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Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u zich dan hier af. 

> Nieuwsupdate 

 agenda
> 10 mei t/m 20 september – Waterchallenges 

> 15 juni – Platformbijeenkomst Agenda IJsselmeer
gebied 2050 ‘BinnendijksBuitendijks’

> 1 september – ongezouten De Fryske Marren

> 15 september – Verenigde IJsselmeertop 2022

> 29 september – ongezouten Waterland

mailto:infoagendaijsselmeergebied2050@minienm.nl


 de tien challenges zijn:

• Jong bloed in het Blauwe hart.
• Kansrijke Kantelpunten.
• Het net ophalen; hoe zit het met duurzame visserij.
• Denken en doen over de dijken heen.
• Het waterpeil van het IJsselmeergebied.
• Hoe schoon is het water in het IJsselmeergebied eigenlijk?
• Duurzaam watersporten in de natuur.
• Hoe gaat het met onze natuureilanden?
• Barbapapa: De vorm van een florerend onderwaterlandschap.
• Visuele tool voor waterbeheer in het IJsselmeergebied.
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Water Challenges IJsselmeergebied 2022
Op 10 mei was de kick-off van de ‘Water Challenges’ 
IJsselmeergebied 2022 in het Smedinghuis bij  
Rijkswaterstaat te Lelystad. Zo’n 45 enthousiaste, 
voornamelijk jong professionals, studenten en 
trainees begonnen aan diverse uitdagingen waarmee 
ze tot de komende zomer aan de slag gaan.  
Op 20 september ontvangt het winnende team een 
prijs van 5.000,– euro.

Platformbijeenkomst  

Agenda IJsselmeergebied 2050  

‘BinnendijksBuitendijks’ 

Ons IJsselmeergebied bruist van de 
ambities en ontwikkelingen op een tal van 
onderwerpen. Eén van deze onderwerpen 
is ‘Binnendijks-Buitendijks’. Vanuit de 
‘Agenda IJsselmeergebied 2050’ nodigen 
we je graag uit om je te laten informeren 
en hierover mee te denken. Tijdens de 
platformbijeenkomst kijken we naar de 
relatie van het historisch perspectief en de 
ontwikkeling van het IJsselmeergebied. 
Ook kijken we naar voorbeelden uit het 
buitenland. Er zijn tal van presentaties en 
we gaan in gesprek over toekomstige 
opgaven. De bijeenkomst is op 15 juni a.s. 
in Lelystad en duurt van 9.30 tot 16.30 uur.  
 
Heb je belangstelling?  
Meld je dan aan via deze link. 
https://wingalgemeen.typeform.com/to/
kVl0uLFg
 

Voor meer informatie: 
https://waterchallenges.nl/
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Nederland verandert. Er wachten ons grote uit
dagingen op onder andere het gebied van water, 
klimaat, natuur, ecologie, energie, visserij, toerisme, 
recreatie en wonen. Deze opgaven hebben een grote 
invloed op ons landschap. Ook in het IJsselmeer
gebied vragen deze ontwikkelingen om betrokken
heid, de juiste keuzes en een goede onderlinge  
afstemming. Met activiteiten én een rondreizend 
podium biedt ongezouten ruimte voor uitwisseling, 
inspiratie en verbinding tussen professionals, bewo
ners, ondernemers en overheden in de kust gebieden 
van het IJsselmeer. Partijen worden het komende jaar 
samengebracht om op creatieve wijze met elkaar in 
gesprek te gaan, juist op de locaties waar de opgaven 
daadwerkelijk aan de orde zijn. 

ONGEZOUTEN

Na de eerste landing in Hindeloopen in maart,  
volgde in mei de tweede editie van ongezouten  
tijdens ‘StrandLAB Festival Almere’. Aan de hand  
van lezingen, toekomstgesprekken, werksessies 
en expedities maakte het publiek kennis met het  
verleden, het heden, de toekomst en de ontwikke-
lingen van dit unieke gebied. In 2022 wordt verder 
aangemeerd bij het (besloten) VNG-congres op 28 en 
29 juni in Hoorn,  in De Fryske Marren (1 september), 
Waterland (29 september) en Weerribben-Wieden 
(medio oktober).   
 

Meedoen?
ongezouten richt zich op bewoners, 
gebruikers, geïnteresseerden en  
professionals en zoekt continu de samen-
werking met gemeenten, provincies, 
(maatschappelijke) organisaties en lokale 
en regionale partners die zich bezig-
houden met de verschillende thema’s. 

Meer informatie over ongezouten is te vinden op www.ongezouten.nu
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www.ongezouten.nu

