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1. Inleiding

Voor u ligt de 6de rapportage van het Veldonderzoek 

biodiversiteitsmonitoring natuurlijke oevers HHNK. Na een 

eerste proefjaar in 2013 met professionals, is het project 

van 2014 tot en met 2018 met vrijwilligers uitgevoerd. 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 

vindt het belangrijk om op deze manier burgers te 

betrekken bij hun werk.

In 2018 hebben er 49 mensen meegewerkt aan de 

monitoring. Deze 49 mensen hebben, samen 21 oevers 

gemonitord., zie tabel 1.  

Er zijn maar liefst 2122 waarnemingen gedaan. Dat is 

gemiddeld 100 waarnemingen per locatie! 

Al deze flora en fauna gegevens geven inzicht in de 

(nieuwe) ontwikkelingen van de oever. 

De veldgegevens zijn via waarneming.nl of een formulier 

doorgegeven. Voor de analyse van de gegevens is de 

Stadswatertoets van de STOWA gebruikt. Daarnaast 

is door ecologen van Landschap Noord-Holland 

een ‘Expert Judgement’ beoordeling gegeven: een 

beoordeling op basis van de gegevens, ontwikkeling en 

omgevingsfactoren. Beheeradviezen en  opmerkingen van 

vrijwilligers zijn overgenomen en aangevuld. 

Ieder jaar zien we het waarnemingseffect afnemen. Vooral 

daar waar vrijwilligers voor het tweede of derde jaar 

monitoren. Het is mooi om te zien hoe vrijwilligers leren en 

groeien in het project.

Leeswijzer
In dit rapport wordt de methode beschreven in hoofdstuk 

2 aan de hand van het proces en de analyse. In hoofdstuk 

3 worden de gegevens van de oevers inzichtelijk gemaakt. 

In het eerste deel zijn de gegevens van de geanalyseerde 

oevers met behulp van de Stadswatertoets en de Expert 

Judgement beschreven. De Expert Judgement betreft 

de beoordeling van de soortenlijst, functionaliteit en 

ontwikkeling met een eindbeoordeling. Vervolgens zijn de 

gegevens per locatie verwerkt. In het laatste deelhoofdstuk 

(3.19) worden de gegevens van de Waterbox uitgewerkt. 

Vrijwilligers, waarnemingen en excursies 2018
Aantal actieve vrijwilligers 49

Aantal records 2122

Deelnemers bijeenkomsten 24-04-2018 Terugkom- en startavond 31

26-05-2018 Excursie mei Pijlkruid 16

13-07-2018 Excursie juli Pijlkruid 10

Tabel 1; Cijfers van de oevermonitoring 2018
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2.1 Proces
Alle gegevens worden verzameld door vrijwilligers. 

Er is dit jaar middels een persbericht gericht gezocht naar 

nieuwe vrijwilligers. Dit persbericht heeft gestaan op de 

websites van HHNK en Landschap Noord-Holland en is 

verspreid via social media. Ook heeft het in verschillende 

gemeentes in het lokale krantje gestaan en er zijn twee 

radio items geweest over de monitoring; bij radio Beverwijk 

en radio Schagen. 

Het veldseizoen start ieder jaar met een startavond. Na 

deze meerdere jaren in Heiloo, bij Landschap Noord-

Holland te hebben gehouden, was deze dit jaar bij het 

HHNK in Heerhugowaard. Tijdens deze avond worden 

vaste en nieuwe vrijwilligers verwelkomd en wordt 

een korte terugblik op het voorgaande jaar gegeven. 

Vervolgens worden de doelen voor het nieuwe seizoen 

geformuleerd en worden alle aspecten van de monitoring 

en gegevensverwerking kort uitgelegd. 

In het tweede deel van de avond worden de locaties 

gepresenteerd met de vooraf ingedeelde vrijwilligers. Er 

is geprobeerd om alle mensen bij een van de oevers die 

zij in hun top 3 van gewenste locaties hadden staan, in te 

delen. Per oever zijn twee tot vijf mensen aangewezen, 

waarvan zo mogelijk, één ervaren persoon. Per groepje zijn 

een handleiding, veldformulieren, veldmaterialen en een 

waterbox uitgedeeld. 

Er zijn dit jaar twee excursies geweest. Dit was belangrijk 

omdat er vrij veel nieuwe mensen aanwezig waren 

onder de vrijwilligers. De startexcursie was vooral om 

inzicht te geven in “hoe pak je die monitoring aan”. De 

tweede excursie was gericht op de soortenherkenning 

van waterplanten en het inschatten van percentages 

drijflagen en ondergedoken waterplanten. Dit is namelijk 

erg belangrijk voor de score van de ecologie van het water 

in de Stowa Stadswatertoets. Ook worden mensen door 

de excursies gemotiveerd om de eigen oever weer te 

bezoeken. 

Beide excursies waren op de oever Pijlkruid in Bergen. 

De veldgegevens worden door de vrijwilligers van half 

maart tot oktober verzameld. Dit wordt zelfstandig door de 

vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijke Zaken houdt toezicht 

op het proces en stuurt zo nodig actief bij. Per locatie wordt 

tijdens het veldseizoen een aantal keer gecontroleerd of 

2. Methode

er gegevens worden ingevoerd in waarneming.nl. Als dat 

niet het geval is wordt contact opgenomen met de groep. 

Natuurlijke Zaken vraagt een aantal keer om specifieke 

gegevens door een herinneringsmail te sturen en levert 

daarbij soms aanvullende informatie om de vrijwilliger 

te motiveren. Aan het eind van het seizoen worden de 

vrijwilligers aangespoord om alle verzamelde gegevens in 

te voeren en door te geven. 

Gegevens die verzameld worden zijn zowel algemene 

‘abiotische’ gegevens van de oever zoals aan- of 

afwezigheid van zwerfvuil, vertrapping, kale plekken 

etc. en gegevens van de flora en fauna op de oever. Op 

de landzijde wordt een traject van 100 meter lengte en 

3 meter breed gemonitord. In het water wordt dit ook 

gedaan voor de soorten. Het percentage aan waterplanten 

wordt over de gehele breedte van de watergang genomen. 

Gegevensverwerking
De abiotische gegevens worden ingevuld in een 

veldformulier die vervolgens wordt opgestuurd 

naar Natuurlijke Zaken. De gegevens van planten en 

dieren worden ingevoerd via een webportaal of app 

in waarneming.nl. Omdat validatie van bijzondere 

waarnemingen een tijd kan duren zijn alle waarnemingen 

hier gerapporteerd, ook de ongevalideerde. 

  

2.2 Analyse
De oevers zijn beoordeeld op basis van drie methodes:

• deeltoets 1 van het beoordelingssysteem voor 

Stadswateren van STOWA (hierna te noemen: 

Stadswatertoets

• Expert Judgement

• Waterbox

Hierna volgt een nadere toelichting.

 

Stadswatertoets
De Stadswatertoets is een kwantitatief 

beoordelingssysteem waarbij punten worden toegekend 

op basis van aanwezige biotische en abiotische waarden. 

De toets geeft een indicatie van de belevingswaarde en 

ecologische waarde van oever- en waterleven.

Per oever is deeltoets 1 voor Stadswateren (STOWA 2001a) 

uitgevoerd. De input voor deze toets wordt gevormd 

door de ingevulde veldformulieren en waarnemingen 

van vrijwilligers. De Stadswatertoets rekent de gevonden 
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abiotische waarden en waarnemingen om naar een cijfer 

voor respectievelijk ‘beleving’, ‘ecologie oever’ en ‘ecologie 

water’. De gevonden cijfers voor deze 3 criteria worden 

geclassificeerd van zeer slecht, tot zeer goed (zie tabel 3). 

Het onderdeel beleving bestaat o.a. uit de bedekking 

van vegetatie en de hoeveelheid ‘sierlijke soorten’ die zijn 

waargenomen. Er kunnen minpunten gegeven worden als 

het water stinkt, zwerfvuil aanwezig is, of kroos, kroosvaren 

of flab dominant in het water zijn. In het algemeen geldt 

een hogere score wanneer er een hoge bedekking en veel 

(sierlijke) soorten aanwezig zijn. 

Het onderdeel ecologie oever en ecologie water worden 

voornamelijk gewaardeerd door de bedekking van 

vegetatie en de hoeveelheid ‘kritische’ soorten. Voor het 

onderdeel ecologie water kan eveneens minpunten 

worden gegeven voor hoge bedekkingen van kroos, 

kroosvaren, of flab. In het Stadswaterbeoordelingsformulier 

(STOWA 2001ab) is terug te vinden welke soorten als 

‘kritisch’, ‘sierlijk’, of beide te boek staan. Bij de beoordeling 

van de ecologie wordt het chloride gehalte van het water 

meegewogen. In brakke wateren komen minder soorten 

voor. Tabel 2 geeft de zoete en brakke wateren die dit jaar 

zijn gemonitord. Om het verschil tussen zoet en brak water 

gelijk te kunnen beoordelen worden brakke wateren in 

punten gecompenseerd in de berekening. 

Expert Judgement
De Expert Judgement is de kwalitatieve beoordeling van 

elke oever. Hier wordt door ecologen een indicatie gegeven 

over de waarde van de betreffende oever. 

De Expert Judgement van iedere oever is opgebouwd 

uit een vast aantal onderdelen. Dit zijn een algemene 

beschrijving, trend en toelichting Stadswatertoets, 

beoordeling van de waargenomen soorten, het 

functioneren van de oever en de ontwikkeling van de 

oever. Aan het eind wordt een waardeoordeel aan de oever 

en een beheeradvies gegeven. 

Algemene beschrijving
De ligging van de oever en het karakter van het 

aangrenzend land en water worden beschreven. 

Trend Stadswatertoets
Er wordt een vergelijking gemaakt met de Stadswatertoets 

beoordeling van vorige jaren. Eventuele grote verschillen in 

de beoordeling worden benoemd en zo mogelijk verklaard. 

Beoordeling soortenlijst
Bijzondere soorten die dit jaar zijn waargenomen worden 

benoemd en eventueel welk milieu ze indiceren. Andersom 

kan het ook benoemd worden wanneer bijzondere soorten 

voorgaande jaren zijn waargenomen, maar dit jaar niet 

meer.

Klassen Beleving
Water Oever

V zeer goed >33 >25 >15
IV goed >20 en ≤33 >11 en ≤25 >13 en ≤15
III voldoende > 5 en ≤20 > 4 en ≤11 > 7 en ≤13
II slecht > 1 en ≤ 5 > 1 en ≤ 4 > 3 en ≤ 7
I zeer slecht ≤ 0 ≤ 0 ≤ 2

Ecologie

Tabel 3: Klasseverdeling voor STOWA deeltoets 1 (bron: STOWA 2001b). 

Zoet Brak

Aartswoud, Kolk van Dussen Assendelft, Communicatie

Abbekerk, Broerdijk Assendelft, Veenpolderdijk

Bergen, Pijlkruid Balgkanaal 1

Beverwijk, Plesmanweg Balgkanaal 2

Castricum, Draaiweide t Zand, 't Hoekje

Heerhugowaard, Oostertocht

Hortus Alkmaar

Ilpendam, Monnickendammerrijweg

Oosthuizen, WLD NVO Koning

Purmerland, WLD Dekker 

Schermerhorn, Boezemland 

Starnmeer, Knollendammervaart 1

Starnmeer, Knollendammervaart 2

Uitgeest - Hendriksloot

Ursem, Drechterlandsedijk 

West Graftdijk, Vuile Graft

Westwoud, WLD Koster

Tabel 2: Brakke en zoete oevers
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Functionaliteit oever
De waarde van een oever wordt niet alleen bepaald door 

de aanwezige soorten. De functionaliteit en omgeving 

van een oever worden in de Expert Judgement ook 

gewaardeerd. Functionaliteit is de functie die de oever 

voor bepaalde soorten kan vervullen. De oever zou 

bijvoorbeeld en belangrijke verbindingszone kunnen zijn, 

of een belangrijke vispaaiplaats. In dit onderdeel wordt 

nadrukkelijk ook de omgeving geëvalueerd. 

Ontwikkeling oever
Er wordt gekeken naar de trend die de Stadswatertoets 

aangeeft in combinatie met de beoordeling van de soorten 

en functionaliteit van de oever. Onder de ontwikkeling 

van een oever wordt bijvoorbeeld verstaan in hoeverre de 

biodiversiteit veranderd.

Beoordeling oever
Een beoordeling van de oever wordt gevormd door alle 

onderdelen aangevuld met een korte motivatie. Het 

waardeoordeel kan net als bij de Stadswatertoets variëren 

van slecht, matig, voldoende, goed tot zeer goed. 

Beheeradvies
Alle oevers  die bij het HHNK in beheer zijn, hebben 

winterrietmaaien waarbij jaarlijks 1/3 wordt gemaaid in 

blokken van 200 meter (en 400 meter laten staan). Het 

maaisel wordt afgevoerd. Naast het maaien geldt dat er om 

de circa 7 jaar wordt gebaggerd.

Het beheeradvies wordt gevormd door opmerkingen die 

vrijwilligers hebben doorgegeven via het abiotiekformulier 

of afzonderlijk per mail aangevuld met bevindingen van de 

ecoloog uit de Expert Judgement en de Stadswatertoets en 

veldkennis. Als er geen opmerkingen zijn, wordt gesteld dat 

het huidige beheer kan worden voortgezet.

Waterbox
Alle groepen kregen dit jaar voor het eerst een 

waterbox. Hierin zitten een aantal experimenten die de 

vrijwilligers gemakkelijk zelf kunnen uitvoeren. Al deze 

experimenten dragen bij aan het inzichtelijk maken 

van de kwaliteit van het water. Met de experimenten 

worden het diepte, doorzicht, temperatuur en kleur van 

het water gemeten, het aantal e.coli-bacteriën en zes 

chemische waterparameters. De uitkomsten hebben 

de vrijwilligers zelf doorgegeven via de website  www.

hetschonewaterexperiment.nl.

 

Foto; Waterbox (S. Roodzand)
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Scoreformulier STOWA Onderdeel (A en B)
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Scoreformulier STOWA (Onderdeel C tot en met G))
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3. Resultaten

In dit hoofdstuk komen de resultaten aan de orde. We 

beginnen met de resultaten van de Stadswatertoets en 

Expert Judgement van alle oevers. Vervolgens schenken 

we aandacht aan de specifieke weersomstandigheden van 

2018 (droogte) gevolgd door een discussie. Daarna worden 

de resultaten per oever besproken. 

Er zijn dit jaar 21 oevers gemonitord. Hiervan zijn 17 oevers 

door vrijwilligers goed gemonitord;

• 15 oevers zoals afgesproken 

• 1 oever is uit enthousiasme extra gedaan 

• 1 oever is aan de hand van twee excursies gemonitord 

Vier oevers zijn wel bezocht, maar deze bezoeken hebben 

te weinig data opgeleverd om een Stadswatertoets op uit 

te voeren. Eén oever van deze vier was overigens een oever 

die extra is bezocht door de vrijwilligers. 

De overall gegevens per oever zijn geanalyseerd 

met behulp van de Stadswatertoets en de Expert 

Judgement. De resultaten zijn hier onder weergegeven 

in cirkeldiagrammen. Dit geeft een beeld van het 

functioneren van de oevers in het algemeen. 

Van vier oevers zijn te weinig gegevens voor een STOWA 

toets. Deze oevers zijn wel bezocht maar hebben te weinig 

waarnemingen voor en beoordeling. Het gaat hierbij om de 

oevers Balgkanaal 2 in Anna Paulowna, Communicatiesloot 

in Assendelft, ’t Hoekje in ‘t Zand en Plesmanweg te 

Beverwijk. 

In onderstaande cirkeldiagrammen is de beoordeling van 

alle 21 locaties weergegeven en geeft de kleur aan of dit 

zeer slecht tot en met zeer goed is. 

Hierna bespreken we per onderdeel de resultaten van alle 

oevers tezamen. Daarna worden de oevers afzonderlijke 

besproken.

Beleving
De beleving van de oever is gebaseerd op de aanwezigheid 

van sierlijke planten. Daarnaast geeft een hoge diversiteit 

van fauna pluspunten en zwerfvuil en stank minpunten.

Er zijn geen oevers slecht beoordeeld. Het merendeel 

van de beoordeelde oevers (9) zijn als goed beoordeeld. 

Vier oevers zijn zelfs als zeer goed beoordeeld, dit zijn de 

oevers in Abbekerk, Alkmaar, Anna Paulowna en Castricum. 

De overige vier oevers scoren een voldoende. De oevers 

met een voldoende liggen in Heerhugowaard, Ilpendam, 

Schermerhorn en West Graftdijk. 

Ecologie oever
De ecologie van de oever wordt bepaald aan de hand 

van het totale bedekkingspercentage van de oever en het 

aantal soorten oeverplanten. Ook de aanwezigheid van 

‘kritische soorten’ kan positief bijdragen. Een kritische soort 

is gedefinieerd als een soort die specifieke eisen stelt aan 

de watersamenstelling of-stroming. 

Meer dan de helft van de oevers wordt als (zeer) goed 

beoordeeld en er zijn geen oevers met een slechte 

beoordeling. Wij denken, net als vorig jaar, dat dit mede 

komt doordat de vrijwilligersgroep steeds beter wordt 

in het opnemen van de vegetatie. Er zijn vier oevers 

met een voldoende beoordeeld. Purmerland is een 

oever met brak water en scoort daardoor mogelijk 

slechter. De biodiversiteit bij brakke omstandigheden 

is over het algemeen wat lager is. Oostertocht, 

Monnickendammerijweg en West Graftdijk zijn de andere 

oevers met een voldoende. 

11
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Ecologie water
De ecologie van het water wordt bepaald aan de hand 

van het totale bedekkingspercentage van het water en 

het aantal soorten waterplanten. De aanwezigheid van 

‘kritische soorten’ kan positief bijdragen. Daarnaast zorgt de 

aanwezigheid van kroos, darmwier en flab vaak voor een 

lagere score omdat dan punten worden afgetrokken van 

het totaal. Ook zorgt de aanwezigheid van stadseenden- of 

ganzen voor minder punten. 

De ecologie van het water komt net als voorgaande jaren 

het slechtst uit de bus, maar het percentage (zeer) slechte 

oevers is wel aanzienlijk minder. Bijna de helft van de oevers 

scoort een voldoende. Dit kan net als bij de ecologie van 

het water veroorzaakt worden doordat de vrijwilligers 

steeds beter de watervegetatie opnemen. Er zijn geen 

oevers met een zeer goed voor de ecologie van het water. 

De twee oevers met een goed zijn de Draaiweide in 

Castricum en Hendriksloot in Uitgeest. 

Ook wordt het aantal oevers waarbij geen STOWA berekend 

kan worden, lager over de jaren. Dit jaar was dat nog maar 

één oever van de oevers waarbij wel goed naar planten is 

gekeken. 

Hoewel de lage scores voor een deel kunnen komen door 

de moeilijkheid van het determineren van waterplanten en 

het soms moeilijk bereikbaar zijn van waterplanten is het 

ook een weergave van de werkelijkheid. De percentages 

aan waterplanten is in een watergang vaak erg laag. 

Expert Judgement
De Expert Judgement is een beoordeling op basis van de 

uitkomsten van de Stadswatertoets, de waargenomen 

soorten en de ontwikkeling van de oever. Het geeft een 

beeld van de oever of deze op basis van de inrichting en 

de omgevingsfactoren optimaal functioneert of dat hij nog 

potentie heeft. 

Vijf oevers hebben wij beoordeeld met een voldoende. 

Deze oevers hebben potentie om beter te functioneren. 

Dit kan door het aanpassen van het beheer of ruimtelijke 

aanpassingen. De oevers die als goed zijn beoordeeld 

functioneren naar behoren als een natuurvriendelijke 

oever (NVO). De drie zeer goed beoordeelde oevers zijn 

de Hortus, Draaiweide en Broerdijk. Op deze oevers is de 

diversiteit aan soorten zeer hoog en zijn ook de abiotische 

omstandigheden goed.

Droogte 2018
Omdat 2018 een extreem droog jaar was, is van het totaal 

aantal gemonitorde oevers bekeken of dit de resultaten 

heeft beïnvloed. Er is daarbij naar beleving en ecologie van 

de oever gekeken, omdat deze scores met name beïnvloed 

worden door de vegetatie. Hieruit is gebleken dat van de 

17 onderzochte oevers er 4 gezakt zijn in de scores van 

ecologie van de oever ten opzichte van 2017 en nog eens 

drie ten opzichte van 2016 (deze zijn niet gemonitord in 

2017). Voor de beleving geldt dat twee oevers achteruit zijn 

gegaan ten opzichte van 2017 en ook twee ten opzichte 

van 2016. 

Het grootste deel van de oevers is niet gezakt in scores, 

ondanks de droge zomer. De droogte lijkt dus geen hele 

grote invloed op de vegetatie van de oevers te hebben 

gehad in 2018.
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Discussie
De monitoring is door vrijwilligers uitgevoerd. Dit betekent 

dat alle waarnemingen door vrijwilligers zijn verzameld en 

zijn doorgegeven. 

Het eerste effect dat optreedt, is het verschil in kennis van 

de vrijwilligers per locatie. Niet alle waarnemers hebben 

kennis van alle soorten. 

Ook het aantal bezoeken geeft een verschil in soorten die 

gezien (kunnen) worden. Er zijn per oever tussen de 1 en 9 

bezoeken geweest. Bloeitijden van planten en vliegtijden 

van vlinders zijn immers niet allemaal van april tot augustus. 

Met slechts 1 bezoek kan er veel gemist worden. 

Daarnaast zal niet ieder groepje zijn gegevens op dezelfde 

wijze verzamelen. Alleen al de wijze waarop er met een 

schepnet door het water wordt gegaan om macrofauna, 

vissen en waterplanten te verzamelen, kan de data doen 

verschillen. 

Hoewel vrijwilligers veel enthousiasme en betrokkenheid 

bij de oevers tonen, zijn de resultaten daardoor niet altijd 

een realistische weergave van de werkelijkheid. Maar 

ieder jaar zien we wel het waarnemingseffect afnemen. 

Vooral daar waar vrijwilligers voor het tweede of derde jaar 

monitoren. Dit is onder andere te zien aan het gemiddelde 

aantal waarnemingen per locatie. Vorig jaar was dat 88 en 

dit jaar 104. Ook zien we het aantal STOWA beoordelingen 

voor de ecologie van het water toenemen. In het begin 

waren er vaak geen waterplanten opgenomen, waardoor 

dit deel van de STOWA toets niet kon worden uitgevoerd. 

Er zijn dit jaar 21 oevers gemonitord. Door monitoring 

met vrijwilligers is er altijd het risico dat een vrijwilliger er 

uiteindelijk geen tijd voor heeft. Dit jaar zijn vier oevers 

onvoldoende gemonitord om STOWA berekeningen op uit 

te voeren. Deze oevers worden wel kort besproken in het 

laatste hoofdstuk van de resultaten.

Beheer
Voor het HHNK is het van belang te weten of het gevoerde 

beheer goed aanslaat. Daarom hebben we dit jaar in een 

tabel samengevat of wij het huidige beheer geschikt 

vinden of dat er aanpassingen nodig zijn, zie tabel 4. 

De tabel is ingedeeld in een aantal categorieën. Het huidige 

beheer behouden is uiteraard een van die categorieën. De 

meeste oevers vallen hier in. 

Bij drie oevers vinden wij dat het maaibeheer aangepast 

moet worden. 

Daarnaast zijn er twee oevers in beheer bij een andere partij 

waar het beheer van aangepast moet worden. 

Tot slot zijn er drie oevers die erg achteruit zijn gegaan in 

scores van de Stadswatertoets en waardoor dat komt is 

niet geheel duidelijk. De oorzaak zal achterhaald moeten 

worden en als het aan het beheer ligt moet dat aangepast 

worden. Ook zijn er twee oevers waarvan een andere partij 

dan het HHNK ze in beheer heeft. Hiervan moet in de 

gaten gehouden moet worden dat het beheer goed wordt 

uitgevoerd. 

Vrijwilligers aan het werk op de oever. Foto R. Beentjes
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Aartswoud, Kolk van 
Dussen x Boer moet oever niet mee maaien

Abbekerk, Broerdijk x

Alkmaar, Hortus x

Anna paulowna, Balg-
kanaal 1 x

Assendelft, Veenpol-
derdijk x (x)

Vaker maaien indien bloemrijk 
grasland gewenst is.

Bergen, Pijlkruid x

Castricum, Draaiweide x Maaisel moet afgevoerd worden

Heerhugowaard, Oos-
tertocht x

Ilpendam, Monnicken-
dammerijweg x Vaker maaien ivm verrijking

Oosthuizen, WLD 
Koning x Vaker maaien ivm verruigen

Purmerland, WLD 
dekker x

Schermerhorn, Boe-
zenland havikmolen x

Starnmeer, Starn-
meerdijk 1 x

1 maal maaien ipv 2 maal / maaihoog-
te aanpassen

Starnmeer, Starn-
meerdijk 2 x

Uitgeest, hendriksloot x

Ursem, Drechterland-
sedijk x

West grafdijk, Boezen-
land vuile graft x

Tabel 4. Beheeradvies per oever
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Uitleg gegevens per oever

Stadswatertoets
De beoordeling van de beleving, ecologie oever en 

ecologie water wordt weergegeven in staafdiagrammen. 

één is en zeer slechte score en 5 is de hoogst maximale 

score met een zeer goed. Per onderwerp (beleving, 

ecologie van het water, ecologie van de oever) wordt per 

jaar de score weergegeven.

Cijfers
Onder de Stadswatertoets beoordeling is de monitoring 

van de locatie in cijfers weergegeven. Deze gegevens zijn 

afkomstig van waarneming.nl. 

Expert Judgement
De Expert Judgement is opgebouwd uit een aantal 

onderdelen. Dit zijn trend Stadswatertoets, beoordeling 

soortenlijst, functionaliteit oever, ontwikkeling oever en 

beoordeling oever. Hoe deze onderwerpen beoordeeld 

worden is beschreven in paragraaf 2.2 analyse. 

Beheeradvies
Het beheeradvies is samengesteld uit op- en aanmerkingen 

van vrijwilligers aangevuld met opmerkingen van een 

ecoloog van Natuurlijke Zaken waarbij de opmerkingen 

uit de Stadswatertoets en de Expert Judgement zijn 

meegenomen. 

Opmerking vrijwilligers
Indien de vrijwillers opmerkingen over de oever hebben 

gemaakt, zijn deze hier overgenomen. 

Foto
De meest recente foto van de locatie is gebruikt. Om deze 

te krijgen is aan de vrijwilligers een foto gevraagd.  

Locatiekaart
De locatie kaarten zijn opgemaakt door 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en 

geven de exacte locatie weer. 

Soortenlijst 
In de soortenlijst zijn alle soorten weergegeven die door 

ons via waarneming.nl zijn ontvangen. De soorten zijn 

per soortgroep ingedeeld. EEnkele soorten insecten zijn 

ingedeeld onder “overige geleedpotigen”, omdat hier heel 

weinig waarnemingen van waren.

Van de soorten is alleen de Nederlandse naam 

weergegeven, tenzij die niet bestaat. Per soortgroep 

worden het totaal aantal waarnemingen weergegeven. 

Bijzondere soorten zijn gemarkeerd. Groen gekleurd zijn de 

“positieve soorten”. Dit bestaan uit: 

• de kritische soorten zoals deze in de Stadswatertoets 

worden genoemd, 

• soorten van de rode lijst,

• de beschermde soorten vanuit de Wet 

natuurbescherming (artikel 3.1, 3.5 en 3.10). 

Hoewel alle vogels in de broedtijd beschermd zijn, zijn 

hier alleen de vogels die jaarrond beschermd zijn groen 

gemarkeerd. 

In het oranje zijn de exoten aangegeven.

Amerikaanse rivierkreeft is een veel waargenomen exoot. Foto H. Duinker



3.1 Aartswoud, Kolk van Dussen

Aantal vrijwilligers 4

Aantal bezoeken 6

Totaal aantal soorten 119

Totaal aantal waarnemingen 180

Algemene beschrijving
De natuurvriendelijke oever bij de Kolk van Dussen grenst 

aan een agrarisch natuurgebied waar weidevogelbeheer 

wordt toegepast. Het grasland wordt begraasd door vee en 

is niet ingeschaard. Een deel van de oever wordt begraasd. 

Door de betreding van het vee ontstaan kuilen en worden 

delen vertrapt.

Trend Stadswatertoets
De ecologie van de oever en de beleving scoren dit jaar 

hoger dan vorig jaar. De beleving zit na een dipje vorig 

jaar weer op het niveau van 2015 en 2016. De Ecologie 

van de oever is dit jaar enorm hoog met een zeer goed. 

De ecologie van het water is gelijk gebleven. De ecologie 

van de oever komt vooral door het hoge percentage water 

en oeverplanten en het aantal kritische soorten dat op de 

oever is aangetroffen. Hoewel de planten in 2017 niet goed 

lijken te zijn opgenomen, zijn de aantallen ook duidelijk 

hoger dan in 2016.

Beoordeling soortenlijst 
Er zijn veel verschillende soorten waargenomen, verdeeld 

over meerdere soortgroepen. Er zijn meerdere soorten 

weidevogels gezien op de oever als kievit, grutto, tureluur 

en slobeend. Dit benadrukt dat de oever ook een functie 
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heeft voor de weidevogels die op het aanliggende grasland 

broeden. 

Kokmeeuwen zijn foeragerend aangetroffen, evenals de 

jaarrond beschermde gierzwaluw. Ook deze soorten maken 

gebruikt van het insectenaanbod op de oever. 

Functionaliteit oever
De oever ligt in een agrarisch gebied waarvan een groot 

deel als natuurgebied wordt beheerd. De oever is dan 

ook van toegevoegde waarde. Weidevogels en andere 

insecteneters profiteren van het grote voedselaanbod van 

de oever. 

Ontwikkeling oever 
Sinds 2015 wordt de oever gemonitord. Er zit een 

vooruitgang in de ontwikkeling van de oever. Het aantal 

(kritische) soorten neemt toe. De aanwezigheid van 

soorten als biezenknoppen en gevlekte orchis laten zien 

dat de oever zich goed ontwikkeld. 

Beoordeling oever
De oever krijgt op basis van de soorten de beoordeling 

‘Goed’ omdat de oever zich goed ontwikkelt naar een 

soortenrijke oever en het een belangrijke foerageerplek is 

voor (weide)vogels.

Beheer
De oever wordt door de boer gemaaid. De vrijwilligers 

hebben nog wat akkerdistel en zuring weggetrokken voor 

de boer, zodat hij de oeverrand niet mee zou maaien. 

Het beheer aan het natuur deel kan worden voortgezet. 

Maar het is dus wel van belang dat de boer de oever niet 

meeneemt in zijn maairondes. 

Hierover zouden afspraken gemaakt moeten worden met 

de agrariër, zodat als de vrijwilligers wegvallen er toch goed 

beheer blijft worden uitgevoerd. 

Opmerking van de vrijwilligers
De oever is in het najaar vrijwel volgroeid en daarmee 

slecht begaanbaar. Het natte deel is niet of nauwelijks 

zichtbaar. Het is daarom aan te raden de monitoring van de 

waterplanten relatief vroeg in het jaar al te doen.

Stadswatertoets

Cijfers 
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Locatiekaart oever Aartswoud, Kolk van Dussen.

Foto oever Aartswoud, Kolk van Dussen 2015.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard
T: 072-5828282
E: info@hhnk.nl

Naam : 

Datum: 

´

© Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard

Aartswoud/ Lambertschaag, Kolk van Dussen

1-04-2014

Legenda
Monitoring

Pannepad



Soort Aantal Soort Aantal

Planten

Akkerdistel 3 Krulzuring 3

Basterdwederik spec. 1 Liggende klaver 1

Beemdgras spec. 3 Madeliefje 3

Bies spec. 2 Moerasandoorn 1

Biezenknoppen 1 Moerasvergeet-mij-nietje 1

Biezenknoppen x Pitrus 1 Paardenbloem 2

Brunel spec. 1 Paardenbloem spec. 1

Composiet onbekend 1 Perzikkruid 1

Echte koekoeksbloem 1 Pinksterbloem 3

Engels raaigras 1 Pitrus 1

Fioringras + Hoog struisgras 1 Ridderzuring 1

Fonteinkruid spec. 2 Riet 1

Fonteinkruid spec. (smal) 1 Rode klaver 3

Geknikte vossenstaart 1 Rolklaver spec. 3

Gestreepte witbol 1 Ruw walstro 2

Gevlekte orchis 1 Scherpe boterbloem 2

Gevlekte orchis s.s. 1 Smalle waterpest 1

Gevlekte rietorchis 1 Smalle weegbree 1

Gevleugeld hertshooi 1 Speerdistel 2

Gewone brunel 1 Sterrenkroos spec. 3

Gewone engelwortel 1 Timoteegras 1

Gewone hoornbloem 2 Tormentil 1

Gewone / Slanke waterbies 2 Veelwortelig kroos 1

Gewoon reukgras 2 Veenwortel 2

Grote brandnetel 1 Veerdelig tandzaad 1

Grote kattenstaart 3 Vogelwikke 1

Grote ratelaar 2 Walstro spec. 2

Grote waterweegbree 2 Watergentiaan 1

Grote weegbree 1 Watermunt + Kransmunt 2

Grote weegbree s.s. 1 Waterweegbree spec. 3

Harig wilgenroosje 3 Waterzuring 1

Heen + Oeverbies 2 Wikke spec. 1

Hondsdraf spec. 2 Wilde bertram 1

Kamgras 1 Witbol spec. 1

Kleefkruid 1 Witte klaver 1

Klein hoefblad 1 Wolfspoot 3

Klein kroos 1 Zachte dravik 2

Kleine klaver 1 Zachte dravik s.s. 1

Kleine veldkers 1 Zegge spec. 1

Kleine watereppe 2 Zilverschoon 2

Kruipende boterbloem 2 Zwanenbloem 1

Positieve soorten

Exoten
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Soort Aantal Soort Aantal

Algen en wieren Vogels

Darmwier onbekend 1 Bergeend 1

Gewoon kransblad 1 Brandgans 1

Gierzwaluw 1

Amfibieen Grauwe Gans 1

Groene Kikker onbekend 3 Grote Canadese Gans 1

Grutto 1

Kevers Kievit 1

Zevenstippelig lieveheersbeestje 1 Kokmeeuw 2

Meerkoet 4

Libellen Nijlgans 1

Lantaarntje 1 Scholekster 1

Slobeend 1

Paddenstoelen Spreeuw 1

Breeksteeltje onbekend. 1 Tureluur 2

Visdief 2

Overige insecten Watersnip 1

Bladwesp onbekend 1 Wilde Eend 2

Bootsmannetje onbekend 3 Witte kwikstaart 1

Hommel onbekend 1

Kleine rietvink 1 Weekdieren

Schaatsenrijder onbekend 1 Gewone poelslak 3

Stro-uiltje 1 Poelslak onbekend 1

Uiltje onbekend 1

Waterleliemot 1 Zoogdieren

Europese Mol 1

Vissen Gedomesticeerd Rund 1

Bittervoorn 2

Tiendoornige stekelbaars 1

Vetje 2

Dagvlinders

Groot koolwitje 1

Positieve soorten

Exoten
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3.2 Abbekerk, Broerdijk

Aantal vrijwilligers 4

Aantal bezoeken 3

Totaal aantal soorten 109

Totaal aantal waarnemingen 155

Algemene beschrijving
In 2012 is een breed monotoon rietland vergraven om meer 

variatie in de oever te krijgen. Er zijn slootjes gegraven en 

eilandjes ontstaan met meer water in de oeverzone en 

meer hoogteverschillen. 

Trend Stadswatertoets
De ecologie van de oever is zit net al vorig jaar op het 

niveau van ‘Zeer goed’. Het aantal kritische soorten dat is 

waargenomen is nog toegenomen dus de ecologie van de 

oever is nog steeds zeer goed. 

De beleving van de oever is gestegen. Dit komt met name 

door het aantal soorten en daarmee ook het aantal sierlijke 

soorten dat is toegenomen dit jaar. 

De ecologie van het water is net als voorgaande jaren 

‘Voldoende’ .

Beoordeling soortenlijst 
De kwelindicator soorten, die vorig jaar misten in de 

waarnemingenlijst, zijn dit jaar weer aangetroffen. Het gaat 

om blaasjeskruid en de gevlekte orchis. 

Soorten van de rode lijst die zijn aangetroffen zijn 

de boerenzwaluw en de visdief. Beide soorten zijn 

overvliegend waargenomen. 

De aanwezigheid van vlokreeften en haftenlarven duidt op 

een goede waterkwaliteit.

Functionaliteit oever
De natuurvriendelijke oever maakt onderdeel uit van 

een lint aan soortgelijke oevers langs de Broerdijk. Deze 

losliggende stapstenen worden verbonden door het water 

en fungeren samen als een groen/blauwe corridor door het 

landschap. Door de aanwezigheid van ondiepe wateren 

vinden vissen een paai- en opgroeiplek. Vogels foerageren 

in de oever en vinden hier een broedplek. Door de open 

structuur en de gelaagdheid van de vegetatie zijn er meer 

insecten te vinden waarvan insectenetende vogels, libellen 

en vleermuizen profiteren. 

Ontwikkeling oever
De oever ontwikkelt zich duidelijk nog steeds. De beleving 

en de ecologie van het water zijn gestegen naar een zeer 

goed en het aantal soorten op de oever is hoog. Het is 

onduidelijk waarom de ecologie van het water achter blijft 

op de rest van de ontwikkeling. 

Beoordeling oever
De oever krijgt van ons wederom de beoordeling 

‘Zeer goed’. Dit vanwege de bijzondere soorten die 

waargenomen zijn en de daaruit af te leiden gunstige 

ontwikkeling. 

Beheer
Huidige beheer voortzetten. 

Stadswatertoets  

Cijfers 
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Locatiekaart oever Abbekerk, Broerdijk.

Foto oever Abbekerk, Broerdijk 2018.
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Broerdijk

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard
T: 072-5828282
E: info@hhnk.nl

Naam : 

Datum: 

´

© Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard

Abbekerk Broerdijk

1-04-2014

Legenda
Monitoring
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Soort Aantal Soort Aantal

Planten

Akkerdistel 3 Krulzuring 2

Akkerwinde 1 Madeliefje 2

Blaasjeskruid spec. 1 Moerasandoorn 1

Blauw glidkruid 2 Moerasscherm spec. 1

Braam spec. 2 Moerasvergeet-mij-nietje 1

Brandnetel spec. 3 Munt spec. 2

Dauwbraam 1 Paardenbloem 1

Dotterbloem 1 Paardenbloem spec. 1

Echte valeriaan 1 Penningkruid 1

Fluitenkruid 1 Perzikkruid 3

Gele lis 2 Pinksterbloem 1

Geoorde wilg 1 Puntkroos 1

Gestreepte witbol 1 Ridderzuring 1

Gevlekte orchis 1 Riet 3

Gewone berenklauw 3 Rietgras 1

Gewone engelwortel 3 Rode klaver 3

Gewone hoornbloem 2 Rood zwenkgras 1

Gewone smeerwortel 1 Scherpe boterbloem 2

Glanshaver 1 Schietwilg 3

Grote brandnetel 1 Smalle weegbree 1

Grote kattenstaart 1 Speerdistel 2

Grote waterweegbree 1 Valeriaan spec. 1

Haagwinde 1 Veldzuring 1

Harig wilgenroosje 2 Vogelwikke 2

Heermoes 2 Watermunt + Kransmunt 1

Hondsdraf 1 Waterweegbree spec. 1

Hondsdraf spec. 1 Waterzuring 1

Hopklaver 2 Wilg spec. 2

Kalmoes 1 Winde spec. 1

Kattenstaart spec. 2 Witte klaver 1

Kikkerbeet 1 Wolfspoot 3

Klein hoefblad 2 Zegge spec. 2

Klein kroos 1 Zomp- / Moerasvergeet-mij-nietje 1

Kleine watereppe 2 Zwanenbloem 1

Koninginnekruid 1 Zwart tandzaad 1

Koolzaad 1 Zwarte els 1

Koolzaad + Raapzaad 2

Positieve soorten

Exoten
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Soort Aantal Soort Aantal

Algen en wieren Vogels

Groenalg onbekend 1 Aalscholver 2

Boerenzwaluw 2

Amfibieen Fuut 1

Bastaardkikker 1 Kleine Karekiet 2

Groene Kikker onbekend 1 Kokmeeuw 1

Poelkikker 1 Meerkoet 2

Scholekster 2

Libellen Spreeuw 2

Lantaarntje 1 Visdief 1

Wilde Eend 3

Overige geleedpotigen

Gewone zoetwaterpissebed 1 Weekdieren

Vlokreeft onbekend 1 Driehoeksmossel 1

Watervlo onbekend 1 Poelslak onbekend 1

Zoetwatervlokreeft 1

Zoogdieren

Overige insecten Europese Mol 1

Bootsmannetje onbekend 1

Eendagsvlieg onbekend 1 Overige ongewervelden

Elzenvlieg 1 Bloedzuiger onbekend 1

Garnaal onbekend 1

Gewone wesp 1 Vissen

Hermelijnvlinder 1 Bittervoorn 1

Rietvink 1 Vetje 2

Schaatsenrijder onbekend 1

Slijkvlieg 1 Dagvlinders

Struikzakspin onbekend 1 Groot koolwitje 1

Positieve soorten

Exoten
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3.3 Alkmaar, Hortus

Aantal vrijwilligers 3

Aantal bezoeken 3

Totaal aantal soorten 104

Totaal aantal waarnemingen 159

Algemene beschrijving
De oever bevindt zich in stedelijk gebied maar op een 

bijzondere locatie, namelijk een industrieterrein. Ook grenst 

de oever aan een hortus waar plantensoorten worden 

verzameld en getoond. 

Trend Stadswatertoets
De Stadswatertoets laat een positieve trend zien vanaf vorig 

jaar. De oever zit weer op het niveau van 2016. Behalve 

beleving, die is nog hoger dan in 2016; deze wordt nu 

als ‘Zeer goed’ beoordeeld. Dit komt met name door het 

aantal sierlijke soorten dat is aangetroffen op de oever. Het 

gaat bijvoorbeeld om soorten als heemst, kattenstaart en 

moerasandoorn. Er zijn dit jaar vier soorten waterplanten 

aangetroffen, waardoor de kwaliteit van het water 

hoger scoort dan vorig jaar. Vorig jaar zijn er nauwelijks 

waterplanten aangetroffen.

Beoordeling soortenlijst 
Leuke waarneming is de gierzwaluw, een 

gebouwbewonende soort die dus ook zijn voedsel in de 

directe omgeving kan vinden. Verder is de krabbenscheer 

een bijzondere soort. Hoewel hij in vele soorten water kan 

overleven is het vooral een soort van laagveenmoerassen. 

Dit geldt ook voor het aangetroffen kransverderkruid. 

Mogelijk komen deze soorten via de heemtuin binnen. 

Functionaliteit oever
De oever grenst aan een hortus en tevens aan een 

industriegebied. Het vrij brede aangrenzende water ligt 

rond het bedrijventerrein en heeft geen zichtbare open 

verbindingen met andere wateren. In dit water zijn op 

meerder locaties natuurvriendelijke oevers aanwezig. 

De oever maakt in dat verband onderdeel uit van een 

lokaal netwerk van natuurvriendelijke oevers. Deze oevers 

zijn belangrijk als habitat voor insecten in de stedelijke 

omgeving. 

Ontwikkeling oever 
De oever ontwikkelt zich goed. Vorig jaar was de oever 

minder, wat mogelijk met verontreinig te maken had. Nu 

dit is verholpen, ontwikkelt de oever het weer goed.  

Beoordeling oever
De oever krijgt een ‘Zeer goed’. De beleving en de ecologie 

van het water hebben inmiddels het hoogste niveau 

bereikt.

Beheeradvies
Beheer voortzetten zoals nu wordt uitgevoerd. 

Stadswatertoets

Cijfers 

24



25

Landschap Noord-Holland - Biodiversiteitsmonitoring natuurlijke oevers HHNK,  Oevermonitoring door vrijwilligers 2018

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard
T: 072-5828282
E: info@hhnk.nl

´
© Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard

Naam: 

Datum: 08-03-2016

Hortus Alkmaar

Locatiekaart oever Alkmaar, Hortus.

Foto oever Alkmaar, Hortus, 2017.
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Soort Aantal soort Aantal

Planten

Akelei spec. 2 Klein kroos 3

Akkerwinde 1 Knoopkruid 1

Berk spec. 1 Koninginnekruid 1

Bijvoet 2 Krabbenscheer 1

Bitterzoet 1 Kropaar spec. 2

Boerenwormkruid 3 Krulzuring 2

Dagkoekoeksbloem 2 Lelietje-van-dalen spec. 1

Eik spec. 2 Liesgras 1

Els spec. 2 Lijsterbes spec. 1

Fluitenkruid 2 Look-zonder-look spec. 1

Geel nagelkruid 1 Moerasandoorn 1

Gele lis 2 Moerasspirea 2

Gele plomp 2 Moeraswolfsmelk 1

Gestreepte witbol 1 Paardenbloem spec. 2

Gewone berenklauw 4 Perzikkruid + Beklierde duizendknoop 1

Gewone ereprijs 2 Pijpbloem 1

Gewone smeerwortel 4 Raapzaad 1

Goudenregen 2 Riet 3

Grof hoornblad 1 Rode klaver 1

Grote brandnetel 3 Ruw beemdgras 1

Grote kattenstaart 1 Scherpe boterbloem 2

Grote lisdodde 3 Smalle waterpest 2

Grote ratelaar 1 Smalle weegbree 2

Grote wederik 2 Smeerwortel spec. 2

Haagwinde 2 Speenkruid spec. 1

Harig wilgenroosje 2 Stinkende gouwe 2

Heemst 1 Straatgras 1

Heemst spec. 1 Teunisbloem hybride 1

Heermoes 3 Teunisbloem spec. 1

Heggenrank spec. 1 Veenwortel 1

Hondsdraf spec. 1 Veldzuring 2

Hoornblad spec. 1 Waterlelie spec. 1

IJle dravik 2 Wegedoorn 2

Kardinaalsmuts spec. 2 Wilg spec. 2

Klaverzuring spec. 1 Witte dovenetel 1

Kleefkruid 2 Wolfspoot 1

Positieve soorten

Exoten
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Soort Aantal soort Aantal

Overige geleedpotigen Weekdieren

Gewone vijverloper 1 Poelslak onbekend 1

Gewone zoetwaterpissebed 1

Watervlo 1 Amfibieen

Zoetwatervlokreeft 1 Bruine Kikker 1

Vissen Libellen

Baars 2 Lantaarntje 2

Blankvoorn 1

Paddenstoelen

Dagvinders Kleine aardappelbovist 1

Atalanta 1

Groot koolwitje 1 Overige insecten

Klein koolwitje 1 Aardhommel-groep (Wereld) 1

Koolwitje onbekend 1 Grote Groene Sabelsprinkhaan 1

Platte waterwants 1

Vogels Tweetandschildwants 1

Gierzwaluw 1 Weidehommel 1

Houtduif 2

Kauw 1 Kevers

Kleine Mantelmeeuw 1 Citroenlieveheersbeestje 1

Koolmees 4 Zevenstippelig lieveheersbeestje 1

Krakeend 4

Meerkoet 3

Stormmeeuw 3

Waterhoen 1

Wilde Eend 3

Winterkoning 1

Positieve soorten

Exoten



28

Landschap Noord-Holland - Biodiversiteitsmonitoring natuurlijke oevers HHNK,  Oevermonitoring door vrijwilligers 2018

3.4 Anna Paulowna, Balgkanaal 1

Aantal vrijwilligers 3

Aantal bezoeken 4

Totaal aantal soorten 97

Totaal aantal waarnemingen 216

Algemene beschrijving
In 2013 is er in de oevers van het Balgkanaal een brede 

rietkraag van 15 meter breed vergraven tot een brede 

oever met verschillende dieptes, eilandjes en poelen. Het 

Balgkanaal is de noordgrens van de Anna Paulownapolder 

Hoog; het (voornamelijk bollen) gebied rondom Breezand. 

Trend Stadswatertoets
De belevingswaarde is dit jaar gestegen naar ‘Zeer goed’. 

De ecologie van de oever is echter terug gezakt naar een 

‘Goed’. Er zijn iets minder kritische soorten op de oever 

waargenomen dit jaar, waardoor de score gezakt is. 

De ecologie van het water is net als voorgaande jaren 

‘Voldoende’. 

Beoordeling soortenlijst 
Zulte en ruwe bies, soorten van brakke omstandigheden die 

vorig jaar aanwezig waren, zijn dit jaar niet waargenomen. 

Wel is de kritische soort witte waterkers aangetroffen. 

Er zijn de drie soorten vogels van de rode lijst aangetroffen; 

de boerenzwaluw, huiszwaluw en de visdief. Ook is de 

rietzanger gezien. Rietvogels lijken deze oever ook te 

hebben gevonden. 

Functionaliteit oever
Het gemonitorde deel maakt onderdeel uit van een 

natuurlijk ingerichte oever van 1,35 km lang. Het 

aangrenzende water van het Balgkanaal is indirect 

verbonden met het Amstelmeer. De oever is op zich zelf 

een natuurgebied waar vissen kunnen paaien en het 

is een kraamkamer voor jonge vissen. Voor moeras- en 

watervogels is het een geschikt foerageergebied. 

Ontwikkeling oever 
De ontwikkeling van de oever lijkt redelijk stabiel in 

vergelijking met vorig jaar. De soortensamenstelling is 

nog wel aan het veranderen, de brakke soorten zijn niet 

aangetroffen dit jaar en er zijn minder kritische soorten 

gezien. Wel zijn er meer sierlijke soorten aanwezig.

Daarnaast is dit jaar voor het eerst een rietzanger 

waargenomen. Rietvogels weten deze oever inmiddels dus 

ook te vinden. Op termijn zal riet verder uitdijen en kunnen 

er brede rietkragen ontstaan die een geschikte broedplek 

voor moerasvogels vormen.

Beoordeling oever
De oever krijgt van ons de waardering ‘Goed’. Dit omdat 

in potentie de biodiversiteit nog kan toenemen. De 

kritische soorten kunnen nog toenemen, evenals vogels en 

libellensoorten.  

Beheeradvies
Huidige beheer voortzetten.

Stadswatertoets

Cijfers 
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Locatiekaart oever Anna Paulowna, Balgkanaal.

Foto oever Anna Paulowna, Balgkanaal 2016
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Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard
T: 072-5828282
E: info@hhnk.nl

Naam : 

Datum: 

´

© Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard

Balgkanaal (Anna Paulowna, van Ewijcksluis)

1-04-2014
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Soort Aantal Soort Aantal

Planten

Akkerdistel 3 Koninginnekruid 3

Akkermelkdistel 1 Madeliefje 4

Akkervergeet-mij-nietje 2 Moerasandoorn 4

Akkerwinde 4 Paardenbloem 1

Basterdwederik spec. 2 Paardenbloem spec. 2

Bies spec. 2 Penningkruid 1

Bitterzoet 1 Pitrus 1

Blaartrekkende boterbloem 4 Ridderzuring 4

Bultkroos + Klein kroos 4 Riet 4

Dauwbraam 3 Rietgras 4

Fioringras + Hoog struisgras 1 Rietzwenkgras 2

Fluitenkruid 2 Rode klaver 4

Gele lis 3 Rolklaver spec. 1

Gele plomp 2 Rood zwenkgras 2

Gevleugeld hertshooi 1 Scherpe boterbloem 4

Gewone berenklauw 3 Schietwilg 4

Gewone engelwortel 1 Smalle weegbree 3

Gewone hoornbloem 1 Speerdistel 1

Gewone / Rechte rolklaver 1 Timoteegras 4

Gewone smeerwortel 4 Tormentil 1

Gewoon varkensgras 1 Valse voszegge 1

Grof hoornblad 2 Veldzuring 2

Groot hoefblad 1 Vogelwikke 4

Grote brandnetel 4 Watermunt 4

Grote lisdodde 2 Waterzuring 4

Grote waterweegbree 3 Witbol spec. 4

Haagwinde 4 Witte klaver 1

Haarfonteinkruid 1 Witte waterkers 1

Harig wilgenroosje 4 Witte waterkers x Slanke waterkers 1

Heen + Oeverbies 4 Witte waterlelie 1

Kattenstaart spec. 2 Wolfspoot 1

Kikkerbeet 1 Zegge spec. 2

Klein hoefblad 4 Zomp / Moeras vergeet-mij-nietje 3

Kleine brandnetel 4 Zwanenbloem 1

Kleine lisdodde 4 Zwarte els 3

Kleine watereppe 4

Positieve soorten

Exoten
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Soort Aantal Soort Aantal

Kevers Vogels

Gewone geelrand 1 Boerenzwaluw 4

Leliehaantje 1 Fuut 1

Huiszwaluw 1

Libellen Meerkoet 4

Lantaarntje 3 Nijlgans 2

Rietzanger 1

Overige geleedpotigen Rotgans 1

Watervlo 1 Scholekster 1

Zoetwatervlokreeft 3 Visdief 1

Wilde Eend 1

Overige insecten

Gewoon bootsmannetje 1 Weekdieren

Platte waterwants 2 Poelslak onbekend 3

Posthoornslak 1

Vissen

Tiendoornige stekelbaars 1

Dagvlinders

Atalanta 1

Klein koolwitje 2

Kleine vos 1

Koolwitje onbekend 1

Positieve soorten

Exoten
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Aantal vrijwilligers minimaal 3

Aantal bezoeken 5

Totaal aantal soorten 83

Totaal aantal waarnemingen 115

Algemene beschrijving
De oever ligt langs de Veenpolderdijk in een stuk 

boezemland bij een bruggenhoofd en bevindt zich langs 

het water de Delft. De oever is beschoeid, maar in het 

boezemland zijn enkele laagten/poelen aangelegd. 

Trend Stadswatertoets
De Stadswatertoets laat voor beleving en ecologie van de 

oever een stijgende lijn zien. De beleving zit weer op het 

niveau van 2016 en de ecologie van de oever is zelfs ‘Zeer 

goed’. De ecologie van het water is met een ‘Slecht’ gelijk 

gebleven. 

Beoordeling soortenlijst 
Het aantal kritische soorten is flink gestegen ten opzichte 

van vorig jaar. Er zijn naast echte koekoeksbloem, knopbies, 

moerasmelkdistel, snavelzegge en zomp-vergeet-mij-nietje 

aangetroffen. Daarnaast zijn er zes soorten vissen en vier 

soorten slakken aangetroffen. Opvallend is dat zowel de 

brakwaterpissebed als de zoetwaterpissebed in deze brakke 

watergang zijn waargenomen.  Al met al is de oever erg 

divers.

Functionaliteit oever
De oever is beschoeid waardoor uitwisseling van soorten 

tussen het water en land kan nauwelijks plaatsvinden. De 

natuur in het boezemland heeft geen directe relatie met 

het water en andere natuurvriendelijke oevers. De poelen 

zijn een plek waar planten en dieren van moeras en drasse 

berm aanwezig zijn. Amfibieën profiteren van de poelen.  

Ontwikkeling oever 
Uit de gegevens van de Stadswatertoets en de 

soortenlijsten is de negatieve trend van vorig jaar 

omgeslagen naar een positieve trend voor beleving en 

ecologie van de oever. De ecologie van het water is nog 

steeds slecht. 

Beoordeling oever
De oever fungeert niet echt als een natuur vriendelijke 

oever, omdat er geen geleidelijke overgang is tussen land 

en water. Wij geven namelijk de oever toch een ‘Voldoende’. 

De poelen geven een meerwaarde aan de oever. Zij 

fungeren als voortplantingsplek voor amfibieën en zijn een 

groeiplek voor kritische plantensoorten. 

Beheeradvies
Het huidige beheer kan worden voortgezet. 

Echter, indien het omhoog brengen van de beleving een 

doel is, zou het riet zou vaker (2x/jaar) gemaaid moeten 

worden, zodat de vegetatie zich kan ontwikkelen tot 

bloemrijk rietland.  

Indien de poelen in de zomer opdrogen moeten deze 

dieper gemaakt worden. 

Stadswatertoets

Cijfers 

Foto Garnaal Veenpolderdijk, 2018
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Locatiekaart oever Assendelft, Veenpolderdijk. 

Foto oever Assendelft, Veenpolderdijk 2018.
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Soort Aantal Soort Aantal

Planten

Akkerdistel 1 Kropaar 2

Akkerwinde 1 Kruipertje 1

Berenklauw spec. 1 Melganzenvoet 1

Bitterzoet 1 Moerasmelkdistel 1

Blaartrekkende boterbloem 2 Perzikkruid 1

Echte koekoeksbloem 1 Pitrus 3

Eendenkroos spec. 1 Ridderzuring 2

Fluitenkruid 2 Riet 3

Gele lis 3 Rietgras 1

Gewone braam 3 Rode ganzenvoet 1

Gewone melkdistel 1 Rode klaver 1

Gewoon varkensgras 1 Roze ooievaarsbek 1

Glanshaver 2 Scherpe boterbloem 2

Greppelrus 1 Smele spec. 1

Grote brandnetel 3 Snavelzegge 1

Grote lisdodde 2 Speenkruid 1

Grote waterweegbree 1 Sterrenkroos spec. 1

Haagwinde 2 Watermunt 1

Harig wilgenroosje 2 Wilgenroosje 1

Hondsdraf 1 Witbol spec. 1

Kattenstaart spec. 2 Witte dovenetel 1

Kleefkruid 2 Zompvergeet-mij-nietje 1

Kleine lisdodde 2 Zomp- / moerasvergeet-mij-nietje 2

Knopbies spec. 1 Zwarte els 2

Koninginnekruid 1

Positieve soorten

Exoten
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Soort Aantal Soort Aantal

Amfibieen Vissen

Groene Kikker onbekend 2 Baars 2

Kleine Watersalamander 5 Blankvoorn 1

Brasem 1

Libellen Driedoornige stekelbaars 1

Lantaarntje 1 Ruisvoorn 1

Waterjuffer onbekend 1 Snoek 1

Overige geleedpotigen Dagvlinders

Brakwaterpissebed 1 Groot koolwitje 1

Gewone zoetwaterpissebed 1 Landkaartje 1

Kogelspin onbekend 1

Waterspin 1 Vogels

Zoetwatergarnaal 1 Kokmeeuw 2

Meerkoet 4

Overige insecten Merel 2

Gewoon bootsmannetje 1 Wilde Eend 3

Prachtwapenvlieg 1

Staafwants 1 Weekdieren

Steekmug onbekend 1 Brakwatermossel 1

Stro-uiltje 1 Gewone barnsteenslak 1

Waterschorpioen 1 Poelslak onbekend 1

Posthoornslak 1

Overige ongewervelden Riempje 1

Slingerworm onbekend 1

Tubifex spec. 1

Positieve soorten

Exoten
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3.6 Bergen, Pijlkruid

Aantal vrijwilligers hele groep

Aantal bezoeken 2

Totaal aantal soorten 68

Totaal aantal waarnemingen 74

Algemene beschrijving
Dit is niet echt een oever maar meer een brede ondiepe 

boerensloot grenzend aan biologisch beheerde weiden 

met schapen en soms koeien. Water van de sloot wordt 

gevoed door duinwater en kwelwater. 

Trend Stadswatertoets
In 2017 is deze oever niet gemonitord, dus hier zijn geen 

gegevens van. 

De beleving is gelijk gebleven ten opzichte van 2016 en is 

nog ‘Goed’. De ecologie van de oever is erg gestegen naar 

een ‘Zeer goed’, net als in 2015. De ecologie van het water is 

net als in 2015 en 2016 ‘Voldoende’.

Beoordeling soortenlijst 
Bijzondere waarnemingen zijn holpijp en zomp-vergeet-

mij-nietje. Leuk is dat er 4 soorten kroos zijn aangetroffen. 

Verder zijn er twee soorten libellen en een waterjuffer 

aangetroffen. Er is maar één vissoort aangetroffen. Wel 

zijn er meerdere larven van groene kikkers en kleine 

watersalamanders aangetroffen.  Dit heeft mede te maken 

met het afwezig zijn van vissen; vissen eten eieren en larven 

van amfibieën. 

Functionaliteit oever
In de omringende poldersloten zijn enkele andere 

natuurvriendelijke oevers aangelegd. De flauwe oever 

biedt net meer mogelijkheden voor amfibieën en libellen 

dan de reguliere oever van een poldersloot. 

Ontwikkeling oever 
De lage scores van de STOWA in 2016 lijken, zoals toen 

ook al werd geopperd, een waarnemingseffect. De oever 

lijkt zich goed te ontwikkelen; de ecologie van de oever is 

toegenomen. De ecologie van het water blijft gelijk met 

een voldoende. 

Beoordeling oever
Wij beoordelen de oever als ‘Goed’. De oever ziet eruit 

als een mooie oever met hoge diversiteit aan inheemse 

planten. Het aantal waterplanten en drijflagen zijn goed 

vertegenwoordigd. Dit trekt vele verschillende soorten 

insecten en waterslakken aan, wat in de soortenlijst is af te 

lezen. 

Beheeradvies
Huidig beheer voortzetten. 

Stadswatertoets

Cijfers 
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Locatiekaart oever Bergen, Pijlkruid.

Foto Bergen Pijlkruid, 2016.
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Bergen,Pijlkruid - zorgboerderij Noorderhoeve

1-04-2014

Legenda
Monitoring



3838

Soort Aantal Soort Aantal

Planten Amfibieen

Blaartrekkende boterbloem 1 Gewone Pad 1

Brandnetel spec. 1 Groene Kikker onbekend 2

Bultkroos 1 Kleine Watersalamander 1

Egelskop spec. 1

Geknikte vossenstaart 1 Kevers

Gestreepte witbol 1 Geelrand onbekend 1

Gewone hoornbloem 1 Grote spinnende watertor 1

Gewoon varkensgras 1 Negentienstippelig lieveheersbeestje 1

Gladde witbol 1

Grof hoornblad 1 Libellen

Grote egelskop 1 Bloedrode heidelibel 1

Grote weegbree 1 Gewone oeverlibel 1

Holpijp 1 Lantaarntje 1

Hondsdraf 1

Kikkerbeet 1 Overige insecten

Klein kroos 1 Gewoon Spitskopje 1

Knikkend tandzaad 1 Hoornaar 1

Knopkroos 1 Platte waterwants 1

Kruipende boterbloem 1 Schorpioenvlieg onbekend 1

Lidrus 1 Staafwants 1

Madeliefje 1

Mannagras 1 Overige ongewervelden

Moerasmuur 1 Onechte paardenbloedzuiger 1

Moerasvergeet-mij-nietje 1 Rioolkieuwwormpje 1

Moeraswalstro 1

Pinksterbloem 1 Vissen

Puntkroos 2 Tiendoornige stekelbaars 1

Riet 1

Rietgras 1 Dagvlinders

Scherpe boterbloem 2 Bruin zandoogje 1

Schijfkamille 1

Slanke waterkers 1 Vogels

Smalle waterpest 1 Boerenzwaluw 1

Tenger fonteinkruid 1 Kauw 1

Veelwortelig kroos 2 Stormmeeuw 1

Veenwortel 2

Veldbeemdgras 1 Weekdieren

Veldzuring 1 Gewone schijfhoorn 1

Watergentiaan 1 Platte schijfhoren 1

Waterpeper 1 Poelslak onbekend 1

Wortelloos kroos 2 Stompe moerasslak 1

Zompvergeet-mij-nietje 1

Zwanenbloem 1
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3.7 Castricum, Draaiweide

Aantal vrijwilligers 3

Aantal bezoeken 7

Totaal aantal soorten 114

Totaal aantal waarnemingen 224

Algemene beschrijving
De oever ligt langs een water dat vrijwel jaarrond stroomt 

en gevoed wordt door indirect duinwater afkomstig uit 

Castricum. Het slootje van ongeveer vijf meter breed watert 

af op de Schulpvaart. De bodem is zandig. De oever grenst 

aan een weide waar weidevogelbeheer wordt toegepast. 

Trend Stadswatertoets
De beleving en de ecologie van het water zijn beide gelijk 

gebleven ten opzichte van vorig jaar. Mooi om te zien is 

hoe beide een gelijke trend laten zien en nu hun max lijken 

te hebben bereikt. De ecologie van de oever is na de jaren 

van daling toegenomen tot een ‘Goed’ . De vooruitgang 

van de ecologie van de oever is vooral te danken aan meer 

kritische soorten die op de oever zijn aangetroffen, zoals 

brede waterpest, rietorchis en pijlkruid. 

Beoordeling soortenlijst 
De oever is dit jaar zeer goed onderzocht. Er zijn tijdens 

de vele bezoeken van vele soortgroepen waarnemingen 

gedaan. Naast planten en vissen zijn er heel veel soorten 

insecten aangetroffen, waaronder haftenlarven. Dit duidt op 

een goede waterkwaliteit. Ook zijn er zes soorten slakken en 

vijftien soorten vogels waargenomen. Bij de vogels zijn ook 

de rode lijst soorten huiszwaluw en wulp gezien. 

Functionaliteit oever
De oever versterkt de weidevogelnatuur van het naast 

liggende perceel. Plas dras situaties zijn foerageerplekken 

voor weidevogels als scholekster en kuifeend. Langs de 

Schulpvaart zijn meerdere natuurvriendelijke oevers 

aangelegd. Deze oever maakt onderdeel uit van een 

netwerk aan natuurvriendelijke oevers.

Ontwikkeling oever 
De Stadswatertoets geeft aan dat de oever zich goed 

ontwikkelt. Het lijkt erop dat de ecologie van het 

water een beetje uit is ontwikkeld. Deze zit nu al twee 

achtereenvolgende jaren op een ‘Goed’, wat waarschijnlijk 

het maximaal haalbare is. De beleving zit al twee jaar op 

een ‘Zeer goed’. 

Beoordeling oever
Wij geven de oever een ‘Zeer goed’. De vele soorten en 

goede en stabiele ecologie van het water zijn zeer gunstig 

voor de oever ende biodiversiteit.

Beheeradvies
Maai de oever een maal per jaar en voer het maaisel (bij 

voorkeur na enige dagen) af. Dit jaar is het maaisel blijven 

liggen. Bij het laatste bezoek van de vrijwilligers was het 

niet opgeruimd. Laat ook een deel van de vegetatie staan 

zodat insecten kunnen overwinteren.

Stadswatertoets

Cijfers 

39
Blauwe reiger op de Draaiweide. (Foto; E. Velema)
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Locatiekaart oever Castricum, Draaiweide.

Foto oever Castricum, Draaiweide 2017.
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Soort Aantal Soort Aantal

Planten

Akkerdistel 1 Luzerne 1

Akkermelkdistel 1 Moerasvergeet-mij-nietje 1

Alisma spec. 1 Paardenbloem spec. 1

Beemdgras spec. 1 Perzikkruid + Beklierde duizendknoop 1

Brandnetel spec. 1 Pijlkruid 1

Brede waterpest 1 Pinksterbloem 1

Fijne waterranonkel 1 Puntkroos 1

Gewone berenklauw 1 Ridderzuring 1

Gewone hoornbloem 1 Riet 1

Gewone vogelmelk 1 Riet spec. 1

Grof hoornblad 1 Rietorchis 1

Grote egelskop 1 Rode klaver 1

Grote lisdodde 1 Schedefonteinkruid 1

Grote ratelaar 1 Scherpe boterbloem 1

Grote waterweegbree 1 Smalle waterweegbree 1

Grote weegbree 1 Veelwortelig kroos 1

Heen 1 Veenwortel 2

Heermoes 1 Veldzuring 1

Herik 1 Vogelwikke 1

Hopklaver 1 Watermunt 1

Kikkerbeet 1 Witte klaver 1

Kleine watereppe 1 Zegge spec. 1

Krulzuring 1

Amfibieen Dagvlinders

Bruine Kikker 1 Bruin zandoogje 1

Gewone Pad 3 Groot koolwitje 1

Groene Kikker onbekend 8 Icarusblauwtje 1

Kleine Watersalamander 4 Klein geaderd witje 2

Positieve soorten

Exoten
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Soort Aantal Soort Aantal

Algen en wieren Vissen

Cladophora spec. 1 Driedoornige stekelbaars 1

Darmwier onbekend 2 Kleine modderkruiper 4

Tiendoornige stekelbaars 8

Kevers Zeelt 1

Modderkever 1

Slootschrijvertje 1 Vogels

Viervlekkig Aziatisch lieveheersbeestje 1 Blauwe Reiger 2

Ziltwaterhaantje 1 Brandgans 1

Buizerd 3

Libellen Houtduif 1

Lantaarntje 4 Huiszwaluw 1

Waterjuffer onbekend 2 Kauw 1

Knobbelzwaan 2

Overige geleedpotigen Kuifeend 1

Arrenurus securiformis 1 Meerkoet 1

Diplodontus scapularis 1 Nijlgans 3

Poelpiraat 1 Rietzanger 1

Vlokreeft onbekend 4 Scholekster 1

Witte Kwikstaart 1

Overige insecten Wulp 2

Aardhommel-groep (W-Europa) 1 Zwarte Kraai 1

Akkerhommel 1

Bladloper 1 Weekdieren

Bosschaatsenrijder 1 Erwtenmossel onbekend 1

Coenosia tigrina 2 Gewone hoornschaal 5

Groene rietcicade 1 Gewone poelslak 8

Grote Groene Sabelsprinkhaan 1 Gewone schijfhoorn 5

Kroosvlindertje 1 Grote diepslak 3

Mug onbekend 1 Oorvormige poelslak 1

Platte waterwants 5 Ovale poelslak 2

Schaatsenrijder onbekend 1 Poelslak onbekend 1

Schietmot / Kokerjuffer onbekend 1 Posthoornslak 5

Spitsvleugelgrasuil 1

Staafwants 2 Overige ongewervelden

Tenger bootsmannetje 1 Achtogige bloedzuiger 1

Corixa spec. 5 Brede bloedzuiger 2

Sigara spec. 2 Onechte paardenbloedzuiger 3

Zoogdieren

Haas 1

Positieve soorten

Exoten



3.8 Heerhugowaard, Oostertocht
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Aantal vrijwilligers 2

Aantal bezoeken 2

Totaal aantal soorten 43

Totaal aantal waarnemingen 51

Algemene beschrijving
De oever ligt in de bebouwde kom van Heerhugowaard, 

langs de Oostertocht. Door regelmatig uitmalen van water 

uit een groot peilvlak naar de boezem, stroomt het water 

vaak. Het talud van land naar water is gelaagd.

Trend Stadswatertoets
De Stadswatertoets laat een duidelijke daling zien van de 

alle aspecten. De beleving en ecologie van de oever zijn 

beide gedaald van een ‘Zeer goed’  naar een ‘Voldoende’. 

De ecologie van het water is van een goed naar een 

voldoende gezakt. Er zijn duidelijk minder kritische soorten 

aangetroffen. 

Beoordeling soortenlijst 
In de soortenlijst is kleine egelskop de enige kritische 

soort. Er zijn niet veel plantensoorten gezien en er staan 

relatief veel bomen. In het water is alleen grof hoornblad 

aangetroffen. Wel zijn er vele verschillende soorten libellen 

en libellenlarven gezien wat duidt op een gevarieerde 

water- en oevervegetatie. Leuk is de waarneming van de 

gewone dwergvleermuis. Dit is de enige oever met een 

waarneming van een vleermuis. 

Functionaliteit oever
De oever maakt onderdeel uit van een netwerk 

van natuurvriendelijke oevers die elkaar onderling 

versterken. De oever zorgt voor paai- en opgroeigebied 

van verschillende soorten amfibieën en vissen in 

Heerhugowaard. 

Ontwikkeling oever 
De Stadswatertoets geeft lage waarden aan. Het is 

onduidelijk waardoor de waarden zo sterk achteruit zijn 

gegaan.  

Beoordeling oever
Wij geven de oever de beoordeling ‘Voldoende’. De 

oever heeft weinig soorten. Wel is de aanwezigheid van 

libellen en waterjuffers positief. Mogelijk zijn soorten die 

in de watervegetatie leven moeilijk te bereiken voor de 

vrijwilligers met een scheptnet (zie ook opmerking), maar 

gezien de achteruitgang van de soortenlijst is het mogelijk 

dat de oever achteruit gaat. 

Beheeradvies
Het is aan te raden uit te zoeken waardoor de oever zo 

achteruit is gegaan in waardes. Dan kan er beheeradvies 

worden gegeven.

Opmerking vrijwilligers
Als je de rapportage van 2016 leest lijkt het bijna of we op 

een andere plek zijn geweest. De vegetatie op de oever 

was erg droog, en grenst aan een struikenrij / bosschage. In 

het water leek de oever trapsgewijs te verlagen. De eerste 

30 cm kon met laarzen nog makkelijk gestaan worden, 

maar daarna werd het direct veel dieper. Scheppen was 

dan ook erg lastig want die 30 cm was dicht begroeid en 

lastig om tussen te komen met het schepnet. 

Stadswatertoets

Cijfers 

Kleine modderkruiper. Foto A. Beems
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Foto oever Heerhugowaard, Oostertocht, 2018.
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´
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Heerhugowaard, Oostertocht

1-04-2014

Legenda
Monitoring

Locatiekaart oever heerhugowaard, Oostertocht
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Soort Aantal Soort Aantal

Planten Kevers

Eik spec. 1 Groene struiksnuitkever 1

Gras onbekend 1

Grof hoornblad 2 Libellen

Grote egelskop 1 Azuurwaterjuffer 1

Heermoes 1 Houtpantserjuffer 1

Kleine egelskop 1 Lantaarntje 1

Kleine klaver 1 Vroege glazenmaker 1

Kornoelje spec. 1 Waterjuffer onbekend 2

Lidrus 1

Meidoorn spec. 2 Overige geleedpotige

Paardenbloem spec. 2 Gewone zoetwaterpissebed 1

Populier spec. 1

Riet 1 Overige insecten

Rietgras 1 Bootsmannetje onbekend 1

Rode klaver 2 Oeverwants onbekend 1

Rolklaver spec. 1 Schaatsenrijder onbekend 2

Roos spec. 1 Slijkvlieg 2

Sint-Janskruid 1

Veelwortelig kroos 1 Overige ongewervelden

Veenwortel 1 Bloedzuiger onbekend 1

Voederwikke 1

Wilg spec. 1 Vogels

Witbol spec. 1 Fuut 1

Witte klaver 1 Meerkoet 1

Zegge spec. 1

Zoogdieren

Vissen Gewone dwergvleermuis 1

Kleine modderkruiper 1

Weekdieren

Poelslak onbekend 2

Posthoornslak 1

Positieve soorten

Exoten
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3.9 Ilpendam, Monnickendammerijweg

Aantal vrijwilligers 3

Aantal bezoeken 1

Totaal aantal soorten 50

Totaal aantal waarnemingen 51

Algemene beschrijving
De oever is enkele jaren geleden aangelegd door delen van 

rietkragen uit te krabben. Hierdoor zijn smalle slootjes en 

vochtig tot nat rietland ontstaan, wat heeft gezorgd voor 

meer variëteit. 

Trend Stadswatertoets
Zowel de ecologie van de oever als de beleving zijn gezakt 

in de scores van de Stadswatertoets ten opzichte van 2016. 

In 2017 is de oever niet gemonitord. De ecologie van het 

water is gelijk gebleven met een slecht. De achteruitgang 

van de beleving en de ecologie van de oever zit hem met 

name in het lage aantal planten wat is waargenomen en 

daarmee dus ook minder kritische en sierlijke soorten. 

Soorten als grote watereppe en waterpunge ontbreken dit 

jaar. 

Beoordeling soortenlijst 
Er zijn geen kritische plantensoorten aangetroffen dit jaar. 

Soorten die in 2016 niet zijn aangetroffen en dit jaar wel zijn 

soorten van voedselrijke gronden als rietgras, kruipertje en 

paardenbloem. 

Er zijn verschillende jaarrond beschermde en rode lijst 

vogelsoorten aangetroffen, waarvan drie zwaluwsoorten. 

Ook zijn de rietvogels rietzanger en kleine karekiet 

aangetroffen. De oever is dus belangrijk voor vogels. De 

aangetroffen halsbandparkiet is een exoot die vanuit 

Amsterdam een steeds groter verspreidingsgebied krijgt.

Functionaliteit oever
Oever grenst aan de Purmerringvaart. Langs deze vaart 

zijn in de rietlanden meerdere oevers op de zelfde wijze 

uitgegraven. Samen versterken ze de biodiversiteit in en 

rond de ringvaart en omgeving. 

Ontwikkeling oever 
Het lijkt er op dat de oever voedselrijker wordt. De 

soortenlijst heeft dit jaar minder soorten en meer soorten 

van voedselrijke gronden.

Beoordeling oever
Wij geven de oever een ‘Goed’ vanwege de potentie die het 

heeft en de verbinding met de ringvaart. Verbindingen met 

de ringvaart blijven belangrijk zodat het ondiepe water ook 

kan dienen als paaiplek voor vissen. 

Beheeradvies
Indien de oever daadwerkelijk aan het verrijken is, dient 

wellicht een keer extra maaien en afvoeren plaats te vinden. 

Stadswatertoets

Cijfers 
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Locatiekaart oever Ilpendam, Monnickendammerrijweg.

Foto oever Ilpendam, Monnickendammerijweg, 2016
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Soort Aantal Soort Aantal

Planten Kevers

Blaartrekkende boterbloem 1 Gewone geelrand 1

Brandnetel spec. 1 Schrijvertje onbekend 2

Echte valeriaan 1

Fluitenkruid 1 Libellen

Gele lis 1 Lantaarntje 1

Gewone berenklauw 1 Watersnuffel 1

Gewone engelwortel 1

Grote weegbree 1 Vissen

Haagwinde 1 Tiendoornige stekelbaars 1

Heermoes 1

Kleefkruid 1 Vogels

Koolzaad 1 Blauwe Reiger 1

Kropaar 1 Boerenzwaluw 1

Kruipertje 1 Gierzwaluw 1

Paardenbloem 1 Halsbandparkiet 1

Ridderzuring 1 Huismus 1

Riet 1 Huiszwaluw 1

Rietgras 1 Kauw 3

Scherpe boterbloem 1 Kleine Karekiet 1

Veldbeemdgras 1 Koolmees 1

Vergeet-mij-nietje spec. 1 Spreeuw 1

Vossenstaart spec. 1 Torenvalk 1

Witte dovenetel 1

Weekdieren

Overige insecten Poelslak onbekend 1

Akkerhommel 1 Posthoornslak 1

Duikerwants onbekend 1 Zwarte wegslak / Donkere wegslak 1

Gewone steekmug 1

Grijze regendaas 1

Huisvlieg 1

Platte waterwants 1

Roofvlieg onbekend 1

Rouwvlieg 1

Positieve soorten

Exoten
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3.10 Oosthuizen, Koning

Aantal vrijwilligers 2

Aantal bezoeken 5

Totaal aantal soorten 120

Totaal aantal waarnemingen 1142

Algemene beschrijving
De oever bestaat uit een drasoever van enkele decimeters 

diep achter een beschoeiing bestaande uit takkenbossen. 

De oever grenst aan een half verharde weg en aan 

weidegrond. De oever is niet uit afgerasterd tegen het vee. 

Trend Stadswatertoets
De beleving en de ecologie van de oever zijn gelijk 

gebleven met 2017 met een ‘Voldoende’ en ‘Zeer goed’. De 

ecologie van het water krijgt, net als in 2016 een ‘Slecht’; er 

zijn geen waterplanten aanwezig. 

Beoordeling soortenlijst 
De kritische soort waterscheerling is weer aangetroffen 

dit jaar na afwezigheid in 2017. Waterscheerling 

speelt een belangrijke rol bij de vorming van drijftillen 

in het verlandingsproces. Verder zijn de kritische 

soorten zompvergeet-mij-nietje, naaldwaterbies en 

moerasmelkdistel aangetroffen. 

Er zijn twee soorten Amerikaanse rivierkreeft aangetroffen; 

de gevlekte en de Amerikaanse. Beide zijn exoten. Verder 

zijn er veel verschillende overige insecten aangetroffen; 

nachtvlinders (gamma-uil), vliegen, wantsen en 

sprinkhanen (wekkertje).

Functionaliteit oever
Over een lengte van 250 meter is de oever ingericht als 

plasberm. Lokaal en voor de directe omgeving fungeert 

deze oever als paaiplek en vooral opgroeiplek voor vissen. 

Het vormt een natuurlijke stapsteen in de polder Zeevang.

Ontwikkeling oever 
De ecologie van de oever scoort een ‘Goed’. Uit de 

soortenlijst is geen duidelijke trend waar te nemen. 

Alleen de ecologie van het water blijft erg achter. Uit 

de metingen van de waterbox is gebleken dat het 

doorzicht erg slecht is. Hierdoor blijft de ontwikkeling van 

waterplanten achter. De aanwezigheid van waterkevers, 

waterslakken en libellen geeft aan dat de waterkwaliteit 

niet slecht is. 

Beoordeling oever
Wij geven de oever dit jaar een ‘Goed’. Hoewel de ecologie 

van de oever uitstekend is, is de oever verruigd en blijft de 

ontwikkeling van waterplanten achter. 

Beheeradvies
Zoals de vrijwilligers aangeven is de oever aan het 

verruigen. Dit zal uiteindelijk de ecologie waarde geen 

goed doen. Wellicht moet er in enkele jaren vaker gemaaid 

worden om dit te voorkomen.

Opmerking vrijwilligers
Net als vorig jaar merken de vrijwilligers op dat de oever 

verruigd is. Er staat veel harig wilgenroosje en de boer heeft 

twee stukjes opgevuld met grond. 

Stadswatertoets

Cijfers 
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Locatiekaart oever Oosthuizen, Koning.

Foto, oever Oosthuizen, Koning 2018.
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WLD NVO Koning te Oosthuizen
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Soort Aantal Soort Aantal

Planten

Akkerdistel 1 Melganzenvoet 1

Akkermelkdistel 1 Moerasandoorn 2

Berenklauw spec. 4 Moerasmelkdistel 1

Bitterzoet 1 Moerasvergeet-mij-nietje 1

Engels raaigras 1 Moeraswalstro 1

Fluitenkruid 1 Naaldwaterbies 1

Geknikte vossenstaart 1 Oeverzegge 1

Gekroesde melkdistel 1 Paardenbloem spec. 1

Gele lis 1 Perzikkruid 1

Gele waterkers 1 Pitrus 1

Gewone berenklauw 1 Ratelaar spec. 1

Gewone engelwortel 1 Riet 1

Gewone hoornbloem 1 Riet spec. 1

Gewone melkdistel 1 Ruw beemdgras 1

Gewone / Slanke waterbies 1 Scherpe boterbloem 1

Gewoon varkensgras 1 Schijfkamille 1

Grote brandnetel 1 Smal tandzaad 1

Grote egelskop 1 Smalle weegbree 1

Grote kroosvaren 1 Speerdistel 1

Grote lisdodde 1 Tuinwolfsmelk 1

Grote weegbree 1 Veenwortel 1

Haagwinde 1 Veldereprijs 1

Harig knopkruid 1 Veldzuring 1

Harig wilgenroosje 1 Viltige basterdwederik 1

Heen + Oeverbies 1 Vogelmuur 1

Herderstasje 1 Watermunt 1

Hoge cyperzegge 1 Waterpeper 1

Hopklaver 1 Waterscheerling 1

Klein kroos 1 Watertorkruid 1

Klein kruiskruid 1 Waterzuring 1

Kleine leeuwenbek 1 Wilgenroosje 1

Kleine varkenskers 1 Witbol spec. 1

Kleine watereppe 1 Witte klaver 1

Kluwenzuring 1 Wolfspoot 1

Koninginnekruid 2 Wortelloos kroos 1

Kruipende boterbloem 1 Zompvergeet-mij-nietje 1

Krulzuring 1 Zwarte els 1

Madeliefje 1

Positieve soorten

Exoten
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Soort Aantal Soort Aantal

Kevers Vissen

Aardvlo onbekend 2 Baars 1

Kleine rode weekschild 1 Bittervoorn 3

Koolaardvlo onbekend 1 Tiendoornige stekelbaars 1

Zevenstippelig lieveheersbeestje 2

Dagvlinders

Libellen Argusvlinder 2

Gewone oeverlibel 2 Dagpauwoog 1

Heidelibel onbekend 1 Klein geaderd witje 1

Lantaarntje 3 Klein koolwitje 3

Libel onbekend 1 Kleine vos 1

Koolwitje onbekend 1

Overige geleedpotigen

Gevlekte Amerikaanse Rivierkreeft 2 Vogels

Rode Amerikaanse Rivierkreeft 2 Blauwe Reiger 1

Schuimbeestje 1 Buizerd 1

Watervlo onbekend 1 Grauwe Gans 3

Wolfspin (Pardosa) onbekend 1 Kleine Karekiet 1

Wolfspin onbekend 1 Meerkoet 1

Scholekster 1

Overige insecten Wilde Eend 1

Akkerhommel 1 Wulp 1

Blinde bij 1

Bootsmannetje onbekend 1 Zoogdieren

Dambordvlieg onbekend 1 Haas 1

Dansmug onbekend 1

Elzenvlieg 1

Gamma-uil 1

Gewone duikerwants 1

Langpootmug (familie) onbekend 1

Vlieg onbekend 1

Wekkertje 1

Zwarte Vlieg onbekend 1

Zweefvlieg onbekend 1

Positieve soorten

Exoten
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3.11 Purmerland, WLD Dekker

Aantal vrijwilligers 5

Aantal bezoeken 3

Totaal aantal soorten 66

Totaal aantal waarnemingen 90

Algemene beschrijving
De oever bestaat uit een drasoever van enkele decimeters 

diep achter een beschoeiing bestaande uit takkenbossen. 

De oever grenst aan weidegrond. De oever is niet 

uitgerasterd voor het vee. 

Trend Stadswatertoets
De ecologie van het water is gestegen en de beleving is 

gelijk gebleven. De ecologie van de oever is echter gezakt 

van een zeer goed naar een voldoende. Moerasmelkdistel 

en waterscheerling zijn niet meer aangetroffen. De 

ecologie van het water is gestegen doordat het doorzicht is 

toegenomen.

Beoordeling soortenlijst 
Ook dit jaar zijn er weer veel kieviten waargenomen op de 

oever. De oever is nog altijd van belang voor weidevogels. 

De aanwezigheid van de waterspin geeft aan dat het 

doorzicht van het water goed is, want deze leeft in helder 

water. 

Opvallend is dat de exoot het Aziatisch lieveheersbeestje 

is aangetroffen. Deze invasieve soort is ingevoerd ter 

bestrijding van bladluizen maar blijkt zich ook tegoed 

te doen aan de larven van kevers, zoals die van andere 

lieveheersbeestjes.

Functionaliteit oever
De beschoeiing met plasoever is over een lengte van 300 

meter aangelegd in een verder waterrijke veenpolder met 

veel weidevogels. De oever heeft een toegevoegde waarde 

voor de aanwezige weidevogels en andere insecteneters, 

zij profiteren van het grote voedselaanbod van de oever.

Ontwikkeling oever
De Stadswatertoets laat op het gebied van ecologie van 

het water een positieve ontwikkeling zien. De ecologie 

van de oever is gezakt. Wellicht is de in 2017 voorspelde 

verlanding van de oever met takkenbossen en plasberm 

ingezet. 

Beoordeling oever
Wij geven de oever dit jaar een ‘Goed’. Dit op basis van de 

uitslag van de watertoets. Hoewel de ontwikkeling van de 

oever zijn top lijkt te hebben bereikt is het water nog in 

ontwikkeling. 

Beheeradvies
Huidige beheer voortzetten.

Stadswatertoets

Cijfers 

53
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Foto oever Purmerland, WLD Dekker, 2016

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard
T: 072-5828282
E: info@hhnk.nl

´
© Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard

Naam: 

Datum: 08-03-2016

WLD Dekker Purmerland

Locatiekaart oever Purmerland WLD Dekker
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Soort Aantal Soort Aantal

Planten Vogels

Akkerwinde 1 Blauwe Reiger 1

Boterbloem spec. 2 Boerenzwaluw 1

Dovenetel spec. 1 Buizerd 1

Duizendknoop spec. 2 Kievit 1

Fluitenkruid 2 Kokmeeuw 1

Gewoon varkensgras 1 Meeuw (Larus) onbekend 1

Grote lisdodde 1 Scholekster 1

Haagwinde 1 Wilde Eend 1

Harig wilgenroosje 3 Witte Kwikstaart 1

Hondsdraf 1

Hondsdraf spec. 1 Overige geleedpotigen

Kikkerbeet 1 Vlokreeft onbekend 1

Kleefkruid 1 Watermijt onbekend 1

Klein kroos 1 Waterspin 1

Kleine watereppe 4

Kweek 1 Overige insecten

Lepelblad spec. 1 Hommelbijvlieg 1

Moerasvergeet-mij-nietje 1 Paardenhorzel 1

Paardenbloem 1 Schaatsenrijder onbekend 1

Riet 3 Vlieg onbekend 1

Rietgras 2

Smal tandzaad 3 Weekdieren

Smalle waterpest 1 Gewone poelslak 2

Veenwortel 1 Kielnaaktslak onbekend 1

Vogelmuur 1 Poelslak onbekend 1

Watermunt 3 Posthoornslak 1

Watermunt + Kransmunt 1 Slak onbekend 1

Waterpest spec. 1

Waterzuring 1 Amfibieen

Wilg spec. 2 Kikker spec. 1

Witte klaver 1

Wolfspoot 5 Dagvlinders

Zuring spec. 3 Atalanta 1

Kevers Vissen

Bleekgele weekschildkever 1 Baars 1

Citroenlieveheersbeestje 1 Blankvoorn 1

Gewone geelrand 1

Groene distelschildpadtor 1 Libellen

Lieveheersbeestje onbekend 1 Lantaarntje 2

Viervlekkig Aziatisch lieveheersbeestje 1

Zoogdieren

Haas 1

Positieve soorten

Exoten



Landschap Noord-Holland - Biodiversiteitsmonitoring natuurlijke oevers HHNK,  Oevermonitoring door vrijwilligers 2018

3.12 Schermerhorn, Boezemland Havikmolen

Aantal vrijwilligers 2

Aantal bezoeken 1

Totaal aantal soorten 40

Totaal aantal waarnemingen 40

Algemene beschrijving
De oever bij de Haviksmolen bestaat uit boezemland waar 

in 2014 delen zijn afgeplagd en zijn uitgegraven. Er is een 

langgerekte poel in het rietland gegraven. Grenzend aan 

een dijkje is een oude tussensloot aanwezig.

Trend Stadswatertoets
Zowel de beleving als de ecologie van de oever zijn dit 

jaar gezakt in score. De ecologie van de oever zit met zijn 

‘Goed’ weer op het niveau van 2016 en de beleving met 

een ‘Voldoende’ weer op het niveau van 2015. De lagere 

score van 2018 komt doordat er minder sierlijke soorten zijn 

aangetroffen en vanwege een laag flab. 

Beoordeling soortenlijst 
Er zijn dit jaar minder soorten waargenomen dan vorig jaar. 

De kritische dotterbloem en echte koekoeksbloem zijn 

nog aanwezig. Van de rietvogels is alleen de rietzanger nog 

waargenomen. 

Functionaliteit oever
De oever is afwijkend van de overige oevers van het 

oevermonitoringsproject. Het is geen oever met een flauw 

talud maar een rietland dat afgeplagd en uitgegraven is. De 

overgang naar water is vrij abrupt. Langs het aangrenzende 

water, de ringvaart van de Schermer, zijn meerder 

boezemlanden omgevormd tot meer gevarieerde oevers 

met sloten en poelen. De oever functioneert als stapsteen 

tussen de diverse boezemlanden. In de zomer is de oever 

dicht begroeid met riet en biedt het nestgelegenheid aan 

rietvogels. 

Ontwikkeling oever 
De Stadswatertoets laat dit jaar een daling in scores zien. 

Het is onduidelijk wat de oorzaak van deze afname in 

soorten is. Warmte, voedselrijkdom en droogte zijn over het 

algemeen veroorzakers van flab. Het is goed deze nagetieve 

ontwikkeling in de gaten te houden. 

Beoordeling oever
Wij geven de oever de beoordeling ‘Voldoende’. De kritische 

soorten zijn afgenomen en het is niet duidelijk of er 

watervegetatie aanwezig is.

Beheeradvies
Het is onduidelijk waardoor de afname van kritische soorten 

en de flab heeft veroorzaakt. Mogelijk is de oever aan het 

verrijken. In dat geval moet er een of enkele jaren vaker dan 

een maal per jaar gemaaid worden.

Stadswatertoets

Cijfers 

56
Rietzanger. H. van Groen
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Foto oever Schermerhorn, Boezemland Havikmolen 2018.

Molendijk

Molendijk

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard
T: 072-5828282
E: info@hhnk.nl

Naam : 

Datum: 

´

© Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard

Schermerhorn, Boezemland Havikmolen Noord 

1-04-2014

Legenda
Monitoring

Locatiekaart oever Schermerhorn, Boezemland Havikmolen. 
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Soort Aantal Soort Aantal

Planten Vogels

Dotterbloem 1 Rietzanger 1

Echte koekoeksbloem 1

Echte witbol 1 Mossen

Engelwortel 1 bronmos 1

Fioringras 1 dikkopmos 1

Gele lis 1

Gewone berenklauw 1 Algen en wieren

Gewoon reukgras 1 draadalgen 1

Grote brandnetel 1

Grote kattenstaart 1

Grote valeriaan 1

Haagwinde 1

Harig wilgenroosje 1

Hondsdraf 1

Kleine lisdodde 1

Kleine watereppe 1

Kluwenzuring 1

Koninginnekruid 1

Moeraswalstro 1

Oeverzegge 1

Penningkruid 1

Pinksterbloem 1

Ridderzuring 1

Riet 1

Rietzwenkgras 1

Rood zwenkgras 1

Scherpe boterbloem 1

Smeerwortel 1

Speenkruid 1

Veldbeemdgras 1

Veldzuring 1

Watermunt 1

Witte dovenetel 1

Witte klaver 1

Wolfspoot 1

Zomp-vergeet-mij-nietje 1

Positieve soorten

Exoten
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3.13 Starnmeer, Knollendammervaart 1

Aantal vrijwilligers 3

Aantal bezoeken 4

Totaal aantal soorten 88

Totaal aantal waarnemingen 88

Algemene beschrijving
De oever bestaat uit een plasoever van 50 a 60 cm diep 

achter een wiepenbeschoeiing. Het droge deel maakt 

onderdeel uit van een wegberm. De overgang van land 

naar water wordt gedomineerd door groei van riet. 

Belangrijk voor de beleving is het weidse uitzicht vanaf de 

dijk langs de vaart naar beide kanten. Aan de ene kant kijkt 

men uit op de Starnmeerpolder, aan de andere kant op het 

Wormer- en Jisperveld.

Trend Stadswatertoets
De beleving en de ecologie van het water zijn onveranderd. 

De ecologie van de oever is echter gezakt van een ‘Zeer 

goed’ naar een ‘Goed’. Daling van de score komt doordat er 

minder kritische soorten zijn waargenomen. Waterpunge en 

grote watereppe staan dit jaar niet op de soortenlijst.

De ecologie van het water is gelijk gebleven, omdat ook dit 

jaar geen waterplanten zijn aangetroffen. 

Beoordeling soortenlijst 
Dit jaar is er wederom een grote verscheidenheid aan 

vogels aangetroffen op de oever; watervogels (bergeend 

en wilde eend), roofvogels (buizerd en torenvalk), rietvogels 

(rietzanger) en weidevogels (grutto, tureluur, veldleeuwerik) 

zijn allemaal vertegenwoordigd. Verder is de kritische soort 

de dotterbloem aangetroffen. Hoewel er geen vissen zijn 

waargenomen is wel de zwanenmossel aanwezig, dit biedt 

in ieder geval mogelijkheden voor de bittervoorn (die in 

2015 nog wel werd waargenomen).

Functionaliteit oever
Over vele honderden meters zijn plasoevers aangelegd 

door middel van een vooroever bestaande uit wiepen. 

De oevers van de Knollendammervaart vormen 

samen een corridor van natuurvriendelijke oevers die 

de natuurwaarden verhogen. Zij zijn een zeer goede 

voortplantingsplek voor amfibieën. 

Ontwikkeling oever 
De oever ontwikkelt zich goed als we kijken naar de 

Stadswatertoets. Het aantal planten met sierwaarde is 

toegenomen en de beleving is nog steeds goed. Wat 

achter blijft is de ecologie van het water.

Beoordeling oever
Wij geven de oever een ‘Goed’. De scores van de 

Stadswatertoets zijn goed en de ligging van de oever is 

van belang voor de aangrenzende weidevogelgebieden, 

omdat de oever de insectenrijkdom (dus voedsel voor 

weidevogels) verhoogt. 

Beheeradvies
Maai de oeverzone een maal per jaar in plaats van 2 maal 

per jaar. Ook kan de maaihoogte worden aangepast, 

aangezien er nu erg kort gemaaid wordt (zie opmerking 

vrijwilligers).

Opmerkingen vrijwillgers
Hoewel er in grote lijnen weinig veranderd was ten 

opzichte van 2017 op de oever, waren er dit jaar wel 

omstandigheden die het onderzoek moeilijk maakten. 

Allereerst was dat het maaibeheer. Bij het eerste bezoek 

in april was de rietkraag afgemaaid. Omdat het nog vroeg 

in het jaar was leverde dit nog weinig problemen op. Bij 

een volgend bezoek in juni was de berm echter vanaf de 

rietkraag tot de weg grondig tot op de bodem afgemaaid. 

Dit maakte verder vegetatieonderzoek vrijwel onmogelijk. 

Daarop volgde nog de droge zomer waardoor het wat 

betreft de vegetatie een schamele boel bleef. 

Stadswatertoets

Cijfers 
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Locatiekaart oever Starnmeer, Knollendammervaart.

Foto oever Starnmeer, Knollendammervaart 1 2018.
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Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard
T: 072-5828282
E: info@hhnk.nl

Naam : 

Datum: 

´

© Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard

NVO Knollendammevaart te Starnmeer

5-03-2015

Legenda
Monitoring
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Soort Aantal Soort Aantal

Planten

Dotterbloem 1 Oeverzegge 1

Echte valeriaan 1 Paardenbloem spec. 1

Engels raaigras 1 Paarse dovenetel 1

Fluitenkruid 1 Penningkruid 1

Gele lis 1 Pinksterbloem 1

Gele waterkers 1 Ridderzuring 1

Gestreepte witbol 1 Riet 1

Gewone berenklauw 1 Rietgras 1

Gewone engelwortel 1 Rood zwenkgras 1

Gewone hoornbloem 1 Ruw beemdgras 1

Gewone smeerwortel 1 Scherpe boterbloem 1

Glanshaver 1 Smalle weegbree 1

Grote brandnetel 1 Speenkruid 1

Haagwinde 1 Veldbeemdgras 1

Harig wilgenroosje 1 Veldzuring 1

Hondsdraf 1 Vergeet-mij-nietje spec. 1

Kattenstaart spec. 1 Vossenstaart spec. 1

Kleine veldkers 1 Watermunt 1

Kool spec. 1 Waterzuring 1

Kropaar 1 Witbol spec. 1

Kruipende boterbloem 1 Witte dovenetel 1

Liesgras 1 Wolfspoot 1

Lisdodde spec. 1 Zachte dravik 1

Madeliefje 1 Zwart tandzaad 1

Moerasandoorn 1

Positieve soorten

Exoten
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Soort Aantal Soort Aantal

Vogels Amfibieen

Bergeend 1 Groene Kikker onbekend 1

Blauwe Reiger 1

Boerenzwaluw 1 Libellen

Buizerd 1 Gewone oeverlibel 1

Ekster 1 Waterjuffer onbekend 1

Fuut 1

Gierzwaluw 1 Mossen

Grauwe Gans 1 Beekmos 1

Grutto 1 Fijn Laddermos 1

Kauw 1 Gewoon Dikkopmos 1

Kievit 1

Kleine Mantelmeeuw 1 Overige insecten

Kokmeeuw 1 Steenhommel 1

Koolmees 1

Meerkoet 1 Dagvlinders

Merel 1 Atalanta 1

Nijlgans 1 Koolwitje onbekend 1

Rietzanger 1

Scholekster 1 Weekdieren

Spreeuw 1 Poelslak onbekend 1

Torenvalk 1 Zwanenmossel 1

Tureluur 1

Turkse Tortel 1

Veldleeuwerik 1

Visdief 1

Wilde Eend 1

Zilvermeeuw 1

Zwarte Kraai 1

Positieve soorten

Exoten
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3.14 Starnmeer, Knollendammervaart 2

Aantal vrijwilligers 3

Aantal bezoeken 4

Totaal aantal soorten 85

Totaal aantal waarnemingen 85

Algemene beschrijving
De oever bestaat net als Knollendammervaart 1 uit een 

plasoever van 50 a 60 cm diep. Het droge deel maakt 

onderdeel uit van een wegberm. De overgang van land 

naar water wordt gedomineerd door groei van riet. 

Trend Stadswatertoets
De oever is niet veel veranderd sinds 2017. Alle waarden van 

de Stadswatertoets zijn gelijk gebleven. 

Beoordeling soortenlijst 
Kritische plantensoorten zijn de dotterbloem, rietorchis 

en de echte koekoeksbloem. Alle drie de soorten zijn 

typisch voor natte bodems. Verder zijn veel vogelsoorten 

van de rode lijst aangetroffen, het gaat om boerenzwaluw, 

huiszwaluw, tureluur en grutto. 

Functionaliteit oever
De functionaliteit van de oever is net als 

Knollendammervaart 1 een corridor aan plasoever met 

vele paaiplekken voor vis en voortplantingsplekken voor 

amfibieën. 

Ontwikkeling oever 
De ontwikkeling van de oever lijkt te zijn gestagneerd. De 

uitkomsten van de Stadswatertoets en de soortenlijsten 

komen voor een groot deel overeen met voorgaande 

jaren. Het zou mooi zijn als de watervegetatie zich gaat 

ontwikkelen. 

Beoordeling oever
Wij geven deze oever net als de Knollendammervaart 1 een 

‘Goed’ omdat de beoordeling goed is. De ligging van oever 

is van belang voor de aangrenzende weidevogelgebieden, 

omdat de oever de insectenrijkdom (dus voedsel voor 

weidevogels) verhoogt. 

Beheeradvies
Huidig beheer voortzetten.

Opmerkingen vrijwilligers
Op deze oever overheerst de rietkraag. Wel heeft deze 

oever in vergelijking met Knollendammervaart 1 een 

andere kwaliteit. Aan de wegzijde is de strook tussen het 

riet en de wegberm lager gelegen en natter. Dit heeft 

gevolgen voor de vegetatie en levert soorten op als 

rietorchis, penningkruid, zegges, pitrus en puntmos.

Stadswatertoets

Cijfers 
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Overzicht foto 2018 (Foto T. Ikelaar)
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Locatiekaart oever Starnmeer, Starnmeerdijk

Foto oever Starnmeerdijk 2018

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard
T: 072-5828282
E: info@hhnk.nl

´
© Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard

Naam: 

Datum: 08-03-2016

Starnmeer, Knollendammervaart Starnmeerdijk-2
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Soort Aantal Soort Aantal

Planten

Dotterbloem 1 Pinksterbloem 1

Echte koekoeksbloem 1 Pitrus 1

Echte valeriaan 1 Reukgras spec. 1

Engels raaigras 1 Riet 1

Engelwortel spec. 1 Rietgras 1

Gele lis 1 Rietorchis 1

Gewone berenklauw 1 Rode klaver 1

Gewone hoornbloem 1 Rood zwenkgras 1

Gewone smeerwortel 1 Rupsklaver spec. 1

Glanshaver 1 Ruw beemdgras 1

Grote brandnetel 1 Scherpe boterbloem 1

Grote weegbree 1 Smalle weegbree 1

Haagwinde 1 Speenkruid 1

Harig wilgenroosje 1 Struisgras spec. 1

Hondsdraf 1 Valse voszegge 1

Koolzaad + Raapzaad 1 Veldzuring 1

Kropaar 1 Vergeet-mij-nietje spec. 1

Kruipende boterbloem 1 Vogelmuur 1

Liesgras 1 Vossenstaart spec. 1

Lisdodde spec. 1 Watermunt 1

Madeliefje 1 Waterzuring 1

Margriet spec. 1 Witbol spec. 1

Oeverzegge 1 Witte dovenetel 1

Paardenbloem 1 Witte klaver 1

Penningkruid 1 Wolfspoot 1

Perzikkruid 1 Zachte dravik 1

Liesgras 1 Zachte dravik 1

Madeliefje 1

Positieve soorten

Exoten
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Vogels Overige insecten

Aalscholver 1 Dansmug onbekend 1

Boerenzwaluw 1 Steenhommel 1

Bruine Kiekendief 1

Buizerd 1 Dagvlinders

Ekster 1 Hooibeestje 1

Fuut 1 Koolwitje onbekend 1

Grutto 1

Houtduif 1 Weekdieren

Huiszwaluw 1 Zwanenmossel 1

Kauw 1

Kievit 1 Algen en wieren

Kleine Mantelmeeuw 1 Groenalg onbekend 1

Kokmeeuw 1

Meerkoet 1 Amfibieen

Merel 1 Groene Kikker onbekend 1

Nijlgans 1

Rietzanger 1 Mossen

Scholekster 1 Fijn Laddermos 1

Tureluur 1 Gewoon Dikkopmos 1

Vink 1 Gewoon Puntmos 1

Waterhoen 1 Rond Boogsterrenmos 1

Wilde Eend 1

Positieve soorten

Exoten
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3.15 Uitgeest Hendriksloot

Aantal vrijwilligers 4

Aantal bezoeken 8

Totaal aantal soorten 103

Totaal aantal waarnemingen 194

Algemene beschrijving
Het is een oever in het landelijk gebied, grenzend aan 

een extensief beheerde weide. De oever grenst aan de 

Hendriksloot. Dit is een brede sloot, waarvan het water 

afkomstig is uit de duinen en door de bebouwde kom van 

Castricum wordt geleid. Het water is matig voedselrijk. De 

oever bestaat uit een flauw talud dat over een grote breedte 

is afgegraven aan alle zijden van het perceel. 

Trend Stadswatertoets
De Stadswatertoets laat in alle opzichten een stijging zien. 

De beleving en de ecologie van de oever zijn na twee 

stabiele jaren gestegen van een ‘Voldoende’ naar een ‘Goed’. 

De ecologie van het water is wederom gestegen en zit nu 

ook op een ‘Goed’. 

Beoordeling soortenlijst 
Er zijn dit jaar drie kritische soorten aangetroffen, het gaat 

om moeraszoutgras, platte rus en schedefonteinkruid. 

Opvallend is het grote aantal verschillende soorten vissen. 

Er zijn zowel jonge als volwassen dieren aangetroffen. Een 

leuke waarneming is de kleine vuurvlinder, een soort die in 

Noord-Holland voornamelijk in de duingraslanden te vinden 

is. 

Functionaliteit oever
Vrijwel alle oevers van het perceel zijn natuurvriendelijk 

ingericht. Door de grote lengte van de natuurvriendelijke 

oevers zal de  biodiversiteit zal toenemen. 

Naast natuur is de oever ook van cultuurhistorsich belang. 

Het reliëf in het landschap accentueert het Oer IJ-verleden.

Beoordeling oever
Wij geven de oever dit jaar een ‘Goed’. De oever scoort op 

alle vlakken goed. Mogelijk kan de oever nog groeien op 

het gebied van beleving en/of kritische soorten. 

Beheeradvies
Huidig beheer handhaven. Mogelijk wel een groter 

oppervlak maaien; zie opmerking vrijwilligers.

Opmerking vrijwilligers
Door verschillende vrijwilligers is enthousiast gereageerd 

op de soortenrijkdom van de oever. 

In september zagen de vrijwilligers opvallend meer 

ondergedoken waterplanten dan in juli. 

Als tip geven zij mee om verder uit de oever maaien; nu is 

tot aan de rietkraag gemaaid.

Stadswatertoets

Cijfers 

Baars en zeelt gevangen op de oever. (foto. R Beentjes)
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Locatiekaart oever Hendriksloot, Uitgeest

Foto Hendriksloot Uitgeest 2017

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard
T: 072-5828282
E: info@hhnk.nl

´
© Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard

Naam: 

Datum: 08-03-2016

Hendriksloot Uitgeest
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Soort Aantal Soort Aantal

Planten

Akkerdistel 1 Paardenbloem 1

Akkerkers 2 Paardenstaart spec. 1

Basterdwederik spec 2 Paddenrus 1

Beekpunge 1 Pinksterbloem 2

Blaartrekkende boterbloem 1 Platte rus 1

Gele lis 1 Ridderzuring 1

Gele maskerbloem 3 Riet 2

Gele waterkers 1 Rode klaver 3

Gewone hoornbloem 2 Schedefonteinkruid 1

Grof hoornblad 3 Slanke waterkers + Witte waterkers 2

Grote weegbree 2 Smalle waterpest 1

Harig wilgenroosje 2 Smalle weegbree 1

Heen 2 Spiesmelde 1

Heermoes 1 Valse voszegge 2

Kamgras 1 Veldzuring 2

Kikkerbeet 2 Vertakte leeuwentand 1

Kikkerbeet spec. 1 Watermunt 3

Klein kroos 1 Waterzuring 2

Kleine klaver 1 Witte klaver 3

Kleine watereppe 3 Wolfspoot 1

Waterranonkel spec. 1 Zegge spec. 1

Kruipende boterbloem 3 Zilverschoon 3

Liesgras 3 Zomereik 2

Madeliefje 3 Zomp- / moerasvergeet-mij-nietje 3

Moerasandoorn 3 Zuring spec. 2

Moeraswalstro 2 Zwanenbloem 3

Moeraszoutgras 1 Zwart tandzaad 1

Oeverzegge 1

Positieve soorten

Exoten
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Soort Aantal Soort Aantal

Vogels Algen en wieren

Boerenzwaluw 1 Aphanothece stagnina 1

Fuut 2 Cladophora spec 1

Meerkoet 2 Darmwier onbekend 1

Wilde Eend 1

Witte Kwikstaart onbekend 1 Vissen

Alver 1

Overige geleedpotigen Baars 3

Gevlekte Amerikaanse Rivierkreeft 3 Bittervoorn 6

Vlokreeft onbekend 3 Blankvoorn 1

Brasem 1

Overige insecten Brasem of Kolblei 1

Bootsmannetje onbekend 1 Driedoornige stekelbaars 4

Buiktandje 2 Karper: onbepaald 1

Corixa spec. 1 Kleine modderkruiper 3

Elzenvlieg 1 Tiendoornige stekelbaars 3

Gewoon bootsmannetje 1 Zeelt 2

Groene rietcicade 1

Platte waterwants 4 Libellen

Sigara spec. 1 Lantaarntje 1

Staafwants 2 Waterjuffer onbekend 1

Stalvlieg 1

Overige ongewervelden

Weekdieren Vissenbloedzuiger 1

Erwtenmossel onbekend 1

Gewone poelslak 4 Kevers

Grote diepslak 4 Geelrand onbekend 1

Oorvormige poelslak 4 Graphoderus cinereus 1

Ovale poelslak 2 Tuimelaar 2

Schildersmossel 3

Zwanenmossel 2 Vlinders

Kleine vuurvlinder 1

Amfibieen Turkse uil 1

Groene Kikker onbekend 3

Meerkikker 1

Positieve soorten

Exoten



Landschap Noord-Holland - Biodiversiteitsmonitoring natuurlijke oevers HHNK,  Oevermonitoring door vrijwilligers 2018

3.16 Ursem, Drechterlandsedijk

Aantal vrijwilligers 2

Aantal bezoeken 12

Totaal aantal soorten 131

Totaal aantal waarnemingen 253

Algemene beschrijving
De oever is een in 2013 afgegraven boezemland dat 

bestond uit een verruigd rietland. Achter de oude oever is 

het boezemland diep uitgegraven tot een flauw oplopend 

talud met enkele ondiepten. Het water betreft de ringvaart 

van de Schermer. Het droge deel gaat van oever over naar 

een wegberm. 

Trend Stadswatertoets
De beoordelingen van de Stadswatertoets zitten op 

hetzelfde niveau van 2017 en 2015. De samenstelling van 

de vegetatie is iets veranderd, maar dat heeft de STOWA 

scores niet beinvloed. 

Beoordeling soortenlijst 
Kritische soorten die zijn aangetroffen dit jaar zijn poelruit, 

bittere veldkers en hangende zegge. De aangetroffen 

haftenlarven duiden op een goede waterkwaliteit. 

Er zijn dit jaar weer veel vogels waargenomen. Visdief en 

huiszwaluw zijn twee soorten van de rode lijst die zijn 

gezien. Andere leuke soorten zijn grote zilverreiger en kleine 

bonte specht.

Functionaliteit oever
Langs de oevers van de Schermerringvaart zijn op andere 

locaties nog geen natuurvriendelijke oevers in de directe 

omgeving aangelegd. De oever vervult daarom een 

belangrijke functie als paaiplek en opgroeiplaats voor vis, 

omdat dergelijke plekken vrijwel ontbreken in de ringvaart. 

Ontwikkeling oever 
De oever lijkt stabiel over de jaren, met een klein dipje in 

2016. Dit kan uiteraard ook een waarnemers effect zijn 

geweest. 

Beoordeling oever
Wij geven de oever opnieuw de beoordeling ‘Goed’. 

Beheeradvies
Huidige beheer voortzetten.

Stadswatertoets

Cijfers 
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Locatiekaart oever Ursem, Drechterlandsedijk.

Foto oever Ursem, Drechterlandsedijk 2018.
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73

Soort Aantal Soort Aantal

Planten

Berenklauw spec. 1 Madeliefje 2

Bittere veldkers 1 Moerasvergeet-mij-nietje 1

Bitterzoet 1 Oeverzegge 1

Blaartrekkende boterbloem 1 Paardenbloem 2

Engels raaigras 1 Penningkruid 3

Esdoorn spec. 2 Pinksterbloem 1

Fluitenkruid 2 Poelruit 2

Gele lis 2 Ridderzuring 2

Gewone berenklauw 1 Riet 2

Gewone ereprijs 1 Rietgras 1

Gewoon sneeuwklokje 1 Rode klaver 1

Gewoon varkensgras 1 Schapenzuring 1

Glanshaver 1 Scherpe boterbloem 3

Grote brandnetel 2 Smalle weegbree 3

Grote waterweegbree 1 Smeerwortel spec. 1

Grote weegbree 1 Speenkruid 2

Haagwinde 1 Straatgras 2

Hangende zegge 1 Valeriaan spec. 2

Harig wilgenroosje 1 Veenwortel 1

Havikskruid spec. 1 Veldzuring 2

Heermoes 2 Vogelmuur + Duinvogelmuur + Heggen-
vogelmuur

1

Hondsdraf 1 Vossenstaart spec. 1

Kattenstaart spec. 1 Watermunt + Kransmunt 1

Kikkerbeet 1 Wilgenroosje 2

Kleefkruid 2 Witbol spec. 1

Kleine lisdodde 1 Witte dovenetel 2

Kleine veldkers 1 Wolfspoot 1

Koninginnekruid 1 Zegge spec. 1

Kropaar 1 Zevenblad 1

Kweekgras spec. 1 Zilverschoon 1

Positieve soorten

Exoten
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Soort Aantal Soort Aantal

Vogels Weekdieren

Dodaars 2 Barnsteenslak onbekend 1

Ekster 2 Stompe erwtenmossel 1

Fuut 2 Zwanenmossel 1

Grote Zilverreiger 1

Houtduif 3 Libellen

Huiszwaluw 2 Lantaarntje 1

Kauw 1

Kievit 2 Overige geleedpotigen

Kleine Bonte Specht 1 Vlokreeft onbekend 2

Kleine Karekiet 1 Watermijt onbekend 1

Knobbelzwaan 1 Watervlo 1

Kokmeeuw 3

Kolgans 1 Overige insecten

Kuifeend 1 Citroenpendelvlieg 1

Meerkoet 3 Eendagsvlieg onbekend 1

Merel 1 Groene Vleesvlieg onbekend 1

Nijlgans 2 Rietvink 1

Scholekster 2 Schorpioenvlieg onbekend 1

Slechtvalk 1 Strontvlieg 1

Spreeuw 1

Turkse Tortel 1 Vissen

Visdief 1 Driedoornige stekelbaars 1

Wilde Eend 3

Zilvermeeuw 2 Dagvlinders

Zwarte Kraai 2 Klein koolwitje 1

Kevers

Blauwe muntgoudhaan 1

Positieve soorten

Exoten



3.17 West Graftdijk, Boezemland Vuile Graft
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Aantal vrijwilligers 3

Aantal bezoeken 4

Totaal aantal soorten 47

Totaal aantal waarnemingen 56

Algemene beschrijving
Deze oever bestaat uit een uitgegraven boezemland. Er 

is een slootje gegraven dat door het rietland loopt en 

verbinding maakt met het water van de ringvaart van de 

Schermer. 

Trend Stadswatertoets
De ecologie van de oever zit al sinds de start van de 

Stadswatertoets berekeningen op een ‘Voldoende’. De 

beleving is dit jaar gezakt naar een ‘Voldoende’ na een 

‘Goed’ te hebben gescoord afgelopen jaren. Dit is te wijten 

aan een halvering van het aantal sierlijke soorten op de 

oever. 

De ecologie van het water is net als voorgaande jaren 

slecht. 

Beoordeling soortenlijst 
Kritische soorten zijn niet waargenomen. Wel is duidelijk 

dat het rietland goed door rietvogels wordt gebruikt. Er zijn 

verschillende soorten aangetroffen; kleine karekiet, rietgors 

en rietzanger. 

Functionaliteit oever
De oever ligt ten opzichte van andere natuurvriendelijke 

oever geïsoleerd. Het vormt een ecologische stapsteen voor 

bepaalde soorten. Het water staat in directe verbinding 

met het Alkmaardermeer en de Knollendammmervaart. 

De sloten kunnen als paaiplek en opgroeiplek voor vissen 

fungeren. 

Ontwikkeling oever 
De oever ontwikkelt zich niet goed. De beleving is 

afgenomen en er lijkt geen onderwatervegetatie tot 

ontwikkeling te komen. Het is aan te raden uit te zoeken 

wat de achteruitgang in soorten veroorzaakt. Mogleijk is dit 

een slechte waterkwaliteit, zie opmerking vrijwilligers. 

Beoordeling oever
Wij geven de oever wederom de beoordeling ‘Voldoende’. 

Beheeradvies
Achterhaal de oorzaak van de achteruitgang van de oever 

en pas indien nodig het beheer daar op aan. 

Opmerking vrijwilligers
Uit metingen van de waterkwaliteit bleek dat het water 

in een slechte conditie verkeerd. Behalve 1 stekelbaars, 

watervlooien, bootsmannetjes en garnaal hebben wij geen 

leven in het water gezien, ook geen waterplanten. Wel lag 

er een vieze dunne laag op het water. 

Stadswatertoets

Cijfers 

Aan het werk op de oever. (Foto J Streng, 2018)
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Locatiekaart oever West Graftdijk, Boezemland Vuile Graft.

Foto oever West Graftdijk, Boezemland Vuile Graft 2018.
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Soort Aantal Soort Aantal

Planten Vogels

Bitterzoet 1 Aalscholver 1

Boterbloem spec. 1 Blauwe Reiger 1

Brandnetel spec. 1 Boerenzwaluw 2

Dovenetel spec. 1 Fuut 1

Echte koekoeksbloem 1 Grauwe Gans 1

Engelwortel spec. 1 Kleine Karekiet 2

Eupatorium spec. 1 Koolmees 3

Fluitenkruid 1 Krakeend 1

Grote lisdodde 1 Kuifeend 2

Haagwinde 1 Meerkoet 1

Hondsdraf 1 Nijlgans 1

Klaver spec. 1 Rietgors 1

Moerasandoorn 1 Rietzanger 3

Paardenbloem 1 Tafeleend 1

Penningkruid 1 Tjiftjaf 1

Pinksterbloem 1 Waterhoen 2

Riet 1 Wilde Eend 2

Smeerwortel spec. 1 Zwarte Kraai 1

Watermunt 1

Weekdieren

Amfibieen Mossel 1

Gewone Pad 1 Stompe erwtenmossel 1

Libellen Vissen 1

Waterjuffer onbekend 1 Tiendoornige stekelbaars

Overige insecten Vlinders 1

Bootsmannetje onbekend 20 Koolwitje onbekend

Positieve soorten

Exoten
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3.18 Overige oevers

Er zijn dit jaar enkele oevers waar wel vrijwilligers zijn 

geweest, maar te weinig informatie is verzameld om echt 

een Stadswatertoets uit te voeren. Het gaat hierbij om de 

oevers Plesmanweg in Beverwijk, Balgkanaal 2 in Anna 

Paulowna, Assendelft; Communicatiesloot en ’t Hoekje 

in ‘t Zand. Omdat er wel vrijwilligers actief zijn geweest 

willen we deze oevers en de aangetroffen soorten toch 

vermelden. 

Anna Paulowna, Balgkanaal 2
In 2013 is hier een brede rietkraag van 15 meter breed 

vergraven tot een brede oever met verschillende dieptes, 

eilandjes en poelen. Het gemonitorde deel maakt onderdeel 

uit van een natuurlijk ingerichte oever van 1,35 km lang en 

15 meter breed. De oever is een gebied waar vissen kunnen 

paaien en is een kraamkamer voor jonge vissen. 

Er zijn dit jaar 19 plantensoorten waargenomen, 

voornamelijk algemene soorten. Het gaat bijvoorbeeld om 

hoefblad, lisdodde, watermunt, en madeliefje. 

Assendelft, Communicatiesloot
Deze oever bestaat uit een rietkragge. Over een lengte van 

een kilometer en een breedte van bijna 10 meter is er in 

een periode van bijna honderd jaar een rietkragge ontstaan 

vanuit de oever op het water. De kragge is opgebouwd uit 

riet- en andere plantenwortels die in elkaar zijn gegroeid en 

zo een drijvende mat vormt. Het water is hier brak. 

Er zijn 23 waarnemingen gedaan waarvan 10 

plantensoorten. Hier zijn enkele algemene planten 

waargenomen als fluitenkruid en hondsdraf en rode klaver. 

Verder zijn er veel insecten waargenomen. De aangetroffen 

bruine glazenmaker is een leuke waarneming. 

Beverwijk Plesmanweg
De oever bevindt zich aan één zijde van een gegraven 

duinmeer. De oevers van het duinmeer zijn allen 

natuurvriendelijk. Het duinmeer staat in verbinding met 

sloten afkomstig uit de duinen en stedelijk gebied.

Hier zijn geen waarnemingen gedaan dit jaar. Wel zijn de 

proeven met de Waterbox uitgevoerd.

Schagen, ’t Hoekje
Dit is een oever die in 2013 is gegraven. Het heeft zandige 

oevers. Polder ’t Hoekje is grotendeels in gebruik voor de 

bloembollenteelt. In 2014 is het watersysteem in deze hele 

polder verbeterd. 

Hier zijn dertien waarnemingen gedaan van verschillende 

soortgroepen. Kleine karekiet, vetje en poelslak zijn enkele 

aangetroffen fauna soorten. Eendenkroos, wilgenroosje en 

riet zijn enkele aangetroffen plantensoorten. Er zitten geen 

bijzondere plantensoorten bij. 
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Soort Aantal Soort Aantal

Assendelft, Communicatie oost

Planten Overige geleedpotige 1

Blaartrekkende boterbloem 1 Arrenurus novus 1

Echte valeriaan 1 Arrenurus truncatellus 1

Fluitenkruid 1 Piona clavicornis 1

Haagwinde 1 Piona imminuta 1

Hondsdraf 1 Tiphys latipes 1

Kale jonker 1 Donkere moerwants 1

Koolzaad + Raapzaad 1

Riet 1 Kevers

Rode klaver 1 Coelostoma orbiculare 1

Zuring spec. 1 Helophorus obscurus 1

Vliegen Overige ongewervelden

Chaoborus pallidus 1 Dikborsteltje 1

Dixella autumnalis 1

Metriocnemus fuscipes 1 Libellen

Bruine glazenmaker 1

t Zand, t Hoekje Balgkanaal 2

Vogels Planten 

Kleine Karekiet 1 Dauwbraam 1

Gewone berenklauw 1

Overige geleedpotigen Grote waterweegbree 1

Schaatsenrijder onbekend 1 Haagwinde 1

Kleine rietvink 1 Harig wilgenroosje 1

Kleefkruid 1

Libellen Klein hoefblad 1

Waterjuffer onbekend 1 Kleine lisdodde 1

Kleine veldkers 1

Vissen Kleine watereppe 1

Vetje 1 Koninginnekruid 1

Madeliefje 1

Weekdieren Moerasvergeet-mij-nietje 1

Poelslak onbekend 1 Paardenbloem 1

Riet 1

Planten Vogelwikke 1

Eendenkroos spec. 1 Watermunt 1

Grote brandnetel 1 Witbol spec. 1

Haagwinde 1 Zwarte els 1

Harig wilgenroosje 1

Moerasandoorn 1

Riet 1

Rietgras 1
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3.19 Waterbox

In 2018 is ter aanvulling op de oevermonitoring de 

waterbox uitgedeeld. Dat is een box met meetapparatuur 

voor abiotische kenmerken. De gegevens hieruit sluiten 

beter aan op waterbeleid, zoals de Kaderrichtlijn Water 

(KRW). Ook was het doel om  vrijwilligers hiermee weer 

extra te motiveren. Per groepje is één waterbox uitgedeeld 

met daarin instrumenten om de temperatuur, kleur, 

doorzicht, voedselrijkdom, E. coli en pH van het water te 

meten.

Er zijn onder de vrijwilligers totaal 18 waterboxen 

uitgedeeld, deze hebben op 14 oeverlocaties totaal 25 

metingen uitgevoerd, zie tabel 5. Per locaties zijn tussen 

de 1 en 3 metingen gedaan, waarvan de resultaten zijn 

ingevoerd op https://hetschonewaterexperiment.nl/hhnk/

In deze paragraaf zijn de resultaten van deze waterbox-

,metingen samengevat.

Doorzicht en kleur van het water
Doorzicht/ helderheid van het water is een bepalende 

factor voor de waterplanten. Ondergedoken waterplanten 

hebben namelijk zonlicht nodig. Met de Secchischijf is 

het doorzicht bepaald, van de totaal 27 metingen hebben 

13 locaties bodemzicht. Van de overige metingen is een 

gemiddeld doorzicht 45 cm met minimum van 20 cm 

(Oosthuizen) en max 90 cm (hortus Alkmaar).

De kleur van het water was erg lastig om te bepalen. 

Blauwe tinten zijn niet waargenomen, de meeste metingen 

zitten in de groene-tint. De kleur van het water kan 

regionaal verschillen en verandert tijdens het seizoen. Het 

zegt iets over algenbloei (groen), zwevend stof/kleipartikels 

of humuszuren (bruin/ geel).

80

Meten van het doorzicht

Nr Naam locatie Aantal 
metingen

1 NVO Bergen Pijlkruid 2

2 NVO Abbekerk - Broerdijk 2

3 Beverwijk Plesmanweg 1

4 Drechterlandsedijk, Ursem 2

5 NVO Hendriksloot Uitgeest 2

6 De draai, Oosterweg noord 1

7 Swanendael, Heiloo 1

8 NVO Kolk van Dussen, Aartswoud 1

9 Hortus Alkmaar 3

10 WLD NVO Koning te Oosthuizen 2

11 't Hoekje 1

12 Starnmeer, Knollendammervaart 2 2

13 Starnmeer, Knollendammervaart 1 2

14 WLD Dekker - Purmerland 3

15 Draaiweide, Castricum 2

tot 14 25

E.coli-test
Bij officiële zwemwater locaties (www.zwemwater.nl) 

wordt het aantal aanwezige E.coli bacteriën regelmatig 

gecontroleerd. Voor veilig zwemwater is de volgende 

richtlijnen opgesteld:

• Uitstekende kwaliteit <500 E.coli / 100ml water

• Goed / aanvaardbaar kwaliteit  max 1.000 E.coli / 

100ml water

• Verslechterde zwemwaterkwaliteit  1.800 E.coli / 100 

ml water

Tabel 5. In deze tabel staan de oevera waar de water-

box is gebruikt en hoeveel metingen er per oever zijn 

gedaan.
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Ecoli test Nitriet en nitraat test 

Met de petrifilm uit de waterbox is er totaal 22 keer een 

E.coli test gedaan, vier metingen laten een overschrijding 

van 18 stippen zien. Bij meer dan 18 stippen (= 

1800 E.coli/100 ml) is een verhoogd risico voor de 

volksgezondheid, hier is sprake van een verslechterde 

(zwem)waterkwaliteit. Het gaat hierbij om de oevers in 

Beverwijk, Oosthuizen Alkmaar en Aartswoud.

De foto’s van den petrischalen welke zijn geüpload, laten 

zien dat er soms te veel water is uitgevloeid. Waarschijnlijk 

hebben de kunststof-pipets (lastig in gebruik) of het te hard 

aandrukken hier mee te maken.

Zuurgraad
Indien de zuurgraad van het oppervlakte water tussen de 

6,5 en de 8,5 zit, past dit binnen de natuurlijke fluctuaties 

van het systeem. In de natuurvriendelijke oevers zijn geen 

uitschieters vastgesteld.

NB bij explosieve planten- of algenbloei kan door 

fotosynthese de zuurgraad sterk toenemen tot > 9 pH, dit is 

in de nvo’s niet waargenomen.

Hardheid van het water
Hardheid van het water kent iedereen wel van het 

drinkwater, maar speelt in het oppervlakte water ook 

een rol. De hardheid van het water vormt het bufferend 

vermogen. Wanneer er verzuring optreedt, bijvoorbeeld 

door de uitspoeling van fosfaat door de landbouw, kan 

de aanwezigheid van voldoende kalk ervoor zorgen dat 

verzuring wordt tegen gegaan (gebufferd). Zo blijft het 

milieu (en al het leven in de sloot) in evenwicht. 

Naast calcium spelen hierbij ook de mineralen bicarbonaat, 

magnesium en sulfaat een belangrijke rol.

Met de easytest wordt carbonaat hardheid en totale 

hardheid gemeten. De meeste metingen laten zien dat het 

om hard water gaat, oftewel dat het water van alle oevers, 

rijk is aan mineralen.

Nitriet en nitraat
Stikstof (N) in het water is één van de voedingsstoffen die 

belangrijk is voor de groei van waterplanten. Teveel stikstof 

zorgt voor een slechte waterkwaliteit, omdat snelgroeiende 

planten als kroos en flab dan de overhand krijgen en 

gaan woekeren. De meeste metingen geven relatief hoge 

waarden van nitraat en nitriet, dit komt overeen met het 

bestaande beeld van HHNK. 

Een aantal deelnemers liet weten dat het aflezen van nitriet 

en nitraat best lastig kan zijn, de  verschillende tinten roze 

zijn moeilijk te onderscheiden.

Gemiddeld rapport cijfer
De vrijwilligers hebben de oeverlocaties een gemiddeld 

cijfer van een 7,1 gegeven. In de range tussen een 4 tot 

max 9. Dit is hoger dan het gemiddeld van 6,7 van alle 

waterboxmetingen (totaal 116) bij elkaar.
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