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Natuurbeheerennatuurontwikkeling
inhetllperveldkansrijk
DcStichting Het Noordhollands Landschap beheert in het llperveld een natuurreservaatvan circa600ha.Het llperveld
iseenvaarlandschap, met bijzondere
cultuurhistorische waarde.Het iseen van
derijkste poldersvan Noord-Holland
voorweidevogels,bij uitstekgeschikt voor
demeer kritischesoorten, waaronderde
watersnip ende kemphaan. In opdracht
van deStichting Het Noordhollands
Landschap heeft Ingenieursbureau
'Oranjewoud' B.V.eenintegraal onderzoekverricht naardemogelijkheden voor
natuurbeheer en natuurontwikkeling in
het llperveld.
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Door verdroging, verzuring en het verlanden
van petgaten staan de natuurwaarden sterk
onder druk. Hierdoor treedt een sterke verzuring en verdroging van vele percelen op,
waarbij haarmos sterk toeneemt. Beginstadia van de verlanding gaan hierdoor
verloren. Voor het instandhouden van een
goede weidevogelstand isintensief, dus kostbaar, beheer noodzakelijk. Door de omvang
van het gebied ishet niet mogelijk alle
gebieden in eigen beheer te houden. Een
deel van de percelen is verpacht aan boeren
uit de omgeving. Ofde boeren de percelen
willen blijven pachten isniet duidelijk.
Doordat het vroegere agrarische beheer
tegenwoordig niet meer lonend isstaat de
continuïteit van de landbouw steeds meer
onder druk. Het door het Noordhollands
Landschap gevoerde vervangend beheer is
zeer arbeidsintensief
Ontstaansgeschiedenis van het llperveld
In het Holoceen vormden zich achter de
Hollandse strandwallen enorme laagveencomplexen, waarop uiteindelijk hoogvenen
ontstonden. Het veengebied van Waterland
lag in de vroege Middeleeuwen zo hoog
boven de zeespiegel dat hier bewoning en
landbouw mogelijk was.Met het inklinken
van het veen en het rijzen van de zeespiegel
werden dijken en bemaling nodig om
Waterland bewoonbaar te houden. In de
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12eeeuw werden sloten gegraven voor de
afwatering. De verschillende verkavelingspatroncn zijn in het landschap goed
bewaard gebleven. Het llperveld iseen typische vertegenwoordiger van het Waterlandse
Veenweidegebied, een vaarlandschap waaraan de middeleeuwse ontstaansgeschiedenis
goed isafte lezen.
Regelmatig traden in het llperveld en omstreken overstromingen op waarbij grote
hoeveelheden veen wegsloegen. In de
Middeleeuwen isde verdediging van het
land door het aanleggen van dijken doorgezet. Toch hadden degrote wateren nog
lang open verbindingen met de zee.Zo
moest een gat in deNieuwendam open
blijven omdat de Heer van Assendclft hier
visrechten had verworven en bestond er
een open verbinding via de haven van Edam
tussen deZuiderzee en het Purmermeer,
die moest voorkomen dat de haven dicht
zou slibben. In 1544werd op initiatief van
Karel V in noordelijk Noord-Holland het
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende
Sluizen in Kenncmerland en West-Friesland
gesticht, mede om dcgenoemde openingen
definitief te sluiten [Hcsliiyaetal.,15)85].
In 15132 werd deZuiderzee afgedamd door
middel van deAfsluitdijk en ontstond het
huidige IJsselmeer.Dit leidde tot een sterke
verzoeting van het llperveld. Doordat de
gronden in het llperveld niet zo geschikt
bleken voor veeteelt, begonnen de boeren
hier al vroeg turf te steken [Koenders,15185].
Dat gebeurde ondanks de nabijheid van een
grote potentiële afzetmarkt (Amsterdam)
vlak in debuurt slechts oprelatief kleine
schaal,omdat er klei in het gebied voorkomt
en omdat het veen zout bevat en derhalve
slecht droogt.
In het llperveld ontstonden kleinschalige
(wilde) verveningen. De kleinschaligheid
van dit patroon werd versterkt doordat de
verveningen over een lange periode plaatsvonden, in verschillende diepten, waarbij
ontginningssloten soms weer werden dichtgegooid met voor turfwinning onbruikbare
klei.De wilde vervening speelde zich met
name in het centrale deel van het gebied af
Nu wordt daar een bonte afwisseling aangetroffen van oorspronkelijk ongeveer 3meter
diepe en nu veelal dichtgegroeide 'dellen'
(petgaten) en 'akkers' (legakkers). Dc dellen
worden als regel bedekt met 'kraggen'. Dat
zijn drijvende wortelmatten van helofyten
alsRiet en Kleine lisdodde.Tijdens en na de
turfwinning werd in het llperveld Riet
gesneden en melkvee gehouden. Bemesting
met stalmest, begrazing en maaien vormden
toen het beheersregime. Een deel van het
door vcrlanding ontstane land is in het
verleden in gebruik genomen als grasland.
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Alveledecennia geleden is het graven van
petgaten of'dellen' in het Ilperveld gestaakt.
Grote aantallen oude petgaten zijn verland.
In de dellen en grotere plassen van het
Ilperveld komen momenteel nauwelijks nog
initiële vcrlandingsvegetaties voor [Buyset
al., 1519t].Veelgrotere sloten worden regelmatig geschoond. Hierdoor bestaat de verlandingsvegetatie in het Ilperveld hoofdzakelijk uit veenmosrietlanden.
Rond dejaren zestig hebben de landbouwers
hun activiteiten met name in het centrale
deel van het Ilperveld gestaakt, waardoor
daar opgrote schaal percelen verruigden
en begroeid raakten met struweel of bos
[Koeitders,15185].In de randgebieden daarentegen vond eenzeer sterke intensivering van
het graslandgebruik plaats, waarbij enerzijds een sterke ontwatering werd toegepast
en anderzijds de bemesting flink werd
opgevoerd. Tevens nam de veedichtheid toe
op reeds begraasde percelen en werd overgeschakeld van hooibeheer (eventueel met
nabewciden) op begrazing. Hierdoor verloren de weidevogels veel terrein.
Ecologische waarden
Het Ilperveld isvan groot belang voor de
avifauna. Jaarlijks vinden velebroed- en
rrekvogels hun weg naar het Ilperveld,
waarbij vooral de weidevogels een belangrijke plaats innemen door zowel hun hoge
broeddichrheid als door het voorkomen van
kritische soorten. In 1991 broedden er bijvoorbeeld nog honderden paren Grutto's en
tientallen paren Watersnippen en Tureluurs.
De meeste soorten zoogdieren die in het
Ilperveld voorkomen zijn vrij algemeen.
Het voorkomen van een ondersoort van de
Noordse woclmuis dieopde Rode Lijst staat,
maakt het gebied echter van regionaal
belang. Datzelfde geldt voor de aanwezige
marterachtigen; deWezel,de Bunzing en
vooral de Hermelijn, die in Nederland op
veel plaatsen sterk in aantal achteruitgaat.
De vijfsoorten amfibieè'n die in het Ilperveld
voorkomen (o.a.de Rugstreeppad],zijn alle
beschermd.

In het Ilperveld komen nog steeds veel bijzondere plantensoorten voor.Al decennia
lang treedt er een verschuiving op van soorten van brak water naar zoctwatersoorten,
alsgevolg van de verzoeting van het Ilperveld. Bedreigde soorten dieop korte termijn
in het gebied met uitsterven worden
bedreigd zijn Rode Ogentroost en in mindere mate Echt lepelblad, Schorrezoutgras en
Aardbciklaver. Erzijn echter ook Rode Lijstsoorten die in het Ilperveldjuist in aantal
toenemen, zoals Rietorchis en Vleeskleurige
orchis.Ook Rode Lijst-soorten als Heemst,
Welriekende nachtorchis en bedreigde soorten alsRonde zonnedauw, Veenpluis en
Echte koekoeksbloem hebben goede vooruitzichten [Buysa al, 1991].

Streefbeeld
De hoofddoelstelling voor het Ilperveld is
een duurzame instandhouding, herstel
en ontwikkeling van cultuurhistorische,
natuurlijke en landschappelijke waarden.
Het beleid zal zich primair richten opecosystemen, waarbij een uitgangspunt is het
instandhouden en herstellen van een zo
natuurlijk mogelijke verscheidenheid aan
in het wild levende dier- en plantensoorten.
Bij het opstellen van het streefbeeld voor
het Ilperveld isrekening gehouden met
ecologische waarden (onder andere verscheidenheid), cultuurhistorische waarden (het
landschapstype laagveenontginning) en
belevingswaarde (openheid).
Het verkavelings- en verveningspatroon zal
zoveel mogelijk in stand gehouden worden.
Her beheer zal zoveel mogelijk gericht zijn
op het handhaven van mogelijkheden voor
rustige vormen van recrearie.Voor het

instandhouden van natuur- en landschapswaarden isde landbouw van groot belang.
Het streefbeeld is een gebied met een specifiek weidevogelkarakter en natuurlijke
oever- en waterlevensgemecnschappen.
Een gericht beheer van het waterhuishoudkundig systeem is noodzakelijk voor het
handhaven en ontwikkelen van natuurwaarden. Door het zoveel mogelijk weren
van gebiedsvreemd warer kan eutrofiëring
bestreden worden war kan bijdragen aan de
instandhouding en versterking van ecologische waarden. Schoon en voldoende water
iseen belangrijke voorwaarde voor het
instandhouden van het ecosysteem. Verontreinigingsbronnen moeten dan ook gesaneerd ofgeïsoleerd worden. Hiertoe zullen
nu in het veld aanwezige vuilstorten geïsoleerd moeten worden en verontreinigde
baggerspecie verwijderd worden. Het
systeem moet worden beschermd tegen
nieuwe verontreinigingen. Verlaging van
het polderpeil wordt niet toegestaan.
Te nemen maatregelen
Diverse maatregelen zijn mogelijk die in
principe degeconstateerde knelpunten
kunnen oplossen [Oranjewoud, 1995].
Verbeteren waterkwaliteit ten behoeve
van waterplantenvcgctaties — Het water
dat nu onderdeel is van de Waterlandse
boezem zou in principe gezuiverd kunnen
worden door middel van een zuiveringsinstallatie ofeen helofytenfilter. In de huidige situatie iseen adequate zuivering van het
inlaatwater niet mogelijk. Alleen het zuiveren van inlaatwater op kleine schaal, voor
afgesloten gedeelten van het Ilperveld, met
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In het Ilperveld komen zeer veel dag- en
nachtvlinders voor. De laatstejaren gaan
steeds meer vlindersoorten in Nederland
sterk in aantal achteruit en worden vele
vlinders met uitsterven bedreigd. Het Ilperveld is met haar velesoorten planten een
belangrijke voedsel- en voortplantingsplaats
voorzowel dag- als nachtvlinders en daarmee van buitengewoon belang voor de vlinderstand in Nederland.
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Het opengraven van verlande petgaten
- Omwaterplantenvegetaties en initiële
verlandingsvegetaties m het Ilpcrveld meer
kansen tegeven worden nieuwe dellen of
petgaten gegraven. Datkandoor uit te gaan
van bestaande dellen,zonder hoge actuele
natuurwaarden. De petgaten worden zoveel
mogelijk geclusterd gegraven. Opdie manier
kan eenecologische meerwaarde worden
verkregen, waardoor bijvoorbeeld ookde
meer kritische riet- en moerasvogels zoals
deWatcrral zich kunnen gaan vestigen.

Waterbodem — Desanering vande waterbodem isprimair gericht ophetzoveel
mogelijk herstellen vandegoede waterbodemkwaliteit. Bijhet uitwerken vande
saneringzalechter metdepermanente aanwezigheid vande stortplaatsen rekening
moeten worden gehouden. Indien sanerende
maatregelen voor de waterbodem worden
getroffen ishetnoodzakelijk datde voormalige stortplaatsen voor aanvang vanof
gelijktijdig met deze bodemsanering alsnog
conform deIBC-critcna wordt geïsoleerd
(nietdweilen metdekraan open).

Instandhouding van gebufferde
milieu's door middel van begrazing —

helofytcnfiltcrs iseenhaalbare mogelijkheid. Hiertoe zalopenkele plaatsen het
beheer aangepast worden, zodat helofytcn
tot ontwikkeling kunnen komen.
Verlengen aanvocrweg boezemwater —
Voor het verbeteren vande waterkwaliteit
iseenplan opgesteld voor het plaatselijk
afsluiten vanwatergangen vanhet boezemwater. Deze watergangen worden daarna
gevoed met regenwater. Het nieuweaanvoersysteem zaleenbetere waterkwaliteit
opleveren aandeuiteinden vande afgesloten
watergangen. Vervolgens kunnen erook
open tegraven ofnieuw tegraven petgaten
op worden aangesloten. Vooreen dergelijk
systeem isbijhet inlaatpunt eendam
ontworpen meteenregelbaar inlaatwerk
[Oranjewoud, 1996a].
Uitbaggeren en afdammen van watergangen in combinatie met visstandsbeheer — Indepolder Wormer,Jisp en
Nek iseenexperiment oppraktijkschaal uitgevoerd, waaruit gebleken isdat baggeren
in combinatie metvisstandsbeheer toteen
optimale kwaliteitsverbetering kan leiden.
Ook ineenproef in het Ilpcrveld zijn door
het opschonen vaneendichtgegroeide sloot
goede resultaten bereikt [Hh Uitwatcrcnde
Sluizen, 199z].
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Eén vandezeldzaamste plantensoorten van
het Ilperveld isdeVeenmosorchis [Molaxis].
Weedaetal [1994] geven over deze soort
belangrijke informatie: Veenmosorchisgroeit
opzonnige tothal/beschaduwde plaatsenop
eenorganisch, matigzuurtotneutraalsubstraatdatnietonderwaterkomtmaarook
nooit uitdroogt.(...) Meestal treedtdeplant
opmverlandingsvegetaties(kraggen),die
methetwaterpeilopenneergaan.(...)
Tegenwoordig handhaaft zijzichinWaterland eudeZaanstreek nog hetbestopplaatsenwaareenstrook net-ofbiezenlanddirect
aauweilandgrenst, vanwaaruit afentoe een
koeeen bezoekje aandekraggewaagt.In de
daarbij ontstane trapgaten wordtmodder
naar bovengehaald dievoedselrijkeren
minderzuurisdandeoppcrvlakrelaag,zodat
verdereverzuring vande bovenste laagwordt
tegengegaan. Ookalszo'11 rietkraag zelden
gemaaid wordt, kanVeenmosorchishetdank
zijdezemarginale vorm vanbegrazing lang
volhouden.
Voorhetinstandhouden van gebufferde
milieu's iseenextensieve vorm van begrazing noodzakelijk.

Vervolg
In 1996isvoor diverse maatregelen een
bestek opgesteld, opbasis waarvan naar
verwachting deuitvoering in 199-/kan
beginnen. Inafbeelding r isglobaal weergegeven waar welke maatregelen in eerste
instantie genomen zullen worden. In overlegmet belanghebbenden wordt gekeken
welke maatregelen opkorte termijn uitgevoerd kunnen worden.
Monitoriiifj
Voor hetmonitoren vandediverse maatregelen iseenuitgebreid monitoringprogramma opgesteld [Oranjewoud, 1996bj.
Hierin wordt naast het voorkomen vande
doelsoorten ookaandacht besteed aande
kwaliteit vanhetoppervlaktewater en de
waterbodem.
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