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Stand van Zaken  
Agenda IJsselmeergebied 2050 
Agenda IJsselmeergebied 2050 en 
Deltaprogramma IJsselmeergebied 
hebben het afgelopen jaar veel van het 
werk samengevoegd. Wat is er de 
afgelopen periode gebeurd?

Culturele geschiedenis van het  
IJsselmeer vanuit alle hoeken belicht
Een netwerk van vierentwintig musea 
rond het IJsselmeer werkt samen aan 
een online presentatie van erfgoed uit 
de voormalige Zuiderzee. De eerste 
resultaten tonen zij op www.zuiderzee-
collectie.nl Het gaat niet alleen om 
bijzondere museale objecten, maar de 
site is ook een rijke kennisomgeving.

‘Verhaal van het IJsselmeergebied’  
en animatie
Omdat lang niet iedereen zich realiseert 
hoe belangrijk het IJsselmeergebied is 
voor ons land, is ‘het verhaal van het 
IJsselmeergebied’ geschreven.  
En omdat beelden vaak meer zeggen 
dan woorden, hebben we deze bood-
schap ook vervat in een animatie! 

Overheden investeren 9,2 miljoen euro 
in verduurzaming IJsselmeervisserij
Een groot aantal partijen rond het 
IJsselmeergebied heeft een intentie 
verklaring ondertekend om de visserij-
sector te verduurzamen. In de toekomst 
gaan we ‘oogsten uit de rente’: de 
natuurlijke aanwas van de visbestanden.

Interview met Hetty Klavers
Interview met Hetty Klavers, dijkgraaf 
van Waterschap Zuiderzeeland en 
duo-voorzitter van het bestuurlijk 
platform IJsselmeergebied. Over 
samenwerking in het IJsselmeergebied 
en de belangrijke klimaatopgave. 

Nieuw: Werkgemeenschap Levend 
Markermeer 
Binnen een onderzoeksproject gericht 
op kennis van het voedselweb van het 
Markermeer is een ‘Werkgemeenschap 
Levend Markermeer’ gevormd.  
Adviseurs van Rijkswaterstaat en 
onderzoekers komen regelmatig samen 
om kennis te delen, gegevens uit te 
wisselen en onderzoek af te stemmen 
op de praktijkvragen.

Zwemmen voor een gezond en vitaal 
IJsselmeergebied 
Aankondiging van een prachtig 
‘zwemevent’ op zondag 25 augustus a.s. 
rond het eiland Pampus met als doel 
aandacht te vragen voor de bijzondere 
natuur en de waterkwaliteit van het 
IJsselmeer gebied als grootste zoet-
watermeer van West-Europa.

Verenigde Vergadering Agenda  
IJsselmeergebied 16 mei 2019
De eerste echte Verenigde Vergadering 
vond onlangs plaats in het WTC in 
Almere. Impressie van een mooie dag 
gericht op voorbeelden van integraal 
werken en om het ambtelijk en  
bestuurlijk netwerk te versterken.

Platformdag over Vis en Visserij
Op 20 juni werd op de vaste stek, het 
Smedinghuis in Lelystad, een platform-
dag georganiseerd over Vis en Visserij. 
Een zeer interessante dag, lees de 
impressie!

Kustvisie 2030. Interview met  
Ed Rentenaar, wethouder van de 
gemeente Lelystad
Over de aanleiding van de kustvisie,  
de werkwijze en het perspectief vanuit 
Lelystad om de kust en natuur in het 
Markermeer verder te ontwikkelen en 
economische kansen te verzilveren.

Integrale Systeemstudie  
Waterveiligheid en Peilbeheer
Rijkswaterstaat heeft aanbevelingen 
gedaan op basis van een studie naar  
de langetermijneffecten van klimaat-
verandering en zeespiegelstijging in  
het IJsselmeergebied. Onlangs is door 
minister Van Nieuwenhuizen aan de 
Tweede Kamer gemeld: “De Deltabeslis-
sing IJsselmeergebied uit 2014 wordt 
door de studie in hoofdlijnen herbeves-
tigd en geeft daarbij aanvullend aan-
bevelingen voor de lange termijn. ISWP 
werpt geen nieuw licht op nu lopende 
projecten of maatregelen.”
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Agenda IJsselmeergebied 2050 omvat 
sinds de officiële ondertekening van de 
instemmingsverklaring op 17 mei 2018 
ook het werk van het Deltaprogramma 
IJsselmeergebied. Daardoor zijn we in 
staat om brede samenhangende discus-
sies te voeren over ruimtelijk dilemma’s. 
Bijvoorbeeld vanuit de zorgen over de 
droogteproblematiek, over de vraag hoe 
zoetwatervoorziening en natuur op de 
lange termijn samen kunnen gaan en 
zelfs over en weer kansen kunnen bieden. 
Of hoe de druk op de open ruimte vanuit 
het stedelijk gebied, inclusief de zoek-
tocht naar maatregelen tegen water-
overlast en ruimte voor energiewinning, 
in goede banen te leiden is, zodat het 
gebied een landschap van wereldklasse 
kan blijven.

Agenda IJsselmeergebied 2050 en Deltaprogramma IJsselmeergebied 
hebben het afgelopen jaar veel van het werk samengevoegd. 
Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

Agenda IJsselmeergebied is vooral een 
werkvorm geworden. Bestuurlijk weten 
ruim 60 partijen elkaar beter te vinden, 
ambtelijk is het netwerk versterkt, en  
via platformdagen, nieuwsbrieven en de 
internetsite zijn we in contact met de 
bewoners en gebruikers van het gebied. 
Het afgelopen jaar hebben we de Agenda 
IJG ook besproken met diverse raden en 
staten in het gebied. Met veel positieve 
respons! 
Op 16 mei jl. was de eerste echte Verenig-
de Vergadering, bedoeld als moment 
waarop stakeholders, gebieds beheerders,  
gemeenten, provincies, waterschappen  
en het Rijk met elkaar in gesprek kunnen 
gaan over het IJsselmeergebied. Dit keer 
is onder andere uitvoerig gesproken over 
kustvisies, energie strategieën en samen-
werking in beheer.

Een breed coördinatieteam werkt verder 
aan de hand van de uitvoerings-, kennis- 
en innovatieagenda. We proberen een 
aantal living labs van de grond te krijgen: 
om de effecten van zonnepanelen op 
water te onderzoeken, voor klimaat-
adaptatie, voor vernieuwing van voedsel-
productie rond het IJsselmeer en bijvoor-
beeld voor de aanpak van overlast door 
waterplanten.

We hebben gelukkig al meerdere voor-
beelden van integrale projecten: Afsluit-
dijk, versterking Friese Kust, Trintelzand 
en Hoeckelingsdam. Hopelijk volgen er 
meer!

Stand van Zaken  
Agenda IJsselmeergebied 2050 

Pieter den Besten
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De betrokken overheden hebben middels 
de intentieverklaring toegezegd om een 
bedrag van 9,2 miljoen euro vrij te maken 
voor de herstructurering van de  
schub visvisserij in het IJsselmeergebied.  
LNV heeft daarin de regie. Visbestanden 
moeten weer een kans krijgen om te 
herstellen. Dat is nodig voor de natuur én 
de visser. De sector gaat ‘oogsten uit de 
rente’, de natuurlijke aanwas van de 
visbestanden, zo is het credo. Er wordt 
momenteel ook veel geïnvesteerd in het 
versterken van de visstand in het  
IJsselmeergebied, denk hierbij bijvoor-
beeld aan de Marker Wadden en de aanleg 
van ondiepe zones en zachte oevers. 

Om de visserij op het IJsselmeer toekomst- 
bestendig te maken, kijken de onderteke-
naars in samenwerking met de vissers en 
de maatschappelijke organisaties naar 
herstructurering van de sector. Overblij-
vende vissers hebben daardoor toekomst-
perspectief, terwijl vissers die besluiten te 
stoppen, worden gecompenseerd. In het 
Actieplan is ook oog voor het verminderen 
van bijvangsten, het verbeteren van de 
registratie van de vangsten en het behou-
den van de cultuurhistorische waarde van 
de IJsselmeervisserij. 

De beroepsvisserij (Coöperatieve Producenten Organisatie Nederlandse  
Vissersbond-IJsselmeer), maatschappelijke organisaties (Vogelbescherming 
Nederland, Sportvisserij Nederland en Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk),  
de ministeries van LNV en van IenW en 3 provincies (Noord-Holland, Friesland 
en Flevoland) hebben een intentie verklaring onder tekend om te komen tot een 
aanpak waarmee de komende drie jaar wordt toegewerkt naar een duurzame 
IJsselmeervisserij, die in balans is met natuur en milieu en voldoende  
economisch perspectief biedt voor de vissers. 

Overheden investeren 9,2 miljoen euro in verduurzaming IJsselmeervisserij

‘De sector “gaat oogsten uit de rente”, 
 de natuurlijke aanwas van de 
 visbestanden’



Foto’s: Dennis Koomen

5agenda ijsselmeergebied 2050 | nieuwsbrief #5 | juli 2019

Dit zwemevent, waar vorig jaar 300 
wedstrijd- en recreatiezwemmers aan 
deelnamen, heeft als doel aandacht te 
vragen voor de bijzondere natuur en de 
waterkwaliteit van het IJsselmeergebied 
als grootste zoetwatermeer van  
West-Europa.

Het IJsselmeergebied is een belangrijke 
bron van drinkwater voor meer dan  
1 miljoen mensen, maar is ook het leef-
gebied voor grote groepen vogels en 
vissen. Met de organisatie van dit  
sportieve evenement dragen de deel-
nemers en sponsoren bij aan een natuur-
doel dat ieder jaar opnieuw wordt vast-
gesteld. Een aantal projecten werd al 
financieel ondersteund, zoals de onder-
zoeksboot de Dreissena, waarmee UvA-
onderzoeker en aquatisch bioloog Harm 
van der Geest onderzoek doet in het 

Markermeer/IJmeer naar het voedselweb. 
In 2017 ging er een bijdrage naar het 
onderzoek naar de beste paai- en opgroei-
plaatsen rond de Marker Wadden en 
stimuleerde Coalitie Blauwe Hart Natuur-
lijk het project van Vogel bescherming 
Nederland en Natuur monumenten rond 
de verbetering van het leefgebied van de 
visdief in de Eemmonding. Allemaal 
belangrijke projecten die bijdragen aan 
een gezonder ecosysteem. 

Naast de sportieve inspanning staat het 
eiland Pampus zelf op 25 augustus in het 
teken van het belang om samen te werken 
aan een vitaal en gezond IJsselmeer-
gebied. Bezoekers en deelnemers worden 
geïnformeerd over de verschillende 
projecten die in het IJsselmeer gebied 
worden uitgevoerd, over de water kwaliteit, 
het belang daarvan voor ons drink water 

en over de gezamenlijke Agenda  
IJsselmeergebied 2050. 

Dit jaar gaat de financiële bijdrage naar 
Sportvisserij Nederland, die in samen-
werking met Wageningen Marine  
Research een onderzoek is gestart naar  
de leef gewoonten van de brasem. Zij 
voorzien een aantal brasems van een 
zender, en hangen in het hele gebied, en 
met name bij de Ketelbrug, sensoren in 
het water. Door signalen krijgen ze meer 
inzicht in het zwemgedrag van de brasem. 
Wanneer trekken ze de rivieren op? 
Wanneer komen ze weer terug in het 
IJsselmeer? Zo ontstaat steeds meer zicht 
op de ecologische waarde van verbindin-
gen van het IJsselmeergebied met het 
achterland: de Waddenzee en de rivieren 
de IJssel, Vecht en de Eem, maar ook met 
het Noordzeekanaal. 

Op zondag 25 augustus aanstaande organiseert Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk  
voor de 8e keer een ‘zwemevent’ rond het eiland Pampus onder het motto:  
‘Natuur beleef je in het water!’

Zwemmen voor een gezond en vitaal IJsselmeergebied, 
het Blauwe Hart van Nederland!

Zwem mee!
Je kunt je inschrijven voor de presta-
tietocht van 1 of 2 rondjes om Pampus 
of voor de wedstrijd van 3 rondjes.  
Elk rondje is 900 meter. Inschrijfgeld 
is € 33,—. Daarvan gaat € 13,— naar 
het Brasem-onderzoekproject. 
Meer informatie vind je op de website: 
www.hetblauwehart.org
Bezoekers of supporters zijn ook 
welkom en kunnen zich aanmelden 
via www.pampus.nl 
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van hogere overheden voor natuurontwik-
keling, waterkwaliteit en landschap 
hebben invloed in het plangebied: het 
IJsselmeergebied is immers voor héél 
Nederland van belang. Wij hebben nu 
ruimtelijke kenmerken in beeld gebracht, 
om te kunnen aangeven welke we willen 
behouden en beschermen, en welke we 
kunnen versterken, ontwikkelen of 
transformeren. We zoeken naar meekop-
pelkansen als het gaat om het vergroten 
van de impact op het gebied en op investe-
ringen. Er spelen allerlei verschillende 
ontwikkelingen bij diverse overheden en 
organisaties, en allemaal hebben ze 
invloed op het kustgebied. Ik noem maar: 
Agenda IJsselmeergebied 2050, RRAAM, 
TBES, Landschapsverkenning Markermeer 
IJmeer, Nationaal Park Nieuw Land, het 
project Oostvaardersoevers. 

Wat is uw ambitie met betrekking tot  
het kustgebied?

‘Onze ambitie is: Lelystad als meerdaagse 
bestemming voor inwoners en (inter)-
nationale bezoekers. Dat willen we doen 
door aantrekkelijke verblijfs- en recreatie-
mogelijkheden te bieden. In MRA-verband 
zien we dat toeristen uit Amsterdam op 

zoek gaan naar beleving in de regio. 
Lelystad speelt daarbij een steeds grotere 
rol. Toerisme en recreatie zijn aanjagers 
om nieuwe mensen kennis te laten maken 
met Lelystad. Als bezoeker, maar zeker 
ook als potentiele inwoner. Onze ambitie 
is dan ook om bijzondere woonmilieus 
mogelijk te maken in het kustgebied. Dat 
maakt dat het opstellen van een kustvisie 
nu nodig is. Er zijn momenteel genoeg 
ingrediënten om de kust verder te ontwik-
kelen en economische kansen te verzilve-
ren. Met de kustvisie willen wij de ruimte-
lijke kwaliteit en de aantrekkingskracht 
van de stad vergroten en daarmee ook 
bijdragen aan de versterking van de 
economie van onze stad en de regio.’

Hoe is kustvisie tot stand gekomen?

‘We hebben de kustvisie in de geest van de 
nieuwe omgevingswet vormgegeven als 
experiment. Daar zijn we twee jaar mee 
bezig geweest. Omdat de kustvisie van ons 
allemaal is, hebben we inwoners, organi-
saties en stakeholders mee laten praten. 
Participatie in de visievorming is belang-
rijk voor het draagvlak bij belanghebben-
den. De gemeenteraad heeft via een 
brainstormsessie de kaders voor de visie 

vastgesteld. Bewoners, ondernemers en 
diverse overheden hebben meegedacht. 
Daarnaast is er een inhoudelijke analyse 
van het gebied gemaakt.’

Draagt de kustvisie ook bij aan het  
verbeteren van het ecologisch systeem? 
En zo ja, hoe dan?

Rentenaar knikt instemmend. ‘Voor het 
Markermeer-IJmeer is het toekomst-
perspectief een Toekomstbestendig 
Ecologisch Systeem (TBES). Vitaal, gevari-
eerd, robuust zijn daarbij de kernwoorden.  
Door investeringen in natuur ontstaat 
juridische ruimte om gewenste ruimte-
lijke en recreatieve ontwikkelingen 
mogelijk te maken. In de kustvisie pleiten 
we ook voor het bevorderen van één 
robuust ecologisch systeem, waarin 
uitwisseling tussen natuurgebieden 
mogelijk is. Projecten als Trintelzand, 
Oostvaarders oevers en de Marker Wadden 
zijn samen met andere natuurontwikke-
lingen ‘ecologische stepping stones’ in het 
Markermeer. Dat sluit aan bij de doelen 
van TBES, namelijk luwtezones creëren 
met helder water en waterplanten langs 
de kust, gradiënten in het slibgehalte, 
meer geleidelijke land-waterovergangen 

Tijdens de Verenigde Vergadering van 16 mei jl. vertelde wethouder Ed Rentenaar 
enthousiast over de Kustvisie 2030, waar zijn gemeente aan werkt. 
Een mooie aanleiding om hem op te zoeken en daar nog eens over door te praten.

Interview met Ed Rentenaar, wethouder  
van de gemeente LelystadKustvisie 2030

Lelystad is bezig met een Kustvisie 2030. 
Waarom is een kustvisie nodig?

‘Met deze kustvisie willen we als gemeen-
te een duidelijk beeld geven welke kant  
we op willen met de Lelystadse kust.  
We willen daarmee medeoverheden en 
externe initiatiefnemers niet alleen 
informeren, maar ook uitdagen en aan-
knopingspunten bieden voor initiatieven 
en ontwikkelingen die de stad aantrekke-
lijker kunnen maken en de kust vitaler. 
Binnen onze gemeentegrenzen hebben we 
veel water. Niet alleen lokaal beleid en 
lokale ontwikkelingen bepalen de toe-
komst van het kustgebied. Ook opgaven 
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Deze kustvisie is dus van groot belang 
voor Lelystad?

‘Ja, inderdaad. We willen met deze  
Kust visie 2030 structuur aanbrengen voor 
de lange termijn. De visie geeft op grond 
van concrete, samenhangende en haal-
bare projecten een (toekomst)beeld van 
een gevarieerde en aantrekkelijke kust-
omgeving. Zowel voor bewoners als voor 
bezoekers en initiatiefnemers. De kust-
visie is geen gedetailleerd plan, maar geeft 
een mogelijke invulling van het gebied 
voor de komende twaalf jaar. Dat plan 
kunnen en willen we niet alleen opstellen. 
Daarom is samenwerking en een uit-
gebreide consultatie met alle betrokkenen 
voor draagvlak van groot belang. We zijn 
daar enthousiast mee aan de slag!’

van formaat creëren en meer ecologische 
verbindingen aanbrengen met aangren-
zende systemen.’

Kunt u voorbeelden noemen?

‘Wij willen meer ruimte bieden aan een 
gevarieerde en robuuste natuurontwikke-
ling, waarin de beleving op het land én 
vanaf het water mogelijk is. Naast water-
veiligheid biedt de dijkversterking
zo ook kansen voor natuur en recreatie. 
Op die manier wordt Trintelzand aange-
legd. Trintelhaven kan zich zo ontwikkelen 
tot een bijzondere locatie met natuurlijke 
stranden, waar het merengebied kan 
worden beleefd.’
Rentenaar wijst aan op de kaart: ‘De 
Marker Wadden reiken in de tweede fase 
tot aan de strekdam, ter hoogte van de 
Houtribsluizen, in de vorm van een 
schiereiland. Dit schiereiland, integraal 
onderdeel van de archipel, draagt ook bij 

aan de ecologische doelstellingen. Het 
heeft een natuurlijk karakter en fungeert 
als een soort etalage van het natuur-
gebied. En tegelijkertijd vervult het ook 
een recreatiefunctie: met een volwaardig 
strand, recreatiewoningen, ruimte voor 
‘durfsporten’ als kite- en windsurfen en 
zeilwedstrijden. De water- en de wind-
condities in het Markermeer zijn daarvoor 
subliem! 

En tenslotte wordt toeristische ontwikke-
ling van het gebied nog eens versterkt 
door de leisure-ontwikkeling met de 
populaire outlet en een hotel in het 
Bataviakwartier.’ 

Wat is de rol van de gemeente  
binnen dit proces?

‘De grote projecten die verbeeld zijn in de 
visie zijn onderdeel van de ambities van 
de gemeente. Maar ze zijn bijna allemaal 

bedacht door externe initiatiefnemers: 
andere overheden, organisaties of  
ontwikkelaars. De Kustvisie 2030 is een 
juridisch niet-bindend instrument, maar 
vormt wel één van de bouwstenen voor de 
Omgevingsvisie. Wenselijke en haalbare 
initiatieven worden door de gemeente 
gefaciliteerd, bijvoorbeeld door ze  
planologisch mogelijk te maken. Daar-
naast proberen we de ambities te koppe-
len aan andere initiatieven. Het uitwerken 
van de ruimtelijke visie tot uitvoerings-
plannen is een heel proces: een om-
gevingsvisie, een omgevingsplan, visie-
vorming per deel gebied, het opstellen van 
stedenbouw kundige plannen en actieve 
participatie in ruimtelijke processen van 
andere overheden, waterschappen en 
overige instanties. Allemaal acties die de 
gemeente uitvoert.’
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De duizenden foto’s, schilderijen, kaarten, 
schepen, klederdracht en huisraad die op 
de website te zien zijn, laten de rijke 
culturele geschiedenis en verscheiden-
heid van het gebied zien. Toch blijken de 
vierentwintig plaatsen, verdeeld over vijf 
provincies, een overeenkomst te hebben: 
de eeuwige haat-liefde verhouding met 
het water.
Leven in het IJsselmeergebied was in het 
verleden zwaar door overstromingen en 
scheepsrampen, maar tegelijkertijd was 
het gebied een belangrijke bron van 
inkomsten. De forse industrie rond de 
visserij en het intensieve vervoer over het 
water resulteerden in tientallen scheeps-
typen die uniek waren voor de Zuiderzee. 
De Marker rondbouw is zo’n uniek 
scheepstype. Dit wordt op de website 
uitgelicht in een apart thema. Van de 
scheepstypen toont de site honderden 
scheepstekeningen, foto’s, modellen, 
schilderstukken en artikelen.

Kennisbank van het Zuiderzeegebied
Zuiderzeecollectie.nl presenteert niet 
enkel museale objecten, maar is met 
duizenden artikelen, boeken en kranten-
knipsels ook een rijke kennisomgeving. 
Deze zijn in veel gevallen te downloaden. 
Er is in het zoekscherm een knop gemaakt 
waarmee je als bezoeker (inmiddels meer 
dan 7.000) beschikbare bronnen kunt 
opvragen.

Verwijzingen naar Wikipedia  
voor extra verdieping
Boeier? Sjees? Honderd jaar geleden wist 
iedereen waar je het over had, maar 
omdat deze kennis tegenwoordig minder 
paraat is, worden bij veel objecten  
verwijzingen naar Wikipedia-artikelen 
getoond. Daarnaast worden namen van 
veel schilders en auteurs aangevuld met 
een biografische beschrijving en soms  
een portretje. Dit alles maakt zuiderzee-
collectie.nl tot een bijzondere website  
die voorwerpen uit en kennis over de 
Zuiderzeecultuur samen toont. 
Zuiderzeecollectie.nl wordt voortdurend 
aangevuld. De komende jaren voegen de 
deelnemende musea steeds meer items 
en informatie toe, zodat de website een 
steeds rijker beeld zal tonen van de 
cultuur van de voormalige Zuiderzee.

Netwerk Zuiderzeecollectie
Het Netwerk Zuiderzeecollectie is een 
samenwerkingsproject van 21 museale 
instellingen rondom de voormalige 
Zuiderzee. Het project ging begin 2016 van 
start en inmiddels bestaat het netwerk uit 
24 instellingen. Er zijn in de afgelopen drie 
jaar succesvolle projecten geweest in de 
vorm van een reizende tentoonstelling 
(deze loopt nog tot en met 2020), kennis-
uitwisseling en digitale samenwerking  
via de nu gelanceerde website:
www.zuiderzee collectie.nl

De website is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van het Mondriaan Fonds, 
VSB fonds, Netwerk Digitaal Erfgoed (OCW), Gemeente Hoorn, Gemeente  
Edam-Volendam, Gemeente Waterland en Gemeente Bunschoten-Spakenburg.

Vierentwintig musea rond het IJsselmeer werken samen aan een 
online presentatie van erfgoed uit de voormalige Zuiderzee.  
De eerste resultaten tonen zij op de website zuiderzeecollectie.nl 

Culturele geschiedenis van het IJsselmeer 
vanuit alle hoeken belicht ‘Leven in het IJsselmeergebied was in 

 het verleden zwaar door overstromingen
 en scheepsrampen, maar tegelijkertijd
 was het gebied een belangrijke bron van
 inkomsten’

www.zuiderzee collectie.nl
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Hoe kijkt u aan tegen de Agenda  
IJsselmeergebied 2050? 

‘Ik zie de Agenda als een logische dooront-
wikkeling van het Deltaprogramma. Het 
Deltaprogramma IJsselmeergebied gaat 
met name over waterveiligheid en zoet 
water, maar houdt wel degelijk rekening 
met ruimtelijke aspecten en ecologie. De 
gebiedsagenda voegt daar de economische 
ontwikkeling aan toe. Dankzij de gebieds-
agenda komen alle opgaven meer in 
balans en tot hun recht. Dat is belangrijk 
vanwege de grote samenhang. Zo kun je 
alleen spreken van economische kansen 
wanneer je de effecten van klimaat-
verandering goed kunt opvangen. Ook 
heeft de energietransitie een logische plek 
in de gebiedsagenda gevonden. Verder zie 
ik dat de gebiedsagenda een steun in de 
rug is voor gebiedsontwikkelingen die 
regionaal geïnitieerd worden.’

Wat ziet u als de belangrijkste opgaven 
van nu in het IJsselmeergebied?

‘De zeespiegelstijging die mogelijk 
versneld plaatsvindt en het garanderen 
van de zoetwaterbuffer voor bijna de helft 
van Nederland. Daarbij is samenwerking 
op het geheel van rijkswater en regionale 
wateren belangrijk. Het Rijk buigt zich 
over zeespiegelstijging, maar dat heeft 

zeker ook effect op huishouding in de 
regionale wateren. De gebiedsagenda 
moet ook antwoord geven op de vraag  
hoe we omgaan met de schaarse ruimte 
en wat waar wenselijk is. Water is hier  
een samenbindende factor.’ 

Heeft u voorbeelden van integrale  
aanpak binnen uw waterschap, waar 
samenwerking en koppeling tussen 
meerdere opgaven wordt gezocht? 

‘Wij zoeken altijd de samenwerking, de 
meeste opgaven kan je niet alleen oplos-
sen. Drie voorbeelden: tegengaan van 
bodemdaling is een voorbeeld van samen-
werking van waterschap, agrariërs, 
provincies en natuur beherende instanties. 
Bij bodemverbetering snijdt het mes vaak 
aan twee kanten: wat goed is voor de 
agrariër is doorgaans ook goed voor het 
waterschap. In stedelijk gebied pakken we 
hittestress steeds vaker aan als gemeente 
en waterbeheerder samen. We slagen er in 
toenemende mate in verschillende 
doelstellingen bijeen te brengen. In het 
bodemdalingsgebied werken we ook aan 
kwaliteit van de bodem. 
Ook denk ik bij integrale aanpak aan een 
project als Almere Duin, waar dijkverster-
king gecombineerd wordt met stedelijke 
ontwikkeling.’ 

Hoe kijkt u aan tegen het project  
Oostvaardersoevers? 

‘Dat is één van de projecten uit de  
Programmatische Aanpak Grote Wateren 
(PAGW), een heel spannend project! Het 
waterpeil in het Markermeer is veel hoger 
dan dat in de Oostvaardersplassen, dus 
om dat hoogteverschil te overbruggen heb 
je een slimme technologische innovatie 

nodig die de wetten van de zwaartekracht 
tart. Bij de Oostvaardersoevers wordt bij 
uitstek geprobeerd om een aantal doelen 
te verknopen, zoals dijkversterking met 
vismigratie-opties en ecologische verbete-
ring van de Oostvaardersplassen, Lepe-
laarsplassen en het Markermeer. Ik kijk uit 
naar een innovatieve samenwerking 
tussen overheden, natuurterreinbeheer-
ders en allerlei andere belanghebbenden.’ 

Interview met Hetty Klavers

Hetty Klavers is dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland en  
duo-voorzitter van het BPIJ, het bestuurlijk platform dat zowel het 
Deltaprogramma IJsselmeergebied als de gebiedsagenda coördineert. 
We vragen haar om een aantal beschouwingen over samenwerking in 
het IJsselmeergebied, met speciale aandacht voor de klimaatopgave. 

‘Ik kijk uit naar een innovatieve  
 samenwerking tussen overheden,  
 natuurterreinbeheerders en allerlei  
 andere belanghebbenden.’

Foto: Marco Slot



Pieter den Besten ontvangt de visie uit handen 
van Roeland Geertzen
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In het ochtenddeel werden vijf  aan- 
spre kende voorbeelden toegelicht door 
enthou siaste pitchers:

•	 Kustontwikkeling	in	het	IJsselmeer
gebied – op zoek naar koppelkansen 
(Kustvisie 2030 gemeente Lelystad door 
Guido Vermeer van gemeente Lelystad)

•	 Recreatie	&	Toerisme	en	het	belang	van	
de beheeropgave voor gemeenten (door 
Rita Braam van Coöperatie Gastvrije 
Randmeren)

•	 Energieopgave	–	een	zoektocht	naar	
passende integrale concepten op basis 
van de energieverkenning IJsselmeer-
gebied (door Willemijne Moes van 
provincie Overijssel)

•	 Leidraad	voor	ruimtelijke	kwaliteit	als	
kans! (door Bart Buijs van Het Oversticht 
en Desiree Bokma van het ministerie 
van BZK)

•	 De	samenwerking	tussen	waterschap-
pen en gemeenten op het vlak van 
ruimtelijke adaptatie rond het IJssel-
meergebied (door Mirjam van Maanen 
van Hoogheemraadschap HNK)

Aansluitend aan elke pitch was er veel 
ruimte voor gesprek, en daaruit bleek dat 
deze onderwerpen sterk leven en het 
moeten hebben van nauwe samen-
werking.

Verder beleefden we de première van een 
speciaal gemaakte korte animatie over de 
Agenda IJsselmeergebied. De animatie 
onderstreept in nog geen 2 minuten het 
belang van de integrale blik en de samen-
werking voor dit prachtige waterland-
schap van wereldklasse. 

Het middagdeel was gereserveerd voor de 
bestuurders uit de regio. Voor hen was dit 
de eerste mogelijkheid na de onderteke-
ning van de Instemmingsverklaring in 
2018 in Enkhuizen om verder door te 
praten over Agenda IJsselmeergebied.  
De eerste vier pitches van de ochtend 
kwamen ook in het middagdeel aan bod, 
waarbij de Kustvisie 2030 van Lelystad nu  
werd gepresenteerd door wethouder  
Ed Rentenaar en de Energieopgave door 
gede puteerde Sander de Rouwe (provincie 
Friesland).

Eén jaar Agenda IJsselmeergebied 2050 is 
nog te kort om tot concrete besluiten over 
de uitwerking te komen. Tegelijkertijd zijn 
in het afgelopen jaar belangrijke stappen 
gezet: voor de verbetering van natuur- en 
waterkwaliteit, voor de mogelijke inpas-
sing van energie-initiatieven en voor 
bijvoorbeeld de verduurzaming van de 
visserij. Ook is er een begin gemaakt met 
een ‘format’ hoe om te gaan met ruimte-
lijke, ecologische en cultuurhistorische 
waarden. Op het vlak van klimaatadapta-
tie werd aan het einde van de bijeenkomst 
nog kort aangestipt dat aandacht nodig is 
voor het waterverdelingsvraagstuk, met 
de droogteproblematiek van 2018 in 
gedachten. Een aantal waterrecreatie- en 
watersportorganisaties heeft een geza-

Precies een jaar na de ondertekening van de Agenda IJsselmeergebied 
2050 had op 16 mei jl. de eerste Verenigde Vergadering plaats in het 
WTC in Almere. Met prachtig uitzicht vanaf de 26e etage over stad, 
polder en water, deelden we ervaringen over opgaven waaraan het 
afgelopen jaar is gewerkt en de relatie daarvan tot de Agenda  
IJsselmeergebied 2050. Doel was om aandacht te vragen voor de  
integrale aanpak die Agenda IJsselmeergebied 2050 voorstaat, en  
om samen werken en netwerken te stimuleren.

Verenigde Vergadering Agenda 
IJsselmeergebied

menlijke visie over het IJsselmeergebied 
opgesteld. Namens deze organisaties 
overhandigde Roeland Geertzen de visie 
aan Pieter den Besten.

De volgende Verenigde Vergadering zal 
plaatshebben op 14 mei 2020. 

Uitzicht over het gebied vanuit het WTC Almere
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De studie richt zich op de lange termijn. 
De vraag is: hoe kunnen na 2050 de 
effecten van klimaatverandering en 
zeespiegelstijging worden opgevangen in 
het IJsselmeergebied? Rijkswaterstaat 
doet hiervoor een aantal aanbevelingen. 
De studie is verricht in opdracht van het 
directoraat-generaal Water en Bodem van 
het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat.

Minister Cora van Nieuwenhuizen licht  
de uitkomst toe in een brief die ze naar  
de Tweede Kamer stuurde. ‘De Delta-
beslissing IJsselmeergebied uit 2014 wordt 
door de studie in hoofdlijnen herbevestigd 
en geeft daarbij aanvullend aanbevelingen 
voor de lange termijn. ISWP werpt geen 
nieuw licht op nu lopende projecten of 
maatregelen.’
Verder schrijft de minister dat in de 
komende tijd wordt gekeken naar het 
besluitvormingsproces. ‘Zo kunnen 
aanbevelingen mogelijk al worden 
meegenomen in de lopende herijking van 
de Deltabeslissingen, wanneer er voldoen-
de informatie over de gevolgen beschik-
baar is. Wanneer meer informatie nodig is, 
kunnen aanbevelingen pas bij een volgen-
de herijking of later doorwerken.’

Geen stijging van winterpeil
Alle aanbevelingen in ISWP hebben 
betrekking op de periode na 2050. Het 
advies is om vast te houden aan de keuze 
van deltabeslissing IJsselmeergebied dat 
het gemiddeld winterpeil van het IJssel-
meer en het Markermeer niet stijgt. 
Daarbij beveelt RWS aan om een beleids-
ruimte aan te houden van 30 cm mogelijke 
peilstijging in de toekomst, zowel voor 
IJsselmeer – en nieuw – ook voor het 
Markermeer, waarmee in de toekomst kan 
worden ingespeeld op veranderende 
opgaves (denk aan zoetwatervoorziening) 
en technische mogelijkheden (aanpak 
dijkversterkingen, inzet pompen op de 
Afsluitdijk). 

Een andere belangrijke aanbeveling is om 
meer aandacht te schenken aan het 
beheersen van de pieken in het waterpeil 
van het IJsselmeer. Deze pieken ontstaan 
wanneer er, soms langere tijd, niet 
gespuid kan worden naar de Waddenzee 
en het peil in het IJsselmeer stijgt.  
Door klimaatverandering en zeespiegel-
stijging wordt het belang van waterafvoer-
piekbeheersing groter. Een heel strakke 
beheersing vraagt op termijn een bijzon-
der grote op de Afsluitdijk te bouwen 

pompcapaciteit (oplopend tot 3200 m3/s  
in het jaar 2175). Bij een heel beperkte 
beheersing van de pieken wordt die  
pompcapaciteit ‘maar’ 1400 m3/s (bij de 
nu lopende renovatie wordt ongeveer  
250 m3/s gerealiseerd, vergelijkbaar met 
de huidige capaciteit van het gemaal van 
IJmuiden). Besparen op pompen betekent 
echter dat er grotere dijkversterkingen 
nodig zijn en dat de directe (buitendijkse) 
omgeving meer overlast krijgt. ISWP 
beveelt een middenweg aan, om ervoor te 
zorgen dat zowel de opgave voor dijkver-
sterkingen als die voor bouw, beheer en 
onderhoud van pompen realistisch 
blijven. Bovendien geeft de middenweg 
meer ruimte voor eventuele bijsturing van 
de koers in de toekomst. Dit is in lijn met 

een ander advies, nl. dat er ook na 2050  
op de Afsluitdijk nog spuicapaciteit 
beschikbaar zal zijn.

Herijking Deltabeslissingen
Inmiddels is een ISWP-werkgroep met 
vertegenwoordigers van verschillende 
overheden bezig met de beleidsmatige 
duiding van de resultaten van de studie. 
De Deltabeslissing IJsselmeergebied hoeft 
niet wezenlijk te worden aangepast, maar 
vraagt dus bepaalde toevoegingen, zoals 
een keuze over piekbeheersing. Het advies 
vanuit de studie is om de aanbevelingen 
mee te nemen in de eerste zesjaarlijkse 
herijking van de Deltabeslissingen in 2021 
en ze vervolgens elke zes jaar te herijken.

De koers van het waterbeleid voor het IJsselmeergebied hoeft nu  
niet te worden gewijzigd. In verband met de klimaatverandering is  
het wel aan te bevelen om het beleid aan te vullen en aan te scherpen. 
Dat blijkt uit de Integrale Studie Waterveiligheid en Peilbeheer (ISWP) 
van Rijkswaterstaat.

Integrale Systeemstudie Waterveiligheid en Peilbeheer

Rijkswaterstaat: nog geen koerswijziging 
van waterbeleid IJsselmeergebied nodig

Het ISWP-projectteam voor een pomp van het gemaal IJmuiden
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Voor de lezers van deze nieuwsbrief is het 
geen nieuws: in het IJsselmeergebied 
komen veel verschillende belangen en 
functies samen. 5 ministeries, 6 provincies, 
6 waterschappen, zo’n 30 gemeenten en 
een grote groep maatschappelijke organi-

saties, bedrijven en burgers zijn bezig met 
plannen en ideeën die in potentie grote 
gevolgen kunnen hebben voor dit gebied. 
De Agenda IJsselmeergebied 2050 stimu-
leert partijen de veelheid aan opgaven 
samen op te pakken. 

Omdat lang niet iedereen zich realiseert 
hoe belangrijk dit gebied voor ons land is, 
hebben we gezamenlijk gewerkt aan ‘het 
verhaal van het IJsselmeergebied’. En 
omdat beelden vaak meer zeggen dan 
woorden, hebben we deze boodschap ook 

vervat in een animatie, die te downloaden 
is van onze website. Verhaal en animatie 
kunnen door een ieder worden gebruikt in 
de communicatie met de omgeving.

Verhaal van het IJsselmeergebied 
en animatie

www.agendaijsselmeergebied2050.nl/documentatie/videos/2019/06/05/agenda-ijsselmeergebied-2050 
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In 2018 startte Rijkswaterstaat het project ‘Levend Markermeer’.  
Doel van dit project is meer inzicht te krijgen in het functioneren  
van het voedselweb van het Markermeer en welke gevolgen  
verminderde nutriëntengehalten in het water daarop hebben.  
Kort gezegd: het project richt zich op het leven in het Markermeer. 

Nieuw: Werkgemeenschap Levend 
Markermeer 

Levend Markermeer wordt deels gefinan-
cierd vanuit de Agenda IJsselmeergebied 
en deels meer direct door het ministerie 
van IenW. In het project brengen we 
gegevens uit monitoring en onderzoek bij 
elkaar in computermodellen. Daardoor 
ontstaat een samenhangend overzicht en 
kunnen ook vergelijkingen gemaakt 
worden. Bijvoorbeeld tussen de huidige 
toestand van het Markermeer en die in de 
80-er jaren van de vorige eeuw, toen de 
nutriëntengehalten in het water veel 
hoger waren. Ook kan een vergelijking 
worden gemaakt tussen Markermeer en 
IJsselmeer. We gebruiken de modellen om 
hypotheses op te stellen over wat er in  
het ecosysteem gebeurt en om eerste 
verkenningen te doen naar de effecten 
van maatregelen. 

Er zijn nog heel veel vragen bij het functio-
neren van het ecosysteem. Er zijn allerlei 
signalen, over afnemende hoeveelheden 
vis en vogels bijvoorbeeld, maar ook over 
de mogelijke boost die het project Marker 
Wadden geeft aan het voedselweb. Het 
valt nog niet mee om precies te begrijpen 
wat er gebeurt, laat staan om voorspel-
lingen te doen. Gelukkig wordt er door 
verschillende partijen onderzoek naar 
verricht. Binnen het project is nu de 

‘Werkgemeenschap Levend Markermeer’ 
gevormd. Hier komen onderzoekers van 
de Universiteit van Amsterdam, het 
Nederlands Instituut voor Oecologisch 
Onderzoek (NIOO) en de instituten 
Wageningen Environmental Research 
(WEnR) en Wageningen Marine Research 
(WMR) samen met adviseurs van Rijks-
waterstaat om kennis te delen, gegevens 
uit te wisselen en samen na te denken 
over onderzoek. Vanuit de werkgemeen-
schap worden ook kontakten onderhou-
den met de werelden van beleid, beheer 
en realisatie. Een prachtige initiatief om 
kennis steeds meer te laten stromen! De 
resultaten van dit werk vinden uiteinde-
lijk hun weg naar de advisering bij 
beheersmaat regelen en zullen gebruikt 
worden bij projecten van de Programma-
tische Aanpak Grote Wateren en bij 
toekomstige ruimtelijke afwegingen. In de 
tussentijd wordt u over de voortgang 
geïnformeerd via deze nieuwsbrief en de 
platformdagen.

Voedselweb-schema uit publicatie RRAAM/WMIJ
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Op 20 juni werd op de vaste stek, het Smedinghuis in Lelystad,  
een platformdag georganiseerd over Vis en Visserij.  
Een zeer interessante dag!

Impressie Platformdag over Vis en Visserij

Joop Bongers, voorzitter van Coalitie 
Blauwe Hart Natuurlijk, gaf het startsein 
voor deze dag. Vis en visserij zijn belang-
rijke thema’s van de Agenda IJsselmeer-
gebied 2050, voor natuur, economie en 
recreatie en toerisme. De coalitie wil zich 
inzetten voor een meer duurzame  
visstand en een gezonde visserij met 
perspectief. 

Hoe gaat het met de vis in het IJsselmeer-
gebied? Joep de Leeuw van Wageningen 
Marine Research vertelt daarover aan de 
hand van gegevens van gestandaardiseer-
de visstandbemonstering (sinds 1989) en 
vangsten die op de afslag binnenkomen. 
Economisch gezien zijn de belangrijkste 
soorten aal, snoekbaars en wolhandkrab. 
Wim Zaalmink, Wageningen Economic 
Research, vertelt dat de beroepsvisserij  
in het IJsselmeer momenteel 77 vergun-
ningen kent, 34 actieve bedrijven en 57 
ondernemers (vissers). 
In maart 2019 hebben de overheid, 
beroepsvisserijsector en maatschappe-
lijke organisaties overeenstemming 
bereikt over een actieplan voor de komen-
de 3 jaar. Henk Offringa van het ministerie 
van LNV vertelt over de ingrediënten van 
dat plan, waaronder herstructurering 
(uitkoop), innovaties selectievere vis-
methoden, verplichte digitale vangst-
registratie, en het organiseren van  
capaciteitshandhaving en toezicht. 
Marco Kraal van Sportvisserij Nederland 
houdt een vurig pleidooi voor de potentie 
van het IJsselmeergebied voor de sportvis-

serij, met baars als iconische (en lekkere!) 
soort in de hoofdrol. In het Markermeer 
lijkt de stand van de baars goed aan te 
trekken. 
Maar liefst 63 maatregelen worden in en 
rond het IJsselmeergebied uitgevoerd ter 
bevordering van vismigratie. Ria Kamps-
Mulder	&	Mascha	Lichtendahl	(Rijkswater-
staat) vertellen over een aantal lopende en 
nog op te starten projecten zoals Hoecke-
lingsdam, Trintelzand, Wieringerhoek  
en de Oostvaardersoevers. Ook ontstaan 
steeds meer kansen voor vis door vis-
vriendelijk schutsluis- en spuibeheer, de 
vispassage bij Den Oever en de vismigratie-
  rivier bij Kornwerderzand. Dit laat  
Marianne Greijdanus (Rijkswaterstaat 
Midden-Nederland) zien. 
Paaiende vissen missen in het IJsselmeer-
gebied met name vloedvlakte-arealen en 
rietmoerassen, die eigenlijk essentieel  
zijn voor deze soorten. Marcel Klinge 
(Witteveen	&	Bos)	vertelt	over	de	brood
nodige inrichtingsmaatregelen voor vis. 
Jaap Quak (Sportvisserij Nederland) spoort 
deelnemers aan om in een workshop-
werkvorm aan de slag te gaan met kansen 
voor verdere verbetering van vis en 
visserij in het IJsselmeergebied. Een greep 
uit de oogst aan aanbevelingen:

•	 Zorg	voor	een	gedeeld	beeld	over	de	
visstand en de duurzame oogst die 
mogelijk is. Betrek kennis van deskun-
digen uit wetenschap en praktijk bij het 
ontwikkelen van nieuwe projecten.

•	 Ministeries	van	IenW	en	LNV	en	de	

gebiedsbeheerders zouden prioriteit 
moeten geven aan het ontwikkelen van 
overstroombare graslanden met eigen 
na te bootsen ‘natuurlijk’ peilbeheer 
(paaigebieden voor vis).

•	 Onderzoek	waar	visserijvrije	zones	
nodig (en logisch) zijn in het IJsselmeer-
gebied, bijvoorbeeld bij de vismigratie-
rivier.

•	 Praat	door	over	verbreding	van	visserij,	
denk aan combinatie sport- en beroeps-
visserij, met toerisme/educatie, of met 
beheerstaken.

Aan het eind van de dag sluit Louis 
Schouwstra, hoofdingenieur-directeur 
Rijkswaterstaat Midden-Nederland, de 
dag af met een mooie reflectie op deze 
aanbevelingen. 

De eerstvolgende platformdag is op 7 
november 2019 en gaat over omgevings-
kwaliteit, een kernbegrip in de gebieds- 
agenda. Hoe kunnen we die borgen bij  
alle ontwikkelingen die er gaande zijn? 
Ook dat wordt zeker een boeiende dag, 
reserveer die dus alvast in de agenda!


