
Verslag vaarexcursie Markermeer op 22 juli 2017 
In maart van dit jaar gaf Harm van der Geest, aquatisch ecoloog aan de Universiteit van Amsterdam, een zeer inspirerende lezing 
over de ecologie van het Markermeer. Ik dacht meteen: met deze man moeten we ook het veld in. Het veld in betekende in dit 
geval varen en aspecten van de ecologie van het Markermeer zelf onderzoeken. 

Op 22 juli verzamelden zich 33 deelnemers in Hoorn bij de Eg 
berdina van Wouter van Dusseldorp, behalve schipper zelf ook 
bioloog. De excursie stond onder leiding van Harm, zijn vrouw 
Saskia, ook aquatisch ecoloog, en Arie Vonk, collega van Harm. 
Onze aandacht richtte zich in eerste instantie op de explosie van 
waterplanten die zich in de zomer met name in het Hoornse Hop 
voordoet. Het gaat vooral om Doorgroeid fonteinkruid en Aar 
vederkruid. Niet alleen watersporters en zwemmers hebben hier 
last van, ook cruiseschepen verruilen steeds vaker Hoorn voor 
Enkhuizen. Dit betekent dus ook een financiële strop voor de 
gemeente Hoorn. De gemeente kiest er daarom voor de water 
planten jaarlijks te maaien. Dit jaar ging het om 125 hectare. 
Maar in de ecologie vormen planten de basis van de voedselketen 
en vervullen daarnaast nog andere functies. Wat gebeurt er als 
je de waterplanten weghaalt? 
En wat voor consequenties heeft dat in een gebied dat nota bene 
de status heeft van een Natura-2000 gebied? 

In overleg met de schipper hebben we twee plekken uitgekozen 
voor nader onderzoek: één zonder waterplanten ter hoogte van 
De Nek en één met waterplanten ter hoogte van Schardam. 
Gewapend met een dubbele hark, een bodemhapper, een zeef, 
diverse planktonnetten en een secchi-schijf werden op beide 
plekken gegevens verzameld. De excursiegangers werden geïn 
strueerd om te kijken naar eetbaar materiaal om voor beide 
plekken een voedselweb samen te kunnen stellen. In de natuur 
gaat het immers om eten en gegeten worden. 

Bij De Nek vonden we met de dubbele hark in het geheel geen 
waterplanten, bij Schardam vonden we al harkend en zwem 
mend heel veel waterplanten. Naast het Doorgroeid fonteinkruid 
en het Aarvederkruid vonden we ook Sterkranswier. De wortel 
knolletjes van het Doorgroeid fonteinkruid zijn belangrijk 
voedsel voor de bij ons overwinterende Kleine zwaan; het Ster 
kranswier is voedsel voor de met name in het najaar doortrek 
kende Krooneend. 

De verklaring voor de aan- en afwezigheid van waterplanten op 
de twee plekken moet o.a. gezocht worden in de diepte van de 
bodem: 3,60 m bij De Nek tegenover 2,80 m bij Schardam. On 
dergedoken waterplanten kunnen alleen groeien als er ook 
zonlicht op de bodem valt. Bij De Nek is dat niet het geval. Bo 
vendien was de bodem ook heel verschillend van karakter. We 
haalden bodemmonsters omhoog met de bodemhapper. Bij De 
Nek bleek de klei kei en keihard. De bedoeling was de klei door 
een zeef te halen, maar dit lukte niet. Wel zagen we schelpjes 
zitten. Deze voeden zich met plankton en dode organismen en 
worden op hun beurt gegeten door vissen. Met de bodemhapper 
kwam ook een brok Driehoeksmosselen omhoog. Deze nemen 
in aantal af, omdat ze verdrongen worden door de Quaggamos- 
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se!, een nieuwe en voor vogels minder lekkere exoot. Bij het 
uitspoelen van de Driehoeksmosselen kwamen er slechts een 
paar Vlokreeftjes en Aaskreeftjes vrij. Vlokreeftjes leven met 
name van algen en dode planten, Aaskreeftjes zijn detrituseters 
en eten dus dood dierlijk en plantaardig leven. 
Bij Schardam was de kleibodem veel zachter van structuur. Er 
lag ook een sliblaagje op. De klei kon gemakkelijk door de zeef. 
In deze klei kunnen zaden makkelijker kiemen. 
Een andere verklaring voor de aanwezigheid van waterplanten 
nabij Schardam is natuurlijk de luwte: de plek ligt dichter bij de 
kust, meer uit de wind en is ondieper, waardoor er minder 
stroming is. Ook hierdoor kunnen zaden makkelijker kiemen. 
Bij het passeren van de klei door de zeef vonden we veel rode 
larven van de Dansmug. Vissen zijn er dol op. 
De planten die we al zwemmend en harkend hadden verzameld 
hebben we uitgespoeld. In het spoelwater wemelde het van de 
kleine waterdiertjes. Deze eten met name plankton en worden 
gegeten door vissen. 
Op beide onderzoeksplekken hebben we ook met planktonnet 
ten onderzoek gedaan naar het planktongehalte in het water. 
Plankton is een verzamelnaam voor hele kleine organismen die 
zwevend in het water leven en dus afhankelijk zijn van stroming. 
Plankton vormt een belangrijke schakel in het voedselweb: het 
wordt gegeten door kleine waterdiertjes, schelpen en mosselen. 
Deze worden op hun beurt weer gegeten door vissen en vogels. 
Op de onderzoeksplek bij Schardam werd veel meer plankton 
waargenomen. Dit heeft ook weer te maken met de luwte. 
Tijdens de excursie hebben we geen onderzoek gedaan naar 
vissen, maar het is bekend dat waterplanten voor vissen van 
groot belang zijn. Er is meer voedsel (dat hebben we wel waar 
genomen), de planten vormen een schuilplaats, vooral ook voor 
jonge vissen, planten zorgen voor zuurstofproductie en vissen 
zetten hun eieren af tussen de waterplanten. 

Het Hoornblad, nr. 97 herfst 2017 IT 11 I 



Tegen het einde van de excursie vroeg Harm hoe we nu naar het het IJ meer Natura-2000 gebied. De Veluwe is ook een natuurge 
Markermeer kijken en hebben we gesproken over mogelijke bied. Daar mag je ook niet overal rondzwerven. Misschien moet 
oplossingen. Een oplossing voor de waterplanten is er eigenlijk je voor het Markermeer ook wel vaargeulen maaien waar de 
niet: elk jaar zullen de ondergedoken waterplanten weer op- watersporters binnen moeten blijven, suggereerde Harm aan het 
schieten, omdat de bodem nu eenmaal rijk is aan fosfaten. Aan eind van de excursie. 
het einde van de zomer sterven de planten weer af als de fosfor Als je wilt blijven maaien, moet er in ieder geval een hele goede 
en de stikstof is uitgewerkt. Maaien lijkt een oplossing, maar afstemming zijn met de natuurdoelstellingen die je voor het 
gaat eraan voorbij dat waterplanten een belangrijke rol vervullen gebied hebt. 
in de ecologie van het Markermeer. 
En als je maait, moet je misschien niet hele stukken kaal halen, Annemarie Dekker 
maar alleen vaargeulen maaien. Het Markermeer is samen met 

Verslag soortendag 2017 
Op 19 augustus trokken 3 teams ten strijde om de felbegeerde trofee en roem om zoveel mogelijk vogelsoorten waar te nemen. De 
waarneming diende in ons waarneemgebied tussen 06:00 uur en 15:00 uur gedaan te zijn. De deelnemers hoefden niet van de 
gezette wekker wakker te worden want om 04:00 uur begon het te onweren en stortte de hemel bakken met water over ons uit. 
Gelukkig werd het rond 06:00 uur droog en de spetters die verderop de dag vielen mochten geen naam meer hebben. 

Team 1 werd gevormd door Ko van Gent, Hans Oudejans en Ruud 
Timmer, team 2 door Douwe Greydanus, Marijke Smit, Johan 
Engels en Tineke Horstman en team 3 door Fred Weel, Ton Groen 
en ondergetekende. 
Alle teams konden van hun gekozen startplek af de Merel note 
ren. Team 3 toog als eerste bestemming naar het uitkijkpunt bij 
de Lutjebroekerweel. Lopend van de Kadijkweg naar de bult 
zwelde het koor van de Spreeuwen aan. Uiteindelijk telden we 
van deze soort zeker 20.000 exemplaren die hier de nacht hadden 
doorgebracht. Ook de Grote zilverreiger was weer present op 
deze slaapplaats met 6 exemplaren. Andere leuke waarnemin 
gen hier waren onder andere een Purperreiger, Pontische 
meeuw, twee IJsvogels en een Havik. Ook de andere teams 
konden leuke soorten noteren. Team 1 een Paapje, een Graspie 
per en een Rietzanger. Team 2 noteerde de klapper van de dag 
met een Lachstern en merkte ook Grote lijster, Rouwkwikstaart 
en Geelpootmeeuw op. 
In het oostelijke deel van ons waarneemgebied werden 100 Gele vorig jaar Team 3 met 89 soorten. Goede tweede was Team 2 met 
kwikstaarten gezien en trokken diverse groepjes tot circa 30 76 soorten en als derde eindigde Team 1 met 74 soorten. 
exemplaren van de Kneu rond. Daarnaast werden zeker 11 IJs- Nagenietend met een welverdiend ijsje ging iedereen tevreden 
vogels opgemerkt. naar huis. Het was weer een geslaagde dag. 
Om 15:00 uur was ieder team aanwezig bij de Schapenstreek. De 
balans werd opgemaakt en het winnende team was net zoals Ad Roobeek 
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Bij de Specht zijn alle modellennestkasten en dierenholen vrijwel uit voorraad leverbaar. Bovendien zijn ook allerlei voersilo's en 
zogenaamde poppenkasten (om uit rupsen vlinders op te kweken) verkrijgbaar. 
Buiten het feit dat nu weer de tijd is aangebroken om de kasten schoon te maken en eventueel de kapotte en gerotte kasten te 
vervangen komt ook de decembermaand er aan. Een mooie gelegenheid om familie, vrienden en kennissen een natuurvriendelijk 
cadeau te geven met de feestdagen. 
Kom gerust even kijken in Blokker bij Evert Kunst en bel zo mogelijk tevoren of het schikt. Kijk ook op de site www.knnv.nl/hoorn. 
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