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Brak is de basis
Kansen voor natuur in het
Noordzeekanaalgebied
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September 1995 heeft de Stuurgroep samenwerking Havens Noordzeekanaalgebied het Plan van Aanpak
Masterplan Noordzeekanaalgebied ultgebracht. Naast Provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam,
Beverwijk, Velsen, Zaanstad en Haarlemmerliede & Spaarnwoude, waren in de stuurgroep vertegenwoordigd
de samenwerkende Kamers van Koophandel, de Ministeries van VROM, EZ en V&W en bestuurlijke vertegenwoordigers van het gewest Zuid-Kennemerland, Umond en het ROA.
Het Plan van Aanpak Masterplan Noordzeekanaalgebied bestaat uit de Gemeenschappelijke Visie en het
Uitvoeringsprogramma. De Gemeenschappelijke Visie is voortgekomen uit de wens de economische structuur
van dit nationaal en regionaal belangrijke werkgelegenheidsgebied te versterken, om zo de ontwikkeling van
de economische activiteiten in de pas te laten lopen met de groei van de beroepsbevolking en de concurrentiepositie van de havenregio als belangrijke Europese ververwerkingshaven veilig te stellen.
Voorop staat dat dit op een duurzame wijze gebeurt met optimale benutting van ruimte, bestaande infrastructuur en overige middelen.
In het voorjaar van 1996 hebben de locale en regionale overheden het Plan van Aanpak grotendeels aangenomen. Daarmee is voor de regio een koers naar duurzame economische ontwikkeling in gang gezet. Met de uitwerking is inmiddels op alle fronten een start gemaakt.
Onderhavige brochure is gemaakt ten behoeve van de uitwerking van een van de onderdelen van het
Uitvoeringsprogramma binnen het thema "Ruimtelijke kwaliteit landelijk en stedelijk gebied", namelijk het
project: "Het Noordzeekanaalgebied: basis voor brakke natuur".
Met de ideeen in de brochure wil de projectgroep bestuurders en plannenmakers inspireren tot het ontwikkelen van plannen in het Noordzeekanaalgebied waarin (brakke) natuur, landschap en recreatie een volwaardige
plaats innemen.
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Inleiding
Het onderwerp van deze brochure - kansen voor de
natuur in het Noordzeekanaalgebied - sluit goed aan
bij de actuele economie/ecoiogie-discussie. De inzet
is: zoveel mogelijk kansen voor de natuur benutten
in samenhang met de bestaande en toekomstige
economische ontwikkeling.

Noord-Holland tussen Amsterdam en IJmuidcn is
een uitgesproken gebied voor economische dynamiek en groei. Al vele decennia zijn de bewoners van
het Noordzeekanaalgebied druk doende met de economische ontwikkeling van hun omgeving. Lange
tijd gebeurde dat zonder veei aandacht voor de
effecten op het landschap en de kwaliteit van de
natuur. In de afgelopen jaren veranderde echter iets
in de algemene waardering van natuur. Traai landschap en een rijke natuur werden herontdekt als
belangrijke en noodzakelijke dragers voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ook de bewoners van het
Noordzeekanaalgebied genieten graag van rust en
groen. In economische termen uitgedrukt: landschap
en natuur zijn - samen met cultuurhistorische waarden - een 'schaars goed' geworden.
Maar er is meer gebeurd. De kennis van natuur en
natuurlijke processen is toegenomen en daarmee
ook het inzicht in de samenhangen tussen de levende natuur en de aard en kwaliteit van de omgeving.
Vanuit dit nieuwe perspectief gezien zijn gei'soleerde
stukken natuurgebied te vergelijken met bloempotten; leuk als verfraaiing maar onvoldoende voor het
veiligstellen van de diversiteit en kwaliteit van de
natuur.
Studiegebied
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In het Noordzeekanaalgebied ligt natuur in de frontiinie, net als overal elders waar land, lucht en water
intens worden gebruikt voor meerdere maatschappelijke doelen. In de vierhoek Haarlem, Beverwijk,
Krommenie, Amsterdam is ruimte nodig voor stedenbouw, Industrie, hetwegennet, agrarische bedrijven, sport en recreatie, noem maar op. En in combinatie met dat alles willen we ook graag dat natuur
ccn volwaardige plaals heefL In deze natuurvisie
wordt iiitgegaHn uan natuur die eigon is aan het
gebied en die kan bestaan temidden van een veelheid aan menselijke activiteiten. Daarmee vormt de
natuur een drager van extensieve recreatie.
Voor de toekomstige ruimtelijke en economische
ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied stelden
de overheden en diverse maatschappelijke sectoren
een regionaal 'Masterplan' op. Het is vanzelfsprekend dat bij de uitwerking ervan de belangen van
landschap, natuur en recreatie worden meegenomen. Deze brochure biedt daarvoor suggesties en
geeft aan waar de kansen en mogelijkheden liggen.
Deze productie is samengesteld door de 'Projectgroep Noordzeekanaalgebied - basis voor brakke
natuur.' Rijk, provincie en gemeenten werken daarin
samen.
De naamgeving van dit samenwerkingsverband zegt
al veel over de richting waarin het initiatief is uitgewerkt: benut het brakke Noordzneknnnnl rn hrak
gebiedswater voor de ontwikkeling van waardevolle
natuur in dit gebied!
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Natuur- en landschapsvisie
De oorsprong
Het Noord-Hollandse landschap is ontstaan onder de
krachtige invloeden van wind en water op een jonge
kustzone. Zo'n tienduizend jaar geieden was de
bodem in het zuidoostelijk kustgebied van de toenmalige Noordzee sterk in beweging. Stromingen en
getijden voerden enorme hoeveelheden zand aan,
die langgerekte strandwallen vormden. In een
samenspel van de heersende westenwind en pionierplanten vormde zich een uitgestrekt duingebied.
Tussen de strandwallen lagen strandvlakten of 'broeken1. Achter de duinen vormde zich veen, doorsneden door vele kreken. Uit die veenkreken zijn de
Zaan, het Spaarne, de Liede en de Mooie Nel voortgekomen. Het oer-IJ was een brakke binnendelta die
de Noordzee verbond met de Zuiderzee. Later is die
verbinding gedeeltelijk verzand. Dit alles is het fundament voor het karakteristieke Noord-Hollandse
landschap.

ren in het IJ uitmondden ontstonden steden en dorpen, zoals Amsterdam, Spaarndam en Zaandam In
de 17e en 18e eeuw zijn met hehulp van windmolens veel mcrcn in dc uitgcstrckte veengebieden
drooggemalen. De uitvinding van het stoomgemaal
maakte het in de 19e eeuw mogelijk om ook het
Haarlemmermeer en het grootste deel van het IJ
drnng te leggen.
De tweede hclft van de vorigu eeuw was de tijd van
de eerste grote infrastructurele werken: de Stelling
van Amsterdam (inmiddels door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed), de spoorlijn AmsterdamHaarlem, het Nnnrdzeeknnnnl en de zeesluizen van
Umuiden. Niet lang daarna zijn op grote schaal
havens gegraven en fabrieksterreinen ontwikkeld.
Nog voor de tweede wereldoorlog kreeg de
Haarlemmermeerpolder het vliegveld Schiphol.
Na 1945 namen de verdere industrialisering en verstedelijking een hoge vlucht. De meest recente ontwikkelingen vinden voornamelijk plaats in het
Noordzeekanaalgebied, vooral in de IJ-polders. De
IJ-dijken geven daarbij op markante wijze de begrenzingen aan.
Gedurende deze hele ontwikkeling speelden het aanzien van het landschap en de waarde van natuur
geen rol van betekenis in het beleid. Politiek-maatschappelijke zorg voor behoud en herstel van
natuurwaarden heeft pas in de afgelopen paar
decennia zijn brede draagvlak gekregen onder de
bevolking. Het begrip 'recreatief medegebruik1 van
agrarische gebieden doet zijn intrede. Natuur- en
landschapsbeleving, gecombineerd met actieve vormen van vrije tijdsbesteding, staan sterk in de
belangstelling. Overheden ontwikkelen geen economische plannen meer zonder daarin ook de natuuren milieubelangen te integreren.
Zo doet zich nu de vraag voor welke natuur- en
landschapswaarden voor het Noordzeekanaal

Mensen die het gebied bevolkten hebben het werk
afgemaakt. Vanaf de Romeinse tijd zetten zij door
ontginningen het landschap naar hun hand. In de
12e eeuw zijn dijken aangelegd rond het IJ. Deze
nog steeds herkenbare IJ-dijken waren tevens de
eerste verbindingswegen in het gebied. Waar rivie-

belangrijk zijn, hoe het behoud, herstel en ontwikkeling daarvan kunnen samengaan met economische
ontwikkelingen en hoe de groene ruimte ook optimaal beschikbaar kan zijn voor recreatieve doelen.
Om die vraag te beantwoorden is eerst gekeken naar
de aard van het landschap, vervolgens naar de
natuur die zich daarin vestigt en tot slot naar de
recreatlemogelijkheden die worden geboden door
landschap en natuur samen.

V
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Het Noordzeekanaalgebied nu
Een bezoeker van het landschap rond het Noordzeekanaal ziet al bij een vluchtige blik drie markante
elementen: de grote gebiedseenheden van de polders, lijnvormige structuren van dijken en kanalen en
knooppunten van verschillende verbindingswegen
en vaarten. Bij een nauwkeuriger blik valt het op dat
in grote dolen van het gebied natuur vnnrknmt die
past in een brak milieu.
Een ander landschapskenmerk zou kunnen zijn dat
de skyline in elke windrichting wordt getekend door
stcdcli|ke bebouwing en induslrievesligingen In

deze visie op landschap en natuur in het gebied
wordt dit als gegeven meegenomen.
Het inrichten van nieuwe bedrijfsterreinen past in de
gewenste economische ontwikkeling, maar legelijkertijd blijven ook als uitgangspunt de ecologische
belangen gelden. Een tweede uitgangspunt is dat
nieuwe bedrijfsvestigingen zo goed mogelijk worden
ingepast in het landschap.
Past het huidige landschapsbccld bij het eigen kaiakler
van de streek? Zouden we het moeten versterken of
herstellen? Waar liggen de kansen en mogelijkheden?
Vanuit dit soort vragen heeft deze visie haar inhoud
gekregen. De basis blijft echter: zien en beleven.
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Ruim en open
Het deel van Noord-Holland tussen Haarlem, Beverwijk, Velsen, Zaanstad en Amsterdam wordt 'Het
Groene Erf' genoemd. Wie dit gebied doorkruist ziet
uitgestrekte polderlandschappen met water, graslanden, akkers, bos en natuurterreinen. Hun omvang is
groot genoeg om aan de typische flora en fauna die
hier thuishoren een stabiele vestigingsplaats te bieden. Het aardige is dat al die polders van elkaar verschillen. Dat komt onder meer door de samenstelling
en het zoutgehalte van de bodem. Vooral het contrast tussen de IJ-polders en de veenpolders is groot.
De IJ-polders zijn ontstaan door het droogmalen van
het zoute tot brakke IJ; de veenpolders zijn van oorsprong veel zoeter. De Upolders zijn in blokken verkaveld, de veenpolders zijn in stroken verkaveld en
veel natter.

Ruimte en openheid van dit Noordhollands landschap zijn zo kenmerkend, dat ze steeds weer dezelfde gedachte oproepen: 'Dit Groene Erf moet open
blijven!'
Gaande door het polderlandschap valt het op dat de
oude veengebieden veel sterker dan de IJ-polders
ervan getuigen dat dit landschap ooit gedurende
vele eeuwen door mensen in cultuur is gebracht. De
veengebieden hebben dan ook hoge cultuurhistorische waarden. Dat pleit ervoor om nieuwe industriele activiteiten bij voorkeur in de IJ-polders te laten
plaatsvinden en de veengebieden te reserveren voor
agrarische bedrijvigheid. Een beheerste vorm van

Visie
Alkmaardermeer

IJ-dijken/recreatieve en
ecologische drager/grens
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recreatie en natuurontwikkeling zijn daarmee goed
te combineren. Een goede afstemming tussen landbouwbelang en natuurbeheer zou ertoe kunnen leiden dat de oorspronkelijke kleurrijke weiden en hooigraslanden weer terugkeren. Deze aandacht voor de
veenpolders betekent natuurlijk niet dat de IJ-polders
voor de natuur kunnen worden afgeschreven. Ook
daar kan blijvend worden gestreefd naar zo gunstig
mogelijke vestigingsvoorwaarden voor natuur naast
de voorzieningen die voor economische doeleinden
worden getroffen.
Dijken, kanalen en knooppunten
Ceen polder zonder dijken, vaarten en kanalen.

Tijdens een tocht door hct Groene Erf rijden we er
op of langs. En van enige afstand zien we hoe de
lijnvormige structuren van de IJ-dijken, de Stelling
van AniiLeidaui, het Noordzcckanaal cn dn zijkanalen karakter geven aan het landschap. Zij vormen
een skelet, markeren overgangen en vormen de
begrenzingen tussen verschillende landschapstypen.
De lijnen in het landschap vertellen ons veel over de
historic van het gebied. Als zodanig moeten ze zekcr
behouden blijven en waar nndig of mogclijk vender
worden ontwikkeld.
Waar doorgaande lijnen en verbindingen elkaar ontmoeten of kruisen zijn interessante plaatsen ontstaan. Wij ervaren ze als rustpunten of knooppunten
vuui zuwel mensclijk verkeer als voor dc nooit eindigende bewegingen van water en migrerende planten
en diersoorten. Dergelijke knooppunten liggen bij
Nauerna, Westzaner Overtoom, Spaarndam, Halfweg en niet te vergeten Buitenhuizen. Buitenhuizen
is een uniek kruispunt voor verkeer, natuur en recreatie. Het is de enige plek waar zowel ten noorden als
ten zuiden van het Noordzeekanaal nog een doorkijk
mogelijk is op open polderlandschappen. De verdere
ontwikkeling van dit gebied biedt veel kansen en
verdient daarom volop de aandacht.
Natuur
Waar je ook bent in het Noord-Hollands landschap,
er is altijd water in de buurt. De natuur in graslanden, sloten, oeverzones en kleine wateren is vrijwel
steeds 'natte natuur.1 Er is volop variatie.

Visueel Ruimtelijke Structuur
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De typisch Noord-Hollandse veenweide natuur met
haar sloten, rietkragen en weidevogels, biedt een
heel andere aanblik dan de ruigere moerasnatuur
met waterverzadigde bodems, uitgestrekte rietvelden
en typische moerasvegetalie waaronder diverse zeggesoorten.
Het Noordzeekanaalgebied had van oorsprong een
zout tot brak milieu. In de laaggelegen IJ-polders, de
Wykermeerpolder, de Westzaner Polder en de
Houtrakpolder is het kwelwater nog steeds brak. In
de Polder Westzaan en in de Houtrakpolder komen
zeldzame brakke plantengemeenschappen voor.
Planten zoals Heemst en Echt lepelblad horen hier
van oorsprong thuis. Het huidige Noordzeekanaal is
ook brak en daarin ligt een schitterende kans voor de
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Het areaal aan brakke natuur zou kunnen worden
uitgebreid met delen van de Houtrakpolder, de
Wijkermeerpolder, de Veenpolder en de Westzanerpolder en enkele minder grote terreinen zoals
de Noorder IJ-plas, de Grote Braak en de Rothoek.
Brakke natuur kan ook worden versterkt door te
koesteren wat zich in de loop der jaren al vanzelf
heeft ontwikkeld. Neem de Polder Westzaan.
We zien daar een schitterend voorbeeld van een van
de belangrijkste eigenschappen van de levende
natuur: wat leeft verkent voortdurend de grenzen
van zijn bestaansgrond. Natuur reageert daardoor
vaak onmiddellijk op veranderingen in het landschap,
ongeacht of deze bedoeld of onbedoeld zijn. Zo is de
Polder Westzaan in het verleden een aantal keren
overstroomd door het brakke water uit de Zuiderzee.
Een veelvuldig gebruik van de sluisjes zorgde er daarna voor dat het Noordzeekanaal een blijvende brakke invloed had op het gebied. Doordat de grand
eigenlijk te nat was om er goed landbouw op te
bedrijven is het gebied door mensen niet intensief
gebruikt. Al deze omstandigheden bij elkaar maakten
het mogelijk dat zich in deze polder de zeldzame
brakke veenweide natuur kon ontwikkelen.

m&t

versterking van een natuurtype dat overeenkomt
met het oorspronkelijk karakter van het gebied.
Brakke natuur is nationaal en internationaal schaars
geworden. Herstel en uitbreiding van brakke natuur
in het plangebied betekent dus ook een bijdrage aan
de nationale en internationale biodiversiteit. Het
Noordzeekanaal leent zich bij uitstek als motor voor
deze ontwikkcling.
7
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Kernen en verbindingen
De eerste kennismaking met het landschap van het
Noordzeekanaalgebied gaf een impressie van grotere
open polders, een krachtig patroon van dijken en
kanalen en verspreid liggende knooppunten. De
patronen in dit landschap vormen de basis voor de
aanwezige (deels brakke) natuur. De open polders
zijn daarvoor de 'kerngebieden.1 Ze hebben namelijk
voldoende omvang om permanent vestigings- en
verblijfsmogelijkheden te bieden aan de kenmerkende levensgemeenschappen van planten en dieren. In
gebieden die kansrijk zijn voor de uitbreiding van
brakke natuur zullen daartoe met uitgekiende maatregelen eerst de voorwaarden moeten worden
geschapen.
Natuur kan ook worden versterkt door verbindingen
aan te brengen of te herstellen tussen vergelijkbare
natuurgebieden die in elkaars nabijheid liggen. Dat
maakt uitwisseling mogelijk tussen populaties van
planten en dieren. Soorten die in de loop der tijd zijn
verdwenen zouden zich opnieuw kunnen vestigen.
Zo blijkt een duidelijke samenhang te bestaan tussen
de verbinding van verschillende natuurgebieden en
de rijkdom van de natuur. Dit geheel wordt ook wel
'ecologisch netwerk' genoemd. In het Noordzeekanaalgebied kunnen de vitale verbindingen in dat
netwerk worden gevormd door de IJ-dijken, die
tevens ook de aansluiting vormen op natuurrijke
gebieden elders in Noord-Holland. Het netwerk zou
optimaal zijn als er ook een verbinding zou zijn tussen de IJ-dijken ten noorden en ten zuiden van het
Noordzeekanaal. Het kanaal vormt echter een harde
barriere. Een pakket van verzachtende maatregelen
kan hier uitkomst bieden. Sommige zwemmende,
drijvende of vliegende organismen kunnen dan
mogelijk een sprang over het kanaal maken die nu
nog te groot is.
Staande aan de rand van het brede kanaal zien we
de nu nog harde en steile oeverbescherming met
aansluitend de kale dijk. Hoeveel meer kans tot uitwisseling van planten en dieren zou er niet zijn, als
het kanaal aan weerszijden een brede en gevarieerd
begroeide oeverzone zou hebben!
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Recreatie
Landschap en natuur zijn in het Noordzeekanaalgebied beide van groot belang voor de recreatie.
Met de verstedelijking van het gebied is ook de
behoefte aan openluchtrecreatie toegenomen. De
openheid van het agrarisch landschap en het natuurschoon hebben de stadsbewoners daarom veel te
bieden.
Dc schoonheid van du uinguving Iran wundclcnd,
fietsend of vanaf het water het meest intens worden
beleefd.
Voorwaarde is wel dat Groene erf open blijft.
Recreatieve fiets- en wandelroutes voeren over oude
dijken, door veenweidegebied, langs natuurlijke
oevers en langs de Stelling van Amsterdam. Vanaf
de hoge dijken heeft men een schitterend gezicht op
de afwisselende landschappen van weilanden en polders. Als toekomstige fietsroutes dwars door de
veenpolders worden gepland, kan het landschap ook
vanuit een ander perspectief worden gezien. En als
de dijken inderdaad veel bloemrijker worden, zoals
de bedoeling is, zal ook dat het kijkplezier van de
recreanten verhogen.

'f*

af op de Mooie Nel, het Spaarne, de Zijkanalen, de
Nauernasche Vaart, het Alkmaardermeer en de Zaan.
Op kleinere wateren kan men roeien en kanovaren.
Sportvissers kunnen hun hart en de vis ophalen aan
het Noordzeekanaal en aan recreatiewater langs de
dijken.
Zeeschepen glijden traag door het landschap en in de
omgeving van havens is altijd bedrijvigheid. Dat
geeft een spannend contrast met het wijdse open
landschap eromheen.
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Voor wandelaars vormt de pontveer Buitenhuizen
een mooi startpunt. Het bosgebied van Spaarnwoude ligt vlakbij. Vanaf de uiteindelijk afgewerkte
vuilstort in de Nauernasche Polder heeft men een
ruim uitzicht op het Groene Erf. In de Houtrakpolder
lopen wandelaars kans 'wilde' paarden en runderen
te ontmoeten en zien ze altijd veel vogels. Een wandeling langs kleinere natuurgebieden, in de hoek van
de Wijkermeerpolder, bij de Assendelverzeedijk en
door de Zuiderpolder terug naar Buitenhuizen is ook
zeer de moeite waard. De recreatievaart speelt zich

Samenhang in ontwikkeling
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat landschap,
natuur en recreatie geen op zichzelf staande fenomenen zijn. Ze moeten bij de ontwikkeling van plannen
worden gei'ntegreerd. De basis is het karakteristieke
open Noord-Hollandse landschap met zijn verschillende poldertypen, lijnvormige structuren en knooppunten. Het agrarisch grondgebruik op nat grasland
is extensief. Verspreid liggen moerassige terreinen.
De natuur die hier van oorsprong thuishoort is brak.
Voor een optimale ontwikkeling van natuur zijn
goede verbindingen nodig tussen de verschillende
'kerngebieden.' Grotendeels zijn deze al aanwezig in
de huidige structuur van dijken en kanalen. Waar
barrieres liggen kunnen versterkende maatregelen
worden getroffen. Te denken valt aan een versterking van de landschappelijke samenhang, de aanleg
van natuurlijke oevers langs het Noordzeekanaal en
het verbrakken van sommige polders. Een gevarieerd
landschap gecombineerd met een goed ontwikkelde
natuur vormen een belangrijk fundament voor recreatievormen als fietsen, wandelen, schaatsen, vissen
en varen. Het beleven van rust, ruimte en natuur
staat hierbij centraal. Een landschap dat voor veel
mensen een betekenis heeft schept een draagvlak
voor behoud en bescherming van natuur en landschap.
Een visuele uitwerking van deze integrale benadering
is gegeven in de "ideeenschets" (insteekkaart achterzijde kaft). Voor de afzonderlijke landschapselementen: Noordzeekanaal, Noorder IJ- en Zeedijk,' en
Houtrakpolder zijn de ideeen uitwerkt op de volgende pagina's.
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Noordzeekanaal
Het gaat weer leven langs het Noordzeekanaal.
Rijkswaterstaat is bij Spaarnwoude al begonnen met
de aanleg van brakke natuuroevers. Het is de bedoeling om elders langs de dijk - waar dat kan boezemland aan te leggen.
Dit boezemland is een strook nat voorland dat door
een harde vooroever van het kanaal wordt gescheiden. Via open verbindingen heeft het brakke kanaalwater er zijn invloed. Wind, stroming en golfslag zullen zaden aanvoeren van allerlei soorten planten,
zoals ruwe bies, zulte, kweldergras en heemst.
Onder water vinden vissen, vlokreeftjes, garnalen,
het Zuiderzeekrabje, de brakwatermossel en de zeeduizendpoot hun weg naar de beschutte oeverzone.
Vogels zoals de watersnip en verschillende soorten
ganzen en eenden kunnen er rusten en foerageren.
En de dijk zelf? Wanneer daar passende beheermaatregelen worden genomen zal op de glooiende overgang van brak naar zoet een weelde ontstaan van
bloemdragende planten, waaronder: pinksterbloem,
scherpe boterbloem, margriet en rode klaver. Tegen
en op de kribben vestigt zich wellicht net, knikkend
wilgeroosje, zilt torkruid, gele honingklaver, wilde
kaardebol en viler.
Dit voorland is interessant voor recreanten. Fietsend
of wandelend op de dijk hebben ze een wijds uitzicht
over het kanaal en de verre omgeving; ruimte en
dynamiek ineen. Vertoevend bij het rustige water en
de bonte vegetatie van het brakke boezemland beleven ze beslotenheid en rust. Een wereld van verschil.

■

-

s-m-

mm:

Zuiderzeekrab

10

ste

Relief
Bloemrijke dijk
mmm

Vochtig/nat grasland
T-

l'+

t

|

|

I

.,1

Open water
Voorocvcr.'crdcling
?W5
Vegetalie

I
;|

VI.

Kruiden en opslag

>,:en
A*

Waterplanten
yWI

Brakke natte vegetatie
Oevervegetatie

f

Vochtig bloemrijk gras

^y |
VI

»

smamp
■-y;

'.'.-/'■'.'•'I
9

5

Riet

«s>*s

Bloemrijke dijk

' .•■A'-SA
0' -'>A-:

I- . L

A- ^

v

Heemst

*.:

V'

«w
-«*J

r

*

oBifckU'

LJ

w!

v/l

/

-•' i Ivx
•

.7

v

f"'
I*' Sr
- *

AT

'

A.'' '* . ^

i,u

4^

V <

mv—

.-^■A K 4

;>«W'
hgE^Si

r

.

• A< -f-

ii

\

-

Noordelijke IJ-dijken
Dijken zijn zeer kenmerkend voor het Noord-Hollands
landschap.
De doorgaande lijnen bepalen niet alleen de contouren van de omgeving, ze vormen ook grenzen
tussen verschiliende gebiedsdelen.
De noordelijke IJ-dijken scheiden de oorspronkelijke veenpolders van de later aangelegde kleipolders. Dat betekent ook een grens tussen zoet en
brak, maar ook tussen agrarisch gebied en toekomstig bedrijfs/ haventerrein.
De voorstellen in deze visie gaan uit van verdere
ontwikkeling van de dijken als groene zones. Dit
doel kan worden bereikt door langs de dijken een
natuurontwikkelingsstrook aan te leggen, eventueel geflankeerd door fiets- en wandelpaden en
kanoroutes.
De kleipolderzijde van de dijk kan worden ingericht als een brede natte brakke strook met
opeenvolgend: boezemland, open water en moeras/oever-vegetatie. In het open water kunnen
zich planten als schedefonteinkruid, snavelruppia
en zannichellia vestigen. Het brakke boezemland
is geschikt voor planten als echt lepelblad, zulte,
kweldergras en heemst. In de moeras- en oevervegetatie zullen planten als zeebies, ruwe bies, riet
en kleine lisdodde voorkomen.
De gehele natuurontwikkelingszone zal aantrekkelijk
zijn voor eenden, meerkoeten, futen, waterhoentjes,
watersnip, kemphaan, knobbelzwaan, kleine karekiet
en rietgors. Er is ook kans dat het gebied ringslangen
en de Noordse woelmuis zal aantrekken.
De voet van de dijk vormt de overgang naar een
zoet milieu. Hier kunnen pinksterbloem, scherpe
boterbloem, rode klaver, wilde margriet en klein
hoefblad kleurige tapijten vormen.
De zoete kant van de dijk zal, bij een extensief
beheer en aanpassing van de oevers een goede
omgeving bieden voor planten als gele lis, grote
waterweegbree, zwanenbloem, pijlkruid, groot hoefblad, dotterbloem, echte koekoeksbloem, echte valeriaan en gewoon zeepkruid.
Naar wordt verwacht zullen de natuurzones langs de
IJ-dijken voldoende tegen verstoring bestand zijn om
voor 'rustige vormen' van dagrecreatie te worden
opengesteld.
Voor de Assendelverzeedijk zal de werkelijke invulling
van de overgangszone in belangrijke mate worden
bepaald doorde uiteindelijke keuze hoe de inrichting
van de Wijkermeerpolder er als geheel uit gaat zien.
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Houtrakpolder
De Houtrakpolder biedt in potentie goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van een grootschalig,
nat en brak natuurgebied. Nu is bet deels recent
aangeplant bos. Omvorming van bos naar water en
graslanden ligt op de korte termijn niet voor de
hand. Toch is voor de samenhang van brakke natuur
in het Noordzeekanaalgebied verbrakking van de
Houtrakpolder belangrijk.
In deze ideeenschets wordt een koers van verdergaande verbrakking voorgesteld, zodattelkens wanneer zich kansen voordoen het brakwatergebied uitbreidt. Op de lange termijn kan zo de Houtrakpolder een brak kerngebied worden dat aansluit op
de reeds aangelegde brakke moeraszone langs de
inlaagdijk.
Zo kan een complex van aaneengesloten open
gebieden ontstaan, gelegen aan beide zijden van het
Noordzeekanaal. Dit versterkt het markante karakter
van het landschap. Daarin horen van oudsher
immers grootschalige, vochtige, brakke door koeien
en paarden begraasde graslanden, waarin de moerasmelkdistel groeit, maar ook heemst, koninginnekruid, zulte, zilte rus, geknikte vossestaart en echt
lepelblad. Open graslanden met hoog daarboven de
veldleeuwerik en broedend, rustend of foeragerend
de kievit, grauwe gans, grutto, buizerd en lepelaar.
Een wijds landschap dat toch voldoende beschutting
biedt voor de ree, de haas, de veldmuis en de ringslang.
Vormen van recreatie die gericht zijn op natuur en
landschap kunnen door de vergroting van dit complex van brak weideland een nieuwe impuls krijgen.
Het gebied is goed toegankelijk via fietsroutes, ruiterpaden en kanoroutes. Het is robuust genoeg voor
het samengaan van natuur met andere functies. Er is
bijvoorbeeld plaats voor boomgaarden en maneges.
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Colofon
"Brak is de Basis" is gemaakt door het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
(RIZA) in opdracht van een projectgroep waarin diverse overheden uit het Noordzeekanaalgebied deelnemen.
De brochure is opgesteld ten behoeve van de uitwerking van een van de onderdelen van het uitvoeringsprogramma van het Plan van Aanpak Masterplan Noordzeekanaalgebied, nl. “Het Noordzeekanaalgebied: basis
voor brakke natuur".
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Noordzeekanaal

Noordelijke IJ-dijken

traject tussen Wijkertunnel

Assendelverzeedijk,

Hofambacht tussen

en Hemspoortunnel

Nauernasche zeedijk,

Westelijk havengebied,

Zaandammerzeedijk

Zijkanaal C en Inlaagpolder
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Houtrakpolder
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voorbereiding
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"ideeen-stadium"

belangen pro

natuurontwikkeling, openluchtrecreatie, landschappelijke eenheid
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landbouw
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belemmerend

gerelateerde functies
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versterking ecologische, recreatieve en landschappelijke samenhang Noordzeekanaalgebied
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of in uitvoering
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• Plan van Aanpak Masterplan
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(Bestuursplatform Masterplan)
• Noordzeekanaalgebied
• Natuurvriendelijke oever noord-

Algemeen

• Plan van Aanpak Masterplan

• Plan van Aanpak Masterplan
NZK-gebied
(Bestuursplatform Masterplan)

zijde Noordzeekanaal KM 8-10

Wijkermeer- en Zuiderpolder

(Rijkswaterstaat Dir. NH)

• Ontwikkelingsplan Wijkermeer
(Bestuursplatform Masterplan)
• Groene Oostrand Beverwijk/
Heemskerk
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(Bestuursplatform Masterplan)
• Haventerrein Westpoort-West
(Gem. Havenbedrijf A'dam)
• Natuurontwikkeling Houtrakpolder
(Min. van LNV)
• Zoneringsplan Spaarnwoude

(Stuurgroep Groene Umond)
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NZK-gebied

(Recreatieschap Spaarnwoude)

• Groene Westrand
(Gem. Zaanstad)

Westzanerpolder
\

• Inrichtingsplan bedrijventerrein
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Westzanerpolder
(Gem. Zaanstad)

Veenweidegebied
• Herinrichting Polder Westzaan
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(Min. van LNV)
• Uitbreiding Strategisch
Groen Project Zaanstreek
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(Provincie NH)
• Regioplan Veenweidegebied West (Provincie NH)
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extensief weidebeheer /
ruigte, brak

provinciale weg

extensief weidebeheer,
zoet
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moerasvegetatie, brak
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moerasvegetatie, zoet

pontveer

(toekomstig)
bedrijfsterrein

opslagtanks
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Lijnvormige structuren
brak boezemland, beheer
gekoppeld aan dijken
'iniiiinin

gemaal

beheer gericht op
bloemrijke dijken

fort (stelling van Amsterdam)
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recreatiegebied / bos

singel / laan

grens plangebied (tunnels)
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recreatief fietspad
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Meer informatie/bestellen brochure
Voor meer informatie of voor het bestellen van de brochure
kunt u contact opnemen met het Centraal Informatiepunt
van Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland
tel.: 023-5301 401

