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Integraleaanpakvan
waterproblemenin
Ilperveld
Op10septembervonddeofficiëlestartplaatsvanherstelwerkzaamheden mhetilperveld,tennoordenvanAmsterdam.Ditveenweidegebiedmoetveranderenineennatuurgebiedmetinternationaal
waardevollewater-enmoerasplantenenzeldzameweide-enmoerasvo^els.Het^ebiedmeteen
oppervlaktevanongeveer1000hectarekentmomenteelookaleenbijzonderecultuur-histonsche
waardeen isaléénvanderijkstepoldersvanNoord-Holland voorweidevogels.Denatuurwaarden
staanterplekkeechteronderdruk:inhet,gebiedlujgen veelvuilstortenendoordeaanwezigheidvan
veel (verontreinigde]backerisdewaterkwaliteitslecht.
DeProvincieNoord-Holland, WaterschapdeWaterlanden en het Hoogheemraadschap UitwaterendeSluizen(detwee
laatstgenoemden zijn sindskort samengevoegd tot het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier),degemeente Landsmeer
endestichtingLandschap Noord-Holland
hebbengezamenlijk het initiatiefgenomen
omeensanetingsonderzoek uit tevoerenen
vervolgenseenplan temaken voordeintegraleherinrichting vanhet Ilperveld.

DegrondeninhetIlperveldwarennietzo
geschiktvoorveeteelt.Deboerengingenal
vroegturfsteken.Doordatdeturfveelzout
enkleibevatte,isdeturfwinning altijd kleinschaliggebleven.Datheeft ertoegeleid heeft
datereenkleinschaligpatroon isontstaan.

Ontstaansgeschiedenis

Uitgevoerde proefprojecten

InhetHoloceenvormdenzichachterde
Hollandsestrandwallen veengebieden.Inde
vroegeMiddeleeuwen lagendezenogboven
dezeespiegel,maardoorhet inklinkenvan
hetveenenhetrijzen vandezeespiegelwerdendijken enbemalingnodigomWaterland

Indeafgelopenjaren zijn twee proefprojecteninhetIlpervelduitgevoerd.In 1997is
begonnen metdeuitvoeringvanhet plan
Watersnip.Ditplan bevattemaatregelen die
moesten leidentot het terugdringen vande
verlandingenhetverbeteren vandewater-

HetIlperveldzoalshet ernuuitzt«.

bewoonbaar tehouden.
Deafsluiting vandeZuidetzeeen het
ontstaan vanhetIJsselmeerleiddetoteen
sterkeverzoetingvanhet Ilperveld.

kwaliteit.Hiertoezijn toenveelpetgaten
opnieuw opengegraven.Ookzijn watergangenafgedamd omhetvuilewaterbuiten te
houden.
Indeproef'Vuilstort enbagger'werd
eenbestaandevuilstort voorzienvankades,
waarnaverontreinigde baggeruit deomliggendesloten bovenopdestortwerdgedeponeerd.Uitondetzoekwerdduidelijk datde
verontreinigende stoffen indestort achterblijven en niet meer inhetwater sijpelen.

Doel saneringsonderzoek
Dedoelstellingvandetetreffen maatregelenvoorhetIlperveldishetcreërenvan
omstandigheden zodathetgebiedzichkan
ontwikkelen toteennatuurgebied datvoldoetaandegemeenschappelijke wensenvan
debettokkenen.Omdezedoelstellingte
kunnen realiseren,zijn inhet saneringsonderzoekdevolgendesubdoelen geformuleerd:
• Deaanwezigevuilstortenzijn geïsoleerd
ofgesaneerd;
• Baggerspecievanklasseo,1 en2iszoveel
mogelijk verwijderd;
• Baggerspecievanklasse3 en4isgeheel
verwijderd;
• Hetwaterbeheer iszodanigherzien,dat
zomin mogelijk herverontreiniging van
dewaterbodems plaatsvindt;
• Hetwaterbeheer wordt,daarwaar het
mogelijk is,afgestemd opdeontwikkelingvan natuurwaarden.

Huidige situatie
InhetIlperveld liggenenkele tientallen
voormaligevuilstortplaatsen meteen totale
oppervlaktevancirca40hectare.Naastde
bekendevoormaligestortplaatsen zijner
nogdiverseplekkenwaar stortmateriaal
aanwezigis(6,5hectare).Zijvormende
hogeredelenvanhet Ilperveld.
Devuilstorten bestaan uit huishoudelijk, bouw-/sloop-enindustrieelafval waarinonderandereveelzwaremetalenaanwezigzijn.Debodemterplaatseisernstig
veronrreinigd.Deverontreinigingen betreffen koper,lood,nikkel,zink,kwikenin minderematecadmium.Hetgrondwater isverontreinigd metchroom,arseen,zink,
vluchtigearomaten enpolycyclischearomatischekoolwaterstoffen. Het risicoisaanwezigdatdeverontreinigingen zichverspreidennaarhetoppervlaktewater,de
waterbodems enhet(diepere)grondwater.
Demeest mobieleverontreinigingen hebben
reedsheteerste watervoerend pakket
bereikt(ofzullendirinderoekomstbereiken)enzich ingeringemate horizontaal
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verspreidendoorhetkleineverhanginhet
eerstewatervoerend pakket.
Hetgestorteafval komtopveelplaatsen
aanofnabij hetmaaiveld.Hierdoor isook
eenrisicoaanwezigvoordedierendieer
grazenenvoordegenendieermaaien.In het
kader vandeWet bodembescherming
bestaan voordezevuilstorten eensaneringsnoodzaaken-urgentie.
Dewaterbodem isverontreinigd met
koper,lood,zink,arseeneninmindere mate
metkwik,nikkel,PAK,DDTenPCB's.Inde
tabelzijn degeschatte hoeveelheden baggerspeciebinnen hetonderzoeksgebied weergegevenperklasse.
klasse

totale hoeveelheid slib (m')

Dewaterkwaliteit inhetIlperveld wordt
nadrukkelijk bepaald doorhetboezemwatet
enlaatdanooktewensen over.Het wateris
zwakbrak(100à1.000mgchlorideperliter)
met tegenwoordiggehalten tussende450en
800mg/l.Hetwaterisverderzeervoedselrijk
enbevathogeconcentraties aansulfaat en
bicarbonaat. Hetwater istroebel.
Dehuidige natuurwaarden van het
Ilperveld worden bepaalddoorhet(nog)
voorkomen vanwarerplanten dieinmeerof
minderemategebonden zijn aanlicht brakkecondities.Lokaalworden ondergedoken
waterplanten aangettoffen. OpdiverseplekkeninherIlperveldzijn nogprachtigevoorbeeldenvanbrakwarerverlanding indelateresuccessiestadieaante treffen.

Voordewaterbodems zijn devolgende
varianten opgenomen:
• Klasse3 en4baggerspecievolledigverwijderen enverwerkenalsafdekking op
destortplaatsen.Deonderhoudsbagger
klasseo,1 en 2wordtgebaggerd volgens
hernormprofiel enopdekant verwerkt;
• Klasse3 en4baggerspecievolledigverwijderen enverwerkenalsafdekking op
destortplaatsen.Allebaggervanklasseo,
1 en2wordtzoveelmogelijk verwijderd
enopdekant verwerkt;
• Klasse3 en4specievolledig verwijderen
enverwerkenalsafdekking opdestortplaatsen.Allespecievanklasseo,1en2
wordtzoveelmogelijk verwijderd en
wordtdaarwaardatkaninverband met
kwetsbaarheid vansoortenopde
kant/het land vetwerkt.

Voorgestelde maatregelen

15.000
171.000
1.135.000
10.000
340.000

Het watersysteem vanhet Ilperveld
maakt deeluitvandeWaterlandseBoezem.
Degemiddeldedroogleggingvandeveenweidegronden iscirca20tot 50centimeter.
Doorhetstrakkepeilbeheer worden natuurlijke fluctuaties indewaterstand (indewinterhogerdan indezomer)vermeden.Inde
winter enhetvoorjaar wordt vrijwel nergens
watetvastgehouden. Indezomer ontstaan
watertekorten, waardoordaneenaanzienlijkehoeveelheidgebiedsvreemd water moet
wordeningelaten.Daarnaast stroomt gedurendehetgehelejaar boezemwater uit het
Noord-Hollands Kanaalhet natuurgebied in
enuit.Destromingsrichting inmet namede
hoofdwatergangen isvanher noordoosten
naar hetzuidwesten.HetIlperveldheeft dus
voordeWaterlandseBoezemeen belangrijke
doorvoer-en bergingsfunctie.

Voordeverontreinigde vuilstorten zijn
inhetsaneringsonderzoek devolgendesaneringsmogelijkheden meegenomen:
• ontgraven vanhetstortmateriaal envervolgensaanvullen met schonegrond
(multifunctionele benadering),
• isoleren vanhetstortmateriaal door
middelvaneeningegraven leeflaag met
schonegrond,
• isoleren vanhetstortmateriaal door
middelvaneenopgebrachte leeflaag met
schonegrond,
• isolerenvanhetstortmateriaal door
middelvaneeningegraven leeflaag met
baggerspecie,
• isolerenvanhetstortmateriaal door
middelvaneenopgebrachte leeflaag met
baggerspecie.
Voordekleinerestortplaatsen zijn de
volgendevarianten opgenomen:nietsdoen
enhetafval laten liggen ófafgraven enhet
afval uit hetgebied verwijderen ófafgraven
enhetafval binnen hetgebied verwerken.

Deofficiëlestartvandeherstelwerkzaamheden.

Voorwaterennatuur zijn devolgende
varianten opgesteld:
• open laten
Erwordengeen waterhuishoudkundige
maatregelen genomen;
• verlengde aanvoerweg
Bijdezevariantstaathetbeperkenvande
directeinvloedvanwatervanuithetNoordHollandsKanaalcentraal.Hetvoedsel-en
sulfaatrijke waterwordtzoveelmogelijkvia
eenverlengdeaanvoerwegingelaten.Een
aantaldoorgangen moetwordengeslotenof
wordenvoorzienvan kanteldammen;
• openen dicht
Meetderedelen vanhetIlperveld worden
geheelofgedeeltelijk afgesloten vanhetbuitenwater.Indezeafgesloten delen wordt,
voorzoverdit haalbaar is,eenmeer natuurlijk peilbeheergevoerd;
• veranderingvan inlaatwater
Indezevarianrwordthet Noord-HollandsKanaalafgescheiden vanhetIlperveld
enkomrherwater uiteengebiedwaarde
waterkwaliteit beteris;
• afsluiten
HetIlperveld wordtvolledig afgesloten
vandeboezem.Inhetgebiedzalsprakezijn
vannatuurlijke peilfluctuaties.

Analyse van de maatregelen
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Devoorgesteldemaatregelenzijn beoordeeldoptechnische,financiële enjuridische
haalbaarheid. Ookde maatschappelijke
acceptatieendekansophetbehalenvande
doelstellingen zijn meegenomen inde
beoordelingvandevarianten.
Opbasisvandebeoordelingvande
varianrenzijn keuzesgemaaktvoorhet
nader uitwerken enbeoordelenvancombinatiesvanmaatregelen.Bijdebeoordeling
vandevarianten isgebruikgemaaktvaneen
multicriteria-analyse, dedoorNOBISontwikkeldeRMK-systematiek.Nadeeerste

analysewashetduidelijk datvoordeaanpak
vandeverontreinigdevuilstorten hetisolerenenvervolgens afdekken meteen leeflaag
vanbaggerspecieinhetIlpervelddebeste
oplossing is.Debaggerspeciemet kwaliteitsklassen3 en4wordt volledigverwijderd en
verwerktalsafdekking opde vuilstorten.
Alleklasseo,1 en2baggerspecie wordt
zoveelmogelijk verwijderd enalsbovenste
enfinaleafdekking vande vuilstorten
gebruikt. Daarwaargeenkwetsbare plantensoorten zijn, kandezebaggerspecieeventueelopdekantverwerkt worden.
Voorhetwatersysteem zijn devarianten
'verlengdeaanvoerweg','openendicht'en
'verandering vaninlaatwater' verderuitgewerkt
Verlengdeaanvoerweg
Doordeaanvoerwegvanhet inlaatwater
in het noorden vanherIlperveld teverlengenendaarmeedeverblijftijd tevergroten,
kandenaruurlijke zelfreinigende werking
vanherwatersysteem beter worden benut.
Hiervoordienenopverschillende locaties
afdammingen tewordenaangelegd,zodat
het waternietmeerviadekortstewegnaar
hetgemaalinhetzuidwesten kan stromen.
Uitindicatiefonderzoek bleekdat opmiddellange termijn dewaterkwalireitkanverbeteren.Eennatuurlijk fluctuerend waterpeilzalechter nietoptreden.Herstelvan
verdroogdeen/ofverzuurdejonge verlandingsvegetaties ennattegraslanden énkansenvoordeonrwikkeling vanweidevogelgrasland zijn hierdoor beperkt.Doordat het
Ilperveldnogsteedsintegraaldeel uitmaakt
vandeWaterlandseBoezemisgeen negatief
effect opdetotalewaterafvoer en-bergingte
verwachten.Gebiedseigenwater wordtechterooknietlanger vastgehouden.
Openendicht
Dezevariantbetreft het waterhuishoudkundigisolerenvandelenvanhetIlperveld.
Degebiedenmetbestaandehoge natuurwaarden en/ofgebiedenmerdepotentievoor
natuurontwikkeling (circa120hectare)wordengeïsoleerd.Doorindezedelenhet
gebiedseigen watervasttehouden,kanhier
eenintern,meernatuurlijk peilbeheerwordengevoerd.Indrogetijden kanhetwater
uitzakken totonderhetstreefpeil vandeboezem,terwijl inperioden metneerslaghet
waterlangervasrgehouden kanworden.De
noodzaakvoorhetinlatenvanwaterwordt
hiermeesterkgereduceerd.Naar verwachting
zalhetwaterindezegebiedensnelverzoeren
enzalopkorretermijn dewaterkwaliteitverbeteren.Hierdoorontstaan indegeïsoleerde
delenoptimalesituatiesvoorhetherstelen
behoudvandeaanwezige natuurwaarden.

Veranderingvaninlaatwater
Eenandereoptie ishetgebruiken van
eenalternatieve bronvoorinlaatwater. Hierbij isgekeken naar herinlaten vanwater uit
dePurmerringvaartdiejuist indezomerperiodeeenbeterewaterkwaliteit kentdande
Waterlandse Boezem.Indezomer wordt
namelijk water meteenbeterekwaliteit uit
hetMarkermeer ingelaten.Omhet schone
inlaatwater zoveelmogelijk tengoedete
laten komen aanhetIlperveld,wordtindeze
optiedeopenverbinding tussenhet IlperveldenhetNoord-Hollands Kanaalopeen
aantal locatiesgesloten.Dezevarianr heeft
eenpositiefeffect heeft opde waterkwaliteit
in het heleIlperveld.Eennatuurlijk fluctuerend waterpeilisechterookhierniermogelijk.Eenander nadeelvandit alternatiefis
denoodzaakvooreenrelatiefgroot inlaatwerkdwarsdoordelintbebouwing van
Ilpendam enonderdeprovincialewegenhet
Noord-Hollands Kanaaldoor.
Opbasisvaneenvergelijking vande
bovengenoemde varianten isdekeuze
gemaaktdevariant'open endicht'inde
komendeperiodeverder uit tewerken.
Indevariant'openendicht'wordr water
langervastgehouden endaarmeesluit dit
aan bijdehetadviesvandecommissie
Waterbeheer 21eeeuw.Gedurende de helft
vanhetjaar ishetsysteemvolledig zelfregulerend(geeninlaatengeenafvoer).Tegelijkertijd worden denatuurgebieden doorde
isolatiealshet wareafgekoppeld vandeboezem.Debergendecapaciteit vandeWaterlandseBoezemneemt welaf Heteffect hiervanisechter relatiefgeringenzalzoveel
mogelijk wordengecompenseerd door het
creëren vannieuwopenwater.Eénvande
mogelijkheden isherweeropengravenvan
develegedempte petgaten inhet gebied.

Vijfjaar
Deuitwerkingvandeinhetsaneringsonderzoekgekozenvarianten wordt voortvarend terhand genomen.Naar verwachting
zulleneindditjaar deeerstevuilstortenals
depotsworden ingericht.Vervolgenszalde
verontreinigde baggerspecieklasse3 en4uit
delenvanhetIlperveldwordenverwijderd en
geborgen indedepots.Deverdereuitvoering
zalgefaseerd plaatsvinden ennaarallewaarschijnlijkheid vijfjaar inbeslagnemen. *~
J.Hylkema (Royal Haskoning)
A.Lokhorst (Tauw,thansKWA
bedrijfsadviseurs)
H. Oosterbaan (Oranjewoud)
H. Ritsema (Bodemzorg)

ACTUALITEIT

LNVweigert vergunning peilvakken
HetministerievanLandbouw,NatuurenVisserijweigerteenvergunningaftegeven voorhet
inrichtenvanpeilvakken inderegio DeZilk.
HethoogheemraadschapvanRijniaudgaat
tegenditbesluitinberoep.
Volgensherministeriemoerdeprovincie
Zuid-Holland eerstnogeen milieueffectrapportageuitvoerennaardebufferstrook tussen
bollenstreek enduingebied.Het hoogheemraadschapendeprovinciestellendatergeen
relatietussendepeilvakkenende bufferzone
bestaat.Bovendienvindt het hoogheemraadschaphetopmerkelijk dathetministeriepas
ophetlaatstemomentbezwaar tegenhet
peilbesluitmaakt.LNVwasvanafhetbegin
bijhetprocesberrokkenenhadeerdergeen
kritiekophetbenodigde peilbesluit.
Eindjaren negentighebben Rijnland,
provincieZuid-Holland en(toennog)
Gemeentewaterleidingen Amsterdam gezamenlijk tweeonderzoeken uitgevoerd.Eén
onderzoek naardegevolgenvan verdergaandevernartingvanhetduin enéénnaarde
effecten vanpeilverlagingvoordebollenteelt.Injanuari vorigjaar blekendezeprojectenzoverschillenddarherniet praktisch
waszeteblijven koppelen.Rijnland istoen
alleenverdergegaanmet onderzoek naaren
besluitvorming overpeilverlagingindebollenstreek, terwijl provincieenGWAsamen
onderzoek blevendoennaardegevolgen van
devernatting vandeduinen.
(zie voor meer achtergrond het
artikel in nr. 8van 18april vanditjaar,
pagina 18)t(
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