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Deltacongres 2021
Er is veel werk aan de winkel, zo benadrukte 
demissionair minister Barbara Visser van 
Infrastructuur en Waterstaat tijdens het 
Deltacongres. ‘Het veranderende klimaat 
vraagt om een nieuwe visie, een andere 
inrichting van ons land en een andere 
mindset.’ Ons bodem-watersysteem – het 
fundament van ons land – wordt uitgangs-
punt voor ruimtelijke ontwikkeling.

Gezamenlijk optrekken Agenda en 
Deltaprogramma: drie stappen vooruit
Leen Kool blikt terug op zijn tijd als Kern-
teamlid Agenda IJsselmeergebied 2050: ‘Met 
het weer meer naar elkaar toegroeien van de 
Agenda en het Deltaprogramma IJsselmeer-
gebied zetten we drie stappen vooruit.’

Water Challenges 2022
Het samenwerkingsplatform Water Challen-
ges is opgezet in opdracht van de Topsector 
Water. Dit platform stimuleert innovatie, 
creativiteit en verbinding in de watersector 
door middel van het organiseren van 
challenges. Teams gaan in zo’n  
challenge aan de slag met een uitdagend 
watervraagstuk. In de editie van 2022 staan 
de opgaven in het IJsselmeergebied centraal.

Platformbijeenkomst november 2021 
Met elkaar in gesprek over ambities en 
ontwikkelingen op uitdagende terreinen: 
delfstoffenwinning en scheepvaart en 
nautische economie in het IJsselmeergebied. 

Ruimtelijke Verkenning IJsselmeer
gebied
Niet alles kan tegelijkertijd in het IJsselmeer 
en ook niet overal kan alles. Een Ruimtelijke 
Verkenning is dan een geschikt instrument 
om te onderzoeken waar het knelt en waar 
de ruimte zit. Het Plan van Aanpak voor de 
Ruimtelijke Verkenning IJsselmeergebied is 
in het voorjaar van volgend jaar definitief.

Kitesurfen in het IJsselmeergebied
Gaan natuur en kitesurfen samen? Een groot 
aantal organisaties werkt samen om een 
goede balans te vinden tussen natuurbe-
scherming en deze watersport.

IJsselmeergebied krijgt lector
Voor Marcel van den Berg gaat een lang 
gekoesterde wens in vervulling. Hij gaat 
vanuit Rijkswaterstaat als lector aan de slag 
bij Hogeschool Aeres. Met één voet in het 
onderwijs, één been in de kennisontwikke-
ling en het andere been in de praktijk, voelt 
hij zich als een vis in het water.

De Big & Tasty Five in de spotlight
Hoe maak je jongeren enthousiast voor 
ontwikkelingen en ambities die spelen in het 
IJsselmeergebied? Onder meer door hen op 
een aantrekkelijke manier kennis te laten 
maken met de Big & Tasty five; waterplanten 
en diersoorten die een cruciale rol spelen in 
het ecosysteem van het Blauwe Hart. 
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Bereidheid om te zoeken 
naar win-win situaties is 
mooi om te zien

Eén van die hoogtepunten is het weer 
meer naar elkaar toegroeien van de 
Agenda IJsselmeergebied 2050 en het 
Deltaprogramma IJsselmeergebied. 
‘Daarmee zetten we echt drie stappen 
vooruit’, zegt Kool. ‘Hoewel het in feite 
altijd de bedoeling is geweest om de 
Agenda IJsselmeergebied 2050 en het 
Deltaprogramma IJsselmeergebied goed 
op elkaar te laten aansluiten, was de 
aan dacht voor de wateropgave binnen  
de Agenda naar een wat lager niveau  
weg gezakt. Agenda en Deltaprogramma 
waren min of meer aparte sporen gewor-
den. Zwart-wit gesteld werd vanuit de 
Agenda tegen het Deltaprogramma 
gezegd: kijk bij het herijken van de 
Deltabeslissing ook naar de integrale 
gevolgen van die beslissing voor andere 
functies. En andersom benadrukte het 
Deltaprogramma dat in het gesprek over 
de ruimtelijke opgaven in het IJsselmeer-
gebied ook de wateropgaven meegeno-
men moeten worden.’

Deltaprogramma en Agenda 
ook organisatorisch dichter bij elkaar
‘Gelukkig zie je dat de twee sporen nu 

weer bij elkaar komen’, vervolgt Kool. ‘Dat 
is belangrijk omdat de herijking van de 
Deltabesluiten voor het IJsselmeergebied 
op de agenda staan. Daarbij speelt bijvoor-
beeld de vraag wat er moet gebeuren om 
de zoetwatervoorziening op orde te 
houden en hoe we om kunnen gaan met 
de zoutindringing die als gevolg van de 
klimaatverandering zal toenemen. Maar 
ook op alle andere functies die het IJssel-

meergebied kent, zal de manier waarop 
we de wateropgave aanpakken grote 
impact hebben. Wellicht is het nodig die 
hele functionaliteit te herzien. Het weer 
bij elkaar komen van de genoemde sporen 
betekent concreet ook dat we naar een 
andere organisatiestructuur zullen gaan, 
die in de loop van volgend jaar zijn beslag 
krijgt. Vraagstukken zullen dan meer in 
samenhang kunnen worden opgepakt.’

Leen Kool heeft in november afscheid genomen van het 
Kernteam Agenda IJsselmeergebied 2050. Een mooie gelegenheid 
om terug te blikken op een aantal ontwikkelingen die Kool als 
hoogtepunt heeft ervaren. 
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Ruimtelijke Verkenning
Een andere ontwikkeling waar Kool zeer 
mee is ingenomen, is het uitvoeren van 
een Ruimtelijke Verkenning IJsselmeer-
gebied waarvoor nu het Plan van Aanpak 
in de maak is. ‘In het IJsselmeergebied is 
een groot aantal functies aanwezig die om 
ruimte vragen: natuur, bevaarbaarheid, 
zoetwatervoorziening, landbouw, visserij, 
recreatie, erfgoed, het opwekken van 
duurzame energie, noem maar op. Al die 
functies vragen een plek in het gebied. En 
hoewel de ambities die alle verschillende 
partijen met het gebied hebben al wel 
helder waren, was minder duidelijk hoe 
dat zijn beslag zou kunnen krijgen. Daar 
richt de verkenning zich op: hoe kun je al 
die zaken in samenhang bij elkaar bren-
gen? Nu is er soms nog sprake van ontwik-
kelingen die niet altijd even goed met 
elkaar samengaan en waar bijvoorbeeld 
de belangen van ecologie en energietran-
sitie met elkaar botsen. Het idee van de 
verkenning is dat we op een goede manier 
gaan afwegen hoe de verschillende 
functies ruimtelijk gezien een plek 
kunnen krijgen in het geheel. Daarbij 
spreekt het voor zich dat in deze Ruimte-
lijke Verkenning ook de opgaven die er 
liggen vanuit het Deltaprogramma 
nadrukkelijk worden meegenomen.’

Bereidheid om samen te zoeken naar 
win-win situaties
Met groot genoegen kijkt Kool terug op de 
verschillende Platformdagen die tijdens 
zijn voorzitterschap van het coördinatie-
team op de agenda stonden. ‘Dat waren en 
zijn heel waardevolle bijeenkomsten. Niet 
zozeer bedoeld om kant en klare oplossin-
gen voor opgaven klaar te stomen, maar 
wel om over die opgaven vanuit verschil-
lende perspectieven met elkaar in gesprek 

te gaan. Dat was bijvoorbeeld het geval 
tijdens de laatste Platformdag waar onder 
meer veel aandacht was voor delfstoffen-
winning in het IJsselmeergebied. Vanuit de 
maatschappelijke vraag naar woningen, 
die zich direct vertaalt naar bouwstoffen, 
zien we dat het IJsselmeergebied steeds 
nadrukkelijker in beeld komt als plek om 
grondstoffen te winnen. De kunst is dan 
om ervoor te zorgen dat het IJsselmeer-
gebied niet de dupe wordt van die win-
ning. Kun je die delfstoffenwinning zo 
aanpakken dat het juist een kwaliteits-
impuls voor het gebied betekent? Zo’n 
Platformdag geeft alle verschillende 
spelers de mogelijkheid hun verhaal te 
doen en naar elkaar te luisteren. Zo begint 
een gesprek en ontstaat een setting 
waarin je samen op zoek kunt gaan naar 
mogelijkheden om niet één belang, maar 
meerdere belangen winnaar te laten zijn. 
Die bereidheid om te zoeken naar win-win 
situaties vind ik mooi om te zien.’ 

Heel veel geleerd
Op de vraag hoe hij het trekkerschap van 
het coördinatieteam persoonlijk heeft 
ervaren, zegt Kool: ‘Ik heb het echt heel 
leuk gevonden. Alleen maakte de pande-
mie het af en toe best ingewikkeld. Het 
liefst ga je veel meer het gebied in en dat 
heb ik en hebben we als team nu vaak niet 
kunnen doen. Desondanks heb ik heel 
veel geleerd over hoe organisaties samen-
werken, of dat in ieder geval proberen te 
doen, en wat integraal gebiedsgericht 
samenwerken betekent. Wat dat betreft 
hoop ik dat ik ook aan anderen het een en 
ander heb kunnen meegeven.’

tijdlijn van het 
ijsselmeergebied 
in beeld

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft een serie 
van tien prachtige korte filmpjes gemaakt, waarin de 
geschiedenis van prehistorie tot nu wordt getoond. 
Welke ontwikkelingen hebben het IJsselmeer en het 
leven in het gebied eromheen doorgemaakt? Bekijk 
hierqde tijdlijn in tien filmpjes!

 11000 v.C. 600 v.C. 200 1000 1150 1450 1666 1840 1932 1985 Nu

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/het-ijsselmeergebied-nederland-land-van-betekenis
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Ruimtelijke Verkenning 

In het IJsselmeergebied speelt een groot aantal uiteenlopende  
opgaven en belangen. Om meer zicht te krijgen op de vraag waar  
deze elkaar kunnen versterken of juist botsen heeft het Bestuurlijk 
Platform IJsselmeergebied ingestemd met het voorstel om een  
ruimtelijke verkenning uit te voeren in het IJsselmeergebied. VINU  
en Strootman Landschapsarchitecten stellen hiervoor een Plan van 
Aanpak op. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  
is opdrachtgever namens de samenwerkende partijen.

Elke Praagman die het proces rond het 
opstellen van het Plan van Aanpak voor de 
Ruimtelijke Verkenning coördineert, licht 
het waarom van de Verkenning toe: ‘In het 
gebied speelt een groot aantal ontwikke-
lingen en belangen die allemaal op elkaar 
van invloed zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
verstedelijking, het opwekken van duur-
zame energie, natuurontwikkeling, 
recreatie en visserij. Daarnaast is het 
IJsselmeer hét zoetwaterreservoir voor 
een groot deel van Nederland en staat het 
IJsselmeergebied – zeker met het oog op 
het veranderende klimaat – voor grote 
wateruitdagingen. Maar de verschillende 
bij die ontwikkelingen betrokken partijen 
spreken niet allemaal elkaars taal, zijn op 
verschillende niveaus met opgaven aan de 
slag en hebben ook te maken met verschil-
lende tijdschalen.’

‘Een gemeente wil met het oog op de 
woningnood bijvoorbeeld het liefst snel 
aan de slag met het bouwen van woningen. 

Dat is natuurlijk heel begrijpelijk, maar 
daardoor verdwijnt de langetermijn 
wateropgave wellicht wat naar de achter-
grond. Het doel van een Ruimtelijke 
Verkenning is dan om een gezamenlijk 
beeld te vormen van wat er in het gebied 
mogelijk is, waarbij je alle opgaven die in 
het gebied spelen – voor de korte en voor 
de lange termijn – op een integrale wijze 
meeneemt.’

Blauwe Hart Natuurlijk: integrale aanpak 
noodzakelijk
Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk is altijd al 
één van de pleitbezorgers geweest voor 
het opstellen van een Ruimtelijke Verken-
ning. Flos Fleischer van Het Blauwe Hart 
Natuurlijk: ‘We zijn erg blij dat dat er nu 
ook echt van komt. Wij vinden dat het 
IJsselmeergebied een integrale aanpak 
behoeft, over de grenzen van de verschil-
lende betrokken provincies heen. Inmid-
dels zijn er binnen de Agenda IJsselmeer-
gebied 2050 veel ambities neergelegd. 

Daarmee hebben we als het ware een 
mooie weg aangelegd. Maar we weten  
niet precies waar die weg naartoe gaat. 
Wat ons betreft nemen we nu dus een 
volgende stap: het zoeken van een ant-
woord op de vraag waar al die ambities 
landen in het IJsselmeergebied. Ik hoop 
dat de Ruimtelijke Verkenning daar meer 
licht op werpt.’

Niet alles kan tegelijkertijd en ook niet 
alles kan overal
‘Met het neerleggen van ambities ben je er 
inderdaad nog niet’, beaamt Praagman. 
‘Het is ook niet zo dat al die ambities in 
volledige harmonie met elkaar zijn te 
realiseren. Inzetten op economische 
activiteit schuurt wellicht met het streven 
naar een robuust ecosysteem of het 
behoud van alle cultuurhistorische 
elementen. Niet alles kan tegelijkertijd en 
ook niet alles kan overal. Daar waar het 
uitspreken van ambities nog niet echt 
duidelijk maakt waar de knelpunten 
zitten, is zo’n Ruimtelijke Verkenning een 
geschikt instrument om te onderzoeken 
waar het knelt en waar de ruimte zit. Het 
maakt dus duidelijk wat je überhaupt wel 
en niet kunt doen; niet alleen vanuit het 
perspectief van ruimtelijke kwaliteit, 

maar ook met het oog op de wateropgaven 
die de klimaatverandering met zich 
meebrengt.’ Die laatste notie betreft 
overigens niet alleen het IJsselmeergebied, 
maakt Praagman duidelijk: ‘Vanuit het 
ministerie van IenW wordt nu gewerkt 
aan het beleidsstuk “Water en bodem 
sturend”. Dat betekent dat we de manier 
waarop we in Nederland de ruimte 
ordenen veel meer zouden moeten laten 
bepalen door de randvoorwaarden die het 
water- en bodemsysteem ons stelt.’ 

Plan van Aanpak volgend voorjaar 
definitief
De eerste stap om te komen tot de Ruimte-
lijke Verkenning is het opstellen van een 
gedragen Plan van Aanpak. VINU – een 
bureau voor project- en procesmanage-
ment – en ontwerpbureau Strootman 
Landschapsarchitecten hebben de op-
dracht gekregen dit gezamenlijk op te 
pakken. Praagman: ‘Inmiddels ligt er een 
concept-Plan van Aanpak, dat nog verder 
wordt ontwikkeld met input van de 
verbrede ambtelijke IJsselmeergroep. Naar 
verwachting is het Plan van Aanpak dan 
volgend voorjaar definitief en wordt het 
besproken in het BPIJ.

Instrument om te onderzoeken waar
het knelt én waar ruimte zit
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Kitesurfen in het IJsselmeergebied
Het IJsselmeergebied is populair onder kitesurfers. Tegelijkertijd is 
het IJsselmeergebied één van de grootste beschermde natuurgebieden 
van ons land. Het gebied is van levensbelang voor vogels. Daarom 
werken diverse organisaties samen om een goede balans te vinden 
tussen natuurbescherming en kitesurfen.

Speciale locaties voor kitesurfers
Kitesurfen in het IJsselmeergebied is niet 
vanzelfsprekend, omdat de beschermde 
natuurwaarden onder druk staan.  
De sport mag daarom alleen worden 
beoefend op speciaal daarvoor aan-
gewezen locaties, nadat getoetst is of dit 
wat betreft de natuur en vaarveiligheid 
kan. De kitesurfers hebben echter behoef-
te aan meer ruimte voor hun sport dan de 
bestaande locaties bieden. De provincies 
Noord-Holland en Flevoland en de Neder-
landse Kitesurf Vereniging (NKV) hebben 
het initiatief genomen om samen met 
andere partijen te werken aan het be-
schermen van de natuur én aan het 
tegemoetkomen van de wensen van de 
kitesurfers.

Toekomstbeeld kitesurfen in het 
IJsselmeergebied
Om dit initiatief uit te voeren is een 
werkgroep samengesteld. Hierin zijn 
Vogelbescherming Nederland, Coalitie 
Blauwe Hart Natuurlijk, de NKV (ook 
namens het Watersportverbond), Om-
gevingsdienst Gooi- en Vechtstreek, 
Rijkswaterstaat en de provincies Noord-
Holland, Fryslân en Flevoland vertegen-
woordigd. Inmiddels heeft deze werkgroep 
het rapport “Toekomstbeeld Kitesurfen in 
het IJsselmeergebied” opgesteld dat een 
goed beeld geeft van de huidige situatie  

en de verbeter mogelijkheden voor het 
kitesurfen én de natuur. De komende 
jaren werken de partijen uit de werkgroep 
aan de uitvoering van de acties die in dit 
rapport zijn benoemd; vanuit de eigen 
organisatie, gezamenlijk of in combina-
ties. Dit moet ervoor zorgen dat de waarde 
van de natuur van dit prachtige gebied 
onder de aandacht blijft, met de benodig-
de rust voor de vogels, terwijl het kite-
surfen meer ruimte krijgt. Het gaat om de 
juiste balans tussen natuur en sport. 

Werkgroep blij met resultaat
Anja Ooms, beleidsadviseur waterrecre-
atie bij de provincie Noord-Holland was 
initiatiefnemer van het opzetten van de 
werkgroep: ‘Door met elkaar vanuit 
verschillende invalshoeken te brainstor-
men over rust voor vogels en ruimte voor 
kitesurfers in het gebied, hebben we 
nieuwe oplossingsrichtingen bedacht voor 
deze opgave. Daarbij zijn we uitgegaan 
van bestaand beleid en huidige wet- en 
regelgeving.’ Senior-adviseur waterrecre-
atie bij de provincie Fryslân Marko Vuijk 
voegt daaraan toe: ’Door goede voorbeel-
den en kennis met elkaar te delen is er 
meer begrip ontstaan, met een breed 
gedragen toekomstbeeld als resultaat.’
Flos Fleischer van Coalitie Blauwe Hart 
Natuurlijk is eveneens positief over het 
proces: ‘Het Toekomstbeeld Kitesurfen 

geeft het proces waarin we op zoek zijn 
gegaan naar de balans tussen natuur en 
ruimtegebruik in het IJsselmeergebied 
goed weer. Dat is een belangrijk thema 
voor de toekomst!’ Ruud Cuperus (Rijks-
waterstaat Midden-Nederland) is ervan 
overtuigd dat overheden in de toekomst 
veel vaker zullen gaan meedenken met 
brancheorganisaties als NKV om natuur- 
én recreatiedoelen na te streven.

Meer wederzijds begrip
Ook bestuurders zijn vol lof over dit 
resultaat. Zo stelt gedeputeerde natuur, 
sport en water Harold Hofstra van de 
provincie Flevoland bij het uitkomen van 
het rapport: ‘Voor het Toekomstbeeld 
Kitesurfen in het IJsselmeergebied is 
integraal en provincie-overstijgend 
samengewerkt. Het gesprek tussen de 
verschillende vertegenwoordigers heeft 
tot beter wederzijds begrip geleid en 
gezorgd voor het stroomlijnen van de 
inzet van menskracht en middelen. Het 
streven naar een balans tussen de (be-
schermde) natuurwaarden en het kite-
surfen wordt nu als een gezamenlijke 
opgave opgepakt.’ Ook Richard Doorland, 
bestuurder van de NKV is zeer gelukkig 
met deze werkgroep: ‘Er is meer begrip 
ontstaan voor de kitesport en de behoefte 
aan meer ruimte om deze prachtige sport 
te kunnen beoefenen.’ Regiocoördinator 
Hans van der Hulst van de vereniging 
voegt daaraan toe: ‘Met de enorme groei 
van de sport is die extra ruimte echt hard 
nodig. Wij kijken uit naar de uitvoering 
van de concrete acties die in het toe-
komstbeeld zijn benoemd en zullen daar 
met enthousiasme aan meewerken!’

5Download

Foto: Christo Anester / Pixabay.

https://www.flevoland.nl/getmedia/844e4d84-4aaa-446c-abda-29833d02fefb/2820383-Toekomstbeeld-kitesurfen-IJsselmeergebied-rapport.PDF
https://www.flevoland.nl/getmedia/844e4d84-4aaa-446c-abda-29833d02fefb/2820383-Toekomstbeeld-kitesurfen-IJsselmeergebied-rapport.PDF
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Voor Marcel van den Berg gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. 
Hij gaat vanuit Rijkswaterstaat als lector aan de slag bij Hogeschool  
Aeres. Een lector is een coördinerend onderzoeker die verbonden is aan 
een Hogeschool. Met één voet in het onderwijs, één been in de kennis-
ontwikkeling en het andere been in de praktijk, voelt hij zich als een  
vis in het water. 

IJsselmeergebied krijgt lector

Als Marcel van den Berg over het water-
leven vertelt, beginnen zijn ogen te 
glinsteren: ‘Het IJsselmeergebied is onder 
water enorm rijk aan leven. Ik kan genie-
ten van een voortrazend roeipootkreeftje 
of een watervlo met een kloppend hart.  
En ik krijg kippenvel van het wauwelen 
van de kleine zwanen als ze met hun 
gezin waterplanten aan het eten zijn, na 
hun lange tocht uit Siberië. Het IJsselmeer-
gebied blinkt uit in de grote omvang van 
ondiep water, ook op Europese schaal 
bezien. Die ondiepte zorgt ervoor dat het 
licht op veel plaatsen tot op de water-
bodem kan doordringen, waardoor leven 
welig kan tieren. Ik vertel graag over het 
waterleven en andere kwaliteiten van het 
gebied. Als lector heb ik daar alle gelegen-
heid toe.’

Voedselketenanalyses
Als kersverse lector gaat Van den Berg gaat 
terug naar zijn roots, want eind jaren 
negentig heeft hij als onderzoeker gewerkt 
aan de ecologie van de meren in het 
IJsselmeergebied. ‘Het was een tijd waarin 
we volop werkten aan het herstel van de 
natuurlijke balans van voedingsstoffen; 
een periode waar de groene soep veran-
derde in helder water. Dat ging gepaard 
met de terugkeer van een grote hoeveel-
heid en diversiteit aan watervogels, 
vissen, kleine waterdieren en planten.’ 
Alleen de Zuidelijke Randmeren hebben 
volgens Marcel nog te lijden onder een 
teveel aan voedingstoffen. Voor sommige 
meren, zoals het Markermeer, is de 
hoeveelheid fosfor tegenwoordig zo sterk 
afgenomen dat het er sterk op lijkt dat 
dieren hoger in de voedselketen daar last 
van hebben. Van den Berg: ‘Het in kaart 

‘Kennis ontwikkelen en kennis overdragen 
aan creatieve jongeren’

Foto: P. Lievense.
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brengen van de voedselketen op basis  
van voedselketenanalyses is een enorm 
uitdagende klus. Dat krijg je ook alleen 
voor elkaar door samen te werken. 
Partijen zoals de Universiteit van Amster-
dam, het Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO), Deltares en ook diverse 
marktpartijen dragen daar elk hun 
steentje aan bij, en deze partijen zullen 
ook binnen het lectoraat een belangrijke 
rol spelen.’ 

Bijdragen aan kennisontwikkeling
Met het lectoraat wil Van den Berg graag 
een bijdrage leveren aan de kennis die 
nodig is om tot goede afgewogen besluiten 
te kunnen komen over de vele opgaven die 
in het IJsselmeergebied spelen: ‘Dat is 
nodig, want de ambities in de Agenda 
IJsselmeergebied 2050 zijn niet altijd even 
goed met elkaar verenigbaar. Enerzijds is 
er aandacht voor het herstel van de 
waterkwaliteit en natuurwaarden. Denk 
bijvoorbeeld aan maatregelen uit de 
Kaderrichtlijnwater, de Programmatische 
Aanpak Grote Wateren, Natura2000 en 
Nationaal Park Nieuwland. Deze aandacht 
is broodnodig, want de natuurdoelen 
staan voor veel dieren nog op rood. 
Anderzijds kijkt de omgeving graag naar 
het zoete water en de ruimte van het 
IJsselmeergebied die kansen biedt voor 
nieuwe ontwikkelingen. Zandwinning, 
recreatie op en langs het water, visserij, 
energie op of uit water, woningbouw; het 
zijn allemaal activiteiten die invloed 
kunnen hebben op de water- of natuur-
kwaliteit. De spanning is soms voelbaar 
als blijkt dat niet alles overal kan, of 
wellicht dat het straks niet meer kan. En 
dat vraagt om visie en om keuzes. En aan 
het onderbouwen van die keuzes met 
kennis, wil ik graag bijdragen. Hoe kun je 
dat beter doen dan door met creatieve 
jongeren aan de slag te gaan die graag hun 
kennis in de praktijk willen ontwikkelen 
en toepassen? Laat dat nu ook nog mooi 
passen bij “Jong bloed in het Blauwe 
Hart.”’ 

Helder water is geen uitzondering meer in het IJsselmeergebied. 
Sterkranswier en Kranswieren met kolonies Mosdiertjes.  
Foto: John van schie (RWS-CIV).

Foto: P. Lievense.
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Alleen samen kunnen we Nederland waterveilig en klimaatbestendig 
inrichten. En: iedereen moet nú aan de bak, van Rijk, provincies,  
gemeenten en waterschappen tot bedrijven, organisaties en burgers. 
Dat waren de voornaamste boodschappen van het twaalfde Nationaal 
Deltacongres, dat plaatsvond op 11 november 2021 in Maastricht. Een 
toepasselijke plek voor het congres, constateerde deltacommissaris 
Peter Glas. De watersnood in Zuid-Limburg in juli 2021 heeft water en 
klimaatverandering immers op indringende wijze op de agenda gezet.

Het Deltacongres trok een zeer divers 
deelnemersveld; van overheden, bedrij-
ven, onderzoeksinstituten tot maatschap-
pelijke organisaties. De bijeenkomst was 
hybride van opzet, met ongeveer 500 
deelnemers op locatie in Maastricht en 
zo’n 1.300 deelnemers online. 

Help elkaar
‘We staan gesteld voor ongekende opgaven’, 
opende dagvoorzitter Brecht van Hulten 
het congres. ‘We moeten een miljoen 
huizen bouwen, we moeten overschakelen 
naar natuurlijke hulpbronnen en we 
moeten zorgdragen voor onze biodiversi-
teit. Water speelt daarbij een cruciale rol.’

Deze notie vormde een rode draad tijdens 
de dag. Ook deltacommissaris Peter Glas 
benadrukte dat water het verbindende 
element is. Hij legde uit hoe het Deltapro-
gramma daarop inspeelt: ‘Het Deltapro-
gramma staat niet alleen voor nadenken 
over de toekomst; het is ook hands-on 
uitvoering. Met de ministeries, de water-
schappen, de gemeenten en al die andere 
partijen zijn we aan het tekenen en 
rekenen om Nederland opnieuw op de 
kaart te zetten en tegelijkertijd opties 

Impressie Deltacongres 2021

open te houden. We moeten flexibel zijn 
en water actief verbinden met die andere 
transities. Help elkaar daarbij.’
Ook Willem Voncken van het Nederlands 
Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) 
benadrukte het belang van samenwerken. 
‘De landbouwer is vaak de partij die moet 
inleveren’, zei hij in een discussie over 
innovatie en aanpassing. ‘Dat hoeft geen 
probleem te zijn. Veel boeren zijn innova-
tief genoeg. Maar neem ze mee als oplos-
sing, niet als probleem: dan zijn ze heel 
welwillend.’

Integrale benadering
‘Praten over water; wij vinden dat vanzelf-
sprekend, maar eigenlijk is het dat niet’, 
zei Barbara Visser, demissionair minister 
van Infrastructuur en Waterstaat in haar 
toespraak. ‘In het buitenland vinden ze 
het vaak moeilijk, maar dat model van 
polderen, met elkaar eruit zien te komen, 
dat zit in onze genen.’

Er is veel werk aan de winkel, zo bena-
drukte de minister. Het veranderende 
klimaat vraagt om een nieuwe visie, een 
andere inrichting van ons land, een 
andere mindset. ‘Want noodweer, maar  

ook hittegolven komen in een extreme 
hevigheid over ons heen. Bijna 50 graden 
in Canada afgelopen zomer, dat hielden 
wetenschappers tot die tijd voor onmoge-
lijk.’

Minister Visser haalde de woorden aan 
van de dit najaar overleden Nederlandse 
klimaatwetenschapper Geert-Jan van 
Oldenborgh, die ooit zei: ‘De werkelijkheid 
heeft altijd gelijk’. Volgens het Amerikaan-
se blad Time was hij één van de meest 
invloedrijke personen van dit jaar. ‘Hij 
maakte de relatie tussen het steeds 
extremere weer en klimaatverandering 
zichtbaar voor het grote publiek. Zijn 
uitspraak is er één die blijft hangen. 
Klimaatverandering, het weer, hoe water 
stroomt: dat is de werkelijkheid. Daar valt 
niet over van mening te verschillen. Wèl 
over hoe je ermee omgaat. We moeten 
water en bodem als sturend principe 
werkelijk gaan implementeren’, aldus de 
minister.

Die implementatie betreft dan niet alleen 
het werkterrein van ruimtelijke ordening, 
maar moet ook heel praktisch rond huis 
en tuin gestalte krijgen. Als voorbeeld 
noemde ze het NK Tegelwippen, dat dit 
jaar een groot succes was, met 1,5 miljoen 
tegels die zijn vervangen door groen. De 
minister gaf aan blij te zijn met het 
voorstel voor de herstelaanpak, dat de 
gezamenlijke partijen in Limburg haar 
vorige week hebben aangeboden. ‘Dat 

heeft een duidelijke boodschap: bouw 
toekomstbestendig terug wat verloren is 
gegaan; versnel en intensiveer de aanpak 
voor klimaatadaptatie; en benader de 
opgave integraal door water meer als 
ordenend principe mee te nemen in de 
ruimtelijke inrichting.’

In de wandelgangen
Het programma van de dag beperkte zich 
niet alleen tot een plenair deel en panel-
discussies, ook in de “wandelgangen” was 
er voor de deelnemers veel te halen. Zo 
waren er online doorlopend interviews 
met waterprofessionals, posterpresenta-
ties van onderzoekers en speeddates 
tussen junior- en seniorprofessionals uit 
de waterwereld. Tijdens deze speeddates 
kregen de juniors informatie, tips en 
ideeën aangereikt, maar ook de seniors 
deden er hun voordeel mee: zij ontdekten 
welke vragen er leven bij de nieuwe 
generatie en wat zij zelf kunnen doen om 
die generatie een steuntje in de rug te 
geven. 

Gedurende de dag werden de deelnemers 
op indringende wijze herinnerd aan de 
impact die water kan hebben op het leven, 
onder meer door video’s waarin Limbur-
gers vertelden over de zomer van 2021.  
De beelden van ondergelopen huizen en 
woest kolkende beken kwamen stevig op 
ieders netvlies te staan. ‘We moeten aan 
de slag op alle schaalniveaus, van de regio 
tot aan de straat en het boerenerf’, zei 
deltacommissaris Peter Glas tijdens een 
paneldiscussie. ‘Het verbeteren van de 
waterveiligheid is een project voor héél 
Nederland, te beginnen in Limburg.’ Ons 
bodem-watersysteem – het fundament 
van ons land – wordt uitgangspunt voor 
ruimtelijke ontwikkeling.

Barbara Visser.
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Platformbijeenkomst delfstoffen en 
scheepvaart & nautische economie in 
het IJsselmeergebied

De laatste platformbijeenkomst van 2021 stond in het teken van 
delfstoffen(winning) en scheepvaart & nautische economie in het 
IJsselmeergebied. Zo’n 60 deelnemers uit de sector, belangen-
groeperingen en de overheid kwamen op 18 november online bij 
elkaar om in gesprek te gaan over ambities en ontwikkelingen die 
zich op deze thematische terreinen voordoen. 

Tijdens het ochtenddeel van de bijeen-
komst stond het onderwerp delfstoffen-
winning centraal. Cas van Hardeveld 
(Cascade) trapte af en gaf een kijkje in de 
keuken van de delfstofwinning in Neder-
land. Hij ging hierbij specifiek in op 
circulariteit in de bouw, die vanwege een 
tekort aan passend secundair materiaal 
zeer uitdagend blijft. Marco Schut (Bovisie) 
lichtte de door hem ontwikkelde internet-
applicatie toe, die vraag en aanbod van 
delf- en grondstoffen matcht.  
Het matchen van bouwmateriaal leidt tot 
kostenbesparing en vermindert CO2-uit-
stoot door kortere transportafstanden. 
Marloes Herms (Koninklijke Smals) nam 
de deelnemers mee in de activiteiten van 
familiebedrijf Smals. Het bedrijf koppelt 
baggerwerkzaamheden aan gebieds-
ontwikkeling. Het verbinden van kansen 
is belangrijk omdat er veel opgaven spelen 
in en rondom het IJsselmeergebied. 

Programma Zandwinstrategie
Het tweede deel van de ochtend bestond 
uit drie interactieve deelsessies over het 
Programma Zandwinstrategie IJsselmeer-
gebied. De deelnemers gingen in op 

vragen als: hoe ziet het grondstoffen-
transport er in het IJsselmeergebied uit 
over 25 jaar en wat zijn mogelijkheden  
om te verduurzamen? Hoe ziet het ideale 
participatieproces eruit? En: hoe kan 
zandwinning bijdragen aan de gebieds-
doelen?

In een plenaire sessie lichtte Noemi von 
Meijenfeldt (ministerie van IenW) het 
Programma Zandwinstrategie IJsselmeer-
gebied toe. Doel van dit programma is om 
te komen tot een duurzame, vitale en 
kwaliteitsondersteunende zandwinning 
in het IJsselmeergebied. Deelnemers 
kwamen tijdens de deelsessies onder 
andere tot de volgende adviezen voor dit 
programma:

•	Haak	aan	bij	de	strategie	delfstoffen
winning.

•	Kijk	naar	techniek	en	innovaties	en	speel	
in op circulair bouwen.

•	Er	zijn	veel	opties	voor	koppelkansen!	
Denk hierbij aan zandwinning en de 
doorvaart van recreatievaart of woning-
bouwopgaven.

•	Participatie	is	belangrijk.	Neem	het	
gebied goed mee in wat je doet en wees 
transparant.

•	Integraal	werken	blijft	in	het	IJsselmeer-
gebied belangrijk; er gebeurt zoveel. 
Haak in op lopende projecten en proces-
sen.

Middagbijeenkomst: Scheepvaart & 
nautische economie
Na de lunch nam Andries de Weerd 
(Schuttevaer) de deelnemers mee in 
wereld van de Nederlandse binnenvaart. 
Uitdagingen voor de komende jaren zijn 
onder andere het verminderen van de 
CO2-uitstoot, het personeelstekort en een 
teruggang in het transport van diervoe-
ders. Kansen daarentegen liggen in 
containervervoer, smart-shipping en 
circulariteit. Tim Schiereck van Rijkwater-
staat Midden Nederland ging in op de rol 
van Rijkswaterstaat bij het beheer van 
vaarwegen. Rijkswaterstaat is onder 
andere verantwoordelijk voor een veilig en 
vlot verloop van de scheepvaart. Voor het 
beheer van de vaarwegen wordt nauw 
samengewerkt met andere partijen.

Ter afsluiting van het eerste middagdeel 
presenteerde Sandra van de Vegt van de 
provincie Flevoland de plannen en 
ontwikkelingen die spelen rond de 
Flevokust. Doel is om de Flevokusthavens 
door te ontwikkelen en hiermee de 
regionale economie te versterken. Daar-
naast heeft vrachtverkeer via havens een 
positieve impact op het milieu doordat er 
minder wegverkeer plaatsvindt. 

Verkenning Scheepvaart en Nautische 
Economie
Tijdens het tweede middagdeel ging 
Wouter van der Geest in op de verkenning 
Scheepvaart en Nautische Economie. Deze 
verkenning heeft tot doel ontwikkelpaden 
en toepassingen voor de scheepvaart en 
nautische economie te ontwikkelen. In 
december en januari vinden workshops 
plaats om drie toekomstbeelden uit te 
werken vanuit industrie, vrijetijdsecono-
mie en natuur. Alle deelnemers aan de 
platformbijeenkomst werden van harte 
uitgenodigd zich hiervoor aan te melden 
bij Wouter van der Geest.
w.van.der.geest@panteia.nl | 06 22 85 66 62
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Ook tijdens het middagdagdeel was er 
naast een plenair programma ruimte om 
in groepen uiteen te gaan en te discussië-
ren over verschillende vragen: wat 
betekent klimaatadaptatie voor de 
scheepvaart en hoe gaan we daarmee om? 
Hoe kunnen de scheepvaart en nautische 
economie inspelen op het toenemende 
ruimtegebrek? En: Welke potentiële 
kansen en bedreigingen doen zich op 
termijn voor?

Tijdens de discussies werden onder meer 
de volgende adviezen opgetekend:

•	Leg	havens,	sluizen,	bruggen	en	andere	
infrastructuur klimaatadaptief aan. 
Denk hierbij aan drijvende steigers die 
meegaan met het wisselende peil.

•	Leer	van	landen	die	al	te	maken	hebben	
met periodes van droogte en andere 
klimaatextremen.

•	Zorg	voor	een	heldere	visie	met	duide-
lijke plaatsaanduidingen voor verschil-
lende functies in het gebied.

•	Vervul	als	Flevoland	een	koplopersrol	 
op het gebied van de recreatievaart en 
smart-mobility. Denk hierbij aan semi-
autonoom varen.

Bruine Vloot
Ten slotte verzorgde Rob van Hilten (BMC) 
een presentatie over de “Bruine Vloot”. Dit 
varend erfgoed bestaat uit vrachtschepen 
van zo’n honderd jaar oud met een lengte 
van ongeveer 25 meter. Veel van deze 
schepen zijn omgebouwd tot zeilende 
recreatieschepen. Door corona kon er 
maar met een beperkt aantal gasten 
worden gevaren, waardoor de sector in 
financiële problemen is geraakt. Op dit 
moment spannen verschillende partijen 
zich in om de schepen nu en in de toe-
komst varend te houden.

Zeepkist
De platformbijeenkomst werd afgesloten 
met het onderdeel “zeepkist”. Andries de 
Weerd van Schuttevaer vroeg aandacht 
voor een op handen zijnde wetswijziging 
die grote gevolgen zal hebben voor de 
zogenoemde “Witte Vloot” (passagiers-
schepen). Op dit moment geldt voor 
schepen met meer dan 50 passagiers dat 
afvalstoffen niet in het water mogen 
worden geloosd, maar afgedragen moeten 
worden aan afvalstations. Straks zou dat 
al moeten gelden voor schepen vanaf 12 
passagiers. Daarvoor zijn er echter véél te 
weinig afvalstations beschikbaar. De 
Weerd roept havenbeheerders en gemeen-
ten op voldoende mogelijkheden te 
creëren om “grijs” water adequaat te 
kunnen afdragen.

Tot slot
We kijken terug op een geslaagde plat-
formbijeenkomst met inspirerende 
verhalen en levendige discussies. Alle 
presentaties zijn terug te vinden op onze 
website. 3

Ook in 2022 zal weer een aantal bijeen-
komsten worden georganiseerd, waarop 
we elkaar – hopelijk ook weer fysiek –  
kunnen ontmoeten. In principe zullen de 
bijeenkomsten weer plaatvinden in mei, 
september en november. Potentiële 
thema’s voor de bijeenkomsten zijn: de 
“relatie binnen- en buitendijks”, “Large 
shallow lakes” en de “Ruimtelijke Verken-
ning”. 

Project Marker Wadden 
wint Dutch Design Award

Ontwerpbureau Vista, architectenbureau Ziegler|Branderhorst  
en stedenbouwkundigen Palmbout/Frits Palmboom hebben met 
hun ontwerpen voor Marker Wadden de Dutch Design Award 
gewonnen. Deze prijs bekroont jaarlijks de beste Nederlandse 
ontwerpers en hun meest indrukwekkende en baanbrekende 
projecten. De winnaars maakten hun ontwerpen voor Marker 
Wadden in opdracht van Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat  
en Boskalis.

De jury was vooral onder de indruk van 
het feit dat met de natuureilanden 
Marker Wadden een habitat is gecre-
eerd waarin de mens secundair is. De 
aanpak past in onze traditie van land 
maken. Op Marker Wadden neemt de 
natuur het over en dat maakt dit 
project tot een succes, volgens de jury. 
‘Marker Wadden laat de designwaarde 
zien van een holistische benadering; de 
interactie van de vele betrokken 
partijen maakt dit een heel sterk 
project,’ aldus de jury. André Rijsdorp 
van Natuurmonumenten: ‘Wij hebben 
bij dit project ook veel aandacht 
besteed aan de architectuur. Het doet 
ertoe hoe iets eruitziet. Natuurmonu-
menten is dan ook superblij met deze 
Award voor de ontwerpers.’

Natuur centraal bij ontwerpopgave
Natuurmonumenten en Rijkswater-
staat hebben bij de aanleg van Marker 
Wadden gekozen voor het ontwerp dat 
zorgde voor een aantrekkelijk, open, 
gevarieerd en beleefbaar landschap. 
Voor het plan heeft uitvoerder Boskalis 

Vista landschapsarchitecten inge-
huurd. Bij het uitzetten van de op-
dracht voor de nederzetting kozen de 
opdrachtgevers voor het ontwerp van 
Ziegler|Branderhorst en stedenbouw-
kundigen Palmbout/Frits Palmboom. 
Hun plan voegde zich het beste bij het 
nieuwe landschap, wat vooraf als 
ontwerpeis was meegegeven. Daar-
naast was een voorwaarde dat de 
nederzetting duurzaam zou worden 
gebouwd en geheel off grid moest 
kunnen functioneren.

Paradijs voor vogels
Marker Wadden maken deel uit van 
Nationaal Park Nieuw Land. De eilan-
den zijn op een innovatieve wijze 
aangelegd met zand, klei, veen en  
slib uit het Markermeer. Het is een 
natuurlijk paradijs voor vogels, vissen, 
insecten en planten. Marker Wadden 
draagt bij aan het herstel van de bio - 
diversiteit en is een unieke recreatie-
bestemming in het hart van Nederland.

https://www.agendaijsselmeergebied2050.nl/documentatie
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Vorig jaar is vanuit het Nationaal Watertraineeship het samenwer-
kingsplatform Water Challenges opgezet in opdracht van de Topsector 
Water. Dit platform stimuleert innovatie, creativiteit en verbinding in 
de watersector door middel van het organiseren van challenges. 
Teams gaan in zo’n challenge aan de slag met een uit dagend water-
vraagstuk. Een vakjury beoordeelt de inzendingen en het winnende 
team krijgt een hoofdprijs uitgereikt van 5.000 euro. Het afgelopen 
jaar werden deze challenges georganiseerd rond het thema “droogte”. 
Voor de editie van volgend jaar is een meer geografische insteek 
gekozen en staan de uitdagingen in het IJsselmeergebied centraal. 

Het idee om met Water Challenges 2022  
te focussen op het IJsselmeergebied is 
geboren tijdens een platformdag van de 
Agenda IJsselmeergebied 2050 die in het 
teken stond van “Jong Bloed in het Blauwe 
Hart”. Jaap Feil – een van de aanjagers 
achter Water Challenges – en Roel Doef – 
nauw betrokken bij zowel de Agenda 
IJsselmeergebied 2050 als het Deltapro-
gramma IJsselmeergebied – raakten daar 
enthousiast met elkaar in gesprek. Feil: 
‘Dit gebied kent een groot aantal functies 
die allemaal een plek vragen binnen het 
geheel. Denk aan natuur, bevaarbaarheid, 
zoetwatervoorziening, landbouw, visserij, 
recreatie, cultureel erfgoed en het opwek-
ken van duurzame energie. En aan al die 
functies zitten verschillende belangen 
vast. Op zich is het al een uitdaging om die 
samen te brengen en tot hun recht te laten 
komen.’

Hoe gaan we in de toekomst met het 
water om?
‘Daarnaast speelt vanzelfsprekend de 
vraag in hoeverre al die functies ook 
toekomstbestendig zijn met het oog op de 
gevolgen van klimaatverandering’, 
vervolgt Feil. Doef haakt aan: ‘Daarmee is 
ook het perspectief van het Deltaprogram-
ma IJsselmeergebied essentieel. Hoe gaan 
we in de toekomst met het water om en 
wat betekent dat voor alle functies in op 
en rond het IJsselmeergebied? Voldoende 
vraagstukken en uitdagingen dus om in 
challenges mee aan de slag te gaan! Het is 
uitdagend om samen te werken aan de 
toekomst van ons prachtige IJsselmeer-

Werken aan watervraagstukken
Wil jij naast het oppakken van een 
Water Challenge nog op een ander 
manier aan de slag met watervraag-
stukken? Dat kan! Bijvoorbeeld via 
het Nationaal Watertraineeship dat 
young professionals uitdaagt 
zichzelf te ontwikkelen en een 
breed netwerk op te bouwen. Ook is 
er het programma De Stroomver-
snellers, een studentennetwerk, 
waarbij waterambassadeurs 
medestudenten en scholieren infor-
meren en enthousiasmeren over de 
watersector door middel van 
gastlezingen, excursies en andere 
sectorgerelateerde activiteiten.

Een ontmoeting met 
het IJsselmeergebied

Water Challenges 2022

gebied. Jongeren kunnen de ervaringen 
van ouderen benutten, ouderen kunnen 
leren van de nieuwe inzichten van jonge-
ren. Jong bloed in ons Blauwe Hart kunnen 
we heel goed gebruiken.’
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Programma en prijs
Het programma van de Water Challenges 
2022 – IJsselmeergebied gaat in mei 
volgend jaar van start. ‘In de daarop 
volgende maanden organiseren we een 
vijftal ontmoetingsdagen voor alle 
deelnemers’, vertelt Tack. ‘Op het pro-
gramma staan onder meer een serious 
game day en een meerdaagse zeiltocht in 
het IJsselmeergebied. Van de deelnemers 
verwachten we dat zij naast deze dagen 
nog ongeveer 40 uur bezig zijn met de 
uitwerking van de challenge en hiervan 
met een kort filmpje een presentatie 
maken. Een vakjury beoordeelt de inzen-
dingen en maakt de winnaar bekend 
tijdens een feestelijke bijeenkomst op 
Prinsjesdag 2022 in Den Haag. De prijs 
voor het winnende team is 5.000 euro en 
wordt uitgereikt door de Topsector Water 
& Maritiem.’ 

Doe mee!
Wil jij op een creatieve manier leren en 
meewerken aan de ambities van het 
IJsselmeergebied, een sterk netwerk 
opbouwen in de watersector en tevens 
kans maken op de hoofdprijs van 5.000 
euro? Het aanmelden voor een challenge 
kan vanaf januari 2022. Ook kan je een 
vraagstuk of een challenge aanmelden. 
Kijk voor meer informatie over het 
aanmelden en de deelname op www.
waterchallenges.nl. Hier vind je ook 
informatie over de bijeenkomst in januari 
waar je al je vragen kunt stellen. Wij 
hopen jou te ontmoeten!

Hoe gaat het in zijn werk?
Marsha Tack, projectassistent bij het 
Nationaal Watertraineeship en nauw 
betrokken bij het opzetten van de Water 
Challenges, licht toe hoe de challenges 
praktisch vorm krijgen en voor wie ze zijn 
bedoeld: ‘Of je nu jong bent, oud, student, 
professional, waterliefhebber, of gewoon 
geïnteresseerd: iedereen kan meedoen. 
We hopen op een heel divers deelnemers-
veld. Dat levert de mooiste dynamiek.’ 
Aanmelden kan op verschillende manie-
ren. Tack: ‘Je kunt je eigen team formeren 
en als team inschrijven. Vanuit een 
gemeente bijvoorbeeld, of een water-
schap. Maar ook een buurtvereniging is 
meer dan welkom. Teams die zich in-
schrijven krijgen een vraagstuk voorge-
legd dat relevant is voor het IJsselmeer-
gebied en gaan daar gezamenlijk mee aan 
de slag. Heb je geen team? Dan is dat geen 
enkel probleem. Je kunt je ook individueel 
inschrijven. Dan formeren wij een team 
voor je en kun je toch samen met anderen 
aan de slag met een voor het IJsselmeer-
gebied relevante opgave. En heb je zelf een 
idee voor een uitdagend vraagstuk? Je 
bent meer dan welkom om dit via het 
aanmeldformulier aan ons door te geven!’

Water Challenges 2021 – Droogte
Het centrale thema van Water 
Challenges in 2021 was droogte. 
Verschillende organisaties zoals 
ClimateCafé, Wetskills, het 
Waterschapshuis en het Natio-
naal Watertraineeship hebben 
rond dat thema een challenge 
gefaciliteerd. Bij de ClimateCafé 
challenge in de Drents-Overijssel-
se Delta werd door een groep 
studenten veldonderzoek gedaan 
naar de werkzaamheid van wadi’s 
in de regio Zwolle. Bij de chal-
lenge van het Nationaal Water-
traineeship werd er door een 
groep young professionals 
gekeken naar ondergrondse 
zoetwateropslag op Texel naar 
aanleiding van een vraag van 
Accacia Water. Het aanbod van de 
challenges is heel divers, dus voor 
ieder wat wils!

Contactgegevens:
info@waterchallenges.nl

Roel Doef 
roel.doef@rws.nl 
06-22196409

Jaap Feil 
jfeil@natuurlijktalent.nl 
06-22016178

Marsha Tack 
marshatack@gmail.com



Deze subsidieregeling heeft tot doel de 
negatieve gevolgen van het vervroegd 
uitzakken van het waterpeil in augustus 
voor de recreatievaart te verminderen. Het 
waterpeil kan vervroegd uitzakken als 
gevolg van het Peilbesluit IJsselmeerge-
bied van het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat. Beïnvloedt het peilbesluit 
het waterpeil in uw jachthaven of vaar-
geul in het IJsselmeer of het Markermeer? 
Dan kunt u subsidie krijgen voor het 
baggeren van de waterbodem in uw 
jachthaven of vaargeul.

De subsidieregeling is bestemd voor 
gemeenten, provincies, waterschappen, 
andere rechtspersonen en ondernemers 
die een jachthaven of vaargeul beheren 
in het IJsselmeergebied. Particulieren 
komen niet in aanmerking voor deze 
regeling.

De subsidieregeling wordt in opdracht 
van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat uitgevoerd door de Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland. 
Voor nadere informatie en het indienen 
van een aanvraag: ga naar de site! 3

Tijdelijke subsidieregeling 
bevaarbaarheid jachthavens 
en vaargeulen IJsselmeergebied: 
maak er gebruik van!

Beheert u een jachthaven met ligplaatsen of een 
vaargeul in het IJsselmeergebied? En wilt u de  
toegankelijkheid daarvan voor pleziervaartuigen 
verbeteren? Dan kunt u dit doen met financiële  
steun van de ‘Tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid 
jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied’.
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https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/baggerregeling-ijsselmeergebied
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Jeugd en natuur: 
toekomst voor het 
IJsselmeergebied
Het IJsselmeergebied, het Blauwe Hart van Nederland, bruist 
van de ambities en ontwikkelingen op het gebied van natuur, 
landschap, recreatie, visserij, verstedelijking, energietransitie 
en zoetwatervoorziening. Om de ambities in het Blauwe Hart 
in 2050 te kunnen realiseren, is jong bloed nodig tot in alle 
haarvaten van de meer dan 60 betrokken organisaties.  
Er lopen diverse initiatieven om te komen tot verjonging van 
het IJsselmeergebied-netwerk.

Rijkswaterstaat (RWS) is een belangrijke 
speler in het IJsselmeergebied. De website 
van RWS richt zich nadrukkelijk ook op de 
jeugd. In op jongeren afgestemd taalge-
bruik wordt uitgelegd dat RWS als grootste 
natuurbeheerder samen met de water-
schappen verantwoordelijk is voor een 
goede waterkwaliteit en een gevarieerde 
natuur. Die natuur moet dan wel zo sterk 
zijn dat het de vele andere functies in het 
gebied kan blijven dragen zonder in te 
storten. RWS werkt in dit geval vooral aan 
de ecologische basis met daarin de juiste 
voedselvoorraad voor de dieren die op en 
rond de grote meren leven: de tasty five.

Sylvia de Bres, communicatieregisseur  
bij RWS vertelt: ‘Met de tasty five en de big 
five richten we ons vooral – maar zeker 
niet alleen – op de jeugd. Hoe betrek je hen 
op een toegankelijke manier bij deze 
opgave voor waterkwaliteit en natuur?  
Een opgave waar niet alleen wij, maar 
iedereen die woont, werkt en recreëert in 
het IJsselmeergebied belang bij heeft. Juist 
de jonge generatie kan hierin een rol 
pakken. Als wij hen kunnen interesseren 
en betrekken bij onze activiteiten, kunnen 
we nieuwe energie en inzichten toevoegen 
aan ons werk. Hoe je ze bereikt is een van 
de hamvragen. Omdat jongeren meer op 
social media communiceren, zetten we 
ook juist hierop in.

’Maak eens kennis met de big en tasty en 
kijk op Bijzondere dieren IJsselmeer-
gebied | Rijkswaterstaat wat de tasty five 
hier zelf over vertelt!’

Tasty five: onmisbaar in het ecosysteem
In het IJsselmeergebied leven de tasty five: 
vijf belangrijke voedselbronnen voor de 
grotere dieren in het gebied én zuiveraars 
van het water: de watervlo, rode muggen-
larve, quaggamossel, spiering en water-
plant. Ze zijn onmisbaar voor het eco-
systeem. ‘Als er bijvoorbeeld maar één 
soort watervlo in het gebied leeft, is dit 
niet genoeg om het ecosysteem compleet 
te maken’, vertelt De Bres. ‘Een biodivers 
ecosysteem is een robuust ecosysteem. 
Als je maar één soort watervlo hebt en er 
gebeurt iets met die soort, dan heb je 
meteen helemaal geen watervlooien meer. 
En omdat de watervlo zo’n belangrijke rol 
speelt in het voedselweb, is dan meteen 
het hele ecosysteem in gevaar. De water-
vlo is overigens niet alleen een belangrijke 
voedselbron, maar vertelt ons ook iets 
over de kwaliteit van het water. Zodra de 
waterkwaliteit terugloopt, gaat hij dood en 
ontstaan bij muggenlarven bijvoorbeeld 
afwijkingen in de kaken.’

Een andere tasty five-soort is de spiering; 
een lekkernij voor menig vogel in het 
IJsselmeergebied. De spiering is een 
kwetsbare vis: ze zijn gevoelig voor 
temperatuurstijging in het water en de 
mannetjes overlijden na de paring. Zij 
spoelen dan massaal aan op de kust. De 
Bres: ‘Dat is een natuurlijk verschijnsel, 
maar helaas gaan er op dit moment meer 
spieringen dood dan erbij komen, omdat 
er momenteel onvoldoende voedsel in het 
water zit. Om genoeg jonge spieringen, 
meer én gezonde soorten watervlooien en 
andere tasty five – voedselbronnen in het 
gebied te hebben, moeten er dus wel 
genoeg soorten – biodiversiteit – in het  
water zitten.’

De otter is terug van weggeweest en maakt nu deel uit van de big five.

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/waterkwaliteit/maatregelen-waterkwaliteit/ruim-baan-voor-vis/big-five-ijsselmeergebied
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/waterkwaliteit/maatregelen-waterkwaliteit/ruim-baan-voor-vis/big-five-ijsselmeergebied
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/waterkwaliteit/maatregelen-waterkwaliteit/ruim-baan-voor-vis/big-five-ijsselmeergebied
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Big five en klimaatverandering
Naast de tasty five bevinden de big five 
zich in het IJsselmeergebied. Dit zijn 
dieren die, door in het gebied te leven, 
een belangrijke graadmeter zijn voor de 
ecologische kwaliteit en kwaliteit van 
het leefgebied: de zeearend, paling, 
grote karekiet, otter en snoek. De Bres: 
‘De otter is decennialang weggeweest  
en is nu weer terug omdat we de water-
kwaliteit hebben verbeterd. Dat maakt 
duidelijk dat er de afgelopen jaren al 
veel werk is verzet. Lees ook hùn 
verhalen: 
Bijzondere dieren IJsselmeergebied | 
Rijkswaterstaat en download het 
memoryspel. 5

De waterplant
Waterplanten zijn onmisbaar in het 
IJsselmeergebied. Zo nemen ze voedings-
stoffen op uit het water en gaan de groei 
van blauwalg tegen. Ze zijn een graadme-
ter voor de ecologische waterkwaliteit.

 de drie voedselketens van het open water

1 van voedingsstoffen (P, N) naar algen –> mosselen –> vis -> (water)vogels;

2 algen – watervlooien – vis – (water)vogels 

3 waterplanten – ongewervelden - vis – (water)vogels.

 Daarom zijn mosselen, watervlooien en waterplanten zo belangrijk.  
 Ze vormen elk een belangrijke schakel in een voedselketen. 

 
Kijk voor meer informatie voor jongeren op Rijkswaterstaat voor de jeugd | Rijkswaterstaat

De rode muggenlarve
De rode muggenlarve verstopt zich 
meestal in een laagje modder of tussen 
waterplanten voor zijn vijanden. 

De watervlo
De watervlo behoort tot de kreeftachtigen 
en is vooral voor jonge vissen een belang-
rijke voedselbron. 

De spiering
De spiering wordt door zijn kenmerkende 
komkommergeur ook wel de ‘komkom-
mervis’ genoemd. Als leefgebied heeft de 
spiering schoon, zuurstofrijk water nodig 
dat niet te warm is.

De quaggamossel
Quaggamossels filteren liters water in het 
IJsselmeergebied. Voor vogels die in het 
IJsselmeergebied overwinteren, is deze 
mossel één van de belangrijkste voedsel-
bronnen. De grote Karekiet maakt deel uit van de ‘big five’.

https://live.prd.web-static.rijkswaterstaat.nl/binaries/ijsselmeer-memory_tcm26-285380.pdf
https://live.prd.web-static.rijkswaterstaat.nl/binaries/ijsselmeer-memory_tcm26-285380.pdf
https://www.google.com/search?q=Bijzondere+dieren+IJsselmeer%C2%ADgebied+%7C+Rijkswaterstaat&oq=Bijzondere+dieren+IJsselmeer%C2%ADgebied+%7C+Rijkswaterstaat&aqs=chrome..69i57.2284j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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