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Baggeren in fauna- en florarijk veenweidegebied  
 
Themadag Baggernet op 10 juni 2009 
 
In samenwerking met Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier      

 
 
Locatie: Van der Valk hotel Volendam, Wagenweg 1, 1145 PW Katwoude, www.hotelvolendam.com 
 
 
 
In 1999 ging Baggernet van start met een themadag in het Ilperveld. Nu, tien jaar later, komen we terug in het 
Ilperveld én nemen we een kijkje bij het Wormer- en Jisperwater. Veenweidegebieden waar veel bijzondere 
planten en dieren voorkomen. Maar er wordt ook gebaggerd en gesaneerd. Werken in deze unieke gebieden 
kent zo zijn uitdagingen.  
 
De waterkwaliteit in het Wormer- en Jisperveld is al jaren niet naar wens en gaat steeds verder achteruit. 
Daarom is in 2001 het project ‘Wormer- en Jisperwater’ gestart. In dit project wordt gewerkt aan het 
aanleggen van riolering, kwantiteits- en kwaliteitsbaggeren, verbeteren van het peilbeheer om inlaat van 
gebiedsvreemd water te minimaliseren en het treffen van aanvullende maatregelen voor duurzaam beheer.  
 
Het Ilperveld behoort met ongeveer 1.000 hectare tot de grootste waterrijke veenweidegebieden ten noorden 
van Amsterdam. Ontstaan door middeleeuwse ontginning van een hoogveengebied. Tot ver in de jaren 
zeventig werd vuilstort toegestaan. Destijds praktisch en functioneel, want het vuil voorkwam de voortdurende 
verzakking van de drassige grond. Echter, de eisen ten aanzien van een gezonde leefomgeving zijn 
veranderd. Een grote schoonmaak van het Ilperveld werd noodzakelijk en in 2002 startte het project Ilperveld 
Integraal waarin verschillende organisaties samenwerken aan de aanpak van water, bodem en natuur. 
 
We gaan op 10 juni luisteren hoe de projecten verlopen zijn, in technisch, communicatief en beleidsmatig 
opzicht, en gaan in de middag op excursie naar beide gebieden.  
 
 
Programma: 
 
09.30-09.45   Ontvangst  

09.45-10.00 Opening door dagvoorzitter en vraaggesprek met  
- Cees Mantel, bestuurder bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  
- Bart Heller, gedeputeerde bij Provincie Noord-Holland  

Wim Drossaert, coördinator Baggernet 

10.00-10.30 Proces en inhoud Wormer- en Jisperwater 
Renier Koenraadt, procesmanager bij Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 

10.30-11.00 Ilperveld Integraal en de interactie met de omgeving 
Michel Hensens, projectmanager baggerwerken bij Provincie Noord-Holland   

11.00-11.30 Pauze 

11.30-12.00 De lange termijn; monitoring en natuurbeheer 
Piet-Jan Westendorp, Witteveen+Bos 

12.00-12.30 Inklinkgedrag, baggerspecie en het afdekken van stortplaatsen 
Steven Westerman, projectleider bij Hoogheemraadschap Hollandse Noorderkwartier   

12.30-12.45 Introductie op middagexcursie  

12.45-13.45 Lunch 

13.45-16.00 Excursie naar Ilperveld en Wormer- en Jisperwater 

16.00-17.00 Borrel 
 


