Natura 2000-gebied 92 - Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en
Twiske

Toelichting en legenda
Lees de ‘Toelichting en legenda’ voor methode van de analyse en uitleg over de verschillende onderdelen.
Wanneer u niet beschikt over de ‘Toelichting en legenda’ kan deze worden gedownload van de LNV-site
(http://www.minlnv.nl/natura2000) of worden opgevraagd bij Kiwa Water Research
(natura2000@kiwa.nl).
Updates
Het is mogelijk dat van deze analyse een recentere, bijgewerkte versie bestaat. Op de LNV-site staan de
meest recente versies (http://www.minlnv.nl/natura2000).
Commentaar en vragen
Mocht u nog opmerkingen hebben of vragen willen stellen over deze analyse dan kunt u contact opnemen
met Camiel Aggenbach, Kiwa Water Research (030-60 69 553) of Mark Jalink, Kiwa Water Research (030-60
69 586); email: natura2000@kiwa.nl

Kenschets
Natura 2000 Landschap:

Meren en moerassen

Status:

Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn

Site code:

NL2003023 + NL1000007

Beschermd natuurmonument:

Waterland Varkensland SN

Beheerder:

Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, Rijkswaterstaat,
particulieren

Provincie:

Flevoland, Friesland, Noord-Holland

Gemeente:

Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland, Zaanstad

Oppervlakte:

2.584 ha

Conclusie
Voor uitbreiding van het oppervlak van een brakke variant van habitattype H3140
kranswierwateren zijn interne maatregelen in de waterhuishouding (kleine tot grote
inspanning), is het stoppen van bemesting binnen het Natura 2000-gebied en regulatie
van de scheepvaart (kleine inspanning) noodzakelijk. Maatregelen in de
waterhuishouding kunnen zich zowel richten op hydrologische isolatie t.o.v. het
boezemsysteem als op verbrakking. Voor uitbreiding van het oppervlak en behoud van
de kwaliteit van de habitattypen H4010B vochtige heiden (laagveengebied) en H7140B
overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) zijn ook interne maatregelen in de
waterhuishouding noodzakelijk (kleine inspanning) en mogelijk ook het verminderen
van de wegzijging naar droogmakerijen buiten het Natura 2000-gebied (zeer grote
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inspanning). Voor deze habitattypen is daarnaast intern herstelbeheer noodzakelijk
(kleine inspanning). Voor behoud van habitattype H6430B ruigten en zomen (harig
wilgenroosje) is aanpassing van het peilbeheer (kleine inspanning) en verbrakking (grote
inspanning) nodig. Voor realisatie van de verschillende natuurdoelen is ruimtelijke
differentiatie van het waterbeheer noodzakelijk.

Gebiedsbeschrijving
Geologie, hydrologie, geohydrochemie
• Het Natura 2000-gebied bestaat uit open veenweidegebieden. Deelgebieden die
vallen onder de begrenzing voor de Habitatrichtlijn zijn Polder Oostzaan,
Oostzanerveld (apart hydrologisch compartiment), Rietveld, Ilperveld en
Varkensland. Karakteristiek is het patroon van kleine en grote percelen grasland en
rietkragen (eilanden), brede en smalle slootjes en door verlanding dichtgegroeide
petgaten. De percelen zijn vooral/alleen over water toegankelijk.
• De gebieden zijn ontstaan door de Middeleeuwse ontginning van een voormalig
hoogveengebied (ca. 800 - 1300 na Chr.). Door inklinking van het veen ten gevolge
van ontwatering en door de zeespiegelrijzing kwam het land lager dan zeeniveau te
liggen. Door overstroming vanuit de voormalige Zuiderzee vond aanvoer van zout
water plaats en afzetting van klei. Het gebied is daardoor lange tijd brak geweest.
Vanwege de slechte afwatering van de gronden worden deze vooral als grasland
gebruikt. Turfwinning heeft slechts op kleine schaal plaatsgevonden (vanwege
kleidek, slecht drogend zout veen). De combinatie van turfwinning en uitbaggeren
van sloten om stukjes land of legakkers op te hogen en te bemesten leidde tot
verbreding van sloten en petgaten, waardoor het karakteristieke landschapsbeeld
ontstond: een door brede en smalle sloten doorsneden cultuurlandschap van kleine
en grote ‘eilanden’ met daarop verlande petgaten (het vaarland).
• De bodem bestaat veelal uit een diep veenmospakket op afzettingen van mariene
kleien en fijne zanden (Oostzanerveld, Varkensland), voornamelijk klei-opveengronden, deels kan een afdekkende kleilaag ontbreken (Varkensland).
• Tot een diepte van 20 m –NAP is een slecht-doorlatende deklaag (zeer fijn zand,
veen, klei, leem) aanwezig. Daaronder zit het eerste watervoerende pakket met een
dikte van 20 m.
• Het Natura 2000-gebied ligt in de Waterlandse Boezem. Deze boezem wordt van
noord naar zuid doorkruist door het Noord-Hollands Kanaal. Er wordt in de polders
een vast peil nagestreefd van -1,53 m NAP. De slootpeilen liggen tussen 10-30 cm
onder maaiveld in het natuurgebied van Ilperveld, 15-40 cm onder maaiveld in
Oostzanerveld en 10-30 cm in Varkensland. Opwaaiing zorgt voor peilvariaties van 0,1 en +0,1 m. Flinke regenbuien leiden tot een tijdelijke stijging van ca. 0,1 m.
Binnen de Waterlandse Boezem liggen droogmakerijen (50 % van het oppervlak) en
onderbemalingen (10 % van het oppervlak). Het water wordt uitgeslagen via gemaal
Kadoelen (ten zuiden van Ilperveld) en gemaal de Poel bij de IJsselmeerkust van
Monikkendam. Het gemaal Kadoelen trekt water vanuit het Noord-Hollands Kanaal
door het Ilperveld. Bij Monnikendam vindt bij droogte en voor het doorspoelen met
zoet water inlaat plaats van water uit het Markermeer. Via sluizen kan ook een
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aanzienlijke hoeveelheid water de boezem instromen. De waterhuishoudkundige
situatie zorgt er voor dat in de polders gedurende het hele jaar veel verplaatsing van
oppervlaktewater plaatsvindt.
De grondwaterstroming wordt gestuurd door de diepe droogmakerijen (Wijde
Wormer, De Purmer) aan de noordzijde van het Natura 2000-gebied en Waterlandse
Boezem en door droogmakerijen en onderbemalingen binnen de Waterlandse
Boezem. De delen zonder onderbemaling van de polders Oostzaan/ Oostzanerveld,
Ilperveld, Varkensland) fungeren daarbij als de infiltratiegebieden. In de
onderbemalingen treedt kwel op.
De polders werden oorspronkelijk gevoed door brak oppervlaktewater (Cl ca. 5000
mg/l), met name in droge periodes van het jaar. De aanvoer vond voor de afsluiting
van de Zuiderzee plaats vanuit Den Helder via het Noord-Hollands Kanaal. Daarna
trad verzoeting op door de afsluiting en aanvoer van zoet IJsselmeerwater, waarmee
de polders van Noord-Holland worden doorgespoeld. Tussen 1930 en 1940 daalde
de Cl-concentratie sterk van 2500 naar 500-1000 mg/l (meetreeks Ilperveld). Tot de
jaren ‘60 traden nog af en toe pieken op in de buurt van 1000 mg/l. Na begin jaren
’60 zat de Cl-concentratie meestal onder de 500 mg/l. In 1997 trad een piek op rond
800-900 mg/l. Het Habitatgebied is nu in belangrijke mate verzoet.
Het oppervlaktewater is zoet tot licht brak. Het heeft hoge stikstof-, fosfaat- en
sulfaatgehalten en extreem hoge sulfide-gehalten. Deze hoge gehalten worden in
belangrijke mate veroorzaakt door kwel van grondwater in de vele onderbemalingen
en droogmakerijen van de Waterlandse Boezem. Dit uitgeslagen grondwater
doorstroomt de sloten in de overige polderdelen. Bemesting in de polders en
droogmakerijen draagt ook sterk bij aan eutrofiëring. Daarnaast treedt ook sterke
interne eutrofiëring op onder invloed van mineralisatie in de veenbodems en onder
invloed van hoge sulfaatgehaltes in het oppervlaktewater (door reductie van sulfaat
wordt fosfaat gemobiliseerd dat aan ijzer gebonden is). Voor het Ilperveld variëren
gemiddelde zomerwaarden wat fosfaat (ortho-P) betreft van 0,3 tot 1 mg P/l. Hoge
sulfaatgehalten hangen samen met oxidatie van pyriet door beluchting van bodems
en door uitspoeling van nitraat naar het ondiepe grondwater in bemeste percelen.
Het eigendom van natuurbeheerders is veelal versnipperd. Natuurgebied wordt
daardoor afgewisseld door landbouwkundig gebied dat vaak wordt onderbemalen.
Ontwatering zorgt voor constante inklink en veraarding van de venige bodem.
Daardoor treedt 2-3 mm/j bodemdaling op. Bemesting van veenbodems draagt daar
aan bij, omdat wegzijgend nitraatrijk water in de anaerobe zone voor afbraak van
veen zorgt. Daarbij ontstaat een slappe prutlaag. Het afgebroken amorfe veen komt
deels in de vele sloten terecht en draagt daar zeer vermoedelijk sterk bij aan de
vorming van slib. Onderbemalingen leiden ook tot sterkere bodemdaling.
Grote hoeveelheden slib, dat makkelijk opwervelt, dragen bij aan sterke
vertroebeling. Vaarten die bevaren worden door recreatie- en beheerboten zijn
troebeler dan onbevaren vaarten. De boten wervelen het organisch slib makkelijk op.
De sterke waterbeweging in het oppervlaktewatersysteem en windwerking zorgen
ook voor veel opwerveling.
Grote delen werden gebruikt als stortplaats voor huisvuil en later bedrijfsafval.
Hiermee werden poelen gedempt en slappe veengrond versterkt. Tot in de jaren
tachtig is afval gedumpt. In het Ilperveld zijn vele vuilnisbelten aanwezig. Het
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storten van vuil heeft de bodem, bagger en het water vervuild. Een proef waarbij een
voormalige vuilstort in het Ilperveld met vervuilde bagger is geïsoleerd hebben
goede resultaten opgeleverd. Uit metingen bleek dat onder de vuilstort en in
omliggende sloten nagenoeg geen verontreinigingen weglekten. In het project
Ilperveld Integraal worden nu de overige vuilstorten en de bagger aangepakt.
Vegetatie en abiotische omstandigheden
• Dit Natura 2000-gebied heeft een relatief groot aandeel moeras in vergelijking met de
andere voormalige brakwatervenen in Noord-Holland.
• Het Habitatgebied is vooral bekend als weidevogelgebied. Door zware bemesting
zijn de weidevogelgraslanden zeer eutroof.
• In het Ilperveld kwamen tot aan 1979/1980 in diverse sloten goed ontwikkelde
begroeiingen voor met Gesteelde zannichellia, Groot nimfkruid en Snavelruppia.
Gesteelde zannichellia duidt op zwak tot matig brak water. Momenteel zijn zulke
begroeiingen zeer zeldzaam. Alleen in enkele slootjes die van het polderslootstelsel
zijn geïsoleerd groeien nog Gesteelde zannichellia en Groot nimfkruid (vooral ten
noorden van spoorlijn Oostzanerveld; in kleine slootjes). Waterplanten van zoet
water zijn opvallend schaars, zelfs de algemene soorten.
• Bij een herstelexperiment met watervakken (vanaf 1997/1998) heeft zich Gebogen
kransblad (Chara connivens) gevestigd en trad ook op nieuwe plekken vestiging op
van Grof hoornblad, Gesteelde zannichellia en Groot nimfkruid. In de vakken nam
ook algenflap toe en waren eutrafente drijvende waterplanten als Kleine kroosvaren,
Klein+Bultkroos en Puntkroos aanwezig. In gegraven petgaten (1997/1998) vestigde
zich Groot nimfkruid (weer verdwenen), Stekelig kransblad (Chara major), Gesteelde
zannichellia en Schedefonteinkruid.
• In oude petgaten komt veenmosrietland voor met bijzondere soorten als Rietorchis,
Ronde zonnedauw, Gevleugeld hertshooi en Koningsvaren (Twiske).
• In het Oostzanerveld bevindt zich ca. 7 ha veenmosrietland, ca. 8 ha moerasheide en
ca. 11 ha bloemrijk rietland. In het Varkensland bevindt zich ca. 1-2 ha
veenmosrietland, ca. 2 ha moerasheide en ca. 2 ha berkenbroek (goed ca. 0,15 ha;
slecht ontwikkeld ca. 0,5 ha).
• De meeste petgaten (70%) zijn oud en hebben vastgeslagen kragge. In droge jaren
treedt sterke mineralisatie op, waardoor de bovengrondse biomassa toeneemt. Lage
mesotrafente soorten gaan dan sterk achteruit. In droge jaren speelt ook sterke
verzuring door pyrietoxidatie (daling naar pH 3,5). In het algemeen convergeren
oude stadia naar soortenarme begroeiingen van Sphagna (S. fallax en S. fimbriatum)
en Eenarig wollegras (Eriophorum angustifolium), Fioringras (Agrostis stolonifera),
Moerasstruisgras (A. canina) en Oeverzegge (Carex riparia). Er treedt in Ilperveld ook
een sterke toename van Grote veenbes (Oxycoccus macrocarpos) op. Op veen treedt
ook toename op van Haarmos (P. commune en formosum). Dit is zowel op plekken met
zuur grondwater als basenrijk grondwater.
• De flora langs de slootkanten bestaat uit een mozaïek van Moerasrolklaver, Echte
koekoeksbloem, Gevleugeld hertshooi, Watermunt en Echt lepelblad. Na plaggen in
het Ilperveld was in de eerste 4 jaar Zonnedauw aanwezig, daarna trad toename van
Haarmos op.
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Bijzondere terrestrische soorten zijn Veenmosorchis, Echte heemst, Selderij, Echt
lepelblad, Vleeskleurige orchis, Breedbladige orchis, Rietorchis, Eenarig wollegras,
Welriekende nachtorchis, Waterpunge en Koningsvaren. Zeldzamer wordende
soorten zijn Dotterbloem, Ronde zonnedauw, Dopheide, Veenpluis, Echte
koekoeksbloem en Grote ratelaar.

Systeemanalyse
• Door veranderingen in de regionale waterhuishouding is het Natura 2000-gebied
sinds de jaren ‘30 sterk verzoet vanuit een brakke situatie.
• De zeer hoge nutriënten-, sulfaat- en extreem hoge sulfidegehalten belemmeren sterk
de ontwikkeling van watervegetatie en verlandingen. Waterplantsoorten van zoet
water komen daardoor weinig voor. Brak watersoorten zijn achteruitgegaan onder
invloed van de hoge nutriënt- en sulfideconcentraties, vertroebeling en door afname
van het chloridegehalte. Het areaal van de brakwatervorm van habitattype H3140
kranswierwateren is daardoor sterk afgenomen. De slechte waterkwaliteit hangt
samen met de geologie van het gebied (veen dat makkelijk mineraliseert,
nutriëntenrijke mariene afzettingen, veel pyriet), de huidige waterhuishouding (veel
verplaatsing van oppervlaktewater) en bemesting in en buiten het Natura 2000gebied. Door verzoeting zijn de sulfide-concentraties sterk toegenomen en is de
remming van de afbraak van veen onder de vroegere brakke omstandigheden
weggevallen.
• Grote hoeveelheden bagger in de sloten die tevens door boten, waterstroming en
windwerking worden opgewerveld, leiden tot een geringe doorzichtdiepte. Ook dit
beperkt het voorkomen van watervegetatie en habitattype H3140 kranswierwateren.
De bagger wordt zeer vermoedelijk binnen het Natura 2000-gebied en de
Waterlandse Boezem ‘geproduceerd’ onder invloed van bemesting die leidt tot
anaerobe afbraak van veen. Het slechte doorzicht belemmert ook het ontstaan van
nieuwe verlandingen.
• De terrestrische habitattypen als H4010B vochtige heiden (laagveengebied), H7140B
overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) en H91D0 hoogveenbossen gaan
achteruit door te lage zomergrondwaterstanden. In droge perioden treedt snel
eutrofiëring op en de aanwezigheid van pyriet zorgt dan ook voor sterke verzuring.
Uitdroging van de bodem treedt op door de slechte doorlatendheid. Daardoor
worden plekken met deze habitattypen in droge perioden weinig aangevuld met
oppervlaktewater of grondwater. Onduidelijk is of de wegzijging als gevolg van de
vele droogmakerijen rond het Natura 2000-gebied en onderbemalingen in het Natura
2000-gebied sterk bijdragen aan de te lage zomergrondwaterstanden.
• Strak peilbeheer kan de vorming van nieuwe verlanding belemmeren. Hierdoor
zouden habitattypen als H4010B vochtige heiden (laagveengebied) en H7140B
overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) zich niet meer kunnen verjongen.
• Een herstelstrategie kan zich enerzijds richten op het instellen van brakke
omstandigheden. Dit kan fosfaatbeschikbaarheid en sulfideconcentraties mogelijk
verlagen en daarmee verbetering van de brakwatervorm van habitattype H3140
kranswierwateren realiseren. Deze strategie zou met een praktijkproef kunnen
worden uitgetest. Anderzijds lijkt onder min of meer zoete omstandigheden isolatie
ten opzichte van het polderslootstelsel en baggeren perspectief te bieden voor herstel
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van waterbegroeiingen en verlandingsvegetatie. Onduidelijk is of dit ook leidt tot
het op gang komen van verlanding. Het realiseren van stabielere grondwaterstanden
kan zorgen voor uitbreiding van habitattype H4010B vochtige heiden
(laagveengebied). Gezien de grootte van het Natura 2000-gebied is uitvoering van
herstel onder enerzijds brakke en anderzijds zoete omstandigheden gescheiden van
elkaar mogelijk met behulp van hydrologische compartimentering. Voor beide
herstelopties geldt dat de bemesting binnen het gebied dient te stoppen i.v.m. de
eutrofiërende werking en het effect op vertroebeling van het oppervlaktewater. Zo’n
ruimtelijke scheiding is ook mogelijk met betrekking tot weidevogelbeheer en is
zeker noodzakelijk wanneer weidevogelbeheer gepaard gaat met bemesting.
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Doelen
Tabel 1: Tabel met habitattypen waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Per
habitattype worden in de kolommen achtereenvolgens de gebiedsdoelen (opgesplitst naar
oppervlakte en kwaliteit), de hydrologische potentie, de huidige en potentiële relatieve bijdrage
weergegeven. Alleen zoete tot (zwak) brakke, waterafhankelijke habitattypen zijn voor deze
gebiedsanalyse geanalyseerd. Gebiedsdoelen en huidige relatieve bijdrage komen overeen met die
in het gebiedendocument (LNV, november 2006).
Hydrologische
potentie

Huidige
relatieve
bijdrage

=

●●

++

++

=

●●●●

+

++

=

●●

+

+

↑

=

●●●

+

+

=

=

●●

-

+

Code

Habitatnaam

Oppervlakte

H3140

Kranswierwateren

↑

H4010B

Vochtige heiden
(laagveengebied)

↑

H6430B

Ruigten en zomen (harig
wilgenroosje)

=

H7140B

Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

H91D0

Hoogveenbossen

Kwaliteit

Potentiële
relatieve
bijdrage
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Tabel 2: Verklaring van gebruikte tekens in tabel 1
Oppervlakte
=

Behoud oppervlak

↑

Uitbreiding oppervlak

= (↓)

Behoud, enige afname oppervlak is ‘ten gunste van’ toegestaan

↑ (↓)

Uitbreiding oppervlak is op bepaalde plaatsen gewenst en afname oppervlak is op
bepaalde plekken ‘ten gunste van’ toegestaan

Kwaliteit
=

Behoud kwaliteit

↑

Verbetering kwaliteit

Hydrologische potentie
●

Klein: uitbreiding oppervlak of verbetering kwaliteit is nauwelijks mogelijk

●●

Matig: enige uitbreiding oppervlak of zwak herstel kwaliteit is mogelijk

●●●

Groot: uitbreiding oppervlak of herstel kwaliteit is goed mogelijk

●●●●

Zeer groot: sterke uitbreiding oppervlak is goed mogelijk en plaatselijk verbetering
kwaliteit goed mogelijk

N/B

Onbekend

Huidige/ Potentiële relatieve bijdrage
Zeer grote oppervlakte (> 15%) en grotendeels goede kwaliteit
++

en/of bijzondere kwaliteit
en/of geografische ligging in combinatie met goede kwaliteit
Zeer grote oppervlakte (> 15%) en grotendeels matige kwaliteit

+

of grote oppervlakte (2-15%)

-

Geringe oppervlakte (< 2%) en grotendeels matige kwaliteit

--

Relictpopulaties van soorten van het habitattype nog aanwezig

of geringe oppervlakte (< 2%) met grotendeels goede kwaliteit

Knelpunten- en kansenanalyse
8
Kiwa Water Research/EGG-consult
Natura 2000-gebied 92 - Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske
Oktober 2007

Huidige kwaliteit
Potentiële kwaliteit en hydrologische herstelpotentie
De potentiële kwaliteit is voor habitattypen geschat op grond van de aanname dat knelpunten die
technisch oplosbaar zijn ook daadwerkelijk worden opgelost (ongeacht de financiële en maatschappelijke
haalbaarheid). Het betreft hier een schatting van de hydrologische potentie (zie onder). Deze indicatie
geeft het maximaal haalbare weer en hoeft niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met het doel voor
habitattypen. Zo kan bijvoorbeeld een habitattype goed en matig ontwikkeld voorkomen in een gebied en
is het instandhoudingsdoel geformuleerd als behoud van oppervlakte en kwaliteit. Tegelijk kan de
ecologische potentie als goed zijn ingeschat (het matig ontwikkelde habitattype in de huidige situatie kan
dus ontwikkeld worden naar een goede kwaliteit).
Omdat de inschatting van potenties vooral is gebaseerd op de kans en mate waarin de ecologische
vereisten van waterafhankelijke habitattypen kan worden hersteld betreft het hydrologische potenties
voor herstel. Er is geen rekening gehouden met andere factoren die herstel van habitattypen bepalen (b.v.
hervestiging uit zaadbank, verspreiding van soorten).

H3140: Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties
In het Ilperveld en vooral Oostzanerveld zijn in kleine sloten waterbegroeiingen te
vinden met Groot nimfkruid, Snavelruppia, Gesteelde zannichellia, Tenger fonteinkruid
Schedefonteinkruid, incidenteel met Sterkranswier en Breekbaar kransblad. Het
opnamemateriaal indiceert vooral het voorkomen van de Ass. van Groot nimfkruid
(subass. met Zannichellia; Najadetum marinae zannichellietosum) en de Associatie van
Snavelruppia (Ruppietum maritima) in het gebied. Vooral voorkomend ten noorden van
de spoorlijn in Oostzanerveld, veelal slecht ontwikkeld met veel flap en draadwier. In
2006 is met een kartering vastgesteld dat de oppervlakte is verdubbeld. In het Ilperveld
hebben interne herstelmaatregelen geleid tot uitbreiding. Verdere uitbreiding is
vermoedelijk mogelijk bij verbrakking en is mogelijk bij isolatie ten opzichte van het
polderslootstelsel en baggeren. In beide gevallen is ook het stoppen van de bemesting in
hydrologische compartimenten waarin dit herstel plaatsvindt noodzakelijk.
Conclusie: Het habitattype is goed ontwikkeld aanwezig met een klein areaal en neemt
het laatste jaar toe. Uitbreiding van de oppervlakte is mogelijk.
H4010: Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
In Oostzanerveld en Varkensland komt circa 10 ha moerasheide voor, behorend tot
subtype B: vochtige heiden (laagveengebied). Een deel bestaat uit Moerasheide (Sphagno
palustris-Ericetum). Onder invloed van te lage zomergrondwaterstanden en eutrofiëring
treedt tapijtvorming met Gewoon haarmos op en opslag van Zwarte Appelbes, Berk,
Lijsterbes. Sterke uitbreiding van het oppervlak is mogelijk als stabielere
grondwaterstanden met behulp van maatregelen in de waterhuishouding worden
gerealiseerd en herstelbeheer wordt toegepast (maaien, plaggen).
Conclusie: Subtype B is in beperkt areaal in goede tot matige kwaliteit aanwezig en er
zijn mogelijkheden voor sterke uitbreiding van de oppervlakte.
H6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en
alpiene zones
Subtype B: ruigten en zomen (harig wilgenroosje) komt voor in matig tot plaatselijk goede
kwaliteit. De goed ontwikkelde vorm met de Moerasmelkdistel-associatie (SonchoKnelpunten- en kansenanalyse
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Epilobietum) met soorten als Moerasmelkdistel, Kleine watereppe, Echt lepelblad en
Heemst komt beperkt voor. Over het algemeen zijn deze ruigten soortenarm
ontwikkeld. Behoud en verbetering van de kwaliteit is mogelijk bij het instellen van
brakke omstandigheden en inundaties.
Conclusie: Subtype B komt beperkt voor en is vooral van matige kwaliteit en voor een
kleiner deel van goede kwaliteit.
H7140: Overgangs-en trilveen
Subtype B: overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) komt met een relatief groot areaal
voor. Deels bestaat het uit veenmosrietland (Pallavicinio-Sphagnetum) en de Associatie
van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi (Lychnido-Hypericetum tetrapteri).
In het Oostzanerveld komt ca 7 ha veenmosrietland en 11 ha de Associatie van Echte
koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi (Lychnido-Hypericetum tetrapteri) voor. In
Varkensland komen beide associaties over een kleiner areaal voor (enkele hectaren). In
matige ontwikkelde vormen van het subtype treedt veel ontwikkeling van Haarmos en
opslag op. Uitbreiding van het oppervlak is mogelijk als stabielere grondwaterstanden
met behulp van maatregelen in de waterhuishouding worden gerealiseerd en
herstelbeheer wordt toegepast (graven nieuwe petgaten, maaien, plaggen).
Conclusie: Subtype B komt over een relatief groot areaal voor en de kwaliteit is goed tot
matig. Er zijn mogelijkheden voor uitbreiding van de oppervlakte.
H91D0 :Veenbossen
Veenbos is over een beperkt areaal (5,5 ha) aanwezig in het gebied. Het komt voor met
rompgemeenschappen van Verbond der berkenbroekbossen (Betulion) met veel
braamontwikkeling. De potenties voor verbetering van de kwaliteit zijn laag.
Conclusie: Het habitattype is beperkt aanwezig met een matige kwaliteit.

Knelpunten- en kansenanalyse
10
Kiwa Water Research/EGG-consult
Natura 2000-gebied 92 - Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske
Oktober 2007

Knelpunten
(codes corresponderen met de codering van de knelpunten in tabel 3 - bijlage)
Omgang met knelpunten en maatregelen
De verandering van milieu-omstandigheden kan door één of meerdere knelpunten worden veroorzaakt.
Een knelpunt bestaat uit negatieve verandering van een milieuconditie gekoppeld aan een ingreep of
oorzaak. Per knelpunt worden één of meerdere maatregelen aangegeven die nodig zijn om het knelpunt
op te lossen. Zoveel mogelijk is getracht een heldere, één-op-één relatie weer te geven tussen knelpunt en
maatregel. Bij knelpunten met een complexe oorzaak is dat echter niet mogelijk. Een knelpunt is dan aan
meerdere maatregelen gekoppeld.
Voor het realiseren van de gebiedsdoelen voor habitattypen is het noodzakelijk om knelpunten op te
lossen door uitvoering van de maatregelen. Welke van de geconstateerde knelpunten, de mate waarin de
knelpunten worden opgelost en welke maatregelen daarvoor precies worden uitgevoerd zijn aspecten die
in de Natura 2000 beheersplannen nader moeten worden uitgewerkt. Verbeterdoelen (verbeteren
verspreiding, uitbreiding oppervlakte, verbetering kwaliteit) worden binnen het gebied in omvang, ruimte
en tijd nader uitgewerkt. Ook moeten in veel gevallen de dimensies van maatregelen en hun exacte effect
op herstel van habitattypen nader worden uitgewerkt. Wanneer meerdere knelpunten spelen en meerdere
maatregelen mogelijk zijn voor het oplossen van knelpunten hoeven niet altijd perse alle genoemde
maatregelen te worden uitgevoerd voor het realiseren van de habitatdoelen. In die gevallen geeft de
analyse een palet van maatregelen waaruit kan worden gekozen. Een belangrijk aspect dat in de
beheersplannen ook moet worden uitgewerkt is de volgorde van maatregelen. Bepaalde maatregelen
hebben pas zin als andere eerst worden uitgevoerd.

a) Verlaging grondwaterstand door droogmakerijen buiten Natura 2000-gebied. De
droogmakerijen buiten het Natura 2000-gebied (ten noorden daarvan en binnen de
Waterlandse Boezem) zorgen voor wegzijging in de polders van het Natura 2000gebied en daarmee ook in de natuurreservaten in het Natura 2000-gebied. Deze
wegzijging kan zorgen voor het te diep wegzakken van de zomergrondwaterstand
van terrestrische habitattypen. Hoe groot de wegzijging is, en daarmee de omvang
van het knelpunt, is onduidelijk. Zowel door de diepste droogmakerijen De Purmer
en De Wijde Wormer, als door de grote oppervlakte aan droogmakerijen (50%) en
onderbemalingen (10%) in de Waterlandse boezem, kan de wegzijging groot zijn.
Het eerste speelt in Oostzanerveld en het noordelijk deel van Varkensland. Ook kan
de 20 m dikke deklaag een hoge weerstand hebben die de wegzijgintensiteit beperkt.
b) Lage zomergrondwaterstand als gevolg van verminderde toestroming
oppervlaktewater door vastslaan kraggen. Naarmate het verlandingsproces
voortschrijdt, wordt de kragge dikker en wordt de aanvoer van oppervlaktewater
minder. In de zomer gaan de waterstanden in de kragge dan dieper uitzakken.
c) Lage grondwaterstand door onderbemaling binnen Natura 2000-gebied. Vele
onderbemalingen binnen het Natura 2000-gebied zorgen voor diepe drainage en
daarmee voor een grotere wegzijging in de polderdelen die niet worden
onderbemalen. De onderbemalingen leiden tot een steeds groter verschil in maaiveld
en polderpeil als gevolg van inklinking en bemoeilijken daarmee steeds meer de
afwatering van het gebied. Zie verder bij knelpunt a.
d) Weinig fluctuerend oppervlaktewaterpeil door star peilbeheer. Het huidige
peilbeheer is gericht op het handhaven van een vast peil. Daardoor zijn de
natuurlijke en grotere seizoensmatige fluctuaties verdwenen. Een natuurlijk
peilverloop is van belang voor allerlei vegetaties. Het starre peil vormt een knelpunt
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voor het op gang komen van verlandingen waarin habitattype H7140B overgangsen trilvenen (veenmosrietlanden) zich kan ontwikkelen.
e) Geen inundatie door star peilbeheer. Door het starre peilbeheer treden geen
inundaties op. Dit is ongunstig voor de instandhouding van habitattype H6430B
ruigten en zomen (harig wilgenroosje).
Behoud geschikte basenrijkdom
f) Verzuring als gevolg van pyrietoxidatie door diepe zomergrondwaterstanden.
Wanneer op terrestrische standplaatsen lage zomergrondwaterstanden optreden kan
het pyriet in de bodem oxideren. Daarbij komt veel zuur vrij waardoor sterke
verzuring optreedt. Daardoor gaan soorten van zwakgebufferde en basenrijkere
omstandigheden achteruit, waarmee de kwaliteit van habitattypen H7140B
overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) en H91D0 hoogveenbossen wordt
aangetast. Achterliggende oorzaken zijn knelpunt a, b en c.
Behoud natuurlijke trofiegraad
g) Externe en interne eutrofiëring door inlaat en doorstroming van nutriënten- en
sulfaatrijk oppervlaktewater in natuurterreinen. De hoge nutriënten- en
sulfaatgehalten van het oppervlaktewater vormt een groot knelpunt voor de
uitbreiding van habitattype H3140 kranswierwateren en voor het ontstaan van
verlandingsvegetatie. Het ontbreken van verlanding is een bedreiging voor
instandhouding en uitbreiding van het oppervlak van de habitattypen H4010B
vochtige heiden (laagveengebied) en H7140B overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden). Aanvoer en doorstroming met water van de Waterlandse
Boezem zorgt voor aanvoer van nutriënten (directe eutrofiëring) en sulfaat. Sulfaat
leidt tot interne eutrofiëring in de onderwaterbodems, waardoor fosfaat wordt
gemobiliseerd. De nutriënten en het sulfaat komen terecht in het boezemwater door
kwel in de onderbemalingen en droogmakerijen en door bemesting.
h) Externe eutrofiëring door bemesting in Natura 2000-gebied. De aanwezigheid van
een aanzienlijk areaal bemeste percelen in het Natura-2000 gebied leidt ook tot een
sterke belasting van de bodem en het oppervlaktewater met nutriënten. Het
toegevoerde nitraat zorgt ook voor het vrijkomen van sulfaat via oxidatie van pyriet
en voor productie van slib via de anaerobe afbraak van veen (zie j). Zie voor de
effecten op habitattypen bij knelpunt g.
i) Interne
eutrofiëring
als
gevolg
van mineralisatie
door
te
lage
zomergrondwaterstand. Lage grondwaterstanden leiden tot afbraak van organisch
materiaal. Dit organisch materiaal is dusdanig dat daarbij veel N- en P-mineralisatie
optreedt. Bij terrestrische habitattypen werkt dit knelpunt direct door op de
standplaats. Achterliggende oorzaken zijn knelpunt a, b en c.
Behoud doorzicht oppervlaktewater
j) Onvoldoende doorzicht als gevolg van anaerobe afbraak van veen door
bemesting. Bemesting van veenbodems leidt tot wegzijging van nitraatrijk water in
de anaerobe zone. Daar zorgt dat voor anaerobe afbraak van veen en ontstaat op den
duur een slappe prutlaag. Het afgebroken amorfe veen komt deels in de vele sloten
terecht en draagt sterk bij aan afzetting van slib. Opwerveling van dit slib leidt tot
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een geringe doorzichtdiepte en is een groot knelpunt voor habitattype H3140
kranswierwateren. Ook belemmert het uitbreiding van habitattype H7140B
overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden), omdat door de vertroebeling geen
verlanding kan optreden. Een dikke sliblaag kan ook problematisch zijn voor
wortelende waterplanten, omdat ze zich dan niet goed kunnen verankeren aan de
bodem.
k) Onvoldoende doorzicht als gevolg van opwerveling slib door boten voor recreatie
en beheer. In vaarten die worden bevaren door boten leidt de opwerveling van slib
tot sterke vertroebeling. Zie voor effect op habitattypen knelpunt j.
l) Onvoldoende doorzicht als gevolg van opwerveling slib door sterke
doorstroming. Sterke doorstroming van oppervlaktewater door het Natura 2000gebied als gevolg van het huidige waterbeheer leidt tot opwerveling van slib. Zie
voor effect op habitattypen knelpunt j.
Behoud geschikte saliniteit
m) Verzoeting door ontbreken toevoer zout water. Door de afsluiting van de Zuiderzee
is het Natura 2000-gebied gaan verzoeten. Verzoeting heeft vermoedelijk grote
invloed op de mobilisatie van fosfaat gehad (sterker) en heeft tot extreem hoge
sulfide-concentraties geleid. Habitattype H3140 kranswierwateren, waarvan in het
gebied een brakke vorm voorkomt, is hierdoor sterk achteruitgegaan. Ook heeft het
geleid tot achteruitgang van brakke soorten in habitattype H6430B ruigten en zomen
(harig wilgenroosje).
n) Verzoeting door inlaat van en doorspoelen met zoet oppervlaktewater. Er wordt
zoet water uit het IJsselmeer ingelaten in droge perioden. De polders worden ook
met dit water doorgespoeld met het doel brak kwelwater kwijt te raken (ten behoeve
van landbouw). De verzoeting van het grondwater wordt waarschijnlijk versterkt
door wegzijging naar droogmakerijen en onderbemalingen.
Bescherming toxiciteit
o) Te hoog sulfidegehalte door verzoeting. De verzoeting heeft zeer vermoedelijk
geleid tot veel hogere sufidegehalten. Onder brakke omstandigheden wordt reductie
van sulfaat en daarmee ook de vorming van sulfides geremd. Op dit moment zijn de
sulfidegehalten extreem hoog. Voor veel waterplantsoorten en ook vermoedelijk
macrofauna is dat toxisch. Mogelijk remt het de verlanding door helofyten waardoor
geen aanwas kan optreden van verlandingen met habitattypen H4010B vochtige
heiden (laagveengebied) en H7140B overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden).
Goed beheer
p) Verruiging
in
droge
perioden.
Jaren
met
diep
wegzakkende
zomergrondwaterstanden leidt tot snelle verruiging van habitattypen H4010B
vochtige heiden (laagveengebied) en H7140B overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden). Zie voor oorzaken en doorwerking op de voedselrijkdom bij
knelpunt a, b, c en i.
q) Gebrek aan jonge verlandingsstadia door voortschrijdende successie en niet op
gang komen verlanding. Door de slechte waterkwaliteit en door het starre
peilbeheer komt verlanding moeilijk op gang. Aanwas van jonge stadia stagneert
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dan en jonge stadia en uiteindelijk ook oudere stadia verdwijnen door natuurlijke
successie en degradatie onder invloed van verdroging, verzuring en eutrofiëring.
Het is dus van belang zorg te dragen voor aanwezigheid van plaatsen waar jonge
verlandingsstadia een kans wordt geboden. Deze vormen namelijk het voorstadium
van de veenmosrietlanden.

Maatregelen
(nummers corresponderen met de nummering van de maatregelen in tabel 4 – bijlage)
1) Verminderen wegzijging naar droogmakerijen rond Natura 2000-gebied
(polderpeilverhoging, hydrologische bufferzone, damwand). Hiervoor zijn geen
plannen. Uitgezocht moeten worden hoe groot het hydrologische effect van de
droogmakerijen is op de wegzijging, waterbalans en zomergrondwaterstanden.
2) Herstellen natuurlijker fluctuatie oppervlaktewaterpeil, verhogen winterpeil en
toestaan inundatie (in hydrologische compartimenten). Deze maatregel kan
uitgevoerd worden in compartimenten. Doel van de maatregelen is het mogelijk
maken van periodieke inundatie in winter en voorjaar ten behoeve van habitattype
H6430B ruigten en zomen (harig wilgenroosje), het bevorderen van verlanding ten
behoeve van de instandhouding en uitbreiding van habitattypen H4010B vochtige
heiden (laagveengebied) en H7140B overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) en
het verminderen van de aanvoer van nutriënten- en sulfaatrijk boezemwater naar
compartimenten ten behoeve van het handhaven van een voldoende hoog
zomerpeil. Met een seizoensmatige peilfluctuatie kan namelijk gebiedseigen water
langer worden vasthouden. Bij de huidige voorkomens van habitattypen H4010B
vochtige heiden (laagveengebied) en H7140B overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden) moet de maatregel niet leiden tot overstroming met eutroof
water, aangezien dan deze oude verlandingsstadia achteruitgaan. Met
compartimentering moet daarom het peilregime in het natuurgebied
gedifferentieerd worden. Een duidelijke waterhuishoudkundige scheiding tussen
bebouwd gebied en natuurgebied is noodzakelijk om tot een onafhankelijk
peilbeheer te komen en de waterkwaliteit te verbeteren. In Oostzanerveld kon een
eigen waterhuishouding voor het gebied tot nu toe moeilijk gerealiseerd worden
door een versnipperd patroon van natuurreservaat en landbouwpercelen. Uit
kleinschalige experimenten blijkt overigens dat peilfluctuatie in voormalige
brakwatervenen op standplaatsniveau niet leidt tot een verminderde
beschikbaarheid van fosfaat en sulfides. Lage zomerpeilen kunnen bovendien via
pyrietoxidatie leiden tot verzuring van de bodem en verhoging van de
sulfaatgehalten in het oppervlaktewater. Het instellen van een seizoensmatige
fluctuatie draagt daarom vooral bij aan een gunstiger waterstandsregime en een
gunstiger waterbalans in compartimenten. In verband met de effecten van
peilfluctuatie op redoxchemie en nutriëntenbeschikbaarheid op standplaatsniveau
zal wel gekeken moeten worden naar de mate van fluctuatie en het niveau ten
opzichte van maaiveld en de effecten daarvan op de interne eutriëring.
3) Inlaat van brak oppervlaktewater. De maatregel dient gericht te zijn op het
realiseren van een Cl-concentratie van 1000 mg/l of hoger tot een bereik van 5000
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5)

6)

9)

10)

11)

12)

mg/l. Over de duurzaamheid van het effect op de nutriëntenbeschikbaarheid en
sulfide-gehalten bestaan nog onzekerheden (zie bij kennislacunes). De maatregel
heeft daarom nog een experimenteel karakter. Een optie is inlaat van brak water uit
het Noordzeekanaal, gezien de afstand tussen het Natura 2000-gebied en het
Noordzeekanaal. Het oppompen van brak grondwater is vermoedelijk geen goede
optie, wegens het hoge fosfaatgehalte.
Plaatselijk watergangen laten verlanden. Voor het creëeren van nieuwe
verlandingen kunnen watergangen met rust gelaten worden en hydrologisch
geïsoleerd worden.
Nieuwe petgaten graven. Dit is gericht op het ontwikkelen van een gunstig milieu
voor verlandingen met Riet, Lisdodde en Mattenbies/ Ruwe bies zodat daaruit door
successie de habitattypen H4010B vochtige heiden (laagveengebied) en H7140B
overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ontstaan. In 1997 is Plan Watersnip
voor het Ilperveld van start gegaan, waarbij als proef 35 petgaten zijn gegraven. Uit
monitoring blijkt dat in de petgaten die het meest geïsoleerd zijn van het
polderslootstelsel de beste waterkwaliteit en doorzicht wordt gerealiseerd.
Vergaande isolatie kan wel tot droogval leiden waarbij verzuring door pyrietoxidatie
en interne eutrofiëring door mineralisatie kan optreden. De vereiste helderheid is
echter nog niet gehaald. In Plan Roerdomp worden maatregelen op een grotere
schaal uitgewerkt.
Zuiveren inlaatwater. Gestreefd moet worden om vanuit minder punten water in te
laten en daardoor de mogelijkheid te creëren ingelaten water te zuiveren via een
helofytenfilter en slib te laten bezinken.
Maaien. Regulier beheer is noodzakelijk voor instandhouding van habitattypen
H4010 vochtige heiden, H6430 ruigten en zomen en H7140 overgangs- en trilvenen.
Voor habitattypen H4010 vochtige heiden en H6430 ruigten en zomen is periodiek
maaien (niet jaarlijks) een optie.
Stoppen bemesting in Natura 2000-gebied. In deelgebieden waar natuurdoelen
worden nagestreefd die relatief voedselarme condities nodig hebben (habitattypen
H3140 kranswierwateren, H4010B vochtige heiden (laagveengebied) en H7140B
overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)) dient bemesting te stoppen. Zulke
deelgebieden moeten dan ook hydrologische gescheiden worden van deelgebieden
waar bemesting blijft plaatsvinden. Hydrologische compartimentering moet dan
voorkomen dat door uitspoeling van meststoffen in bemeste deelgebieden,
onbemeste deelgebieden worden vervuild met nutriënten en sulfaat. Naast
vermindering van de nutriëntenbelasting draagt de maatregel bij aan het
verminderen van de interne slibproductie en bodemdaling.
Hydrologische isolatie (geen inlaat oppervlaktewater in hydrologische
compartimenten). In project Ilperveld Integraal zijn veelbelovende experimenten
uitgevoerd om delen van sloten/vaarten af te sluiten en met het creëren van meer of
minder geïsoleerde watervakken. Daardoor ontstaan een betere isolatie en minder
vertroebeling. Dit werkt positief op de waterkwaliteit en verbetering van habitattype
H3140 kranswierwateren. Naast volledige hydrologische isolatie kan ook gewerkt
worden met ondiepe verbindingen die wel het water meer niet het slib doorlaten.
Vergaande isolatie kan wel in droge zomers tot droogval leiden, waarbij verzuring
door de pyrietoxidatie en interne eutrofiëring door mineralisatie kan optreden.
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13) Stoppen onderbemaling. Waar onderbemalingen doorwerken in lage
zomergronden op huidige en potentiële locaties voor habitattypen, die gevoelig zijn
voor lage grondwaterstanden, moeten deze stoppen. Daarnaast kan het stoppen
zorgen voor een minder grote aanvoer van boezemwater naar hydrologische
compartimenten.
14) Zoneren scheepvaart voor recreatie en beheer. Deze maatregel is nodig om
vertroebeling door opwerveling van slib tegen te gaan. Het is van toepassing voor
deelgebieden waar het realiseren van helder water noodzakelijk is voor het behalen
van habitatdoelen.
15) Baggeren sloten. In project Ilperveld Integraal zijn veelbelovende experimenten
gestart met slib in sloten en met het saneren van vaarten. Dit zal voor het hele
Ilperveld worden uitgevoerd. Onduidelijk is of voor andere deelgebieden
maatregelen zijn gepland. De maatregel heeft pas zin wanneer maatregel 11 wordt
uitgevoerd en andere maatregelen gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit
en helderheid.
16) Plaggen vermeste en veraarde bovenlaag. Dit is gericht op het ontwikkelen van een
gunstig milieu voor beginstadia van habitattypen H4010 vochtige heiden en H7140
overgangs- en trilvenen. Deze habitattypen kunnen mogelijk ook ontwikkeld
worden vanuit een terrestrische situatie.
Dekking van maatregelen
Bij elke maatregel wordt aangegeven in hoeverre deze gedekt wordt met een plan of project waarover
betrokken partijen overeenstemming hebben bereikt (bij maatregelen in natuurreservaat door beheerder,
bij maatregel buiten natuurreservaat bestuurlijk akkoord van meerdere partijen). Ideeën en plannen
zonder zo’n accordering gelden niet als dekking voor een maatregel. In sommige gevallen zijn er wel
plannen of maatregelen uitgevoerd maar lossen die een knelpunt niet of slechts gedeeltelijk op. Bij de
toekenning van de mate van dekking is daarom een inschatting gemaakt in hoeverre een plan een
knelpunt oplost. Vanwege de korte looptijd van de kansen- en knelpuntenanalyse was het niet mogelijk
om alle relevante informatie over plannen en beheermaatregelen te achterhalen. Over de dekking van
maatregelen is daardoor op dit moment nog veel onbekend. Verder geldt dat in de loop der tijd de
dekking van maatregelen snel kan veranderen. De huidige voorkanten geven wat betreft dekking een
overzicht op basis van geactualiseerde informatie uit de inspraakronde van begin 2006 aangevuld met
informatie die naderhand nog is opgevangen.

Prioritering
(zie tabel 3 en 4 - bijlage)
Hoge prioriteit hebben interne herstelmaatregelen en interne maatregelen in de
waterhuishouding (maatregel 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15) en het stoppen van de bemesting
binnen deelgebieden (maatregel 11). Aanpassing van het peilbeheer en verbrakking
(maatregel 2 en 3) dient op een middellange termijn gerealiseerd te worden. De prioriteit
van maatregelen die de wegzijging beperken moet blijken als meer zicht is verkregen op
de omvang en effecten van wegzijging (maatregel 1 en 13).
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Systematiek van Sense of urgencies
Sense of urgencies (urgenties) zijn toegekend aan Natura 2000 gebieden ten behoeve van de analyse van
de huidige situatie van kernopgaven die in het Natura 2000 doelendocument (LNV 2006) zijn vastgesteld.
Kernopgaven geven verbeteringen aan voor clusters van habitattypen en soorten die sterk onder druk
staan en waarvoor Nederland van groot tot zeer groot belang is. Deze kernopgaven vergen op
landschapsniveau en op gebiedsniveau een samenhangende aanpak in beheer en inrichting. Een sense of
urgency voor een kernopgave is toegekend als binnen nu en 10 jaar mogelijk een onherstelbare situatie
ontstaat. In de voorkanten wordt bij een habitattype de sense of urgency weergegeven indien een
habitattype deel uitmaakt van een kernopgave met een sense of urgency.
Er is onderscheid gemaakt in sense of urgencies met betrekking tot het nemen van maatregelen in de
waterhuishouding (wateropgave) en met betrekking tot het nemen van beheermaatregelen
(beheeropgave). Doorgaans zal een habitattype met een sense of urgency één of meerdere grote
knelpunten hebben die samenhangen met betreffende sense of urgency. In de ‘Toelichting en legenda’
wordt uitgebreider in gegaan op de link tussen knelpunten en sense of urgencies.

Kennislacunes
De volgende kennislacunes zijn geconstateerd:
• Omvang en ruimtelijke differentie van de wegzijgingsintensiteit en de invloed van
de verschillende droogmakerijen en onderbemalingen daarop en doorwerking naar
zomergrondwaterstanden.
• Effect van wegzijging op de waterbalans van deelgebieden.
• In hoeverre leidt seizoensmatige peilfluctuatie tot het bevorderen van verlanding?
• Wat is de duurzaamheid van hydrologische isolatie van wateren ten opzichte van
het polderslootstelsel op verlaging van nutriënten- en sulfidegehalten?
• Leidt inlaat van brakwater tot duurzaam herstel van helder water en voldoende lage
sulfideconcentraties. Wordt de reductie van sulfaat en daarmee de mobilisatie van
fosfaat en de vorming van vrije sulfides beperkt?
• Leidt vermindering van vermesting tot een sterke afname van slibproductie? Draagt
verbrakking van het oppervlaktewaterstelsel daar ook aan bij door remming van de
microbiologische afbraak?
• Wat is een optimaal peilfluctuatie- en inundatieregime in geval van zoet en in geval
van brak water? Welk inundatieregime (duur, diepte en periode) is nodig voor
herstel van brakke ruigte?

Geraadpleegde bronnen
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in 2005 en is bijgewerkt in 2006 en 2007. De analyse
is gebaseerd op informatie uit makkelijk toegankelijke bronnen en aangevuld met
informatie van beheerders.
Berg, G.J., F.H. Everts en D.P. Pranger (1997). Flora-monitoring regio Hollands-Noorden.
Rapportnummer EV 97/6. SBB regio Hollands-Noorden en Everts & De Vries,
Groningen.
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Tabel 3: Knelpunten in relatie tot habitattypen. Betekenis van de kleuren en symbolen staat in tabel 5 en wordt in de ‘Toelichting en legenda’
nader toegelicht. De nummers in de kolom ‘Maatregelen om knelpunt op te lossen’ verwijzen naar maatregelen in tabel 4

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld
& Twiske (92)

Habitattypen
3140 4010B 6430B 7140B 91D0

Kwaliteit actueel
Kwaliteit ecologische potentie
Sense of urgency (landelijke kernopgave)
Ernst knelpunt

Knelpunt

Prioriteit

Inspanning

Maatregel

Dekking

Natuurlijke dynamiek waterregime
a)
b)
c)

Verlaging grondwaterstand door droogmakerijen
buiten Natura 2000-gebied
Lage zomergrondwaterstand a.g.v. verminderde
toestroming oppervlaktewater door vastslaan kraggen
Lage grondwaterstand door onderbemaling binnen
Natura 2000-gebied

?

?

?

?

■

1

▲

?

!!

!!

●

■

6,7

? 6 ▲7

?

?

?

?

■

13

?

●

■

2

?

●

■

2

?

■1 ■6,7,13

1,6,7,13

■2,9 ■12

2,9,12

Weinig fluctuerend oppervlaktewaterpeil door star

?

d) peilbeheer (voor 4010B, 7140B en 91D0a knelpunt

!

!!

voor ontstaan nieuwe verlandingen)

!

e) Geen inundatie door star peilbeheer
Behoud geschikte basenrijkdom
f)

Verzuring als gevolg van pyrietoxidatie door diepe
zomergrondwaterstanden

?

!!

!!

!!

!!

? 1,13

●6,7

▲1 ? 6,13 ▲7

Behoud natuurlijke trofiegraad
Externe en interne eutrofiëring door inlaat en
g) doorstroming van nutriënten- en sulfaatrijk

!!

oppervlaktewater in natuurterreinen
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Vervolg tabel 3
Habitattypen

3140 4010B 6430B 7140B 91D0

Knelpunt

Prioriteit

Ernst knelpunt

Inspanning

Maatregel

Dekking

Behoud natuurlijke trofiegraad (vervolg)
h)
i)

Externe eutrofiëring door bemesting in Natura 2000gebied
Interne eutrofiëring als gevolg van mineralisatie door
te lage zomergrondwaterstand

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

●11 ●16
!!

? 1,13

■

11,16

?

■2 ■10,13,16

1,2,10,13,16

?

●

■11 ■15

11,15

? 11 ▲15

●

■

14

▲

■1 ■9 ■12,13

1,9,12,13

▲1 ▲9,12 ? 13

■

3

▲

■

3

▲

1,2,3,9,
11,12,13

▲1,3 ? 2,11,
13 ▲9,12

■1 ■10,13

1,10,13

▲1 ? 10,13

■2,3,9 ■6,7,

2,3,6,7,9,

●2,16 ●10

Behoud doorzicht oppervlaktewater
j)
k)
l)

Onvoldoende doorzicht a.g.v. anaerobe afbraak van
veen door bemesting
Onvoldoende doorzicht a.g.v. opwerveling slib door
boten voor recreatie en beheer
Onvoldoende doorzicht a.g.v. opwerveling slib door
sterke doorstroming

? 1,13

●9,12

Behoud geschikte saliniteit
m) Verzoeting ontbreken toevoer zout water
n)

Verzoeting door inlaat van en doorspoelen
met zoet oppervlaktewater

!!

!!

!!

!!

●
●

Bescherming toxiciteit
o)

Te hoog sulfidegehalte door aanvoer sulfaatrijk
oppervlaktewater

!!

?

?

!!

!!

? 1,13

●3 ●9,11,12

■1 ■2,3,9
■11,12,13

Goed beheer
p) Verruiging in droge perioden
Gebrek aan jonge verlandingsstadia door
q) voortschrijdende successie en niet op gang komen

!

!

●10
? ●2,3 ●6,7,9,
? 1,13

!

verlanding
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11,12,14,15

11,12,14,15

▲3 ?
2,4,6,7,11,13

▲7,9,12,14,15
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Tabel 4: Overzicht van maatregelen voor het oplossen van knelpunten
Maatregel om knelpunt op te lossen

Dekking maatregel door bestaande plannen

Verminderen wegzijging naar droogmakerijen rond

1) Natura 2000-gebied (polderpeilverhoging,

▲

hydrologische bufferzone, damwand)
Herstellen natuurlijker fluctuatie

2) oppervlaktewaterpeil, verhogen winterpeil en toestaan

?

inundatie (in hydrologische compartimenten)

3) Inlaat van brak oppervlaktewater

▲

6) Plaatselijk watergangen laten verlanden

?

7) Nieuwe petgaten graven

▲

Project Ilperveld Integraal

9) Zuiveren inlaatwater

▲

Project Ilperveld Integraal/ LIFE

10) Maaien

?

11) Stoppen bemesting in Natura 2000-gebied

?

12)

Hydrologische isolatie (geen inlaat oppervlaktewater
in hydrologische compartimenten)

▲

Project Ilperveld Integraal

13) Stoppen onderbemaling

?

14) Zoneren scheepvaart voor recreatie en beheer

▲

Project Ilperveld Integraal

15) Baggeren sloten

▲

Project Ilperveld Integraal

16) Plaggen vermeste en veraarde bovenlaag

?
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Zekerheid inschatting knelpunt

Tabel 5: Legenda bij tabel 3 en 4

!!
Kwaliteit van habitattype

!

Habitattype goed ontwikkeld aanwezig

?

Habitattype matig ontwikkeld aanwezig

Zeker aanwezig: abiotische en vegetatiekundige
gegevens duiden op hetzelfde knelpunt
Waarschijnlijk aanwezig: abiotische of
vegetatiekundige gegevens duiden op het knelpunt
Onduidelijk of knelpunt optreedt of hoe groot het is

Prioriteit oplossen knelpunt

Habitattype afwezig en potenties voor ontwikkeling

●

Habitattype afwezig en geen potenties voor
ontwikkeling
Habitattype deels goed en deels matig ontwikkeld
aanwezig
Habitattype goed ontwikkeld aanwezig; tevens
potenties voor uitbreiding
Habitattype matig ontwikkeld aanwezig; tevens
potenties voor uitbreiding

?

Kwaliteit onzeker of onbekend

●
●
?

Beheeropgave: op korte termijn is een beheeropgave

herstelpotentie
Matig: zonder oplossing enig verlies van typische
plantensoorten van instandhoudingsdoel of matig
verlies van herstelpotentie
Groot: zonder oplossing onherroepelijk verlies van
typische plantensoorten van instandhoudingsdoel of
sterke vermindering van herstelpotentie

geclassificeerd als ‘onduidelijk of knelpunt optreedt of
hoe groot het is’

benodigd ten aanzien van de kernopgave waarvan het
habitattype onderdeel is, anders verandert de situatie
tussen nu en 10 jaar onherstelbaar
Wateropgave: op korte termijn is een wateropgave



instandhoudingsdoel of weinig vermindering van

Onbekend: als de zekerheid van een knelpunt is

Sense of urgency (vanuit kernopgave Natura 2000)



Laag: zonder oplossing kleine afwijking van

benodigd ten aanzien van de kernopgave waarvan het
habitattype onderdeel is, anders verandert de situatie

Benodigde inspanning om knelpunt op te lossen

■
■

tussen nu en 10 jaar onherstelbaar

Klein: vergt binnen Natura 2000-gebied aanpassingen
van inrichting of beheer
Groot: vergt buiten Natura 2000-gebied
functieverandering of -beperking op lokale schaal
Zeer groot: vergt wijziging dure infrastructuur of

■

Ernst knelpunt
Groot:

buiten Natura 2000-gebied inspanning op
landschapsschaal

Dekking maatregel door bestaande plannen

● habitattype is afwezig, of

▲

Volledig gedekt

▲

Gedeeltelijk gedekt

● mogelijkheden voor uitbreiding sterk beperkt, of

▲

Niet of nauwelijks gedekt

● mogelijkheden voor verbetering kwaliteit sterk

▲

Niet gedekt en noodzaak moet onderzocht worden

beperkt

?

Dekking onduidelijk

Klein:

√

Maatregel uitgevoerd

● verdwijnt/ zal verdwijnen, of
● oppervlakte/ kwaliteit neemt sterk af/ zal

sterk

afnemen, of

● goede kwaliteit is beperkt aanwezig of kwaliteit gaat
langzaam achteruit, of
● beperkt voorkomen habitattypen of kwaliteit in klein
deel van Natura 2000-gebied, of
● oppervlakte/ kwaliteit neemt weinig af, of
● mogelijkheden voor uitbreiding weinig beperkt,
● mogelijkheden voor verbetering kwaliteit weinig
beperkt

→

Maatregel in uitvoering

∂

Maatregel bestuurlijk akkoord en uitvoering gepland

#

Maatregel bestuurlijk akkoord/uitvoering niet gepland

Overig
Niet uitgewerkt
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