4.2.1.1 De Druppels en omgeving 

 

Gebiedsbeschrijving 

De Druppels (57 ha) ligt ten westen van Diepmeer en ten noordwesten van recreatieplas 

Zomerdel. Het is grotendeels in beheer van recreatieschap Geestmerambacht. Aan de noordzijde 

ligt een voormalig Alterra bos, overgenomen door Staatsbosbeheer dat onderdeel is van het NNN 

(N16.02 Vochtig bos met productie). Ook rond de Saskevaart liggen enkele bospercelen die 

onderdeel zijn van het NNN, met beheertype Vochtig bos met productie (N16.02). De Druppels is 

ingericht als calamiteitenpolder met in het uiterste noordwesten een baggerdepot, in beheer van 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Als het water in het Noordhollandsch 

Kanaal door extreme regen niet snel genoeg kan worden afgevoerd, kan het gebied onder water 

worden gezet. Door de hoogteverschillen is er afwisseling tussen natte natuur, droge graslanden 

en bos. De Saskevaart loopt van west naar oost door het gebied.  

 

Beheer 

De Druppels is grotendeels in beheer van het recreatieschap. Het HHNK heeft een baggerdepot  

aangelegd ten zuiden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het baggerdepot wordt tot en met 

2030 gebruikt. Het bosperceel langs de N504 is van Staatsbosbeheer. Voor zover bekend voeren 

zij geen actief beheer uit. In het bosperceel tussen de Saskevaart en Vlasgat lopen Schotse 

hooglanders.  

 

Actuele natuurwaarden in de aanwezige biotopen 

Grasland 

Het grasland is grofweg in te delen in plasdras-zones en droog grasland. In de plasdras-zone 

rond de sloten zijn de meeste waarnemingen van natuurwaarden bekend. Hier groeit onder 

andere riet, liesgras, grote lisdodde, rietzwenkgras en pitrus met daartussen kruidige soorten 

zoals harig wilgenroosje en moeraskers. Broedvogels zoals de blauwborst, kleine plevier en 

rietzanger voelen zich hier thuis. Verder pleisteren en foerageren hier de grutto, tureluur, 

meerkoet, bonte strandloper, kluut en lepelaar. Ook houden de gewone pad en de groene 

kikker zich hier op en is de kustsprinkhaan waargenomen. De torenvalk gebruikt de Druppels 

als jaaggebied.  
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Bos 

Voornamelijk de bosschages rond de Saskevaart herbergen soorten van oude bossen en ruig 

bloemrijk hooiland met microreliëf. Delen van het bos hebben tekenen van vraat door de 

begrazing van schotse hooglanders. Diverse mossen, zoals gewoon puntmos, gewoon 

zijdemos, trompetkroesmos en groot laddermos, en zwammen groeien in het bos. 

Voorkomende broedvogels zijn onder andere de buizerd, grote bonte specht, boomkruiper, 

nachtegaal, koekoek en fitis. De vuurgoudhaan is foeragerend waargenomen. Ook komen er 

hazen en egels voor en jagen vleermuizen zoals de rosse vleermuis, gewone dwergvleermuis, 

ruige dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis in de bosschages rond de Saskevaart.  

 

Water 

In 2010 is ecologie van de Saskevaart beoordeeld. De oeverzone was matig en de waterkwaliteit 

was slecht. In de Saskevaart zijn onder andere smalle waterpest en klein hoefblad 

waargenomen.  

 

Potentiële natuurwaarden 

Met name het bosperceel tegen de N504 aan heeft momenteel nog weinig natuurlijke waarden. 

Met een afgestemd beheer is het mogelijk hier een meer divers bos te laten ontwikkelen met als 

toekomstperspectief een oud bos.  

 

Huidige recreatie 

Er zijn uitzichtheuvels en fiets-, ruiter- en wandelpaden. Ten zuiden van de Wagenweg zijn 

honden niet toegestaan. Aan de noordzijde van de weg mogen honden het gehele jaar loslopen. 

Het bos ten zuiden van de Saskevaart is deels niet toegankelijk en in het andere deel mogen 

honden het gehele jaar loslopen. Ook is er een evenemententerrein, dat deels ook in Diepsmeer 

ligt. In 2013 en 2014 werden er ontsluitingswegen en nutsvoorzieningen zoals water, riolering en 

elektriciteit aangelegd. De eerste evenementen hebben al plaatsgevonden op het nieuwe 

evenemententerrein. In het verleden heeft een aantal jaar op rij het thema-evenement Justerland 

plaatsgevonden met als doel de geschiedenis van de regio door middel van theater uit te 

beelden. Dit sluit aan bij de archeologische vondsten in De Druppels.  

 

Gewenste recreatieve ontwikkelingen 

Het baggerdepot zal na 2030 ingericht worden als recreatiegebied. In het westen, tegen de 

Kanaaldijk aan is een nieuwe zorgboerderij gepland (V17 in figuur 4.13). Op het 

evenemententerrein De Druppels/Diepsmeer zullen meer evenementen georganiseerd gaan 

worden (van 3 naar 10 per jaar) (V16).   

 
4.2.1.2 Diepsmeer 
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Gebiedsbeschrijving  

Diepsmeerpolder (45 ha) is gelegen in het noorden van het recreatiegebied. Enkel het deel ten 

zuiden van de N504 behoort tot het recreatiegebied. De bodem bestaat uit poldervaaggrond 

bestaande uit lichte zavel in het noordelijke deel tot zware zavel in het zuidelijke deel. Met 

grondwatertrap VI heeft het gebied een relatief laag natuurlijk waterpeil (GHG: 40 – 80 cm 

beneden mv, GLG: >120 cm beneden mv). Diepsmeer is geen onderdeel van het NNN. Het heeft 

een open karakter met een aantal watergangen die de polder ontwateren op de aangrenzende 

Molentogt. Er is een aantal particuliere ondernemers in de recreatieve en agrarische sector 

gevestigd. Rond de bebouwing zijn enkele kleine bosschages aanwezig. 

 

Beheer 

Het beheer van Diepsmeer is in handen van de gevestigde ondernemers en is afgestemd op het 

betreffende gebruik. De fruittuin wordt onderhouden met ecologisch beheer. De soortenrijke 

bloemenweide wordt jaarlijks in het najaar gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd.  

 

Actuele natuurwaarden in de aanwezige biotopen 

Er zijn weinig waarnemingen bekend voor Diepsmeer.  

 

Grasland 

Het grasland is relatief droog en er zijn geen broedgevallen bekend. Wel zijn enkele eenden, 

zoals dodaars en tafeleend bij de sloten waargenomen en de kievit foerageert in de graslanden.  

 

Watergang 

De Molentogt ten zuiden van het deelgebied is tot aan het gemaal waarmee de polder wordt 

ontwaterd, aangewezen als KRW-waterlichaam. De ecologische toestand van het water en de 

oevers waren in 2010 matig tot slecht. In de vijver op het outdoor terrein zijn diverse libellen- en 

juffersoorten waargenomen, zoals de gewone oeverlibel, grote keizerlibel en kleine 

roodoogjuffer. Bij de bosschages bij de Molentogt is de ijsvogel waargenomen.  

 

Bosschages en bomenlanen 

Rond de bomen bij de diverse (bedrijfs)woningen zijn onder andere de groene specht en de 

sperwer gesignaleerd. Ook foerageert hier de buizerd (die in het naastgelegen gebied de 

Druppels broedt).  
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Potentiële natuurwaarden 

Diepsmeer biedt momenteel weinig potentie voor versterking van natuurwaarden. 

 

Huidige recreatie 

Diepsmeer is een ontwikkelgebied voor recreatie. De huidige aanwezige recreatieve 

voorzieningen zijn een manege (Beukers), recreatiepark (De Swaan) en een fruittuin 

(Geestmerambacht). De fruittuin heeft als doel het kweken van oude fruitrassen en het geven van 

cursussen hierover. De manege is er sinds 2005 gevestigd en is in de loop van de tijd uitgebreid. 

Er loopt een ruiterpad vanaf de manege richting De Druppels. De Swaan richt zich in belangrijke 

mate op kinderen en jeugd en faciliteert voornamelijk outdooractiviteiten, verhuurt fietsen en heeft 

gedurende de winter arrangementen voor binnenactiviteiten. In het westelijke deel is een 

evenemententerrein ontwikkeld in 2012, wat doorloopt tot in het deelgebied De Druppels. Verder 

loopt er een fietsroute van het knooppuntennetwerk door het gebied, over de zogenaamde 

Wagenweg.  

 

Gewenste recreatieve ontwikkelingen 

Zoals al eerder aangegeven biedt Diepmeer ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatie. De drie 

gevestigde ondernemers zijn de afgelopen jaren uitgebreid. De gebieden tussen de fruittuin en 

het recreatiepark biedt nog ruimte voor ontwikkeling, maar daar zijn momenteel nog geen 

concrete plannen voor. Wel zijn er twee locaties langs de Wagenweg beoogd voor 

horecavoorzieningen (V14 en V15 in figuur 4.13). Op het evenemententerrein De 

Druppels/Diepsmeer zullen meer evenementen georganiseerd gaan worden (van 3 naar 10 per 

jaar) (V16).   

 
4.2.1.3 De Zomerdel 

 

Gebiedsbeschrijving 

De Zomerdel vormt het hart van het huidige recreatiegebied Geestmerambacht. Oorspronkelijk 

was het gebied in gebruik door tuinbouwers die de bagger uit de sloot gebruikten voor hun land, 

waardoor een wirwar aan kavels en sloten ontstond. Dit is nog te herkennen in de omliggende 

polders. De Zomerdel is ten behoeve van zandwinning uitgegraven, waarna het in de jaren ’60 

van de vorige eeuw verder is ingericht als recreatiegebied. Het Lamslik is een uitloper aan de 

noordzijde van de Zomerdel richting de Saskevaart. Rond de plas bevindt zich een parkachtig 

landschap met bosschages, grasvelden en rietzones. De plas en de zone daaromheen zijn 

onderdeel van het NNN, met uitzondering van de hoek ten noorden van de Delsvaart. Op de plas 

is natuurbeheertype stilstaande zoete plas (N04.02) van toepassing. De bosschages, grasvelden 

en rietzones naar omheen hebben allemaal natuurbeheertype Vochtig bos met productie 

(N16.02), met uitzondering van een klein deel moeras aan de zuidwestzijde, wat ook als dusdanig 

is aangeduid (N05.01).   
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Beheer 

Het gehele gebied is in beheer van het recreatieschap, met uitzondering van het deel ten noorden 

van de Delsvaart, wat in beheer is van een particuliere ondernemer (DroomPark Molengroet). Het 

recreatieschap onderhoudt de recreatieterrein. In 2013, 2014 en 2015 zijn er ten behoeve van 

de sportvisserij forellen uitgezet.  

 

Actuele natuurwaarden in de aanwezige biotopen 

Water 

De waterkwaliteit is in 2010 onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat het water zeer helder is en 

van goede kwaliteit. Drijfbladplanten zijn nagenoeg afwezig en ondergedoken waterplanten 

komen slechts in lage dichtheden voor, onder andere als gevolg van golfslag. Ook de oevers zijn 

matig begroeid. De soortenrijkdom van macrofauna is onderzocht na het uitzetten van de forellen, 

en is sinds die tijd toegenomen. Vissen die er voorkomen zijn onder andere rivierdonderpad, 

kleine modderkruiper, brasem en baars. Forel werd met name in de periode na het uitzetting 

veel gevangen. Langs het Lamslik is een baltsend paar ijsvogels waargenomen. Onder andere 

aalscholver, bergeend, grote zaagbek, roerdomp, visdief en blauwe reiger rusten en 

foerageren langs de oevers van de Zomerdel, het Lamslik en de Saskevaart. Eenden, meeuwen 

en ganzen, zoals de smient, kokmeeuw en kolgans rusten en foerageren in grote groepen op 

het water.  

 

Grasland 

Op de grasvelden groeien onder andere kamgras en addertong, met op diverse plekken de 

grote keverorchis. De bruine kiekendief is er jagend waargenomen.  

 

Riet- en moerasland 

Naast oeverzegge, vogelwikke en reuzenpaardenstaart, groeien er onder andere rietorchis, 

gewone dotterbloem en moerasmelkdistel. Ook zijn een enkele vleeskleurige orchis, 

mannetjesvaren en echte kamille waargenomen. Tussen het riet broeden blauwborst, 

dodaars, fuut en kleine karekiet, porseleinhoen, rietgors en rietzanger. Amfibieën, zoals de 

groene en bruine kikker, de kleine watersalamander en de groene kikker voelen zich thuis in 

de moeraszones. Ook leven er vlinders en libellen, zoals de bloedrode heidelibel, atalanta en 

argusvlinder.  

 

Bosschages 

Tussen de bosschages groeien onder andere pinksterbloem, grote keverorchis, grote ratelaar 

en een enkel zomerklokje. Broedvogels zoals boomkruiper, fitis, grote bonte specht, gaai, 

gekraagde roodstaart, nachtegaal, spotvogel, koekoek en tjiftjaf zijn waargenomen. Aan de 

rand van de bosschages broeden bosrietzanger, braamsluiper, heggemus, kneu en grasmus. 
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Ook de wielewaal, typisch voor vochtige broekbossen, is baltsend waargenomen. De goudhaan, 

vuurgoudhaan en sijs zijn foeragerend waargenomen en de buizerd, boomvalk, ransuil, 

torenvalk en sperwer jagen in het gebied.  

 

Potentiële natuurwaarden 

De potenties voor de natuurwaarden van en rond de Zomerdel liggen met name in de 

ontwikkeling van de watervegetatie en de overgangszones tussen open en gesloten landschap. 

De waterkwaliteit is goed, dus de oorzaak van de afwezigheid van waterplanten zal onderzocht 

moeten worden. Watervegetatie creëert voedsel en schuilgelegenheid voor diverse 

waterorganismen, maar ook voor insecten. Geleidelijke overgangszones tussen bosschages 

geven meer diversiteit aan het gebied en bieden nog meer kansen aan bijvoorbeeld orchideeën.  

 

Huidige recreatie 

Rond de gehele Zomerdel kan gefietst en gewandeld worden en er worden diverse 

hardloopwedstrijden georganiseerd die gebruik maken van het pad rond de plas. Het 

fietstunneltje onder de N245 biedt toegang voor fietsers vanuit Langedijk. De mountainbikepaden 

concentreren zich aan de noordoostzijde van de plas. Aan de oostzijde en zuidwestzijde van de 

Zomerdel zijn diverse zwem- en surfgelegenheden, met daarbij speel- en ligweiden en toiletten. 

De hele waterplas wordt gebruikt voor onder andere vissen, surfen en suppen. Aan de 

noordoostkant is een informatiecentrum en restaurant en aan de zuidzijde een paviljoen. Aan de 

zuidkant ligt ook het festivalterrein waar voorheen het Indian Summer festival werd gehouden. Nu 

vinden er geen muziekevenementen meer plaats. Aan de oostzijde zijn diverse visgelegenheden 

ingericht. Aan de noordzijde van Delsvaart ligt droompark de Molengroet met 450 

kampeerplaatsen, een hotel en vakantiehuisjes.  

 

Gewenste recreatieve ontwikkelingen 

Er zijn plannen voor de realisatie van een beachpark met een horecagelegenheid bij de heuvel 

aan de noordwestzijde van Zomerdel (zie figuur 4.5 en zie V1 en V13 in figuur 4.13). Het 

beachpark biedt naast horeca diverse activiteiten, zoals een klimtoren, kabelbaan en 

obstakelbaan.  
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Figuur 4.5 Globale inrichting Beachpark Geestmerambacht (bron: Van der Veen & Kolen, 2015) 

 
4.2.1.4 Kleimeer west 

 

Gebiedsbeschrijving 

De Kleimeer is een voormalig meer dat in 1567 is drooggemalen door molens. Het is lange tijd als 

landbouwgrond gebruikt met aan de westkant het dorpslint Koedijk. De gehele Kleimeerpolder is 

een bodembeschermingsgebied en heeft hoge botanische waarden. Het westelijke deel van de 

Kleimeer (ruim 76 ha) is recentelijk heringericht als uitbreiding van het recreatiegebied met het 

thema “Rust, ruimte en natuur”. Het gebied is geen onderdeel van het NNN en bestaat uit nat 

grasland (delen bloemrijk) in het noordelijke deel en riet- en moerasland in het zuidelijke deel en 

tegen de oostelijke dijk. Het gebied is daarmee van waarde voor (overwinterende) weide-, 

moeras- en watervogels.  

 

Beheer 

Het westelijke deel van Kleimeer is in beheer van provincie Noord-Holland. Enkele delen zijn in 

bezit van particulieren. In een aantal sloten tegen Koedijk aan probeert de provincie de stank 

veroorzaakt door brak kwelwater te beperken.  

 

Actuele natuurwaarden in de aanwezige biotopen 

Grasland 

In Kleimeer west liggen bloemrijke hooilanden met grote ratelaar en enkele orchideeën 

waaronder brede orchis. Voorkomende broedvogels zijn onder andere de fitis, kievit, kleine 

karekiet, kwartelkoning en sprinkhaanzanger.  



 

 

 

 

Kenmerk R002-1242769CAW-ibs-V02-NL 

  
 

Ecologische verkenning recreatiegebieden Noord-Holland 74\144 

Steltlopers, zoals de bontbekplevier en bonte strandloper, en ganzen en aalscholvers 

foerageren en pleisteren op het grasland. De havik, sperwer, torenvalk en slechtvalk gebruiken 

de Kleimeer als jaaggebied. Ook de vos en haas leven in de Kleimeerpolder.  

 

Riet- en moerasland 

Tussen het aanwezige liesgras en de biezen groeien kruidige soorten zoals bitterzoet, 

zwanenbloem, speenkruid en watergentiaan. Er broeden diverse rietvogels, zoals baardman, 

blauwborst, rietgors en rietzangers en eenden zoals de dodaars. Ook de koekoek is broedend 

langs de dijk aangetroffen. De kleine zilverreiger, grutto, slobeend, groenpootruiter en 

kemphaan foerageren en rusten tussen het riet. Een enkele roerdomp is roepend 

waargenomen. De groene kikker leeft in de moeraszones langs de dijk.  

 

Water 

De waterkwaliteit van diverse sloten in de polder is in 2010 beoordeeld. De waterkwaliteit was 

destijds matig, maar de oevers waren zeer goed ontwikkeld. De ijsvogel is foeragerend 

waargenomen boven de sloot langs de dijk. 

 

Potentiële natuurwaarden 

In combinatie met het oostelijke deel van de Kleimeer biedt Kleimeer west 155 hectare aan gras-, 

moeras- en rietland. Daarmee biedt het veel potentie voor moeras- en weidevogelleefgebied (o.a. 

voor de roerdomp), groeiplaatsen voor watervegetatie (bijv. waterpostelein) en leefgebied voor de 

noordse woelmuis. Daarnaast zijn er tekenen van brak kwelwater. Dit biedt potenties aan 

bijzondere zilte soorten zoals heemst.  

 

Huidige recreatie 

Honden zijn niet toegestaan in het noordelijke deel van de polder, maar rond de polder loopt een 

loslooproute. Aan de westzijde is een kleine speel- en ligweide. In het oosten, aan de Nauertogt 

is een paardenpension gevestigd. In het zuidelijke moerasland is in 2012 een struingedeelte 

aangelegd met bruggetjes over de natte sloten.  

 

Gewenste recreatieve ontwikkelingen 

Er zijn geen recreatieve ontwikkelingen gepland. 

 
4.2.1.5 Kleimeer oost 

 

Gebiedsbeschrijving 

De Kleimeer is een voormalig meer dat in 1567 is drooggemalen door molens. Het is lange tijd als 

landbouwgrond gebruikt, maar het oostelijke deel van de Kleimeer (78 ha) is al langere tijd in 

gebruik als natuurgebied met rietmoeras en weilanden in een smalle verkavelingsstructuur. 
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Het is onderdeel van het NNN, met diverse natuurbeheertypen. De sloten zijn aangewezen als 

stilstaande wateren (N04.02 Zoete plas) met daarlangs Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02). 

De noordoostelijke delen hebben als natuurbeheertype Gemaaid rietland (N05.02) en Moeras 

(N05.01). De zuidelijke delen zijn aangewezen als Vochtig hooiland (N10.02). Daar tussen liggen 

enkele percelen met als natuurdoel Zilt- en oeverstromingsgrasland (N12.04) en Vochtige 

weidevogelgrasland (N13.01). In het noorden ligt een klein bosperceel met natuurbeheertype 

Vochtig bos met productie (N16.02).  

 

Beheer 

Kleimeer oost is in beheer van Staatbosbeheer.  

 

Actuele natuurwaarden in de aanwezige biotopen 

Sloten met kruidenrijke grasoevers 

Interessante soorten die in en rond de sloten groeien zijn bijvoorbeeld rietorchis, heelblaadjes, 

rietgras, rode waterereprijs en grote ratelaar. Dit trekt diverse libellen en vlindersoorten aan, 

zoals de kleine roodoogjuffer en grote roodoogjuffer, icarusblauwtje en klein geaderd witje. 

Verder is een aantal foeragerende ijsvogels waargenomen bij de oevers van de ringsloot. In het 

kruidenrijke graslanden worden grote aantallen rustende kneuen gezien. Daarnaast zijn woelrat, 

bruine kikker en gewone pad waargenomen in het gebied. In de buitenste ringsloot komen 

kleine modderkruiper, ruisvoorn, snoek en zeelt voor.  

 

Moeras- en rietland 

Tussen het riet groeien onder ander grote ratelaar, pinksterbloem en scherpe boterbloem. In 

het riet- en moerasland broedt een grote diversiteit aan vogels zoals blauwborst, bosrietzanger, 

bruine kiekendief, braamsluiper, snor, kleine karekiet, porseleinhoen, rietgors en 

rietzanger. Ook is de roerdomp hier baltsend waargenomen. Tussen het riet foerageren ook 

blauwe kiekendief en bruine kiekendief.  

 

Grasland 

In het grasland groeit onder andere ruw beemdgras met akkervergeet-mij-nietje. Broedvogels 

waaronder grasmus en kwartelkoning komen in de graslanden voor, naast foeragerende en 

pleisterende vogels, zoals de fazant en kolonies kokmeeuwen en spreeuwen. Boven de 

weilanden jagen de boomvalk, buizerd, havik, slechtvalk en sperwer. Ook de vos en haas zijn 

diverse malen gesignaleerd. 

 

Bos 

In het bosperceel in het noorden van de polder broeden onder andere de boomkruiper, 

nachtegaal, tjiftjaf en tuinfluiter.  
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Potentiële natuurwaarden 

In combinatie met het westelijke deel van de Kleimeer biedt het gebied 155 ha aan gras-, 

moeras- en rietland. Daarmee biedt het veel potentie voor moeras- en weidevogelleefgebied (o.a. 

voor de roerdomp), groeiplaatsen voor watervegetatie (bijv. waterpostelein) en leefgebied voor de 

noordse woelmuis.  

 

Huidige recreatie 

Kleimeer oost is slechts onder begeleiding een aantal keer per jaar te bezoeken en is verder niet 

toegankelijk voor publiek.  

 

Gewenste recreatieve ontwikkelingen 

Er zijn geen recreatieve ontwikkelingen gepland.  

 
4.2.1.6 Koele Kreken west 

 

Gebiedsbeschrijving 

De Koele Kreken is een 59 hectare groot gebied ten zuiden van de Zomerdel, tussen de 

Nauertogt en de bebouwde kom van Alkmaar. De paragraaf gaat in op het deel tussen het  

Dijk- en Waardpad in het oosten en de Kleimeerpolder in het westen. Het landschap bestaat uit 

open agrarisch akkerland en is geen onderdeel van het NNN. Langs percelen onderbreken 

enkele bomenrijen het open landschap.  

 

Beheer 

Delen zijn in beheer van provincie Noord-Holland. De rest is agrarisch land in particulier bezit.  

 

Actuele natuurwaarden in de aanwezige biotopen 

Akkerland 

Er zijn niet veel waarnemingen bekend in de Koele Kreken. In één perceel groeit onder andere 

witte krodde, hondsdraf en herderstasje. Met name aan de rand is een aantal broedgevallen 

gerapporteerd, zoals die van bosrietzanger, braamsluiper en tuinfluiter. Enkele foeragerende 

vogels zijn de blauwe reiger, boerenzwaluw en fazant. Ook foerageren er groepen wilde 

eenden. Diverse libellen zoals de paardenbijter, houtpantserjuffer en bruinrode heidelibel 

zijn waargenomen. Op het boerenerf aan de Nauertogt komen diverse muizen voor, zoals de 

bosmuis en huisspitsmuis. Verder zijn de wezel, vos, haas en egel in het gebied 

waargenomen.  
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Bomenrijen 

In de bosschages broedt de tjiftjaf en de gewone dwergvleermuis foerageert langs de 

bomenrijen.  

 

Potentiële natuurwaarden 

Door het huidige agrarische beheer zijn weidevogels nog beperkt aanwezig in het gebied. Met 

een aangepast beheer en waterpeil kan het gebied aantrekkelijker worden voor broedende en 

pleisterende vogels.  

 

Huidige recreatie 

Manege Sombroek ligt aan de Nauertogt. Verder zijn er geen recreatieve activiteiten gefaciliteerd.  

 

Gewenste recreatieve ontwikkelingen 

De Koele Kreken is aangewezen als uitbreidingsgebied van het recreatiegebied 

Geestmerambacht. Echter, de plannen zijn in dit stadium nog te weinig concreet om mee te 

kunnen nemen in de analyse.  

 
4.2.1.7 Koele Kreken oost 

 

Gebiedsbeschrijving 

De Koele Kreken is een 59 hectare groot gebied ten zuiden van de Zomerdel, tussen de 

Nauertogt en de bebouwde kom van Alkmaar. Deze paragraaf gaat in op het deel tussen het Dijk- 

en Waardpad in het westen en de N245 in het oosten. Het landschap bestaat uit open agrarisch 

grasland en is geen onderdeel van het NNN. Langs het perceel onderbreken enkele bomenrijen 

het open landschap. In het noorden zijn twee ruigere zones met wat hoger opgaande vegetatie.  

 

Beheer 

Het perceel is in beheer van het recreatieschap.  

 

Actuele natuurwaarden in de aanwezige biotopen 

Grasland 

Er zijn geen waarnemingen van aanwezige vaatplanten gerapporteerd. In de ruigere zone aan de 

noordzijde broedt onder andere de braamsluiper. De nachtegaal broedt in het grasland. 

Daarnaast zijn waterhoen, stormmeeuw, dodaars en grote groepen kieviten en grauwe 

ganzen foeragerend en rustend waargenomen op de weilanden. Ook de haas, konijn en mol 

zijn waargenomen. Sprinkhanen en vlinders, zoals de grote groene sabelsprinkhaan, de 

kustsprinkhaan, klein koolwitje en boomblauwtje houden zich op aan de randen van de 

weilanden.  
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Bomenrijen 

In de bosschages broedt een enkele roodborst. De gewone dwergvleermuis foerageert langs 

de bomenrijen.  

 

Potentiële natuurwaarden 

Door het huidige agrarische beheer zijn de weidevogels nog beperkt in het gebied. Met een 

aangepast beheer en waterpeil kan het gebied aantrekkelijker worden voor broedende en 

pleisterende vogels. Het beoogde inrichtingsplan voor het gebied is sterk bepalend voor de 

soortensamenstelling en daarmee de natuurwaarde van het gebied.  

 

Huidige recreatie 

Momenteel zijn er geen recreatieve voorzieningen in het gebied, op een wandelpad op de grens 

met Koele Kreken west na.  

 

Gewenste recreatieve ontwikkelingen 

Voor de Koele Kreken oost is een nieuwe gebiedsinrichting beoogd: natuurpark Geestmerloo. 

Natuurpark Geestmerloo zal diverse wandelpaden, waterpoelen en bosschages hebben. Ook is 

er een natuurbegraafplaats gepland als onderdeel van het natuurpark. Bij de toegang van het 

park zal een parkeerterrein en een horecagelegenheid komen. De ontwikkeling van het 

natuurpark is als gebiedsinrichting opgenomen in figuur 4.13 (V18).  

 
4.2.1.8 Groene Loper 

 

Gebiedsbeschrijving 

De Groene Loper ligt ten noorden van Sint Pancras. De grens van de bebouwing van Sint 

Pancras loopt gelijk met de zandrug waarop gebouwd is. Deze zandrug is bedekt met een 

kleilaag. De weilanden van de Groene Loper waren voorheen zogenaamde bolakkers die gebruikt 

werden voor het verbouwen van groenten. Het is geen onderdeel van het NNN, op een smalle 

strook kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) na tegen het kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn aan. 

Wel is de Groene Loper aangewezen aan NNN-verbindingszone (zie figuur 3.2). Het kanaal 

Alkmaar Omval-Kolhorn is onderdeel van de zogenaamde Blauwe Loper. Verdere aanwezige 

biotopen zijn grasland, enkele bosschages, watergangen en poelen. Langs de oevers van de 

poelen ligt een smalle moerasachtige rietzone.  

 

Beheer 

Delen zijn in beheer van provincie Noord-Holland en het recreatieschap Geestmerambacht. De 

rest is agrarisch land in particulier bezit. 
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Actuele natuurwaarden in de aanwezige biotopen 

 

Water en moeras-/rietzone 

In het water groeien witte waterlelie, smalle waterpest en watergentiaan. De oevers zijn 

begroeid met onder andere pitrus, oeverzegge en valse voszegge. Rond de waterpoel houden 

de groene kikker en de rugstreeppad zich op.  

 

Gras 

Tussen het gras groeit onder andere bastaardklaver, duinkruiskruid en schijfkamille. Soorten 

zoals de krakeend, meerkoet, smient en grauwe gans foerageren en rusten in de graslanden. 

De haas is meerdere keren waargenomen.  

 

Bosschages 

Aanwezige boomsoorten zijn onder andere zomereik, gewone es en grauwe wilg. Ook groeit de 

dijkviltbraam in de Groene Loper. Waargenomen broedvogels zijn de groenling, roodborst, 

tjiftjaf, zanglijster, zwarte roodstaart en zwartkop.  

 

Potentiële natuurwaarden 

Er zijn plannen om de Groene Loper verder in te richten, om zodoende ook de verbinding tussen 

de NNN van het Geestmerambacht en de Blauwe Loper rond het kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn 

te maken. Hiermee wordt het leefgebied van bijvoorbeeld de rugstreeppad vergroot en kunnen 

diverse soorten zich beter verspreiden binnen het NNN.  

 

Huidige recreatie 

Op enkele wandelpaden na, zijn er geen recreatieve faciliteiten in de Groene Loper.  

 

Gewenste recreatieve ontwikkelingen 

De herinrichting van de Groene Loper is voorlopig van tafel. Wel zijn er nog steeds plannen om 

het Geestmerambacht via de Groene Loper met het Park van Luna te verbinden. Deze plannen 

zijn niet concreet genoeg om mee te kunnen nemen in onderliggende verkenning.  

 
4.2.1.9 Park van Luna – Strand van Luna en waterplas 

 

Gebiedsbeschrijving 

Park van Luna ligt tussen Alkmaar en Heerhugowaard in. Het water van Park van Luna omsluit 

de ‘Stad van de Zon’. Deze wijk is in 2002 en 2003 aangelegd. Het heeft een parkachtig 

landschap met water, wat de wijk ‘Stad van de Zon’ omsluit.  
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Het water van Park van Luna is, samen met het Labyrint, een vrijwel gesloten systeem, gevoed 

door regen- en kwelwater dat afwatert op de Oostertocht. Het is geen onderdeel van het NNN. 

Aanwezige biotopen in het deelgebied zijn water en gras.  

 

Beheer 

Het Park van Luna is in beheer van het recreatieschap.  

 

Actuele natuurwaarden in de aanwezige biotopen 

Water 

De plas bestaat uit drie delen: een diep deel aan de noordwestkant van de Stad van de Zon dat 

maximaal 3,5 m diep is. Aan de zuid- en oostkant zijn twee ondiepere delen. Een gemaal pompte 

voorheen water vanuit de diepe plas richting het Labyrint, waarna het in de ondiepe plas aan de 

zuidkant terecht kwam. In 2014 is het gemaal uitgezet en wordt het water niet meer actief 

rondgepompt. De eerste 10 jaar na de aanleg was het water helder en groeiden er waterplanten, 

waaronder een aantal kranswieren. Echter, de kwaliteit verslechterde in de diepe plas. Uit een 

systeemanalyse bleek dat de belasting van nutriënten door het rondpompen te hoog werd in de 

diepe plas, waardoor er een omslag plaatsvond en blauwalgenbloei optrad in 2012. Uit 

vegetatieopnames tot 2012 blijkt dat de vegetatiebedekking in de ondiepere delen hoger is dan in 

het diepe deel, met onder andere teer kransblad, smalle waterpest, schedefonteinkruid en 

stijve waterranonkel. De macrofauna samenstelling wijst op een zoet tot licht brak milieu. 

Aalscholvers en tafeleenden zijn in grote aantallen foeragerend en rustend waargenomen. 

Daarnaast foerageren enkele soorten zoals de oeverzwaluw en gierzwaluw boven het water. De 

visbiomassa bestaat voornamelijk uit snoek, baars en blankvoorn. Ook zijn er karpers uitgezet, 

echter zijn deze niet meer waargenomen tijdens inventarisaties. Dit kan zijn doordat deze schuw 

zijn of omdat ze niet meer aanwezig zijn. Bij de waterskibaan is de meervleermuis meerdere 

malen waargenomen.  

 

Grasland 

In de graslanden groeien onder andere duinkruiskruid, klein hoefblad, rode klaver en witte 

klaver. Er zijn geen broedgevallen bekend. Een enkele scholekster is foeragerend 

waargenomen.  

 

Potentiële natuurwaarden 

Het Park van Luna grenst aan het NNN van het kanaal, de natte verbinding Alkmaar-Omval-

Kolhorn. Het Park van Luna biedt kansen om als stapsteen te dienen langs de natte zone. 

Hoewel het systeem hydrologisch gesloten is, liggen er wellicht mogelijkheden om de ecologische 

verbindingen te versterken. Daarnaast zijn er indicaties dat er licht brak kwelwater aanwezig is, 

wat interessant is voor soorten van brakke omstandigheden.  
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Huidige recreatie 

Het strand en water van Park van Luna biedt diverse activiteiten aan recreanten, zoals een 

zwemzone met speel- en ligweide, surfgelegenheid, opstapplaatsen voor kanoërs en een 

waterskiparcours (Skeef). Daarnaast is er een dag-kampeerterrein. The Temple is een 

uitgaanscentrum met daarbij een evenemententerrein. Volgens het evenementenbeleid mogen 

hier per jaar maximaal 5 evenementen per met maximaal 5000 bezoekers per evenement 

gehouden worden.  

 

Gewenste recreatieve ontwikkelingen 

De gewenste ontwikkeling is een uitgiftepunt op het strand (P5 in figuur 4.13). 

 
4.2.1.10 Park van Luna – Labyrint 

 

Gebiedsbeschrijving 

Het Labyrint is onderdeel van het Park van Luna en doorsneden door de Nollenweg. Het bestaat 

uit een wirwar aan water, graseilandjes, moeras- en rietzones en kleinschalige bosschages. Het 

Labyrint is aangelegd als natuurlijk waterzuiveringssysteem van het oppervlaktewater van het 

Park van Luna. Een defosfateringsvijver is hier onderdeel van. Het water staat in verbinding met 

de waterplassen, maar er wordt geen actief water rondgepompt. Het is geen onderdeel van het 

NNN.  

 

Beheer 

Het Labyrint is in beheer van het recreatieschap.  

Actuele natuurwaarden in de aanwezige biotopen 

Water 

Door afspoeling is de nutriënten belasting van het water relatief hoog, maar onder andere door de 

structuur is deze niet te hoog voor de ontwikkeling van water- en oevervegetatie. Echter, uit 

inventarisaties blijkt dat de bedekking aan waterplanten relatief laag is. Soorten zoals gewoon 

kransblad, smalle waterpest en aarvederkruid zijn waargenomen. Vissen die onder andere zijn 

waargenomen, zijn riviergrondel, vetje en bittervoorn. De invloed van regenwater is hier relatief 

hoog, wat zich uit in een macrofaunasamenstelling van zoete milieus, in tegenstelling tot die van 

de rest van het systeem, waar ook soorten voor licht brak water zijn aangetroffen. De laatvlieger 

en gewone dwergvleermuis foerageren boven het water. 

 

Moeras- en rietzone 

In het Labyrint groeien onder ander rietorchis en heelblaadjes en de meerkikker voelt zich er 

thuis. Er zijn diverse soorten lieveheerbeestjes en libellen waargenomen, zoals het elfstippelig 

lieveheersbeestje en de kleine roodoogjuffer. Er zijn niet veel broedvogels gerapporteerd. Een 

enkele rietgors, bosrietzanger en visdief zijn wel baltsend waargenomen.  
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Grasland 

Kolonies eenden, ganzen en steltlopers, zoals de kuifeend, slobeend, grauwe gans, grutto, 

smient en scholeksters zijn rustend en foeragerend waargenomen. Daarnaast zijn ook enkele 

waarnemingen bekend van roerdomp, patrijs en bruine kiekendief. Ook de haas houdt zich op 

in het Labyrint.  

 

Bosschages 

In de bosschages broedt de fitis. Aan de randen van bosschages broeden grasmus en 

tuinfluiter.  

 

Potentiële natuurwaarden 

Er liggen potenties voor meer broedvogels in het labyrint. Met ontwikkeling van meer 

oevervegetatie vinden broedende watervogels meer beschutting en wordt de waterkwaliteit 

mogelijk verbeterd.  

 

Huidige recreatie 

Door het Labyrint kronkelen diverse wandelpaden. Daarnaast zijn er uitzichtpunten, kano-

overstapplaatsen en visgelegenheid. Aan de Huygensdijk ligt het Poldermuseum.  

 

Gewenste recreatieve ontwikkelingen 

Er zijn geen recreatieve ontwikkelingen gepland voor het Labyrint.  

 
4.2.1.11 Park van Luna – Huijgendijkbos 

 

Gebiedsbeschrijving 

Het Huijgendijkbos is onderdeel van het Park van Luna en ligt in de oksel van de N508. Ook een 

strook grasland tussen de bebouwing aan de noordoostzijde is onderdeel van het park. Het 

kenmerkt zich door een parkachtig landschap, met enkele kleine poelen. De aanwezige biotopen 

zijn bosschages, grasland en moeras- en rietland. Het vormt geen onderdeel van het NNN.  

 

Beheer 

Het Huijgendijkbos is in beheer van het recreatieschap.  
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Actuele natuurwaarden in de aanwezige biotopen 

De waarnemingen voor het Huijgendijkbos zijn zeer beperkt.  

 

Bosschages en grasland 

Enkele broedvogels zijn waargenomen aan de randen van de bosschages, zoals de tuinfluiter, 

grasmus en kneu. Ook de putter foerageert hier.  

 

Moeras- en rietland 

In de kleine poelen aan de oostzijde van het Huijgendijkbos komt de groene kikker voor.  

 

Potentiële natuurwaarden 

De natuurwaarden lijken op dit moment laag te zijn voor het Huijgendijkbos. Er liggen potenties 

voor bijvoorbeeld broedvogels, met de ontwikkeling van een mantel-zoomvegetatie in/langs de 

bosschages.  

 

Huidige recreatie 

Er loopt een intensief wandel- en fietspadennetwerk door het park. Aan de zuidkant loopt een 

mountainbikepad. Aan de noordzijde liggen een parkeerterrein, sportlagune en skatebaan. 

Centraal ligt het evenemententerrein dat gebruikt wordt voor een drietal grote evenementen met 

maximaal 3000 bezoekers per evenement. Het gebied is een losloopgebied voor honden. 

 

Gewenste recreatieve ontwikkelingen 

Er zijn geen recreatieve ontwikkelingen beoogd voor het Huijgendijkbos.  

 

4.2.2 Resultaten GIS-analyse Natuurwaardenkaart vogels en vaatplanten 

Ter aanvulling op de tekstuele beschrijving van actuele en potentiële natuurwaarden in paragraaf 

4.2.1 worden in onderstaande paragraaf de resultaten van de GIS-analyse gepresenteerd. De 

GIS-analyse levert een beeld van de aanwezige verstorings- en vernietigingsgevoelige 

natuurwaarden in ruimte en tijd.  

 

Verstoringsgevoelige natuurwaarden zijn in dit geval de kwalificerende broedvogelsoorten, Wnb-

broedvogels en pleisterende (winter)vogels. Vernietigingsgevoelige natuurwaarden zijn de 

kwalificerende vaatplanten en Wnb-vaatplanten. 

 

In tabel 4.2 zijn de waargenomen kwalificerende vogelsoorten (tot 10 jaar terug) en 

plantensoorten (tot 15 jaar terug) voor alle relevante natuuurbeheertypen in Geestmerambacht 

aangegeven.  
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Tabel 4.2 Relevante natuurbeheertypen inclusief waargenomen kwalificerende broedvogels en vaatplanten 

in Geestmerambacht 

 

Natuurbeheertypen 

toegekend in 

Geestmerambacht 

Kwalificerende broedvogels Kwalificerende vaatplanten 

N04.02 Zoete plas n.v.t. Aarvederkruid, Drijvend fonteinkruid, Fijne 

waterranonkel, Kikkerbeet, Watergentiaan  

N05.01 Moeras Baardman, Blauwborst, Porseleinhoen, 

Rietzanger, Roerdomp, Snor, 

Sprinkhaanzanger, Waterral 

Gewone dotterbloem, Moerasmelkdistel, 

Rietorchis, Ruwe bies, Vleeskleurige 

orchis, Zomerklokje 

N05.02 Gemaaid rietland Baardman, Blauwborst, Porseleinhoen, 

Rietzanger, Roerdomp, Snor, 

Sprinkhaanzanger, Waterral 

Gewone dotterbloem, Moerasmelkdistel, 

Rietorchis, Ruwe bies, Zomerklokje 

N10.02 Vochtig hooiland Grutto, Kemphaan, Kwartelkoning, 

Tureluur, Watersnip 

Addertong, Gewone dotterbloem, 

Rietorchis, Vleeskleurige orchis 

N12.02 Kruiden- en faunarijk 

grasland 

n.v.t. 

 

Echte koekoeksbloem, Gewone brunel, 

Grote ratelaar, Kamgras, Knoopkruid, 

Zwarte zegge 

N12.04 Zilt- en 

overstromingsgrasland 

Kemphaan, Kluut, Kwartelkoning, 

Slobeend, Tureluur, Watersnip, 

Zomertaling 

Rode waterereprijs, Pijptorkruid, 

Schorrenzoutgras 

N13.01 Vochtig 

weidevogelgrasland 

Grutto, Kemphaan, Krakeend, 

Slobeend, Tureluur, Watersnip, 

Wintertaling, Zomertaling 

n.v.t. 

N14.03 Haagbeuken- en 

essenbos 

Nachtegaal, Wielewaal Grote keverorchis, Stengelloze 

sleutelbloem, Tongvaren 

N16.02 Vochtig bos met 

productie 

Blauwborst, Boomkruiper, Nachtegaal, 

Sijs, Wielewaal 

 

n.v.t. 
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Natuurbeheertypen 

toegekend in 

Geestmerambacht 

Kwalificerende broedvogels Kwalificerende vaatplanten 

Overige natuurbeheertypen   

N04.01 Kranswierwater n.v.t. Klein boomkranswier, Gebogen kransblad 

N06.01 Veenmosrietland en 

moerasheide n.v.t. 

Rietorchis, Ruwe bies, Vleeskleurige 

orchis 

N12.05 Kruiden- en faunarijke 

akker 

Kwartelkoning - 

N14.02 Hoog- en laagveenbos Blauwborst, Boomkruiper, Nachtegaal, 

Wielewaal 

Gewone dotterbloem, Grote keverorchis 

N16.01 Droog bos met 

productie 

Wielewaal n.v.t. 

N17.01 Vochtig hakhout en 

middenbos 

Blauwborst, Nachtegaal, Wielewaal Gewone dotterbloem, Grote keverorchis 
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Natuurwaardenkaart vogels 

Tabel 4.3 bestaat uit een overzichtstabel met daarin de actuele waarnemingen (tot 10 jaar terug) 

van kwalificerende broedvogels, Wnb-soorten en pleisterende vogels per deelgebied. Voor de 

NDFF-waarnemingen geldt dat alleen de waarnemingen met een zoekgebied <10 hectare zijn 

weergegeven. 
 

Tabel 4.3 Overzichtstabel actuele waarnemingen in zomerperiode (kwalificerende broedvogels en Wnb-

soorten) en winterperiode (pleisterende vogels) per deelgebied (tot 10 jaar terug) 

 

 Zomerperiode Winterperiode 

Deelgebied Kwalificerende broedvogels Wnb-soorten Pleisterende vogels 

1. De Druppels Blauwborst, Nachtegaal, Rietzanger Buizerd, Havik Bergeend, Bonte strandloper, Grutto, 

Knobbelzwaan, Meerkoet, Nonnetje, Pijlstaart, 

Tureluur, Zilvermeeuw 

2. Diepsmeer - - - 

3. Zomerdel Blauwborst, Boomkruiper, Krakeend, 

Nachtegaal, Porseleinhoen, 

Rietzanger, Sijs, Snor, 

Sprinkhaanzanger, Waterral, 

Wielewaal 

Buizerd Aalscholver, Bergeend, Blauwe reiger, Fuut, 

Grauwe gans, Kluut, Kokmeeuw, Kolgans, 

Krakeend, Kuifeend, Meerkoet, Nonnetje, 

Scholekster, Smient, Stormmeeuw, Tafeleend, 

Wilde eend, Wintertaling, Zilvermeeuw 

4. Kleimeer West Blauwborst, Grutto, Kemphaan, 

Kluut, Rietzanger, Snor, 

Sprinkhaanzanger, Tureluur, 

Wintertaling, Zomertaling 

- Aalscholver, Bergeend, Blauwe reiger, Bonte 

strandloper, Brandgans, Goudplevier, Grauwe 

gans, Grutto, Kievit, Kluut, Knobbelzwaan, 

Kokmeeuw, Kolgans, Krakeend, Lepelaar, 

Meerkoet, Pijlstaart, Scholekster, Slobeend, 

Smient, Steenloper, Stormmeeuw, Tafeleend, 

Tureluur, Wilde eend, Wintertaling, Wulp 

5. Kleimeer Oost Baardman, Blauwborst, 

Boomkruiper, Kluut, Kwartelkoning, 

Nachtegaal, Porseleinhoen, 

Rietzanger, Roerdomp, Slobeend, 

Snor, Sprinkhaanzanger, Waterral, 

Watersnip, Wielewaal 

Bruine kiekendief, 

Buizerd, 

Gierzwaluw, Havik, 

Slechtvalk 

Blauwe reiger, Grauwe gans, Kanoet, 

Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Kolgans, Krakeend, 

Lepelaar, Meerkoet, Rotgans, Slobeend 

6. Koele Kreken West Nachtegaal - Aalscholver, Blauwe reiger, Grauwe gans, 

Knobbelzwaan, Kolgans, Lepelaar, Meerkoet, 

Wilde eend 
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 Zomerperiode Winterperiode 

Deelgebied Kwalificerende broedvogels Wnb-soorten Pleisterende vogels 

7. Koele Kreken Oost Nachtegaal - Blauwe reiger, Goudplevier, Grauwe gans, 

Kievit, Kokmeeuw, Kolgans, Stormmeeuw  

8. Groene Loper - - Grauw gans, Knobbelzwaan, Krakeend, 

Kuifeend, Meerkoet, Scholekster, Smient, 

Zilvermeeuw 

9. Strand van Luna en 

waterplas 

Rietzanger Huismus Kuifeend, Meerkoet, Tafeleend 

10. Labyrint Slobeend, Blauwborst - Grauwe gans, Grutto, Krakeend, Scholekster, 

Slobeend, Smient, Tureluur, Wintertaling 

11. Huijgendijkbos Rietzanger - Blauwe reiger 

 

Vertrekpunt voor de natuurwaardenkaart vormt de kaart met de in GIS beschikbare actuele 

vogelwaarnemingen de voor zomersituatie (figuur 4.6; kaart 24 in bijlage 1) en wintersituatie 

(figuur 4.8; kaart 26 in bijlage 1). Hierin zijn de NDFF-data als puntwaarnemingen weergegeven 

(in werkelijkheid betreft dit vlakken van verschillende grootte). Clustering van waarnemingen op 

basis van de aantallen, verspreiding en diversiteit van de waarnemingen en de aanwezige 

ecotopen levert een indeling in zones, waaraan een (relatieve) natuurwaarde is toegekend: laag, 

gemiddeld of hoog. Dit resulteert in de actuele natuurwaardenkaart voor vogels voor de 

zomerperiode (figuur 4.7; kaart 25 in bijlage 1) en winterperiode (figuur 4.9; kaart 27 in bijlage 1). 
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Figuur 4.6 Actuele waarnemingenkaart kwalificerende broedvogels en Wnb-broedvogels 2007-2017  

(kaart 24 in bijlage 1) 
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Figuur 4.7 Natuurwaardenkaart vogels in zomerperiode, met zonering en score voor natuurkwaliteit op 

basis van de aantallen, verspreiding en diversiteit van de waarnemingen en de aanwezige ecotopen  

(kaart 25 in bijlage 1) 
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Figuur 4.8 Actuele waarnemingenkaart pleisterende vogels (jaarrond waarnemingen) 2007-2017 (kaart 26 in 

bijlage 1) 
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Figuur 4.9 Natuurwaardenkaart vogels in winterperiode, met zonering en score voor natuurkwaliteit op 

basis van de aantallen, verspreiding en diversiteit van de waarnemingen en de aanwezige ecotopen  

(kaart 27 in bijlage 1) 
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Natuurwaardenkaart vaatplanten 

In tabel 4.4 zijn de waarnemingen (tot 15 jaar terug) voor kwalificerende vaatplanten en Wnb-

vaatplanten aangegeven. Voor de NDFF-waarnemingen geldt dat alleen de waarnemingen met 

een zoekgebied <10 hectare zijn weergegeven. 

 

 

Tabel 4.4 Overzichtstabel actuele waarnemingen kwalificerende vaatplanten en Wnb-vaatplantensoorten 

per deelgebied (waarnemingen tot 15 jaar terug) 

 

Deelgebied Kwalificerende vaatplanten Wnb-soorten 

vaatplanten 

1. De Druppels Drijvend fonteinkruid, Ruwe bies - 

2. Diepsmeer - - 

3. Zomerdel Aarvederkruid, Addertong, Echte koekoeksbloem, Gebogen 

kransblad, Gewone brunel, Gewone dotterbloem, Grote 

keverorchis, Grote ratelaar, Kamgras, Moerasmelkdistel, 

Rietorchis, Tongvaren, Vleeskleurige orchis, Zomerklokje 

- 

4. Kleimeer West Echte koekoeksbloem, Fijne waterranonkel, Grote ratelaar, 

Rietorchis, Rode waterereprijs, Ruwe bies, Watergentiaan, 

Zomerklokje 

- 

5. Kleimeer Oost Echte koekoeksbloem, Gewone dotterbloem, Grote ratelaar, 

Kamgras, Knoopkruid, Moerasmelkdistel, Pijptorkruid, Rietorchis, 

Rode waterereprijs, Ruwe bies, Schorrezoutgras, Zwarte zegge 

- 

6. Koele Kreken West Ruwe bies - 

7. Koele Kreken Oost - - 

8. Groene Loper Kikkerbeet, Knoopkruid, Watergentiaan - 

9. Strand van Luna en waterplas Aarvederkruid, Gewoon boomglanswier, Rietorchis - 

10. Labyrint Aarvederkruid, Gewone dotterbloem, Rietorchis - 

11. Huijgendijkbos Gewone dotterbloem - 

 

Vertrekpunt voor de natuurwaardenkaart vormt de kaart met de in GIS beschikbare actuele 

waarnemingen (figuur 4.10; kaart 28 in bijlage 1). Hierin zijn de NDFF-data als 

puntwaarnemingen weergegeven (in werkelijkheid betreft dit vlakken van verschillende grootte). 

Clustering van waarnemingen op basis van de aantallen, verspreiding en diversiteit van de 

waarnemingen en de aanwezige ecotopen levert een indeling in zones, waaraan een (relatieve) 

natuurwaarde is toegekend: laag, gemiddeld of hoog. Bij het toekennen van de score is ook 

gebruik gemaakt van aanvullende informatie uit rapportages en het interview, met name op 

plekken waar weinig GIS-data beschikbaar zijn (zie ook paragraaf 6.2 Aanbevelingen). Dit 

resulteert in de actuele natuurwaardenkaart voor vaatplanten (figuur 4.11; kaart 29 in bijlage 1). 
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Figuur 4.10 Actuele waarnemingenkaart vaatplanten 2002-2017 (kaart 28 in bijlage 1) 
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Figuur 4.11 Natuurwaardenkaart vaatplanten, met zonering en score voor natuurkwaliteit op basis van de 

aantallen, verspreiding en diversiteit van de waarnemingen en de aanwezige ecotopen  

(kaart 29 in bijlage 1) 
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4.2.3 Resultaten GIS-analyse Recreatiekaart huidige en toekomstige recreatie 

Ter aanvulling op de tekstuele beschrijving van huidige en gewenste recreatie in paragraaf 4.2.1 

worden in onderstaande paragraaf de resultaten van de GIS-analyse gepresenteerd. Hierbij is 

gebruik gemaakt van de indeling in recreatiecategorieën zoals weergegeven in tabel 3.11 in 

hoofdstuk 3. De GIS-analyse levert een beeld van de verschillende typen recreatie in het gebied 

in ruimte en tijd. 

 

In bijlage 2 zijn de plattegronden van Geestmerambacht en Park van Luna opgenomen, met 

daarop de locaties en aanduidingen van de aanwezige recreatie. Ook is in bijlage 2 een tabel 

opgenomen met toekenning van de recreatiecategorieën aan de recreatievormen in 

Geestmerambacht en Park van Luna (zowel bestaand als gewenst). 

 

Digitalisatie van de plattegronden en verwerking van de recreatiecategorieën levert een overzicht 

van de huidige recreatie in Geestmerambacht, zoals te zien in figuur 4.12 (kaart 30 in bijlage 1). 

De indeling in recreatiecategorieën is als volgt: 

1. Tijdelijke recreatie (evenementen: tijdelijk aanwezig, vooral in zomerperiode) (N.B. Voor de 

locaties met tijdelijke recreatie geldt dat daar ook (permanente) dagrecreatie plaatsvindt. Hier 

is de tijdelijke recreatie dus een aanvullende recreatievorm bovenop de aanwezige reguliere 

recreatie) 

2. Permanente recreatie in de zomerperiode 

3. Permanente recreatie jaarrond 

3a. Winterrecreatie bij sneeuw of vorst 

3b. Permanente recreatie buiten zomerseizoen 

4. Overige niet-recreatieve functies 

5. Gebiedsinrichting 

 

In tabel 4.5 en figuur 4.13 (kaart 31 in bijlage 1) zijn de gewenste recreatieve ontwikkelingen 

weergegeven ingedeeld in de recreatiecategorieën en de overige ontwikkelingen.  

  



 

 

 

 

Kenmerk R002-1242769CAW-ibs-V02-NL 

  
 

Ecologische verkenning recreatiegebieden Noord-Holland 96\144 

 

 

Figuur 4.12 Huidige recreatie op basis van recreatiecategorieën (kaart 30 in bijlage 1)  
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Tabel 4.5 Gewenste ontwikkelingen met recreatie-categorie, deelgebied, ligging in NN en potentieel 

negatief effect (impact) 

 

Code Naam Functie Categorie Deelgebied In 

NNN 

Mogelijke 

impact 

V1 Beachpark Outdoorpark 2 Zomerdel Ja +1 

V13 Beachpark - Horeca Horeca 3 Zomerdel Ja +1 

V14 Nieuw horecabedrijf Horeca 3 Diepsmeer Nee +1 

V15 Nieuw horecabedrijf Horeca 3 Diepsmeer Nee +1 

V16 

Intensivering 

evenemententerrein Evenemententerrein 1 

De Druppels / 

Diepsmeer Nee +1 

V17 Zorgboerderij Horeca 3 De Druppels Nee +1 

V18 

Natuurpark Geestmerloo 

(gebiedsinrichting) 

Natuurpark met 

begraafplaats, 

wandelpaden, 

parkeerterrein en horeca 5 Koele Kreken oost Nee n.v.t. 

P5 Nieuw uitgiftepunt Uitgiftepunt 2 Strand van Luna Nee +1 
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Figuur 4.13 Toekomstige recreatieve en overige ontwikkelingen op basis van recreatiecategorieën  

(kaart 31 in bijlage 1) 
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4.3 Effectenanalyse en zonering 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Effectenanalyse verstorings- en vernietigingsgevoelige natuur 

Niet alle planten- en diersoorten zijn gevoelig voor effecten van recreatie. De twee belangrijkste 

effecten van recreatie op natuur zijn verstoring en vernietiging. Verstoring heeft met name effect 

op vogels. Vernietigingseffecten zijn relevant voor betredingsgevoelige vaatplanten en daarmee 

ook indirect voor vlinders (via waardplanten). In onderstaande resultaten van de analyse van 

verstorings- en vernietigingsgevoeligheid ligt daarom de focus op vogels en vaatplanten. De 

Natuurwaardenkaarten voor vogels in vaatplanten uit paragraaf 4.2.2 vormen input voor de 

analyse. Ook landschapskenmerken, wetenschappelijke kennis over verstoringsafstanden en 

betredingsgevoelige vegetatie, en de periode in het zijn meegenomen in de analyse. 

 

Verstoringsgevoeligheid o.b.v. vogels 

In figuur 4.14 en 4.15 (kaart 32 en 33 in bijlage 1) is de verstoringsgevoeligheid in zones per 

deelgebied aangegeven voor respectievelijk de zomer- en winterperiode. De score voor 

verstoringsgevoeligheid is gebaseerd op de natuurkwaliteit, openheid  en seizoen.  
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Figuur 4.14 Actuele verstoringsgevoeligheid zomerperiode o.b.v. natuurkwaliteit vogels, openheid en 

seizoen (kaart 32 in bijlage 1) 
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Figuur 4.15 Actuele verstoringsgevoeligheid winterperiode o.b.v. natuurkwaliteit vogels, openheid en 

seizoen (kaart 33 in bijlage 1) 
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Vernietigingsgevoeligheid o.b.v. vaatplanten 

In figuur 4.16 (kaart 34 in bijlage 1) is de vernietigingsgevoeligheid in zones per deelgebied 

aangegeven. De score voor vernietigingsgevoeligheid is gebaseerd op de natuurkwaliteit  

(figuur 4.11) en de betredingsgevoeligheid (figuur 3.12) van de aanwezige vegetatie. 

 

 

 

Figuur 4.16 Actuele vernietigingsgevoeligheid o.b.v. natuurkwaliteit vaatplanten en betredingsgevoeligheid 
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4.3.2 Impactanalyse recreatie 

In onderstaande paragraaf worden de resultaten van de analyse van de impact van recreatie 

gepresenteerd, zowel voor de huidige situatie als de toekomstige (gewenste) situatie. 

 

Voor de huidige situatie zijn er twee impactkaarten: 

• Impact huidige permanente recreatie (figuur 4.17; kaart 35 in bijlage 1): Deze kaart geeft de 

bestaande situatie (=uitgangssituatie) weer, waarin de omvang en intensiteit van regulier 

recreatief gebruik anno 2017 in evenwicht zijn met de aanwezige planten en dieren 

• Impact huidige tijdelijke recreatie (figuur 4.18; kaart 36 in bijlage 1): Door het incidentele 

karakter heeft tijdelijke recreatie mogelijk een verstorings- of vernietigingseffect 



 

 

 

 

Kenmerk R002-1242769CAW-ibs-V02-NL 

  
 

Ecologische verkenning recreatiegebieden Noord-Holland 104\144 

 

 

Figuur 4.17 Impact permanente recreatie in huidige situatie (=uitgangssituatie), waarbij een invloedzone 

van 100 meter is aangehouden (kaart 35 in bijlage 1) 
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Figuur 4.18 Impact tijdelijke recreatie in huidige situatie (kaart 36 in bijlage 1) 
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Voor de toekomstige situatie zijn er twee impactkaarten: 

• Verschilkaart impact (figuur 4.19; kaart 37 in bijlage 1): Weergave gewenste recreatieve 

ontwikkelingen, waarbij is aangegeven of de impact (in de vorm van negatieve effecten op 

natuur) naar verwachting toeneemt, gelijk blijft of afneemt, of dat deze niet van toepassing is 

(in het geval van een gebiedsinrichting, waarbij de huidige situatie nog geen recreatiegebied 

is). Deze mogelijke impact is ook aangegeven per ontwikkeling in tabel 4.5 

• Kaart toename verstoring/vernietiging (figuur 4.20; kaart 38 in bijlage 1): Voor de 

ontwikkelingen waarbij de impact toeneemt, is de invloedzone (100 meter) aangegeven 
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Figuur 4.19 Gewenste ontwikkelingen inclusief soort impact: neemt de impact (in de vorm van verstorings- 

en/of vernietigingseffecten) naar verwachting toe of af, of blijft deze gelijk (kaart 37 in bijlage 1) 
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Figuur 4.20 Gewenste ontwikkelingen met mogelijk negatieve effecten door verstoring of vernietiging, 

onderverdeeld naar categorie en inclusief invloedzone van 100 meter (kaart 38 in bijlage 1) 

 

 

4.3.3 Kansen- en knelpuntenanalyse 

 

 

 

 

Door de resultaten van de verstorings- en vernietigingsgevoeligheid (paragraaf 4.3.1) te kruisen 

met de impactanalyse van gewenste recreatie (paragraaf 4.3.2) ontstaat inzicht in toekomstige 

knelpunten en kansen voor recreatie en natuur, in ruimte én tijd. Dit inzicht kan gebruikt worden 

voor betere afstemming tussen natuur en recreatie. Kruisen van de natuur- en recreatiekaarten 

levert de volgende kaarten: 

• Figuur 4.21 (kaart 39 in bijlage 1): Verstoringsgevoeligheid van natuurwaarden (vogels) in de 

zomer versus de verschil in impact van gewenste recreatieve ontwikkelingen  

(toekomstige situatie)  

• Figuur 4.22 (kaart 40 in bijlage 1): Verstoringsgevoeligheid van natuurwaarden (vogels) in de 

winter versus de verschil in impact van gewenste recreatieve ontwikkelingen  

(toekomstige situatie)  

• Figuur 4.23 (kaart 41 in bijlage 1): Vernietigingsgevoeligheid van natuurwaarden 

(vaatplanten) versus de verschil in impact van gewenste recreatieve ontwikkelingen 

(toekomstige situatie)  

 

De gewenste ontwikkelingen zijn op de kaarten genummerd. In tabel 4.5 is een overzicht 

gegeven van alle gewenste ontwikkelingen, inclusief informatie over deelgebied, 

recreatiecategorie, onderdeel van NNN, verstoringsgevoeligheid en vernietigingsgevoeligheid. 
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Figuur 4.21 Verstoringsgevoeligheid van natuurwaarden (vogels) in de zomer versus de verschil in impact 

van gewenste recreatieve ontwikkelingen (toekomstige situatie) (kaart 39 in bijlage 1)  
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Figuur 4.22 Verstoringsgevoeligheid van natuurwaarden (vogels) in de winter versus de verschil in impact 

van gewenste recreatieve ontwikkelingen (toekomstige situatie) (kaart 40 in bijlage 1)  
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Figuur 4.23 Vernietigingsgevoeligheid van natuurwaarden (vaatplanten) versus de verschil in impact van 

gewenste recreatieve ontwikkelingen (toekomstige situatie) (kaart 41 in bijlage 1)  
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Tabel 4.6 Gewenste ontwikkelingen en bijbehorende actuele verstorings- en vernietigingsgevoeligheid. 

Indien meerdere gevoeligheidsscores zijn toegekend in het plangebied voor de gewenste ontwikkeling, dan 

is de meest gevoelige score aangegeven. De score van de invloedzone is alleen tekstueel en niet in kleur 

aangegeven. De invloedzone is alleen meegenomen bij effecten van verstoring (op broedvogels en 

wintervogels) 
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Code Gewenste 

ontwikkeling 

Deelgebied Recreatie-

categorie 

NNN 

ja/nee 

Mogelijke 

impact 

Verstoringsgevoeligheid 

broedvogels 

Verstoringsgevoeligheid 

wintervogels 

Vernietigingsgevoeligheid 

vaatplanten 

V1 Beachpark Zomerdel 2 Ja +1 

Verstoringsgevoelig Redelijk verstoringsgevoelig (deel 

invloedzone in verstoringsgevoelig 

Zeer sterk vernietigingsgevoelig 

(deels) en vernietigingsgevoelig 

(deels) 

V13 Beachpark - Horeca Zomerdel 3 Ja +1 

Verstoringsgevoelig Redelijk verstoringsgevoelig (deel 

invloedzone in verstoringsgevoelig) 

Zeer sterk vernietigingsgevoelig 

(deels) en vernietigingsgevoelig 

(deels) 

V14 Nieuw horecabedrijf Diepsmeer 3 Nee +1 Redelijk verstoringsgevoelig Weinig verstoringsgevoelig Weinig vernietigingsgevoelig 

V15 Nieuw horecabedrijf Diepsmeer 3 Nee +1 Redelijk verstoringsgevoelig Weinig verstoringsgevoelig Weinig vernietigingsgevoelig 

V16 Evenementen-terrein 

De Druppels / 

Diepsmeer 1 Nee +1 

Redelijk verstoringsgevoelig (deel 

invloedzone in verstoringsgevoelig) 

Weinig verstoringsgevoelig (deel 

invloedzone in verstoringsgevoelig) 

Weinig vernietigingsgevoelig 

V17 Zorgboerderij De Druppels 3 Nee +1 

Weinig verstoringsgevoelig (deel 

invloedzone in redelijk 

verstoringsgevoelig) 

Niet verstoringsgevoelig (deel 

invloedzone in weinig 

verstoringsgevoelig) 

Weinig vernietigingsgevoelig 

V18 

Natuurpark 

Geestmerloo 

(gebiedsinrichting) 

Koele Kreken 

oost 5 Nee nvt 

Redelijk verstoringsgevoelig (deel 

invloedzone in verstoringsgevoelig) 

Redelijk verstoringsgevoelig Weinig vernietigingsgevoelig 

P5 Nieuw uitgiftepunt 

Strand van 

Luna 2 Nee +1 

Redelijk verstoringsgevoelig Weinig verstoringsgevoelig Weinig vernietigingsgevoelig 



 

 
 

 

 

 

Kenmerk R002-1242769CAW-ibs-V02-NL 

  
 

Ecologische verkenning recreatiegebieden Noord-Holland 

 

115\144 

5 Discussie en interpretatie 

In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het onderzoek naar afstemming tussen natuur en recreatie 

in Geestmerambacht gepresenteerd. Het onderzoek heeft naast een tekstuele beschrijving een 

reeks kaarten opgeleverd over de actuele natuurwaarden, verstorings- en 

vernietigingsgevoeligheid, aanwezige recreatievormen en gewenste recreatieve ontwikkelingen. 

Hoe dienen deze kaarten te worden geïnterpreteerd? En hoe kunnen ze gebruikt worden bij het 

maken van onderbouwde keuzes over waar recreatieve ontwikkelingen toe te staan / te 

stimuleren en waar natuur voorrang te geven? In onderstaand hoofdstuk worden enkele 

algemene en locatie-specifieke aandachtspunten gegeven met betrekking tot deze interpretatie. 

Ook wordt aan de hand van een voorbeeldgebied de interpretatie en gebruikswijze van de 

kaarten toegelicht en wordt kort stilgestaan de beschikbaarheid van data. 

 

5.1 Algemene aandachtspunten bij interpretatie 

• Detailniveau en schaalniveau: Bij interpretatie van de kaarten zoals gepresenteerd in 

paragraaf 4.2.2, 4.2.3, 4.3 en 4.4 dient het gehanteerde schaalniveau en detailniveau in het 

achterhoofd te worden gehouden. De kaarten geven een globale indruk van de aanwezige 

natuurwaarden, de gevoeligheid van gebieden en de zones met recreatieve impact. De 

aangebrachte zonering betreft echter geen harde begrenzing. En hoewel de gebieden 

gezoneerd zijn, betekent dit niet per definitie dat één subgebied in z’n geheel in dezelfde 

mate wel of niet gevoelig is. Er kunnen binnen zo’n gebied alsnog meer en minder 

(verstorings- en/of vernietigings)gevoelige zones zijn. Als voorbeeld zijn in Zomerdel enkele 

zones als (sterk) vernietigingsgevoelig aangewezen. Dit betekent niet dat de hele zone 

vernietigingsgevoelig is (zie ook paragraaf 5.2). Wel geeft de score aan de er binnen die zone 

relatief veel vernietigingsgevoelige soorten voorkomen, bijvoorbeeld langs bosranden of in 

oeverzones. Kortom, de zonering met scores geeft een globale indicatie van de aanwezige 

kenmerken en relatieve verschillen op een voor de analyse werkbaar schaalniveau. De 

zonering biedt daarmee input voor invulling van recreatie- en natuurbeleid, onderbouwing van 

keuzes en eventuele herbegrenzing van de NNN. Echter, de resultaten van de analyse 

dienen altijd te worden aangevuld met meer gedetailleerde informatie over de actuele en 

potentiële waarden (zie paragraaf 4.2.1) en overige lokale kennis. Ook randvoorwaarden 

vanuit wetgeving en beleid dienen te worden onderzocht 

• Tijdsaspect: In de natuurwaardenkaarten en gevoeligheidskaarten is onderscheid gemaakt 

in zomerhalfjaar en winterhalfjaar. Kanttekening hierbij is dat de bijbehorende score niet altijd 

het gehele halfjaar geldt. In het zomerhalfjaar is met name broedperiode (globaal half maart 

t/m half juli) een kwetsbare periode voor natuur 
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5.2 Locatie-specifieke aandachtspunten 

Onderliggend onderzoek levert in de kansen- en knelpuntenanalyse in stap 3 een drietal kaarten 

met daarop de verstoringsgevoeligheid broedvogels, verstoringsgevoeligheid wintervogels en de 

vernietigingsgevoeligheid vaatplanten en daaroverheen alle gewenste ruimtelijke ontwikkelingen 

(figuur 4.22 t/m 4.23). Analyse van de verstoringsgevoeligheid broedvogels en de 

vernietigingsgevoeligheid vaatplanten op locaties van recreatieve ontwikkelingen levert het 

uiteindelijke eindbeeld: een kaart met de gevoeligheid per recreatieve ontwikkeling, uitgedrukt in 

een kleur en een knelpuntenscore per ontwikkeling (zie figuur 0.4 en 6.3).  

 

Voor Geestmerambacht kunnen in de eindkaart globaal vier clusters met recreatieve 

ontwikkelingen worden onderscheiden: 

1. Beachpark Geestmerambacht met horeca in Zomerdel 

2. Diepsmeer en De Druppels (horeca en evenementen) 

3. Koele Kreken Oost (natuurpark Geestmerloo) 

4. Strand van Luna 

Hierin heeft het beachpark met horeca de hoogste knelpuntenscore. Hierin spelen de hoge 

natuurwaarden en gevoeligheid van de oevers van het Lamslik en het bos ten noorden van het 

Lamslik een rol (zie figuur 4.14 en 4.16).  

 

Vraag is wat de uitkomst van de knelpuntenscore nu daadwerkelijk zegt over de impact (en de 

doorgang) van de ontwikkeling op natuurwaarden. Hoe moet de knelpuntenscore per ontwikkeling 

worden geïnterpreteerd, welk oordeel kan eraan worden gehangen en in welke context kan deze 

worden gebruikt?  

 

Kern van het antwoord op deze vragen is dat een nuancering van de uitkomsten noodzakelijk is. 

Een aantal belangrijke aspecten hierin zijn als volgt: 

• De knelpuntenscore in figuur 0.4 en 6.3 geeft een globale indicatie van de gevoeligheid van 

kwalificerende en beschermde broedvogels en vaatplanten voor recreatie op de plek of in de 

nabijheid van de recreatieve ontwikkeling. Een hoge knelpuntenscore geeft aan dat er 

(verstorings/vernietigings)gevoelige soorten in relatief hoge aantallen aanwezig zijn. Een lage 

score betekent dat er weinig kwalificerende en beschermde broedvogels en vaatplanten 

aanwezig zijn en dat deze in mindere mate gevoelig zijn voor verstoring of vernietiging. 

Kanttekening hierbij is dat een hoge knelpuntenscore niet betekent dat de ontwikkeling geen 

doorgang kan vinden. Wel vraagt een hoge knelpuntenscore om extra alertheid, aangezien er 

ten minste in de nabije omgeving van recreatieve ontwikkeling beschermde soorten of 

kenmerkende soorten van NNN-natuurbeheertypen aanwezig zijn. Hier kan in een nader uit 

te voeren onderzoek extra rekening mee gehouden worden. De uitkomsten van de 

knelpuntenanalyse bieden dus op een globaal schaalniveau een indicatie van de 
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kwetsbaarheid/gevoeligheid van de aanwezige natuurwaarden en dienen als een eerste basis 

voor nader onderzoek te worden gehanteerd en geïnterpreteerd  

• Belangrijk aandachtspunt is dat de knelpuntenscore per ontwikkeling losstaat van de precieze 

kenmerken van de ontwikkeling. De precieze werkzaamheden (type ingreep, ruimtebeslag, 

tijdsplanning) zijn in onderliggende onderzoek niet meegenomen. Deze dienen in een nader 

onderzoek in beeld te worden gebracht 

• De uitkomsten van onderliggend onderzoek vormen het vertrekpunt voor nader onderzoek, 

waarin getoetst wordt aan natuurwetgeving en -beleid. De volgende vragen dienen in een 

nader uit te voeren onderzoek te worden beantwoord: 

− Welke beschermde soorten komen er voor (in het kader van de Wnb)? Welke 

natuurbeheertypen zijn aangewezen (in het kader van NNN)? Let hierbij bij voorkeur ook 

op de aanwezigheid kwalificerende soorten per natuurdoel. Kijk ook of de ontwikkeling 

moet worden getoetst aan de Natuurbeschermingswet (externe werking) 

− Welke recreatieve ontwikkeling is beoogd en wat zijn hiervan de mogelijke effecten (in de 

vorm van tijdelijke verstoring, aantasting van leefgebied, oppervlakteverlies etc.) 

− Welke effecten op de aanwezige soorten en de doelen van de NNN (oppervlakte en 

kwaliteit) worden verwacht van NNN 

Op basis van deze vragen kunnen conclusies worden getrokken over de doorgang van de 

ontwikkeling, de benodigde vergunningen, ontheffingen en ecologische maatregelen.  

 

In onderstaand schema worden de werkstappen, uitkomsten en context van het onderzoek verder 

verduidelijkt.  

 

Voor het beachpark is reeds een verkennend en aanvullend onderzoek uitgevoerd (Grontmij, 

2015). In het kader van NNN is daarin een Nee, tenzij toets uitgevoerd. Conclusie uit dit 

onderzoek is dat de ontwikkeling “past binnen het recreatiegebied Geestmerambacht. Uit het 

Natuurbeheerplan 2016 volgt dat het gebied een recreatiegebied is en blijft en 

natuurdoelstellingen heeft.  

• Het natuurdoeltype vochtig bos vermindert in potentieel oppervlakte, de oppervlakte 

vermindering is echter zeer beperkt.  

• Door de verlichting die wordt toegepast in het Beachpark niet uit te laten stralen op de 

omgeving en door de werkzaamheden met ecologisch werkprotocol overdag uit te voeren, 

vinden er geen effecten op de actuele waarden plaats. 

• In het Kleimeer en het Recreatiegebied Geestmerambacht blijft genoeg ruimte over voor de 

roerdomp. Er dient nog wel nagegaan te worden wat de effecten zijn van geluid op de 

roerdomp.” (Grontmij, 2015). 

Dit voorbeeld illustreert dat de uitkomst van een hoge knelpuntenscore niet betekent dat de 

effecten op natuur dusdanig zijn dat een recreatieve ontwikkeling per definitie geen doorgang kan 

vinden.  
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Figuur 5.1 Context onderliggend onderzoek in relatie tot vervolgstappen 

 

 

5.3 Voorbeeld: Beachpark (deelgebied Zomerdel (noordwestzijde)) 

Hieronder wordt aan de hand van de ontwikkeling van het beachpark in Zomerdel 

(noordwestzijde) stapsgewijs de interpretatie en het gebruik van de resultaten toegelicht. 

 

1. Inzicht in natuurwaarden 

 

   

Figuur 5.2 Natuurwaardenkaarten uitsnede noordwestzijde Zomerdel. Links: Broedvogels. Midden: 

Wintervogels. Rechts: Vaatplanten. 
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Bovenstaande natuurwaardenkaarten voor vogels en vaatplanten geven inzicht in de actuele 

verspreiding (situatie in 2007-2017 voor vogels, 2002-2017 voor vaatplanten) van natuurwaarden 

in noordwesthoek van Zomerdel. De natuurwaarden betreffen kwalificerende vogel- en 

plantensoorten, Wnb vogel- en plantensoorten en watervogels. De zonering presenteert een 

onderscheid in lage, gemiddelde en hoge natuurwaarden. Met hoge natuurwaarden voor 

broedvogels in de Kleimeer en (oevers van) Lamslik, hoge natuurwaarden voor wintervogels in de 

waterplas en oeverzones van Zomerdel en hoge natuurwaarden voor vaatplanten in deel van 

Kleimeer, (oevers van) Lamslik en bos ten noorden van Lamslik. Een hoge natuurwaarde geeft 

aan dat daar grote aantallen, zeldzame soorten en/of een hoge soortendiversiteit aanwezig 

is/zijn. Aanvullend geeft de tekstuele beschrijving (paragraaf 4.2.1.2) inzicht in overige aanwezige 

planten- en diersoorten, biotopen en potenties. 

 

2. Inzicht in verstoringsgevoeligheid en vernietigingsgevoeligheid 

 

   

Figuur 5.3 Gevoeligheidskaarten uitsnede noordwestzijde Zomerdel. Links: Verstoringsgevoeligheid 

broedvogels. Midden: Verstoringsgevoeligheid wintervogels. Rechts: Vernietigingsgevoeligheid 

vaatplanten. 

 

Vervolgens geven bovenstaande gevoeligheidskaarten inzicht in zones met meer of minder 

aanwezige soorten die gevoelig zijn voor verstoring (vogels) of vernietiging (planten). Kleimeer en 

(oevers van) Lamslik zijn gevoelig voor broedvogels. Voor wintervogels is dat de waterplas van 

Zomerdel. Voor vaatplanten zijn een deel van Kleimeer, (oevers van) Lamslik en bos ten noorden 

van Lamslik zeer sterk vernietigingsgevoelig. Hoewel de gebieden gezoneerd zijn, betekent dit 

niet per definitie dat één subgebied in z’n geheel in dezelfde mate wel of niet gevoelig is. Zoals in 

paragraaf 5.1 toegelicht, kunnen binnen zo’n gebied alsnog meer en minder gevoelige zones zijn.  
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3. Inzicht in huidige en toekomstige recreatie 

   

Figuur 5.4 Huidige recreatievomen (links) en gewenste recreatieve ontwikkelingen (rechts) in 

noordwestzijde Zomerdel 

 

Bovenstaande recreatiekaarten laten de huidige recreatievormen en de gewenste recreatieve 

ontwikkelingen aan de noordwestzijde van Zomerdel zien. Huidige recreatie is in grote delen van 

Zomerdel aanwezig. Gewenste ontwikkeling in Zomerdel is het beachpark inclusief horeca. 
 

4. Inzicht in impact van huidige en toekomstige recreatie 

    

Figuur 5.5 Links: Impact huidige permanente recreatie. Midden: Gewenste ontwikkelingen inclusief type 

impact. Rechts: Gewenste ontwikkelingen met mogelijk negatief effect, inclusief recreatiecategorie.  

 

Vervolgens geven bovenstaande kaarten de impact van recreatie weer in de huidige situatie en 

voor de gewenste ontwikkelingen. In de huidige situatie (linker figuur) zijn in de noordwestzijde 

van Zomerdel alleen permanente recreatievormen aanwezig (zowel zomer als jaarrond). 

Uitgaande van een invloedzone van recreatie (beweging, licht, geluid etc.) van 100 meter, staat 

nagenoeg het hele gebied daarmee onder invloed van recreatie in de huidige situatie. Met 

betrekking tot de gewenste ontwikkelingen geldt voor alle ontwikkeling een mogelijke toename in 

impact, namelijk een (potentieel) negatief effect in de vorm van vernietiging en/of verstoring. Deze 

ontwikkelingen zijn in de middelste figuur donkerblauw gearceerd. In de rechter figuur is voor 

deze ontwikkelingen ook de invloedzone meegenomen. Met paars is aangegeven dat de 

ontwikkeling permanente jaarrond recreatie betreft, oranje betekent permanente recreatie in de 

zomerperiode. 
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5. Inzicht in kansen en knelpunten 

 

     

Figuur 5.6 Kruising gewenste ontwikkelingen met verstoringsgevoeligheid broedvogels (links), 

verstoringsgevoeligheid wintervogels (middenlinks), vernietigingsgevoeligheid vaatplanten 

(middenrechts). Rechts is de totale knelpuntenscore per ontwikkeling aangegeven. 

 

Kruising van de impactkaart van recreatie met de gevoeligheidskaarten levert bovenstaande 

kansen- en knelpuntenkaarten. Uit de verkenning komt naar voren dat de locatie voor het 

beachpark overlap heeft met een zone die is aangemerkt als gevoelig voor broedvogels, met een 

zone die is aangemerkt als redelijk verstoringsgevoelig voor wintervogels en met een zone die is 

aangemerkt als zeer sterk vernietigingsgevoelig voor vaatplanten, zie ook onderstaande tabel 

5.1. Dit levert een totale knelpuntenscore van 6. Als gevolg van de schaalgrootte van de zones 

zoals onder paragraaf 5.1 al uitgelegd, moet nader onderzoek aantonen of de mogelijke effecten 

ook werkelijk te verwachten zijn. In het genoemde voorbeeld heeft dit onderzoek, zoals hierboven 

reeds genoemd, al plaatsgevonden (Grontmij, 2015). In het onderzoek door Grontmij wordt 

geconcludeerd dat er geen nadelige effecten te verwachten zijn van het beachpark op de flora en 

fauna in het gebied. 

 

Tabel 5.1 Gewenstelijke ontwikkeling met potentieel negatief effect en bijbehorende actuele verstorings- en 

vernietigingsgevoeligheid 

 

Gewenste 

ontwikkeling 

Verstoringsgevoeligheid 

broedvogels 

Verstoringsgevoeligheid 

wintervogels 

Vernietigingsgevoeligheid 

vaatplanten 

Knelpunten-

score 

broedvogels 

Knelpunten-

score 

vaatplanten 

Knelpunten-

score totaal 

V1 

Beachpark 

Verstoringsgevoelig 

Redelijk 

verstoringsgevoelig (deel 

invloedzone in 

verstoringsgevoelig 

Zeer sterk 

vernietigingsgevoelig (deels) 

en vernietigingsgevoelig 

(deels) 3 3 6 

V13 Horeca 

beachpark 

Verstoringsgevoelig 

Redelijk 

verstoringsgevoelig (deel 

invloedzone in 

verstoringsgevoelig) 

Zeer sterk 

vernietigingsgevoelig (deels) 

en vernietigingsgevoelig 

(deels) 3 3 6 
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5.4 Data-beschikbaarheid 

De GIS-analyse betreft een semi-kwantitatieve analyse, aangezien er geen vlakdekkende 

gedetailleerde verspreidingsgegevens beschikbaar zijn. Waarnemingen per gebied zijn, naast de 

ecologische omstandigheden in het gebied, ook afhankelijk van de mate waarin inventarisaties 

zijn uitgevoerd en daardoor speelt het waarnemerseffect een rol. De precieze mate waarin deze 

inventarisaties zijn uitgevoerd, is onbekend. Weinig waarnemingen in een gebied kan daardoor 

twee oorzaken hebben: lage natuurwaarden en/of een lage onderzoeksintensiteit. Met deze 

onzekerheidsfactor is zo veel mogelijk rekening gehouden door extra onderzoeksdata op te 

vragen en door een langere onderzoeksperiode voor vaatplanten aan te houden.  
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6 Conclusies en aanbevelingen 

In onderstaand hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek gepresenteerd 

in vier paragrafen: 

• Paragraaf 6.1 beschrijft de belangrijkste conclusies van het onderzoek naar afstemming 

tussen natuur en recreatie. De belangrijkste bevindingen m.b.t. actuele en potentiële 

natuurwaarden, verstorings- en vernietigingsgevoeligheid, huidige en toekomstige recreatie 

(inclusief impact) en mogelijke knelpunten worden aangegeven 

• Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt in paragraaf 6.2 een reeks 

aanbevelingen gegeven 

• De resultaten van het onderzoek bieden het gereedschap voor een heroverweging van de 

begrenzing en de doelen van de NNN. In paragraaf 6.3 wordt hier een voorstel voor gegeven 

• Tot slot beschrijft paragraaf 6.4 een aantal algemene richtlijnen gegeven om effecten van 

verstoring en vernietiging als gevolg van recreatie te voorkomen 

 

6.1 Conclusies onderzoek natuur versus recreatie 

In het onderzoek is de aanpak aangehouden volgens onderstaand schema. Centraal hierin staan 

de drie werkstappen van inventarisatie, effectenanalyse en kansen- en knelpuntenanalyse, zoals 

links in het schema aangegeven. De conclusies van deze drie werkstappen worden voor zowel 

Natuur als Recreatie hieronder gepresenteerd. 
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NATUUR 

 

Stap 1: Actuele en potentiële natuurwaarden 

De natuurwaardenkaarten en de tekstuele beschrijvingen geven inzicht in de actuele verspreiding 

van natuurwaarden en de potenties voor natuur in het recreatiegebied: 

• Sommige deelgebieden herbergen bijzondere soorten, zoals de roerdomp en de broedende 

bruine kiekendief in de Kleimeer en de rugstreeppad in de Groene Loper. De wielewaal, een 

soort van vochtige, structuurrijke loofbossen, komt voor in Zomerdel en Kleimeer oost. In de 

plas-draszone in De Druppels foerageren en rusten veel watervogels. Wat opvalt, is de goede 

waterkwaliteit in de plas Zomerdel. Dit uit zich nog niet in de aanwezigheid van veel 

watervegetatie. Slechts enkele kranswieren en waterplanten komen in lage dichtheden voor. 

De plas wordt wel door grote aantallen watervogels gebruikt als rust- en foerageergebied. De 

combinatie van bosschages en open gras- en rietland biedt aan veel roofvogelsoorten 

geschikt leefgebied 

• Hoge natuurwaarden zijn aanwezig in:  

− Broedvogels (kwalificerende broedvogels en Wnb-soorten): Kleimeer oost, oeverzones 

en bosschages rondom Kleimeer oost, zuidelijk deel van Kleimeer west 

− Wintervogels: plasdras-zone in De Druppels, Zomerdel (plas en oeverzones), Kleimeer 

west 

− Vaatplanten (kwalificerende vaatplanten en Wnb-soorten): delen van Kleimeer oost, 

oeverzones rond Lamslik 

• Potenties:  

− Kleimeer biedt 155 hectare aan gras-, moeras- en rietland. Daarmee biedt het veel 

potentie voor moeras- en weidevogelleefgebied (o.a. voor de roerdomp), groeiplaatsen 

voor watervegetatie en leefgebied voor de noordse woelmuis. Daarnaast zijn er tekenen 

van brak kwelwater. Dit biedt potenties aan soorten van brakke omstandigheden 

− Ook in Park van Luna is sprake van licht brakke kwel 

− De bossen in Geestmerambacht bieden potentie voor ontwikkeling naar een oud en 

natuurlijk vochtig bos 

 

Stap 2: Verstorings- en vernietigingsgevoeligheid 

• Uit de resultaten blijkt dat de volgende gebieden qua verstoringsgevoelige vogelsoorten en/of 

qua vernietigingsgevoelige vaatplanten het hoogst scoren, en daarmee het meest gevoelig 

zijn: 

− Kleimeer west (broedvogels, wintervogels, vaatplanten) 

− Kleimeer oost (broedvogels, vaatplanten) 

− Plasdras-zone in De Druppels (pleisterende vogels) 

− Waterplas Zomerdel (wintervogels) 

− Labyrint in Park van Luna (vaatplanten) 
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In figuur 6.1 (kaart 1 in bijlage 1) is een samenvattend kaartbeeld van de verstoringsgevoeligheid 

van broedvogels en de vernietigingsgevoeligheid van vaatplanten weergegeven. 

 

 

 

Figuur 6.1 Samenvattend kaartbeeld verstorings- en vernietigingsgevoeligheid Geestmerambacht (zie ook 

kaart 1 in bijlage 1) 
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RECREATIE 

 

Stap 1: Huidige recreatie en gewenste ontwikkelingen 

• De huidige recreatiekaart (paragraaf 4.2.3) laat zien dat de meeste recreatie zich 

concentreert rondom de plas Zomerdel, met name van de noordoosthoek tot aan de 

zuidrand, in De Druppels/Diepsmeer (evenemententerreinen) en in Park van Luna (met name 

strand van Luna en Huijgendijkbos) 

• In de Kleimeerpolder, de Koele Kreken en de Groene Loper is de recreatie extensief en zijn 

er weinig recreatieve functies aanwezig 

• Gewenste ontwikkelingen liggen verspreid in het gebied en beperken zich tot kleinschalige 

ontwikkelingen, met name op het gebied van nieuwe horeca en een beachpark 

• Voor Koele Kreken west (momenteel landbouwgebied) liggen plannen voor de aanleg van 

Natuurpark Geestmerloo. Deze ontwikkeling is als gebiedsinrichting opgenomen in het 

onderzoek 

 

Stap 2: Impact van huidige en gewenste recreatie 

• De impact van huidige permanente recreatie vormt een dicht netwerk over nagenoeg het 

hele recreatiegebied Geestmerambacht. Alleen delen van de Kleimeerpolder (west en oost), 

Koele Kreken (west en oost), plas Zomerdel en de Groene Loper ondervinden geen invloed 

van recreatie 

• De impact van huidige tijdelijke recreatie beperkt zich tot evenementen en festivals in De 

Druppels/Diepsmeer, Strand van Luna en Huijgendijkbos 

• Niet alle gewenste ontwikkelingen hebben negatief effect op natuur. Met name 

ontwikkelingen waarbij het areaal aan gebruikt terrein toeneemt of waarbij het aantal en de 

omvang aan bewegingen, geluid en licht groter wordt, kunnen leiden tot een toename in 

verstoring en/of vernietiging. Voorbeelden zijn de uitbreiding van het aantal en de omvang 

van evenemententerreinen of de ontwikkeling van nieuwe horecagelegenheden. Dergelijke 

ontwikkelingen vinden in de toekomstige situatie slechts in beperkte mate plaats. 

Ontwikkelingen betreffen met name intensivering van het evenemententerrein 

Druppels/Diepsmeer, nieuwe horecagelegenheden (De Druppels, Diepsmeer, Zomerdel), 

aanleg van een beachpark (Zomerdel) en optimalisering van het gebruik van het 

evenemententerrein Druppels/Diepsmeer 

• In de gebiedsinrichting van natuurpark Geestmerloo kunnen door combinatie van recreatieve 

ontwikkeling en natuurontwikkeling de natuurwaarden toenemen. Aangezien bij de 

gebiedsinrichting van Geestmerloo in de huidige situatie nog geen recreatief gebruik is, is hier 

geen sprake van een toe- of afname in impact 

 

In figuur 6.2 (kaart 2 in bijlage 1) is een samenvattend kaartbeeld van de recreatieve 

ontwikkelingen inclusief impact gegeven.  



 

 
 

 

 

 

Kenmerk R002-1242769CAW-ibs-V02-NL 

  
 

Ecologische verkenning recreatiegebieden Noord-Holland 

 

127\144 

 

 

Figuur 6.2 Samenvattend kaartbeeld recreatieve ontwikkelingen Geestmerambacht (zie ook kaart 2 in 

bijlage 1)  
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NATUUR VERSUS RECREATIE 

 

Stap 3: Knelpunten en kansen 

Knelpunten ontstaan wanneer recreatieve ontwikkelingen met een vernietigings- of 

verstoringseffect gewenst zijn in de gebieden waar kwetsbare soorten aanwezig zijn. Tabel 4.5 

beschrijft de locaties met recreatieve ontwikkelingen inclusief gevoeligheid. In paragraaf 5.2 

worden aanbevelingen gegeven voor het benutten van kansen voor versterking van natuur en 

recreatie. 

 

In figuur 6.3 (kaart 3 in bijlage 1) is een samenvattend kaartbeeld gegeven van de kruising van 

verstorings- en vernietigingsgevoeligheid met alle recreatieve ontwikkelingen.  

 



 

 
 

 

 

 

Kenmerk R002-1242769CAW-ibs-V02-NL 

  
 

Ecologische verkenning recreatiegebieden Noord-Holland 

 

129\144 

 

 

Figuur 6.3 Samenvattend kaartbeeld van de kruising van verstorings- en vernietigingsgevoeligheid per 

recreatieve ontwikkeling in Geestmerambacht (zie ook kaart 3 in bijlage 1) 
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6.2 Aanbevelingen 

In onderstaande paragraaf worden enkele aanbevelingen gegeven voor betere afstemming 

tussen natuur en recreatie en voor verder invulling van zowel recreatief als natuurbeleid. De 

aanbevelingen zijn gericht op de toekomst (waar zijn gewenste ontwikkelingen passend, hoe 

kunnen in de toekomst de evenemententerreinen worden ingericht, waar liggen kansen voor 

natuur) en slechts in geringe mate op huidige situatie. De bestaande situatie wordt zo veel 

mogelijk als uitgangspunt genomen. 

 

• Prioriteer en optimaliseer de ruimtelijke zonering:  

− Bijzondere natuurgebieden vragen extra aandacht om behouden te worden. Wijs daarom 

de plekken met bijzondere of hoge natuurkwaliteit aan en zorg dat natuur hier in de 

toekomst voorrang krijgt. Zet bovendien in op verdere versterking van de natuurkwaliteit 

in deze gebieden en beperk/vermijd evenementen en recreatieve ontwikkelingen in deze 

gebieden. Ook bij beheer en onderhoud en het huidige recreatief gebruik in deze zones 

dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden 

− Zoek in gebieden met een lage natuurwaarde en lage gevoeligheid naar 

kansen/mogelijkheden voor de gewenste recreatieve ontwikkelingen. Bijvoorbeeld delen 

van De Druppels, Diepsmeer en Park van Luna hebben relatief lage natuurwaarden en 

zijn weinig verstorings- en vernietigingsgevoelig 

− Cluster de recreatie waar het kan, op die manier ontstaan intensief gebruikte recreatieve 

zones en rustige gebieden voor natuur met weinig verstoring en betreding. Als 

bijvoorbeeld het afsluiten paden gewenst is in verband met verlaging van de 

beheerkosten, doe dit dan op plekken met weinig andere recreatiedruk. Hier komen al 

minder bezoekers en vanuit het oogpunt van natuur, kan hier dan een rustig gebied 

ontstaan 

 

• Zorg voor prioritering en optimalisatie in tijd:  

− De aanwezigheid van natuurwaarden verschilt sterk tussen zomer en winter. In het 

zomerhalfjaar zijn vooral hoge natuurwaarden (vogels) aanwezig in Kleimeer oost, 

oeverzones en bosschages rondom Kleimeer oost, delen van Kleimeer west. Nieuwe 

recreatieve ontwikkelingen in het zomerhalfjaar zijn in deze gebieden daarom minder 

wenselijk 

− In de winterperiode worden onder andere de plasdras-zone in De Druppels, Zomerdel 

(plas en oeverzones), en Kleimeer west druk bezocht door pleisterende vogels. In de rest 

van de Druppels, in Diepsmeer, Groen Loper, Strand van Luna en waterplas en 

Huijgendijkbos zijn in het winterhalfjaar de aanwezige natuurwaarden (vogels) relatief 

lager. Aangezien in het winterhalfjaar weinig huidige en toekomstige recreatie plaatsvindt, 

liggen in deze gebieden kansen voor versterking van natuurwaarden 
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• Voer nader onderzoek uit op knelpuntlocaties: Gewenste recreatieve ontwikkelingen op 

plekken met hoge verstorings- en/of vernietigingsgevoeligheid vormen een mogelijk 

knelpunten. Nader onderzoek is op deze locaties nodig om precieze zonering van 

natuurwaarden, effecten op natuurwaarden en randvoorwaarden vanuit wetgeving vast te 

stellen 

 

• Optimaliseer het natuurbeleid (Natuurbeheerplan):  

- Relateer de natuurwaardenkaarten en de tekstuele beschrijvingen aan de doelstellingen 

van de NNN (zie ook paragraaf 5.3). Zijn de gebieden met hoge natuurwaarden al 

aangewezen als NNN? Zo nee, liggen daar mogelijkheden voor hergebrenzing, 

eventueel in combinatie met het ontgrenzen van gebieden met lage natuurwaarden? Zo 

ja, zijn de toegekende natuurdoelen (natuurbeheertype) passend bij de huidige situatie 

(de aanwezige kwalificerende soorten)?  

- Gebruik de tekstuele beschrijving van actuele en potentiële waarden als input voor de 

beschrijving van de wezenlijke waarden en kenmerken in het Natuurbeheerplan 

 

• Zorg voor vlakdekkende en actuele monitoringsdata: Bij de analyse van NDFF-gegevens 

kan niet met zekerheid worden bepaald of gebieden met weinig waarnemingen lage 

natuurwaarden kennen en/of weinig zijn onderzocht. Daarom wordt aanbevolen periodieke en 

vlakdekkende monitoringsonderzoeken uit te voeren. Focus daarbij in eerste instantie op de 

gebieden met weinig waarnemingen (Koele Kreken, Diepsmeer, Groene Loper, Park van 

Luna) of met plannen voor een herinrichting (Koele Kreken oost) 

 

6.3 Begrenzing en doelen NNN 

 

6.3.1 Inleiding 

De resultaten van het onderzoek bieden het gereedschap voor een heroverweging van de 

begrenzing en de doelen van de NNN. In onderstaande paragrafen wordt hier een voorstel voor 

gegeven. Het voorstel omvat drie onderdelen: 

• Heroverweging van het areaal en de begrenzing van NNN (paragraaf 6.3.2) 

• Heroverweging van de toekenning van doelen in de vorm van natuurbeheertypen, in 

vergelijking met de feitelijke situatie (paragraaf 6.3.3) � Kloppen de toegekende 

natuurbeheertypen met de feitelijke situatie: Is bos ook daadwerkelijk bos, is gras ook gras 

etc.? Zijn in de bos-natuurbeheertypen ook de kwalificerende soorten voor bos-

natuurbeheertypen aanwezig? 

• Heroverweging van de inhoud/onderbouwing van de natuurdoelen (paragraaf 6.3.4)  
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6.3.2 Areaal en begrenzing NNN 

De resultaten van het onderzoek bieden input voor een heroverweging van de NNN-begrenzing. 

Waar zijn er mogelijkheden voor ontgrenzing, bijvoorbeeld gebieden met lage natuurwaarden? En 

welke gebieden met bijzondere natuurwaarden vallen nog niet binnen de NNN en komen in 

aanmerking voor aanwijzing?  

 

NNN-natuurdoelen uiten zich vooral in (kwalificerende) broedvogels en vaatplanten. Daarom 

worden eerst natuurwaarden van broedvogels en vaatplanten behandeld. Vervolgens wordt kort 

ingegaan op de wintervogels.  

 

Broedvogels en vaatplanten 

Welke gebieden kenmerken zich door hoge natuurwaarden aan (kwalificerende) broedvogels en 

(kwalificerende) vaatplanten en vallen nog niet binnen de NNN? In figuur 6.4 en 6.5 (kaart 42 en 

43 in bijlage 1) is de aanwezigheid van NNN (en weidevogelgebieden) gekruist met 

respectievelijk de Natuurwaardenkaart broedvogels en Natuurwaardenkaart vaatplanten. Hieruit 

kan al een eerste indruk worden verkregen in kansen voor herbegrenzing.  

 

Delen van Kleimeer west, Kleimeer oost en de oeverzones en bosschages rondom Kleimeer oost 

kennen hoge natuurwaarden voor broedvogels (kwalificerende soorten en Wnb-soorten). 

Kleimeer west is nog niet als NNN aangewezen en komt mogelijk in aanmerking voor 

herbegrenzing en opname in de NNN. Nader onderzoek is hiervoor nodig. 

 

Alle gebieden met hoge natuurwaarden voor vaatplanten (kwalificerende soorten en Wnb-

soorten) zijn reeds aangewezen als NNN. Wel zijn er enkele gebieden met een gemiddelde 

natuurwaarde voor vaatplanten (Kleimeer west, Labyrint) die nog niet als NNN zijn aangewezen. 

Deze kunnen in aanmerking komen voor herbegrenzing en opname in de NNN. 

 

Naast aanwezigheid van hoge natuurwaarden, spelen ook andere factoren een rol bij kansen 

voor herbegrenzing. De kracht van NNN ligt in de aanwezigheid van een aaneengesloten netwerk 

van natuurgebieden. Daarom komen vooral gebieden die bijdragen aan de robuustheid en 

aaneengeslotenheid van het netwerk, in aanmerking voor opname in de NNN. Een voorbeeld is 

de Kleimeer west. Dit gebied kent hoge natuurwaarden en het grootste deel van de 

Kleimeerpolder is reeds aangewezen als NNN. Door opname van de resterende delen in de NNN 

kan een aaneengesloten gebied gecreëerd worden met hoge natuurwaarden.  

 

Verder is de eigendomssituatie bepalend of er mogelijkheden zijn voor herbegrenzing. Kleimeer 

west en Koele Kreken west zijn deels particulier eigendom en deels in handen van de provincie 

Noord-Holland. Ook de Groene Loper is deels particulier eigendom.  
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Een aantal kleine NNN-gebieden in de Druppels en de Groene Loper kennen lage 

natuurwaarden voor zowel broedvogels als vaatplanten. Deze gebieden komen mogelijk in 

aanmerking voor ontgrenzing. Nader onderzoek is hiervoor nodig. 

 

 

 

Figuur 6.4 Natuurwaarden broedvogels versus NNN (kaart 42 in bijlage 1) 
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Figuur 6.5 Natuurwaarden vaatplanten versus NNN (kaart 43 in bijlage 1) 

 

Wintervogels 

Hoewel de NNN geen specifieke doelen heeft voor wintervogels, is in figuur 6.6 (kaart 44 in 

bijlage 1) de aanwezigheid van NNN (en weidevogelgebieden) gekruist met de 

Natuurwaardenkaart wintervogels. Indien in de heroverweging van de NNN-begrenzing gekozen 

wordt om ook aanwezigheid van wintervogels mee te nemen, dan komen de plasdras-zone in De 

Druppels en Kleimeer west hiervoor in aanmerking. Deze gebieden zijn nog niet als NNN 

aangewezen en kennen hoge natuurwaarden voor wintervogels.  
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Figuur 6.6 Natuurwaarden wintervogels versus NNN (kaart 44 in bijlage 1) 

 

Omgeving 

Op basis van een eerste inschatting lijken er geen waardevolle natuurgebieden in de directe 

omgeving van het beleidsgebied van Geestmerambacht te liggen die niet als NNN zijn 

aangewezen en die bij eventuele ontgrenzing van NNN-gebieden binnen het beleidsgebied in 

aanmerking kunnen komen voor herbegrenzing of uitruilen van gebieden.  
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6.3.3 Toekenning van doelen NNN 

De resultaten van het onderzoek bieden input voor een vergelijking/heroverweging van de 

toegekende natuurdoelen (beheertypenkaart en ambitiekaart in het Natuurbeheerplan) versus de 

feitelijke situatie. Passen de toegekende natuurbeheertypen bij de actuele situatie in de vorm van 

aanwezige ecotopen en aanwezige kwalificerende soorten van natuurbeheertypen?  

 

Natuurdoelen versus ecotopen 

De ecotopengrafiek en de ecotopenkaart in figuur 4.3 en 4.4 geven inzicht in de feitelijke situatie 

van arealen aan bos, gras, water et cetera. Vergelijking van deze kaart met de 

natuurbeheertypenkaart geeft inzicht in de verschillen tussen de feitelijke situatie en de 

natuurbeheertypen, zie onderstaande figuren. 

 

Een voorbeeld: de gehele randzone rondom de plas Zomerdel is aangewezen als bos  

(N16.02 Vochtig bos met productie). De ecotopenkaart laat zien dat deze zone uit zowel 

graslanden als bos bestaat.  

 

  

Figuur 6.7 Links: Ecotopen (feitelijke situatie). Rechts: Toegekende natuurbeheertypen 

 

Natuurdoelen versus aanwezigheid kwalificerende soorten 

Zijn in de aangewezen plekken voor natuurbeheertypen ook de bijbehorende kwalificerende 

soorten aanwezig? En andersom: zijn er gebieden met hoge aanwezigheid van kwalificerende 

soorten voor een bepaald natuurbeheertype, maar waar nog geen of geen passend 

natuurbeheertype aan is toegekend?  
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In figuur 6.8 (kaart 45 in bijlage 1) is de Natuurbeheertypenkaart gekruist met de waarnemingen 

van kwalificerende vaatplantensoorten per natuurbeheertype. Hiervoor zijn de relevante 

kwalificerende soorten gebruikt zoals weergegeven in tabel 4.2. Alleen waarnemingen kleiner dan 

10 hectare zijn meegenomen. 

 

In de analyse is met drie kleuren gewerkt: groen geeft aan dat de waargenomen soort 

kwalificerend is voor het op die locatie toegekende natuurbeheertype. Rood geeft aan dat de 

soort wel kwalificerend is, maar niet voor het op die locatie toegekende natuurbeheertype. De 

gele waarnemingen zijn waarnemingen van kwalificerende soorten die buiten de toekenning van 

natuurbeheertypen vallen. Wat opvalt, is dat met name in de aangewezen zones voor Vochtig 

bos met productie rondom de plas Zomerdel en een deel van het aangewezen gebied voor 

Vochtig hooiland in Kleimeer oost er veel kwalificerende soorten voorkomen, die niet 

kwalificerende zijn voor het aangewezen natuurbeheertype. Daarentegen komen in het 

aangewezen moeras en het aangewezen zilt- en overstromingsgrasland in Kleimeer oost veel 

bijbehorende kwalificerende soorten voor. Een nadere analyse is nodig om uit te zoeken welke 

natuurbeheertypen beter zouden ‘aansluiten’ bij de aanwezige soorten. Hierbij kan ook gedacht 

worden aan natuurbeheertypen die nog niet in het gebied zijn toegekend, zoals Kranswierwater 

(N04.01), Veenmosrietland en moerasheide (N06.01) en Hoog- en laagveenbos (N14.02). Zie 

ook tabel 4.2 voor een overzicht van kwalificerende soorten van de deze natuurbeheertypen die 

reeds in Geestmerambacht voorkomen. 
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Figuur 6.8 Natuurbeheertypen versus kwalificerende vaatplantensoorten in Geestmerambacht. Alleen 

waarnemingen kleiner dan 10 hectare zijn meegenomen (kaart 46 in bijlage 1) 
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6.3.4 Inhoud en onderbouwing van specifieke doelen NNN (natuurbeheertypen) 

Naast input voor heroverweging van de toegekende doelen in vergelijking met de feitelijke situatie 

(aanwezige ecotopen en aanwezige kwalificerende soorten) biedt het onderzoek ook input voor 

de aanscherping van de onderbouwing van natuurdoelen. Zijn de huidige natuurdoelen in de 

vorm van natuurbeheertypen op de juiste wijze beschreven en onderbouwd? Sluit bijvoorbeeld de 

beschrijving van natuurbeheertype Vochtig bos met productie voldoende aan bij de gewenste 

kenmerken en het gebruik van gebieden met dit natuurdoel in Geestmerambacht? Zo nee, is een 

aanpassing nodig van de onderbouwing/inhoud van het natuurdoel, of is mogelijk en extra 

natuurdoel nodig/gewenst?  

 

Als voorbeeld beschouwen we Vochtig bos met productiefunctie (N16.02). Volgens Index Natuur 

en Landschap “kent dit natuurbeheertype een dubbelfunctie: natuur en houtproductie. De 

natuurfunctie stelt daarbij beperkingen aan de productiefunctie en omgekeerd. Een deel van de 

bomen krijgt de kans om oud te worden, maar voordat ze doodgaan, worden de meeste gekapt 

en verkocht. Naast deze maatregelen voor houtproductie, wordt op beperkte schaal ook ruimte 

gegeven aan kromme, kwijnende, omgevallen en dode bomen.” 

In Geestmerambacht ligt voor de bossen de focus steeds meer op natuurlijk bosbeheer met veel 

ruimte voor dood hout, gecombineerd met recreatief medegebruik. Aanpassing van de 

beschrijving of toekenning van natuurdoelen voor bossen, of het formuleren van een nieuw 

natuurdoel voor bostypen met recreatief gebruik kan overwegen worden.  

 

Bovenstaande vraagt om een nadere analyse waarin de verschillende typen doelen en de inhoud 

ervan verder worden aangescherpt.  

 

6.4 Algemene aandachtspunten 

• Meerdere vleermuizen zijn sterk gevoelig voor licht. Gebruik daarom vleermuisvriendelijke 

LED verlichting (amberkleurig en UV-vrij) of beperk het gebruik van verlichting in belangrijke 

foerageergebieden en op vliegroutes van vleermuizen om sterke lichtvervuiling voor 

vleermuizen te voorkomen  

• Let op trekperiodes en -routes van amfibieën tussen water en land. Werkzaamheden en 

activiteiten in watergangen met een redelijke tot goede waterkwaliteit dienen in voorjaar en 

zomer niet plaats te vinden in verband met verstoring van de amfibieënfauna  

• Voer bij evenementen een quick scan uit en pas op basis daarvan mitigerende maatregelen 

toe bij festivals. Hiermee kan een groot deel van eventuele verstoring voorkomen worden, 

zoals blijkt uit onderzoek gedaan bij festivals in de Gaasperplas (Jonkvorst & Krijgsveld 

2016). Langdurige toepassing van mitigerende maatregelen laat zien dat effecten van 

verstoring op broedvogels zeer beperkt blijven. Naast uitvoering van quick scans is het 

opstellen van algemene kaders voor evenementenbeleid wenselijk 
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• Houd rekening met de zorgplicht vanuit de Wnb. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten 

en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er 

ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen dieren mogen 

worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat het 

lijden zo beperkt mogelijk is  

• Let te allen tijde op aanwezigheid van jaarrond beschermde nestlocaties (o.a. van 

roofvogels). Aantasting van deze verblijfplaatsen is in het kader van de Wnb verboden 

• Geef informatie en voorlichting aan recreanten over aanwezige natuurwaarden en kwetsbare 

gebieden. Dit zorgt voor meer bewustzijn en versterkt tegelijkertijd ook de natuurbeleving 

• Blijf natuurwaarden monitoren zodat de natuurwaarden- en gevoeligheidskaarten periodiek 

kunnen worden geactualiseerd 
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Gebruikte bronnen – Geestmerambacht: 

• http://www.landschapnoordholland.nl/vrijwilligersgroep/fruittuin-geestmerambacht 

• Fietseropuit.nl  

• Uitvoeringsplan ecologische verbindingszones Alkmaar (Loo plan, 2011) 

• Beheerplan Broek op Langedijk 2010 (DG Groep, 2010) 

• Stadswaterbeoordeling Langedijk 2010 (Grontmij, 2010) 

• Beleids- en beheerplan groen Gemeente Langedijk 2008-2012 (Gemeente Langedijk, 2007) 

• Bestemmingsplan buitengebied Langedijk en Koedijk (Gemeente Langedijk, 2007) 

• Masterplan Doorvaarbaarheid Langedijk (Gemeente Langedijk, 2008) 

• Plantoelichting "groene loper" (Het Groene mirakel, 2009) 

• EVZ Omval - Kolhorn (Grontmij, 2006) 

• Uitbreiding recreatiegebied Geestmerambacht (Het Groene mirakel, 2011) 

• Waterplan Henenkarspel Langedijk 2012-2016 (Witteveen en Bos, 2011) 

• Evenementenbeleid Geestmerambacht 2010-2015 (Recreatieschap Geestmerambacht, 

2012) 

• Nieuwbouw Beach park Geetmerambacht (BA Breddels Architecten, 2015) 

• Evaluatie forellenproject Geestmerambacht periode 2013-2015 (Beheerscommissie Visserij, 

Sportvisserij NL, 2016) 

• Ontwerpplan Natuurpark Geetermerloo (Limes - Landschapsadvies, WILLE, 2015) 

• Uitbreiding recreatiegebied Geestmerambacht - Deel 1 - 3 (Grontmij, 2005) 

• Groenbeheerplan (Gemeente Alkmaar, 2016) 

• Stad van de zon: Park van Luna - PC lake (STOWA, 2013) 

• Verkennend natuuronderzoek en Nee, tenzij toets Beachpark Geestmerambacht (Grontmij, 

2015) 

 

Gebruikte databestanden Geestmerambacht 

• Verspreidingsdata uit de Nationale Databank Flora en Fauna (laatste 10 jaar voor vogels, 

laatste 15 jaar voor vaatplanten) 

• Verspreidingsdata Broedvogels (roofvogels) Kleimeer 2013 (Staatsbosbeheer) 

 

Interviews en werksessies: 

• Interview d.d. 8 maart 2017 met: Jasper Beekhoven (programma-manager RNH), Gerben 

Houtkamp (programma-manager RNH), Tarisha Veltman (ondersteuning programma-

management RNH), Fred Rodenbach (projectleider RNH), Johan de Jong (beheerder RNH), 

Gerhard Schutten (gemeente Langedijk) 

• Werksessie d.d. 12 april 2017 met: Gerben Houtkamp (programma-manager RNH), André 

Smit (PNH), Rein Kruk (PNH), Robbert de Ridder (PNH) 
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• Concept-bespreking d.d. 9 mei 2017 met: Johan de Jong (beheerder RNH), Gerben 

Houtkamp (programma-manager RNH), André Smit (PNH), Rein Kruk (PNH), Robbert de 

Ridder (PHN) 
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Beleidsgebied Geestmerambacht
Kwalificerende waarnemingen irt aanwezig NBT

!( Waargenomen vaatplant is kwalificerend voor het NBT
!( Kwalificerende vaatplant waargenomen buiten NBT
!( Waargenomen vaatplant kwalificerend voor ander NBT

Natuurbeheertypen (NBT)
N04.02 Zoete Plas
N05.01 Moeras
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
N13.01 Vochtig weidevogelgrasland
N14.03 Haagbeuken- en essenbos
N16.02 Vochtig bos met productie

NB: Aangeduide waarnemingen zijn vlakwaarnemingen
uit de NDFF (2002 - 2017) van kwalificerende vaatplanten
voor de aanwezige natuurbeheertypen binnen het
beleidsgebied van Geestmerambacht. 
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knooppunt fietsroutenet92
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Recreatieve en horecafuncties Geestmerambacht Categorie 

(Brom)fietspad 3 

Camping 2 

Defosfateringsinstallatie 4 

Evenemententerrein 1 

Fruittuin 2 

Gemaal 4 

Informatiecentrum 3 

Manege 3 

MTB 3 

Museum 3 

Outdoorpark 2 

Pad 3 

Recreatiebedrijf 2 

Restaurant 3 

Ruiterpad 3 

Snelweg 3 

Speel/Ligweide 2 

Sportlagune 2 

Strand 2 

Toegang recreatiegebied 4 

Uitgaanscentrum 3 

Uitzichtpunt 3 

Vaarroute 2 

Waterskibaan 2 

Windmolen 4 

Windsurfgelegenheid 2 

Zwemgelegenheid 2 

 

 

 





 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Bijlage 

3 Overzicht bestemmingsplannen 

 

 
  



 

 

Op ruimtelijkeplannen.nl is beperkte informatie beschikbaar over vigerende bestemmingsplannen 

in Geestmerambacht (zie ook onderstaande kaart). Daarom is de informatie in onderstaande 

tabel over bestemmingsplannen en aangewezen bestemming per deelgebied beperkt.  

 

 

Nr Deelgebied Opname in 

bestemmingsplan  

Toelichting op belangrijkste aangewezen 

bestemmingen in bestemmingsplan per deelgebied  

1 De Druppels Niet in ruimtelijkeplannen.nl -  

2 Diepsmeer • Bestemmingsplan 

Speelpark De Swaan, 

emeente Langedijk, 

vastgesteld 2013-06-17 

• Niet in 

ruimtelijkeplannen.nl 

• Enkelbestemming Cultuur en ontspanning 

3 Zomerdel Niet in ruimtelijkeplannen.nl -  

4 Kleimeer west • Bestemmingsplan 

Oudkarspel en Koedijk, 

gemeente Langedijk, 

ontwerp 2016-11-14 

• Niet in 

ruimtelijkeplannen.nl 

• Enkelbestemming Groen 

5 Kleimeer oost Niet in ruimtelijkeplannen.nl -  

6 Koele Kreken west Niet in ruimtelijkeplannen.nl -  

7 Koele Kreken oost Niet in ruimtelijkeplannen.nl -  

8 Groene Loper Niet in ruimtelijkeplannen.nl -  

9 Strand van Luna en 

waterplas 

• Actualisatieplan 

Heerhugowaard 2016, 

gemeente 

Heerhugowaard, 

vastgesteld 2017-04-13 

• Niet in 

ruimtelijkeplannen.nl 

• Enkelbestemming: water, recreatie 

• Dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie 

10 Labyrint Niet in ruimtelijkeplannen.nl -  

11 Huijgendijkbos • Actualisatieplan 

Heerhugowaard 2016, 

gemeente 

Heerhugowaard, 

vastgesteld 2017-04-13 

• Niet in 

ruimtelijkeplannen.nl 

• Enkelbestemming: sport 

 

 





 

 

 

 

 

  

 

 

 Bijlage 

4 Voorbeeld toekenning natuurwaarden 

 

 
Tabel en kaart betreft een voorbeeld van toekenning van natuurwaarden voor recreatiegebied 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Voor Geestmerambacht is een vergelijkbare methode 
aangehouden. 
 
 

Code Hoofd ecotoop 

Waargenomen broedvogels 

(kwalificerende soorten en Wnb 

soorten) 

Aantal waarnemingen per soort 

in periode 2007-2017 

Toegekende 

natuurwaarde 

1 grasland baardman 11 

 hoog 

  

    blauwborst 90 

    buizerd 4 

    havik 3 

    krakeend 7 

    kuifeend 1 

    nachtegaal 19 

    rietzanger 82 

    snor 68 

    spotvogel 4 

    sprinkhaanzanger 20 

    wielewaal 1 

2 grasland blauwborst 9 hoog 

  
    sprinkhaanzanger 2 

3 grasland blauwborst 1 

  

  

  

  

 hoog 

  

  

  

  

    grutto 1 

    kemphaan 20 

    kievit 1 

    krakeend 1 

    rietzanger 11 

    snor 1 

    sperwer 1 

    tureluur 1 



 

 

4 grasland / oeverzone blauwborst 30 

 hoog 

  

  

  

  

  

  

    krakeend 3 

    kuifeend 1 

    rietzanger 21 

    slobeend 2 

    snor 1 

    sprinkhaanzanger 2 

5 oeverzone kievit 1 

 gemiddeld 

  

  

    rietzanger 7 

    graspieper 1 

6 waterloop / oeverzone blauwborst 20 

 hoog 

  

  

  

    huismus 1 

    krakeend 1 

    rietzanger 21 

    sprinkhaanzanger 3 

7 waterloop / oeverzone rietzanger 4 

 gemiddeld 

  

  

    huismus 1 

    krakeend 1 

8 grasland blauwborst 7 

  

 gemiddeld 

  

  

  

  

  

  

    graspieper 8 

    grutto 8 

    kievit 20 

    krakeend 9 

    sprinkhaanzanger 2 

    tureluur 6 

    veldleeuwerik 3 

9 meer, plas blauwborst 6 

 laag 

  

  

    krakeend 5 

    kuifeend 1 

10 grasland baardman 4   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    blauwborst 56 

    buizerd 6 

    graspieper 4 

    grutto  3 

    havik 10 

    krakeend 47 

    kuifeend 27 

    nachtegaal 8 

    rietzanger 303 

    slobeend 13 



 

 

 

 

 

  

 

 

    snor 8 
  

  

  

  

 hoog 

    sperwer 3 

    spotvogel 8 

    sprinkhaanzanger 10 

    tureluur 12 

    veldleeuwerik 2 

    waterral 7 

    wintertaling 4 

    zanglijster 3 

    zomertaling 2 

11 grasland / meer, plas blauwborst 20 

 hoog 

  

  

  

  

  

    grutto 1 

    krakeend 3 

    rietzanger 23 

    slobeend 3 

    tureluur 1 

12 bos blauwborst 4 

  

  

  

 hoog 

  

  

    buizerd 4 

    havik 2 

    krakeend 1 

    rietzanger 8 

    spotvogel 1 

13 oeverzone blauwborst 1 

 hoog 

  

  

    krakeend 1 

    rietzanger 10 

14 oeverzone blauwborst 1 

 gemiddeld 

  

  

  

    grutto 1 

    krakeend 1 

    veldleeuwerik 1 

15 bos buizerd 2 

 hoog 

  

  

    rietzanger 3 

    roerdomp 1 

16 bos havik 4 

  

 hoog 

  

    rietzanger 1 

    snor 2 

17 

grasland / oeverzone / 

waterloop blauwborst 3 
  

  

      buizerd 3 



 

 

    gele kwikstaart 3 
  

  

  

  

 hoog 

  

  

  

  

  

  

  

  

    graspieper 34 

    grutto 730 

    kemphaan 3 

    kievit 133 

    krakeend 231 

    kuifeend 55 

    kwartel 2 

    rietzanger 1 

    slobeend 79 

    tureluur 344 

    veldleeuwerik 142 

    wintertaling 2 

    zomertaling 7 

18 waterloop rietzanger 1  laag 
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