Ondertekening van de
Instemmingsverklaring
op 17 mei 2018 in het
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen

Het IJsselmeergebied, ons Blauwe Hart
Landschap met veel gezichten

Eindeloos en weids water schittert in het
zonlicht. Wolkenluchten weerspiegelen zich
in het kabbelende water.
Het IJsselmeergebied is een door mensen
ontwikkeld landschap van wereldformaat.
IJsselmeer, Markermeer, de Randmeren en
onze polders: een unieke combinatie van
water, oud en nieuw land van eindeloze
schoonheid.
In een snel veranderende wereld ervaren
we steeds meer de waarde, maar ook de
kwetsbaarheid van ons ‘Blauwe Hart’. Het
is immers een watervoorraad voor onze
gewassen, voor ons drinkwater, voor
bijzondere flora en fauna en voor visserij.
Het is ook een vaarweg voor scheep- en
recreatievaart en veel bedrijven leunen
zwaar op de onmisbare zoetwatervoorraad.
Het is een gebied waar de drukke mens op
adem komt en kan genieten van openheid,
rust en natuur. Maar ook een plek waar
ruimte is voor zeilers en surfers, historie
en cultuur.
Al die dingen maken het IJsselmeergebied
zo waardevol. Maar die waarde is
allesbehalve vanzelfsprekend.

maar liefst zes provincies, zes waterschappen
en zo’n 30 gemeenten.
Daarom is het van groot belang dat we
samen optrekken als het gaat om het
verder ontwikkelen van het gebied. De
beslissingen van vandaag en morgen
hebben invloed op de natuur, de gebruikers
en de omwoners. Het gaat ons allemaal aan.
Als we samen zorgen voor ons Blauwe Hart,
dan zorgt het ook voor ons. Agenda IJsselmeergebied 2050 geeft daarvoor de route.

Een kweekvijver op wereldschaal

We zoeken steeds naar oplossingen om ons
water en omringend land slimmer te
benutten en zorgvuldig te beheren. En
daarmee zetten we onszelf en ons
IJsselmeergebied in een internationaal
spotlicht. Wij Nederlanders delen graag onze
waterkennis met geïnteresseerden over de
hele wereld. Leven en werken met water is
wat ons ‘ons’ maakt. In het IJsselmeergebied tonen we onze knapste kunsten aan
de rest van de wereld en delen we onze
kennis.

Continu in transitie
Van strijd naar samenwerking

Wij zetten ons voortdurend in om ons
leefgebied aan te passen en te verbeteren.
Het IJsselmeergebied laat ons de
geschiedenis lezen. De eerste veranderingen waren om te overleven. Zo veranderde
de zoute Zuiderzee met de afronding van
de Afsluitdijk in 1932 in een prachtig meer
vol kostbaar zoetwater. Onze relatie met het
water veranderde van strijd naar
samenwerking. Het werd - en is - dé plek
waar we laten zien hoe je bouwt, woont en
werkt op de bodem van een voormalige zee.
Onze dijken, dammen en polders zijn trotse
getuigen. De zee nam, de meren geven!

Een schakel tussen overheden

Vanaf het land is het misschien niet altijd
te zien, maar het water van het IJsselmeergebied verbindt kusten, kades en dijken van

Telkens blijkt weer hoe belangrijk het
gebied is voor vandaag én voor de
toekomst. Dit Blauwe Hart van Nederland
blijft altijd in beweging.
De zichtbaar wordende effecten van
klimaatverandering, de ingezette energietransitie en nieuwe vormen van wonen,
werken en recreëren vragen onze aandacht.
We hebben juist in het IJsselmeergebied
laten zien hoe we verschillende functies en
wensen kunnen combineren. Onderhoud en
afstemming blijft nodig. Gezond zoet water
is van levensbelang voor de toekomst van
Nederland. En uiteraard gaat de veiligheid
van onze delta voor alles.
Met de veelheid aan wensen neemt de druk
op natuur, rust en de kwaliteit van onze
leefomgeving toe. Alleen door samen opgaven slim te combineren, kunnen we de
komende veranderingen in goede banen
blijven leiden.

Zie ook:
www.agendaijsselmeergebied2050.nl

