
Polder Zeevang; een agrarisch cultuur
landschap en rustplaats voor vogels
Zo plat als een dubbeltje. Dat kenmerkt het vlakke, open  
en waterrijke landschap van Polder Zeevang. Door de 
afwezigheid van riet, bomen en struiken is er, afgezien van 
dijken en kaden, weinig reliëf te ontdekken. Daarentegen 
zijn op de natte graslanden, de zoete wateren en het 
aangrenzende Markermeer veel vogelsoorten te vinden. 
Het is een geliefd rust- en foerageergebied voor ganzen, 
eenden en weidevogels zoals de kleine rietgans, smient en 
grutto. 

Polder Zeevang, dat ligt in de gemeente Edam-Volendam, is 
van oorsprong een agrarisch cultuurlandschap. Het 
traditionele agrarisch beheer heeft het gebied gemaakt tot 
wat het nu is. Langwerpige kavels die gescheiden worden 
door smalle sloten zijn kenmerkend voor deze veenpolder 
die wordt begrensd door de lintdorpen Warder, Middelie en Kwadijk. Het vlakke en waterrijke veenweidelandschap bestaat 
overwegend uit grasland op veengrond met veel sloten en weteringen. Verder zijn er meerdere zogeheten doorbraakkolken 
te vinden. Dit zijn diepe poelen water die herinneren aan de vele dijkdoorbraken die plaatsvonden tijdens stormvloeden in 
de tijd dat het IJsselmeer en Markermeer nog Zuiderzee heetten, dus voor de komst van de Afsluitdijk in 1932. 

De landbouw is hier onlosmakelijk verbonden met natuurbeheer. De meeste agrarische percelen zijn weidevogelbeheer-
gebieden waarvoor de boeren subsidie krijgen. Maar in het gebied is ook volop ruimte voor recreatie. Er is een toeristisch 
actieplan opgesteld om het toerisme te stimuleren zodat met deze inkomsten het onderhoud van dit cultuurlandschap 
mede kan worden bekostigd. Er zijn wandel-, fiets- en vaarroutes uitgestippeld die soms dwars door de weilanden lopen. 
Gedurende het broedseizoen zijn deze echter gesloten.

Polder Zeevang is als Natura 2000-gebied aangewezen als een rust- en foerageergebied voor de kolgans, grauwe gans, 
brandgans, kievit, wulp, grutto, goudplevier, kleine zwaan en smient. Dit speelt vooral in het voor- en najaar. 
 
Wat zijn de knelpunten?
De grutto, goudplevier, kleine zwaan en smient gaan in aantallen achteruit. Uit onderzoek is gebleken dat er geen 
indicaties zijn dat dit komt door (verslechtering van) omstandigheden in de Zeevang.

Een ander knelpunt is dat het beheer van dit natuurreservaat steeds meer geld kost. Voor de meest natte gebieden wordt 
gevreesd dat de boeren die agrarisch beheer uitvoeren, bijvoorbeeld door later te maaien om broedende weidevogels te 
beschermen, geen opvolgers kunnen vinden die het landschap mede te onderhouden. De langgerekte en door water 
omringde kavels lenen zich namelijk niet goed voor het runnen van een boerenbedrijf. Ze zijn te groot, daardoor vaak lastig 
bereikbaar - met name met melkvee - en moeilijk te bewerken. Resultaat: minder onderhoud waardoor de natuurterreinen 
verruigen door struiken en bomen. Dit vormt een knelpunt voor de weidevogels en voor het behoud van veenmosrietland 
en vochtige heide. Maar niet alleen de natuur- en landschapsbeheerders zien de kosten stijgen. Ook de kosten van het 
waterbeheer worden steeds hoger, omdat de bodem steeds verder daalt en er meer peilverschillen ontstaan die moeten 
worden opgelost.

Welke maatregelen zijn nodig?
Het is mede de taak van de provincie Noord-Holland om dit waardevolle cultuurlandschap als geheel te beschermen. Naast 
het huidige natuurbeheer en het agrarisch graslandbeheer door boeren zijn er op dit moment geen extra maatregelen 
nodig voor behoud van dit veenweidegebied als leefgebied voor de vele vogelsoorten. 

Invloed op de omgeving
Bestaande activiteiten in de omgeving zoals recreatie en landbouw kunnen gewoon doorgaan. Deze activiteiten hebben in 
de huidige vorm geen negatieve invloed op het natuurgebied. De te nemen beheermaatregelen hebben op hun beurt geen 
nadelig effect op de activiteiten die in en rondom het veenweidegebied plaatsvinden.

Bekijk hier het hele beheerplan

Polder Zeevang
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