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Dijkgatsweide,

Tussen het Robbenoorden Dijkgatbos in de
Wieringermeer ontwikkelt
zich de Dijkgatsweide, een
stukje hoogwaardige natuur.
Waar eerst de zee vrij spel
had, ploegden vervolgens
75 jaar boeren. Nu is het
er weer nat, waarbij het
beheer vooral gericht is
op de ontwikkeling van de
vegetatie, maar voorlopig is
het een waar vogelparadijs.
● Ganzen en reeën in de Dijkgatsweide.

Historie en inrichtingsplan

Het zestig hectare grote gebied
heeft zijn wortels in het pleistoceen,
een geologische periode van zo’n
10 á 12.000 jaar geleden. In die tijd
werd er veel dekzand afgezet door
de wind. Met het stijgen van de
zeespiegel kwam in het holoceen,
zo’n 5.000 tot 9.000 jaar geleden,
het gebied onder water te staan. Er
ontstonden grote riet- en zeggenmoerassen, die doorsneden werden
met vele krekenstelsels. Toen de
zee wat later weer meer vat op het
gebied kreeg, ontstond een duin- en
kweldergebied. Uit die tijd stamt
ook de prehistorische, eikenhouten
boomstamkano, die bij de inrichting
van het gebied werd opgegraven
en als bewijs dient van de eerste
bewoning.
Uitgangspunt bij de inrichting is
de geomorfologie van het gebied,
waarbij een oude waddenkreek die
het gebied doorsneed, in ere hersteld is. Het gebied ligt tussen de 3
en 4 meter onder NAP en heeft één
van de hoogste kweldrukken van de
Wieringermeer, van 2,5 tot 10 mm
per dag. Dat betekent een aanvoer
van 2,5 tot 5 maal de jaarlijkse hoeveelheid aan neerslag. Het is brakke
kwel met een hoog ijzergehalte.
Om de brakke eigenschappen van
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de kwel optimaal te benutten voor
de ontwikkeling van een bijzondere
vegetatie zijn de sloten gedempt
en de drainagebuizen dichtgezet.
Aan de westzijde van het gebied
mogen het Dijkgatsbos en Robbenoordbos iets naar elkaar groeien
als verbindingszone, maar het open
polderkarakter blijft. Een fietspad
en een ‘struinwandelpad’ slingeren
zich door het landschap en onderstrepen de recreatieve betekenis van
het gebied. De Dijkgatsweide is in
2007/08 ingericht en daarna overgedragen aan Staatsbosbeheer.

van de kletsnatte hooilanden wordt
met een rupsvoertuig gemaaid en
het maaisel wordt afgevoerd om
de verschraling te bevorderen. De
beheerder krijgt daarbij spontane
hulp in de vorm van een legioen
grauwe ganzen die het gebied
open houden, zodat er geen grote
grazers ingezet hoeven te worden.
De geleidelijke overgangen aan de
westzijde moeten een ecologische
verbindingszone worden tussen het
Dijkgatbos en het Robbenoordbos
voor struweelvogels, vlinders en
vleermuizen.

Doelen en beheer

Broedvogels

De hoofddoelstelling is het realiseren van een waardevolle, kwelafhankelijke vegetatie, die de bijzondere hydrologische situatie en de
variatie in de bodemsamenstelling
weerspiegelt. Het gebied moet zich
deels op eigen kracht ontwikkelen,
waarbij in de toekomst met gericht
beheer op de ontwikkelingen wordt
ingespeeld. Zo heeft Staatsbosbeheer daarom nu al besloten een
deel van de zeeastervegetatie niet te
maaien om dekking te bieden aan
de populatie reeën die het gebied
onmiddellijk ging gebruiken om te
foerageren en te rusten, nadat de
landbouw vetrokken was. Een deel

Een nat natuurontwikkelingsgebied oefent in de eerste jaren
grote aantrekkingskracht uit op
pioniersoorten zoals kleine plevier, bontbekplevier en kluut (zie
de tabel). Bij de weidevogels valt
op dat de zogenaamde kritische
eendensoorten als slobeend, zomeren wintertaling direct de nattigheid
weten te waarderen. Weidevogels
zoals kievit, grutto en tureluur zijn
duidelijk in aantal toegenomen
ten opzichte van de jaren toen in
een groot deel van het gebied nog
maïs, aardappelen en bieten werden
verbouwd. Vooral de tureluur, die
een duidelijke voorkeur heeft voor

natuurparel

in ontwikkeling
● Lepelaars en
grauwe gans.

Soort
Aantal
wintertaling
2
waterhoen
1
rietgors
6
witte kwikstaart
6
graspieper
3
rouwkwikstaart
1
grutto
4
blauwborst
1
slobeend
3
bontbekplevier
3
tureluur
15
kievit
24
kleine plevier
3
zomertaling
1
kluut
17

● Broedvogels in de
Dijkgatsweide 2008

● Watersnippen.

kwel, komt in het gebied bijna kolonieachtig tot broeden. Opvallend
is daarnaast de hoeveelheid witte
kwikstaarten en de rouwkwikstaart
die er tot broeden komen.

Spannende waarnemingen

Een nat natuurgebied in ontwikkeling is altijd spannend. Met name
omdat het gebied in de trekbaan
van de Afsluitdijk en IJsselmeerkust ligt, is het een prima pleisterplaats voor trekvogels. De zeldzaamheden zijn sinds de aanleg dan
ook niet van de lucht: kraanvogels,
zwarte ooievaars, Amerikaanse
smient, reuzenstern, witvleugelstern, kleine geelpootruiter, grote
pieper, poelruiter, gestreepte strandloper, grauwe franjepoot, notenkraker, steltkluut en de bonapartes
strandloper. Voor de soortenjagende
vogelaars van Noord-Holland is

de Dijkgatsweide al twee jaar een
gebied om niet over te slaan.

Hoogtepunten van
betekenis
Zeldzame vogelsoorten geven cachet aan een gebied, maar de echte
ecologische waarde zit hem tot nu
toe vooral in de wijze waarop de
vogels het gebied gebruiken. Het is
van belang als foerageergebied voor
de twee omliggende lepelaarkolonies van Onderdijk en Den Oever.
In de grote slenk en de natte delen
foerageren in het vroege voorjaar
grote groepen lepelaars en in de
nazomer regelmatig families met
bedelende jongen. De zaadeters
onder de eenden, zoals pijlstaart,
slobeend en wintertaling, komen
er in groot aantal voor. Tussen de
500 en 1.000 wintertalingen zijn
geen zeldzaamheid in de herfst.

Voor steltlopers is het een eldorado.
Grote groepen kemphanen (maximaal 120), goudplevier (maximaal
2.700), kievit, watersnip (maximaal
300), witgatjes, bokjes, bontbekplevieren en IJslandse grutto’s
verblijven er kortere of langere
tijd. Onze eigen grutto’s kennen
het gebied ook. De Dijkgatsweide
heeft zich ontwikkeld als een
opgroeigebied voor jonge grutto’s.
Uit tellingen van juli 2008 en 2009
blijkt dat hier tussen de 30 en 120
jonge grutto’s opgroeien. Dat is in
nationaal verband een hoog aandeel
van de populatieaanwas. Als het op
de huidige Waddenzee, vijf kilometer verderop, te ruig weer en water
is, zijn er ook de echte wadvogels,
zoals steenloper, bonte strandloper
en rosse grutto. Een herinnering
aan de periode die 5.000 jaar achter
ons ligt, toen het hele gebied nog
tot de Waddenzee behoorde.
Met dank aan Leon Kelder (SBB)
en Otto de Vries voor de beschikbaar gestelde gegevens.
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