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Inleiding

Het rijk werkt samen met regionale partijen aan de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050. Het 
einddoel van deze Gebiedsagenda is ‘‘het vergroten van de omgevingskwaliteit en samenhang in 
het IJsselmeergebied’’. Hiervoor moet een richtinggevend perspectief worden opgesteld. Met de 
aard van de opgaven die in het gebied spelen, en met de ambitie om shareholders aan te trekken, 
kan dit nog wel eens een lastig te halen doel blijken te zijn.

De Van Eesteren leerstoel, onder leiding van prof. Frits Palmboom, is op de TU Delft ook bezig 
met het IJsselmeergebied. Zij benaderen het gebied op een ruimtelijke manier en hebben als 
onderdeel van hun onderzoek 10 gouden regels opgesteld die o.a. de ruimtelijke kwaliteiten en 
samenhang van het gebied moeten waarborgen.

Ondanks dat er al samenwerking tussen het ministerie en de leerstoel bestaat, is er specifiek vraag 
naar een vertaalslag van de gouden regels naar concretere aanbevelingen voor het gebied, zodat 
ze in de Gebiedsagenda gebruikt kunnen worden.

Om die reden is er een stageplek opgezet bij Rijkswaterstaat, voor een masterstudent Urbanism 
aan de TU Delft, waarbij de opdracht dus is om te komen tot concretere aanbevelingen aan de 
hand van de gouden regels en om uit te vinden wat voor plaats de gouden regels innemen in een 
proces als de Gebiedsagenda.

Dit document is het resultaat van die stage en laat een deel van het proces zien dat is doorlopen 
om tot antwoorden voor bovenstaande opgave te komen. Een essentieel onderdeel daarvan is 
het ontwerpend onderzoek dat is verricht. Bij dat ontwerpend onderzoek zijn namelijk de gouden 
regels toegepast in 4 verschillende deelgebieden, zodat gekeken kon worden op welke manier ze 
toe te passen zijn bij het ruimtelijk uitwerken van opgaven die spelen in het gebied. Dit heeft naast 
het ontdekken van de plaats die de gouden regels kunnen innemen, ook tot een aantal conclusies 
over de regels geleid.

Het document is als volgt opgebouwd:
-  een inleiding op het IJsselmeergebied aan de hand van omgevingskenmerken
- een uitleg in woord en beeld van de gouden regels
-  een omschrijving van de opgaven die deel zullen uitmaken van het ontwerpend   
 onderzoek
-  een verslag van ontwerpend onderzoek zelf 
-  de conclusies die over de gouden regels of aan de hand van de gouden regels getrokken                    
    kunnen worden
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van het IJsselmeer en Markermeer/IJmeer.
Na de laatste ijstijd was het gebied een brakke lagune. 
Dit veranderde toen het gebied langzaam door 
strandwallen werd afgesloten. Een zoet Flevomeer 
ontstond en er bleef slechts een smalle verbinding met 
de zee over. Dit door veenmoerassen omgeven meer 
was o.a. onder invloed van de IJssel. Toen de afvoer 
van de IJssel groter werd, groeide ook de omvang van 
het Flevomeer en werd de verbinding naar de zee weer 
groter. Er ontstond wederom een lagune, het Almere.
Door de afslag en erosie van veen bleef de opening 
naar de zee groeien. Hierdoor kreeg de zee steeds 
grotere invloed op het water. Rond het jaar 1300 werd 
het Almere daardoor de Zuiderzee. 
Ruim 600 jaar later, na vele overstromingen in het 
gebied, werd besloten dat de invloed van de zee te 
groot was en dat het land niet veilig genoeg meer 
was. In het jaar 1932 werd de Zuiderzee daarom 
afgesloten van de zee met de Afsluitdijk en ontstond 
het IJsselmeer. Het IJsselmeer is sinds dat moment niet 
meer onder invloed van eb en vloed en is langzaam in 
een zoet meer veranderd.  
Ook nog in de afgelopen eeuw is het IJsselmeer 
behoorlijk veranderd. De Zuiderzeewerken hebben een 

1.1  Cultuurhistorische kenmerken

Cultureel erfgoed of cultuurhistorie bestaat uit 
vier onderdelen, namelijk: landschap, archeologie, 
monumenten en collecties. Voor het IJsselmeergebied 
zijn vooral de landschappen, de archeologie en de 
monumenten van belang.

1.1.1  Landschappen en verhalen
Om zorgvuldig en met respect om te kunnen gaan met 
het landschap, is het van belang om de verschillende 
landschappen en verhalen van het IJsselmeergebied te 
kennen. Deze subparagraaf zal hierover gaan.

Ontstaansgeschiedenis van het IJsselmeergebied
Het gebied dat nu het IJsselmeergebied wordt 
genoemd heeft in de afgelopen eeuwen vele 
verschijningsvormen gehad (zie de kaartenreeks in 
afbeelding 1). In 9000 voor Christus lag het gebied 
zelfs nog geheel droog en waren er verschillende 
nederzettingen gevestigd. Het is mogelijk dat de resten 
hiervan nog steeds terug te vinden zijn in de bodem 

1  Omgevingskenmerken 

Dit hoofdstuk is een inleiding op het IJsselmeergebied. Aan de hand van 
cultuurhistorische, natuurlijke en ruimtelijke kernwaarden wordt een beknopte 
omschrijving van het gebied gegeven. Dit geeft een goede indruk van de identiteit en 
waarde van het gebied en kan worden gebruikt als achtergrond informatie voor het 
ontwerpend onderzoek.

100 n. Chr.500 v. Chr.
1850 n. Chr.

9000 v. Chr. 2000 n. Chr.

9000 v. Chr. 500 v. Chr. 100 n. Chr. 1850 n. Chr. 2000 n. Chr.

Afbeelding 1: Tijdlijn van het IJsselmeergebied (bron: Deltares) 
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deze polders is een stap gemaakt in maat en schaal, 
waardoor de verkavelingspatronen in het nieuwe land 
veel grootschaliger zijn dan in het oude land. 
Ook tijdens het ontwerpen en ontwikkelen van de 
verschillende polders is men nog tot nieuwe inzichten 
of andere meningen gekomen. Zo hebben de 
Wieringermeerpolder en de Noordoostpolder geen 
randmeren, maar de Flevopolder wel en heeft Zuidelijk 
Flevoland een heel ander grid dan de andere polders. 
De plannen voor de Markerwaard zijn zelfs helemaal 
afgeblazen. De voorbereiding voor deze polder is 
echter nog steeds zichtbaar in de strekdammen langs 
de Flevokust en in de Houtribdijk tussen Lelystad en 
Enkhuizen.
Toch zijn ook in het nieuwe land historische elementen 
terug te vinden, niet alleen in de bodem, ook in het 
landschap. Urk en Schokland waren namelijk eilanden 
in de Zuiderzee (afbeelding 1, kaart van 1850 n. Chr.) en 
maken nu deel uit van de Noordoostpolder.

Twee gebieden in het landschap zijn zo uniek dat ze op 
de Werelderfgoedlijst staan, namelijk Schokland en de 
Droogmakerij de Beemster.

1.1.2  Archeologie
Archeologie richt zich op de bodem. Het is daarom 
goed om nog een keer stil te staan bij het feit dat het 
IJsselmeergebied afwisselend land en water is geweest.
Er zijn namelijk nog sporen van bewoning in de bodem 
te vinden uit de tijd dat het gebied nog droog lag.
Recentere resten die in de bodem te vinden zijn, zijn 
voornamelijk scheepswrakken en vliegtuigwrakken. 
De scheepswrakken komen o.a. uit de 13e en 14e 
eeuw, toen de toenmalige Zuiderzee nog een 
belangrijke rol speelde voor de visserij en de handel. 
De vliegtuigwrakken die aanwezig zijn in het gebied 
zijn neergestort tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Veel vliegtuigen vlogen over dit gebied omdat het 
onbewoond was.

1.1.3  Monumenten 
Het belangrijkste gebouwde erfgoed van het 
IJsselmeergebied bestaat uit de beschermde dorps- 
en stadsgezichten van o.a. historische haven- en 
visserssteden. Dit zijn: Amsterdam, Durgerdam, 
Ransdorp, Holysloot, Zuiderwoude, Marken, 
Monnickendam, Edam, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, 
Twisk, Kornwerderzand, Cornwerd, Makkum, Piaam,
Workum, Hindelopen, Blokzijl, Vollenhove, Elburg, 
Harderwijk, Bunschoten, Naarden, Muiden en Urk.

Er is echter ook provinciaal en regionaal erfgoed 
dat kenmerkend is voor het gebied, zoals de dijken 
van Noord-Holland, de Westfriese Omringdijk en de 
houtbouw in Waterland.

Tenslotte zijn er een aantal monumenten in het gebied 
die zelfs van internationaal belang zijn en op de 
Werelderfgoedlijst staan, namelijk de Grachtengordel 
in Amsterdam, de Stelling van Amsterdam en het 
Woudagemaal in Lemmer.

groot deel van het wateroppervlak opgeëist en voor 
het ontstaan van de randmeren gezorgd. De aanleg 
van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad heeft 
gezorgd voor een duidelijke compartimentering van het 
IJsselmeer, dat nu is onderverdeeld in het IJsselmeer en 
het Markermeer/IJmeer.

Landschappen
Er is tegenwoordig in grote lijnen een tweedeling te 
maken in de landschappen van het IJsselmeergebied, 
namelijk het oude land en het nieuwe land. Het 
oude land bestaat uit de kusten die te zien zijn op 
de kaart van 1850 na Christus (afbeelding 1) en het 
nieuwe land bestaat uit de Wieringermeerpolder, de 
Noordoostpolder en de Flevopolders. De belangrijkste 
verschillende kenmerken van het oude en het nieuwe 
land worden hieronder beschreven.

Het oude land
Het oude land is te herkennen aan een bochtige, 
organische kustlijn, die stap voor stap vorm heeft 
gekregen toen men dijken ging bouwen. Op sommige 
plekken in Friesland en langs de Veluwerandmeren 
wordt het land zelfs nog beschermd tegen het water 
door natuurlijke hoogtes.

Het oude deel van Noord-Holland wordt o.a. 
gekenmerkt door de veenbodem. Enerzijds heeft dit 
geleid tot een karakteristieke verkaveling, anderzijds zijn 
in dit veen binnenmeren ontstaan door ontginning en 
overstromingen, die later weer zijn drooggelegd. Ook 
deze droogmakerijen, zoals de Beemster, hebben een 
typerende verkaveling en zijn kenmerkend voor Noord-
Holland.
Daarnaast staat Noord-Holland bekend om de 
(beschermde) historische haven- en vissersdorpen, 
die vooral in de tijd van de Zuiderzee en de VOC een 
belangrijke rol speelden voor Nederland.

De kust en het land langs de Randmeren is zanderiger 
van karakter en daardoor minder vruchtbaar. Voor de 
landbouw heeft dit een grilligere verkavelingsstructuur 
opgeleverd en land dat echt niet vruchtbaar genoeg 
was, werd als bos en heide gebruikt, wat nu in de 
Veluwe nog goed zichtbaar is. 
Veel historische dorpen langs deze kust hebben (te) 
grote kerken. Dit is het gevolg van het feit dat veel 
vissers uit Noord-Holland, door bijvoorbeeld storm, in 
het weekend aan de oostkust verbleven en hier naar de 
kerk gingen.

Ook Friesland was een groot veengebied. Ondanks 
dat de bodem nu veelal uit klei bestaat, zijn de 
kenmerkende verkaveling van de ontginning van het 
veen en de ontstane meren nog steeds in het landschap 
te herkennen. 
Ook langs deze kust zijn historische dorpen te vinden. 
Kenmerkend voor Friesland is dat deze regelmatig 
op een terp liggen. Dorpen eindigend op -um, zoals 
Workum en Makkum zijn hier voorbeelden van. De 
haven van deze dorpen ligt aan de kust, terwijl de 
andere functies meer in het binnenland (op de terp) zijn 
geplaatst.
Bij Gaasterland is het restant van een stuwwal te vinden. 
Het glooiende landschap en de kliffen die hierbij horen 
zijn uniek voor Nederland. 

Het nieuwe land
Het nieuwe land bestaat uit grootschalige inpolderingen 
die zowel qua vorm als qua indeling te herkennen zijn 
aan geometrische, rechte lijnen. Bij het plannen van 
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De groenblauwe gordel bestaat uit de natte
(natuur)gebieden rondom de grote meren. Het is een 
ecologische verbindingszone, maar wordt om goed 
te functioneren te vaak onderbroken. Dijken scheiden 
de gordel vaak van de meren en de gordel zelf 
wordt te vaak onderbroken door o.a. bebouwing en 
infrastructuur.

De heldere kust bestaat uit de ondiepe delen van de 
grote meren, waar waterplanten de ruimte hebben 
om te groeien. Dit gebeurt vooral langs de oude 
kusten, waar de land-water overgangen geleidelijk zijn 
ontstaan. De aanwezigheid van waterplanten is van 
groot belang voor het ecosysteem. Helaas zijn er nog te 
weinig geschikte gebieden voor deze waterplanten.

Het weidse water wordt gekenmerkt door de rust en 
openheid van het gebied. Dit is erg belangrijk voor de 
vogels, die hier kunnen rusten, eten en broeden. De 
toename van functies en de afname van de hoeveelheid 
vis in het gebied vormen een bedreiging.

Het slibrijke hart gaat in dit geval over het Markermeer, 
waar het slibgehalte erg hoog is. Dat komt door de
bodemsamenstelling en omdat er weinig 
wateruitwisseling meer plaatsvindt met het IJsselmeer 
en de Waddenzee. Het Markermeer was ooit 
een productief systeem dat rijk was aan vis en 
driehoeksmossel. De slibgehaltes zijn echter hoger 
geworden en het aantal vis en mosselen is afgenomen. 
Dit is negatief voor de vogels in het gebied.

De levende stroom houdt in dat er in het 
IJsselmeergebied veel zoetwater stromen 
uitmonden, waarna het water via de Afsluitdijk of 
het Noordzeekanaal de zee bereikt. Dat al deze 
stromen door het IJsselmeergebied gaan is een 
belangrijk karakteristiek van het gebied. De kwaliteit 
die echter kan ontstaan rondom de uitwisseling tussen 
zoet en zout water wordt sterk afgezwakt door de 
drastischere maatregelen die worden genomen t.b.v. de 
waterveiligheid.

1.2.3 Klimaatverandering
Wat ook van invloed is op de natuur in het 
IJsselmeergebied is de klimaatverandering. De 
grootste veranderingen zullen worden veroorzaakt 
door temperatuurstijging, extremen in regenval, 
zeespiegelstijging en een toename van de 
zuidwestenwind.

Temperatuurstijging heeft gevolgen voor de groei en 
overleving van soorten en zorgt voor een verschuiving 
in de seizoensritmes. Omdat soorten hier verschillend 
op reageren kan dit leiden tot verstoring van 
concurrentieverhoudingen en predator-prooirelaties.
Bovendien zorgen hogere temperaturen voor een 
grotere kans op algenbloei, wat de nodige problemen 
kan opleveren. 

Extremen in regenval zorgen niet alleen voor plaatselijke 
hoge waterstanden maar ook voor een hogere 
wateraanvoer vanuit de rivieren. Deze hoeveelheden 
water vragen om maatregelen m.b.t. de inrichting en 
het beheer van het gebied. 

Zeespiegelstijging zorgt ervoor dat de afvoer van 
het water uit het IJsselmeergebied moeilijker wordt. 
Dit heeft vooral betrekking op het spuien vanuit de 
spuisluizen. Als gevolg hiervan zullen er in de toekomst 
waarschijnlijk (opnieuw) veranderingen in het peilbesluit 

1.2  Natuurlijke kenmerken

1.2.1  Waarde van het gebied
Het IJsselmeergebied heeft 4 belangrijke natuurfuncties 
en heeft waarden die zowel nationaal als internationaal 
van betekenis zijn:
1  Het is een waardevol grootschalig natuurgebied in 
het hart van Nederland.
2  Het is onderdeel van een groter netwerk, dat Siberië 
met Afrika verbindt d.m.v. een groot aantal natte 
gebieden. Dit netwerk wordt gebruikt door (trek)vogels, 
die in het IJsselmeer o.a. broeden en foerageren.
3  Het dient als verbinding tussen omliggende 
natuurgebieden en maakt onderdeel uit van de 
Ecologische Hoofdstructuur van Nederland en de Natte 
As van Zeeland naar Friesland.
4  Het is de overgang tussen het zoete water dat uit 
het land komt (rivieren, polderwateren en beken) en de 
Waddenzee, iets dat vooral voor vissen van belang is.

Dat het IJsselmeergebied van internationaal belang 
is blijkt ook uit de Natura 2000 status. Alleen al in de 
meren zijn 6 gebieden aangewezen met de Europees 
beschermde status:
• IJsselmeer
• Markermeer-IJmeer
• Eemmeer & Gooimeer
• Veluwerandmeren
• Ketelmeer & Vossemeer
• Zwarte Meer
In het omliggende land zijn ook nog een aantal Natura 
2000 gebieden te vinden.

1.2.2  Ecologie
Het gebied heeft dus een belangrijke betekenis voor de 
natuur, ondanks dat er sinds de aanleg van de Afsluitdijk 
nog geen evenwicht is ontstaan.

Dat er nog geen evenwicht is ontstaan zou kunnen 
liggen aan een aantal zwakke punten van het 
gebied, namelijk: de oeverinrichting, connectiviteit, 
waterdynamiek, invloed van visserij en aanvoer 
van nutriënten. De draagkracht, diversiteit, ligging, 
veerkracht en rust van het gebied, die worden gezien 
als sterke punten, zijn blijkbaar niet sterk genoeg om 
voor een balans te zorgen.

Om de zwakke kanten van het IJsselmeergebied te 
versterken, is het door een groep ecologen aanbevolen 
om 5 kenmerkende elementen uit het gebied te 
verbeteren, namelijk:
1  De groenblauwe gordel
2  De heldere kust
3  Het weidse water
4  Het slibrijke hart
5  De levende stroom

Afbeelding 2: Vijf natuurlijke kenmerken (bron: Een ecologisch 
perspectief voor het IJsselmeergebied) 
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van de verschillende meren komen. 
Het toenemen van (de windsnelheid van) de 
zuidwestenwind heeft als gevolg dat het slibprobleem, 
dat vooral speelt in het Markermeer, nog erger zal 
worden en zorgt daarnaast voor extra scheefstand van 
de meren.

Al deze bedreigingen vormen echter ook 
mogelijkheden. De nieuwe veiligheidsmaatregelen die 
getroffen moeten worden bieden namelijk meerdere 
meekoppelkansen waarbij de natuurwaarden verbeterd 
kunnen worden.

1.3  Ruimtelijke kenmerken

Door de omvang en diversiteit van het IJsselmeergebied 
zijn er oneindig veel ruimtelijke kenmerken te 
benoemen. Deze paragraaf zal daarom alleen ingaan 
op de ruimtelijke kernkwaliteiten die het gebied uniek 
maken en moeilijk te vervangen zijn.

De eerste kernkwaliteit is de openheid van het gebied. 
Nederland verdicht steeds meer, waardoor de openheid 
van het IJsselmeergebied een steeds groter contrast 
gaat vormen met de rest van het land en daarmee 
steeds specialer wordt.

Duisternis is ook een kernkwaliteit van het gebied. In 
de rest van Nederland is, zoals te zien in afbeelding 
3, bijna geen plek meer te vinden waar ‘s nachts geen 
licht brandt. Het watervlak van de grote meren van het 
IJsselmeergebied zijn echter wel donker, waardoor het 
gebied een unieke beleving van duisternis te bieden 
heeft.

De derde kernkwaliteit is rust. In het gebied, langs de 
kust en op het water, zijn in vergelijking tot de rest 
van Nederland veel plekken te vinden waar sprake is 
van stilte, van afwezigheid van menselijke geluiden of 
beweging. Zeker met Amsterdam en de rest van de 
Randstad in de buurt is dat een groot contrast met de 
drukke verstedelijkte gebieden.

Tenslotte is ook leegte een kernkwaliteit. Dit heeft veel 
raakvlak met rust en openheid, maar gaat in dit geval 
vooral om de afwezigheid van zichtbare menselijke 
ingrepen en het gevoel van vrijheid omdat het lijkt of 
niet elke m2 een bestemming of gebruiksdoel heeft 
gekregen. Iets dat in de rest van Nederland wel het 
geval lijkt.

Het volgende hoofdstuk kan als aanvulling van deze 
paragraaf gezien worden. In de gouden regels staan 
namelijk ook de ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten 
van het IJsselmeergebied centraal.
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2  Gouden regels

In dit hoofdstuk worden de 10 gouden regels toegelicht. Ze zijn opgesteld door prof. 
Frits Palmboom, die met de Van Eesteren leerstoel op de TU Delft werkt aan ideeën 
voor verbetering en behoud van de ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde van het 
IJsselmeergebied. De regels komen voort uit kernwaarden die zijn gevonden bij een 
ruimtelijke analyse. Ze kunnen worden gezien als handreikingen om de relatie tussen 
land en water te versterken. 

De teksten en afbeeldingen zijn een eigen verwoording en verbeelding van het werk 
van de leerstoel. Ze zullen in de komende hoofdstukken een centrale rol spelen als 
onderdeel van het ontwerpend onderzoek en zijn het onderwerp van de conclusies.

2.1  Maak het rondje IJsselmeer 
compleet

De kreet van deze gouden regel is: maak het rondje 
compleet, realiseer de ontbrekende schakels. 
Het rondje IJsselmeer houdt meer in dan alleen een 
route om het hele gebied. Het beslaat ook kleinere 
rondjes, zoals het halve rondje over de Houtribdijk en 
lokale rondjes aan het water, waarbij naast de kust ook 
het achterland wordt aangedaan.
De kracht van deze rondjes is de mogelijkheid om de 
openheid van zowel het water als het achterland te 
kunnen ervaren. Vooral het zien van deze twee dingen 
tegelijk, of waar ze elkaar ontmoeten is een van de 
bijzondere kwaliteiten die dit gebied te bieden heeft. 
De dijken zijn hiervoor de perfecte plek. Niet alleen is 
dit de plek waar water en land elkaar vaak ontmoeten, 
ook zorgt de hoogte van de dijk voor een goed uitzicht.

Het is dus van belang dat er voldoende mogelijkheden 
zijn om rondjes rond het IJsselmeergebied te maken. 
Daarvoor moet, zoals de regel al aangeeft, het rondje 
(of de rondjes) compleet gemaakt worden. Dit houdt 
allereerst het realiseren van ontbrekende schakels 
in. Daarnaast is het wenselijk dat alle passanten, dus 
wandelaars en fietsers en soms zelfs automobilisten, 
de gelegenheid hebben om het water, het achterland 
en beide te ervaren. In een ideale situatie zou er dus 
afwisseling zijn van wegen of paden die voor, achter 
en vooral op de dijk lopen. Daarbij moet ook de 
afwisseling tussen stad (druk) en natuur of landbouw 
(rust) gerespecteerd worden.
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2.2  Benader de dijk niet als een lijn 
maar als een zone

Deze regel laat een manier zien om naar de huidige 
situatie te kijken en geeft kansen aanvoor toekomstige 
ontwikkelingen.

Allereerst moet ingezien worden dat de dijk meer is dan 
een scheiding tussen land en water. Hij staat in directe 
verbinding met het voor- en achterland en de relatie 
tussen land en water bestaat ook over de dijk heen. De 
kustzone, waarvan de dijk een onderdeel is, kan zelfs 
kilometers landinwaarts of -uitwaarts gaan.

Daarnaast kan de dijk worden ontwíkkeld als zone. Door 
aan de binnen- of buitenzijde van de dijk geleidelijke 
land-water overgangen te creëren kan het profiel van 
de dijk ontwikkeld worden tot meer dan de waterkering 
alleen. Hierdoor ontstaan meekoppelkansen voor 
verschillende functies en is er meer ruimte voor 
gebruikers, die op of achter de dijk soms in grote drukte 
terecht komen. Gebruikers zijn in dit geval niet alleen 
mensen, juist ook planten en dieren kunnen profiteren 
zachte land-water overgangen.

Bij het ontwikkelen van een dijk als lijn naar een dijk als 
zone moet er wel gelet worden op de herkenbaarheid 
van de dijk. Hoewel hij meerdere functies kan 
ondersteunen, blijft zijn primaire doel het beschermen 
van het land tegen water. Deze identiteit moet dan ook 
zichtbaar blijven.

2.3  Respecteer en versterk de 
opeenvolging van baaien en kapen

Respecteer de opeenvolging van baaien en kapen. 
Deze gouden regel is een duidelijk voorbeeld van hoe 
de regels zijn voort gekomen uit kernwaarden. 

Het gebied bestaat uit meerdere grote en kleine baaien 
en kapen. De baaien omarmen de ruimte en zorgen 
voor een zekere beschutting en luwte. De kapen steken 
als punten in het water en maken het mogelijk om de 
openheid en invloed van het water te ervaren. Het 
contrast tussen de beschutting en de openheid is een 
belangrijke ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

Bovendien vertellen de baaien en kapen het verhaal 
van het eeuwige gevecht tussen land en water. Het 
verloop van de oude kust is het gevolg van de vele 
overstromingen en dijkdoorbraken die in het verleden 
hebben plaatsgevonden en die kenmerkend zijn voor 
dit gebied en voor heel Nederland.
 
Deze regel draait dus om het in stand houden van het 
verhaal en de ruimtelijke kwaliteiten van de baaien en 
de kapen. Hiervoor moet de kust in de lengterichting 
worden benaderd, waar dat bijvoorbeeld bij gouden 
regel #2 vooral in de dwarsrichting is. 
Daarnaast kan geprobeerd worden de baaien en de 
kapen te versterken. Hierbij moet tenminste worden 
gezocht naar samenhang en continuïteit.
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2.4  Koester en versterk het verschil 
tussen grillige en strakke kusten

Grillige en strakke kusten vertellen samen het verhaal 
van de waterstaatkundige geschiedenis van het gebied. 
Toch vertellen ze allebei hun eigen hoofdstuk, want er 
zijn meer verschillen dan alleen het uiterlijk vertoon. 
Zo horen de grillige kusten bij het oude land, waardoor 
ze een rijke (handels)geschiedenis hebben, vaak 
historische en daarmee toeristische stadgezichten 
kennen, op een meer natuurlijke wijze zijn ontstaan en 
al lang worden beïnvloed door (de dreiging van) het 
water. 
De strakke kusten horen bij het nieuwe, geplande 
land. Ze zijn het perfecte voorbeeld van Nederlandse 
ingenieurskunst. Het landschap is grootschaliger, sneller 
en de geschiedenis is minder voelbaar.

De kern van deze gouden regel is dat de grillige en de 
strakke kusten hun contrast moeten laten zien en dat 
ze niet op de zelfde manier moeten worden behandeld. 
De grillige kusten en het daarbij behorende landschap 
vragen om kleinschalige interventies, waar de strakke 
kusten en hun grootschalige, geometrische landschap 
vragen om omvangrijkere interventies die aansluiten bij 
de indeling van het landschap.

2.5  Verdedig de grootste open maten 
in het gebied

Houd de lengte-assen van het grote open water open, 
dat is de kern van deze gouden regel. Een duidelijk 
statement dat eigenlijk vooral over het Markermeer 
en IJsselmeer gaat. Op de lengte-assen van die meren 
valt de overliggende kust namelijk weg achter de 
horizon. Hier kan naast de grootsheid en openheid van 
het gebied ook een vorm van oneindigheid worden 
ervaren. Bovendien lijkt het hier soms nog alsof de 
meren en zelfs de Waddenzee met elkaar verbonden 
zijn, zoals dat in de tijd van de Zuiderzee het geval was.

Om dit alles te beschermen moeten de lengte-assen 
dus vrij gehouden worden. De grootste bedreiging 
komt van windmolens, of andere grote verticale 
elementen. Die zijn hier daarom niet gewenst. Toch 
kunnen ook ingrepen in het watervlak, zoals voorlanden 
en eilanden, de ervaring van het open water verstoren. 
Hier moet dan ook zorgvuldig mee omgegaan worden.

Specifieke gevallen bij deze regel zijn de Houtribdijk 
en de Afsluitdijk, die een scheidende functie hebben 
en op het eerste gezicht misschien geschikt lijken 
voor o.a. windmolens. Toch zouden deze dijken of 
dammen gezien moeten worden als lijnen dóór het 
water in plaats van lijnen tússen de wateren en op 
basis van deze regel vrijgehouden moeten worden van 
windmolens of vergelijkbare ingrepen.
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2.6  Intensiveer de verbindingen 
tussen het water en het achterland

Mede door de aanwezigheid van dijken is een door 
mensen te benutten relatie tussen land en water in 
dit gebied niet altijd vanzelfsprekend. Deze regel gaat 
daarom over het toevoegen of versterken van land-
water verbindingen d.m.v. schakelpunten. 

De regel richt zich voornamelijk op een denkrichting 
dwars op de dijk, waarbij de verbindingen nu vooral 
ontstaan waar binnendijks en buitendijks water elkaar 
ontmoeten. Bestaande sluizen, gemalen en havens zijn 
hiervan een goed voorbeeld. Hoewel deze elementen 
al aanwezig zijn in het gebied, vervullen ze niet altijd de 
rol van schakelpunt. Om dit te versterken moeten ze als 
meer publieke plek worden ontworpen. 

Bovendien zijn er veel plekken waar het binnendijkse 
water (vaarten, kanalen, weteringen, meren en plassen) 
niet gekoppeld is aan de buitendijkse meren. Dit vraagt 
om toevoeging van nieuwe schakels. Ook hierbij moet 
erop worden gelet dat ze naast een verbindende 
functie ook een publieke functie hebben. Omdat de ze 
zich bevinden op de overgang tussen land en water 
is het belangrijk dat zowel landrotten als waterratten 
de schakelpunten en bijbehorende stelsels kunnen 
gebruiken.

2.7  Speel in op de diversiteit van het 
(onder)waterlandschap

De meren die onderdeel uitmaken van het 
IJsselmeergebied zien er waarschijnlijk allemaal redelijk 
hetzelfde uit als je naar het oppervlak van het water 
kijkt, maar zijn dat zeker niet. Onder het wateroppervlak 
zijn namelijk veel verschillen te vinden. 
Hoewel de meren samen de basis vormen van het 
gebied, is het ook belangrijk dat ze hun eigen karakter 
laten zien. Zo is het IJsselmeer bijvoorbeeld relatief diep, 
dynamisch en helder. Het Markermeer is daarentegen 
relatief ondiep, luw en slibrijk. Het aanwezig zijn van 
deze diversiteit is alleen al een kwaliteit en hierop moet 
worden ingespeeld. 

Het ecosysteem kan bovendien van deze verschillen 
gebruik maken. Het is daarvoor wel van belang dat er 
voldoende uitwisseling tussen de meren mogelijk is. De 
Houtribdijk moet in dat geval niet gezien worden als 
scheiding, maar als overgangszone en moet ook op die 
manier worden ontwikkeld.

Voor de diepere en ondiepere delen geldt dat ze 
vragen om een verschillende aanpak. Bij de ondiepe 
delen past het om land-water overgangen te 
verzachten en buitendijkse gebieden ontwikkelen. 
Hier kan daarnaast ingezet worden op kleinschaliger 
recreatief gebruik. Bij de diepere delen geldt over het 
algemeen het tegenovergestelde.
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2.8  Buit de diversiteit van het 
achterland uit

Mede door de omvang en de geschiedenis van 
het gebied bestaat het land achter de kustlijn uit 
veel verschillende landschappen. Dit is een van de 
kwaliteiten van het gebied.
Elk landschap vertelt zijn eigen verhaal, maar wordt met 
de andere landschappen verbonden door de kustlijn, 
die als kralensnoer het geheel samenhoudt.

Om het gebied te versterken moet elk landschap de 
kans krijgen om zijn eigen gezicht te laten zien, dit 
is gunstig voor het vestigingsmilieu, de ecologie, de 
cultuurhistorie en voor toerisme en recreatie. Het is 
bovendien van belang dat de overgangen tussen de 
landschappen ter hoogte van de kustlijn zorgvuldig 
worden vormgegeven.

De verhalen die worden verteld door het oude land 
zijn vaak duidelijker en meer bekend dan die van het 
nieuwe land. Daarom moet aan het nieuwe land vooral 
aandacht worden besteed. Ook omdat het een van 
de schakels is tussen de omliggende, meer historische 
delen van het gebied.
Er zou bijvoorbeeld kunnen worden gezorgd voor 
functiedifferentiatie en schaalverkleining langs een 
aantal doorgaande lijnen in het gebied. Hierbij moet 
worden opgelet dat de grootsheid van het landschap 
niet teniet wordt gedaan. Op die manier ontstaan 
condities voor een kwalitatieve opwaardering van het 
vestigingsmilieu, dat van waarde is voor de MRA als 
geheel.

2.9  Vervolmaak het netwerk van 
verbindingen te land en te water

Deze regel pleit ervoor dat het mogelijk moet worden 
om meerdere rondjes IJsselmeergebied te maken. 
Zowel over het water als over het land, en een 
combinatie daarvan. Het onderdeel dat daar nu vooral 
in ontbreekt is het vervoer over water. Door hierin 
te investeren kan zowel de mobiliteit als recreatie en 
toerisme worden versterkt op een manier die perfect 
past bij het gebied, omdat water als uitgangspunt wordt 
gebruikt.

Als vervolgens de land- en waternetwerken met 
elkaar worden verbonden en het mogelijk wordt om 
verschillende vervoerswijzen te combineren, ontstaat 
er een grootschalig netwerk dat het mogelijk maakt 
om het gebied op diverse manieren te ontdekken, zelfs 
tijdens 1 bezoek.

De kern ligt dan bij het verbinden van de netwerken. 
Allereerst is het daarvoor belangrijk om op de 
overgang tussen land en water goede schakelpunten te 
ontwikkelen, die divers zijn in vormgeving en aanbod. 
Deze moeten zowel een interessante bestemming op 
zich zijn als een overstappunt tussen verschillende 
vervoerswijzen (veerboten, openbaar vervoer, fietsen, 
wandelen, auto). 
Om dit zo goed mogelijk te ondersteunen zullen 
de fietsen dus mee aan boord moeten kunnen. 
Bovendien moeten de schakelpunten, net als bij regel 6, 
aantrekkelijk zijn voor zowel landrotten als waterratten.
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2.10  Voeg een paar nieuwe krachtige 
trekkers/iconen toe

De hamvraag van deze laatste gouden regel is: ‘‘Waar 
komt het Kröller-Müller van de 21ste eeuw?” Met andere 
woorden: het IJsselmeergebied kan een iconische 
toeristische trekker gebruiken, die aansluit bij en 
bijdraagt aan de identiteit van het gebied en die zich 
richt op zowel nationale als internationale bezoekers. 
De vraag is dan dus waar dit statement moet komen.
Het moet in elk geval een strategische plek zijn voor het 
hele gebied. Een goede optie is een locatie bij Lelystad 
en de Oostvaardersplassen. Dit ligt ongeveer in het 
midden van het IJsselmeergebied en wordt nog vaak 
gezien als missing link tussen de omliggende historische 
verhalen. ‘Het Kröller-Müller van de 21ste eeuw’ zou hier 
de ontbrekende schakel kunnen opvullen.

Het nieuwe icoon moet bovendien aanhaken bij de 
aantrekkingskracht van de MRA en moet daarnaast 
helpen om de toeristische druk in Amsterdam te 
verlichten. Het moet dus gezien worden als een aandeel 
in de metropolitane verademing.

Hoewel bovenstaande tekst zich beperkt tot 1 groot 
nieuw icoon, kan het gebied ook worden versterkt met 
bestaande of nieuwe kleinere ‘verborgen parels’. Deze 
lopen niet over van de toeristen en nemen een minder 
nadrukkelijke plaats in in het gebied. Een voorbeeld 
hiervan is Vuurtoreneiland.
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heel belangrijk thema. Het versterken van de dijken is 
een van de opgaven die daarbij hoort. Onder andere 
door de komst van nieuwe normen, maar ook door 
het verouderen van de dijken, zullen in de nabije 
toekomst veel dijken versterkt moeten worden. Omdat 
dit veel invloed heeft op de ruimtelijke kwaliteit, de 
landschappen grenzend aan de dijken, de relatie 
tussen land en water en de wijze waarop de gebruiker 
het gebied beleeft is dit een goede opgave om te 
onderzoeken in relatie tot de gouden regels.
Hieronder zijn de mogelijke oplossingen afgebeeld 
die onderzocht gaan worden. Er wordt daarbij 
aangenomen dat deze oplossingen technisch 
uitwisselbaar zijn en dat het versterken van de dijken bij 
alle dijken in de deelgebieden nodig is

3.1  Inleiding op de opgaven

De grootte en complexiteit van het IJsselmeergebied 
brengen vele opgaven met zich mee. Voor het 
ontwerpend onderzoek is ervoor gekozen om met 4 
van deze opgaven aan de slag te gaan. De gekozen 
opgaven hebben enerzijds een hoge prioriteit in het 
gebied en brengen anderzijds ruimtelijke gevolgen met 
zich mee. Dat laatste is niet alleen voor het maken van 
een ontwerp belangrijk, maar ook zodat ze kunnen 
helpen bij het toetsen van de gouden regels.

De 4 gekozen opgaven zijn: waterveiligheid, 
energietransitie, natuur en recreatie & toerisme. In dit 
hoofdstuk wordt uitgelegd wat de opgaven inhouden 
en waarom ze relevant zijn voor het ontwerpend 
onderzoek. Daarnaast wordt per opgave aangegeven 
welke oplossingen onderzocht gaan worden, dit zijn 
vaak de meest gebruikelijke of realistische oplossingen. 
De reden hiervoor is om te voorkomen dat er oneindig 
veel mogelijkheden, uitkomsten en conclusies kunnen 
worden bedacht en zorgt er dus voor dat het een 
overzichtelijk onderzoek blijft.

3.2  Waterveiligheid

Ondanks dat het IJsselmeergebied tegenwoordig 
bestaat uit binnenmeren, en niet meer direct 
wordt bedreigd door de zee zoals in de tijd van de 
Zuiderzee, is er soms toch nog sprake van hoge 
waterstanden. Door het enorme oppervlak van de 
meren en de grote hoeveelheden water die via het 
gebied worden afgevoerd blijft waterveiligheid een 

3  Relevante opgaven

Dit hoofdstuk gaat in op de opgaven die zullen worden gebruikt bij het ontwerpend 
onderzoek. De 4 opgaven die daarvoor zijn gekozen zijn waterveiligheid, 
energietransitie, natuur en recreatie & toerisme. De keuze hiervoor komt voort uit het 
feit dat de oplossingen voor deze opgaven een ruimtelijke impact hebben en daarnaast 
hebben deze opgaven een hoge prioriteit in het hele gebied.

Huidige situatie

Verhogen en binnenwaarts 
verzwaren

Damwand

Verhogen en buitenwaarts 
verzwaren

Huidige situatie

Binnenwaartse versterking Buitenwaartse versterkingen/of

Damwand

Oeverdijk VooroeverOeverdijk Vooroever
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3.5  Recreatie en toerisme

Het IJsselmeergebied is een unieke plek in Nederland en 
er moeten daarom volop mogelijkheden zijn om het te 
kunnen beleven. Daarnaast is de toeristische sector van 
groot economisch belang voor het gebied. Ongeveer 
de helft van de werkgelegenheid en economische 
waarde is afkomstig uit de toeristische sector, wat ook 
voor de rest van Nederland belangrijk is. 
De opgave ligt dus bij het sterk houden van deze sector, 
maar bovendien ook bij het ontwikkelen van het gebied 
op zo’n manier dat het gebruikt kan worden om de 
toeristische druk in Amsterdam te verlagen en zodat het 
aantrekkelijk kan zijn voor de lokale bevolking.
Naast het onderzoeken waar eventueel een groot 
gebaar zou kunnen passen, zijn vooral de volgende 
vormen van recreatie onderzocht:

3.3  Energietransitie

Nederland haalt nog steeds ongeveer 95% van haar 
energie uit fossiele brandstoffen. Om meerdere redenen 
is het noodzakelijk dat dit percentage ver omlaag 
gaat en dat er een transitie plaatsvindt naar duurzame 
energie. Omdat het IJsselmeergebied 1/6 van het 
oppervlak van Nederland beslaat en er relatief veel 
ruimte is in het gebied, heeft het veel potentie voor 
windmolens en zonnepanelen en ligt er een grote 
opgave voor de energietransitie.
Niet alleen door de relevantie van de opgave is het 
goed om deze te betrekken bij het onderzoek, maar 
ook door de ruimtelijke impact die de initiatieven 
kunnen hebben. Het opwekken van duurzame energie 
heeft namelijk veel ruimte nodig, waardoor het een 
grote invloed heeft op het omliggende gebied. 
Ondanks dat er tegenwoordig veel manieren zijn om 
energie op te wekken, te verplaatsen en op te slaan 
zal er in dit document alleen ingegaan worden op 
windmolens, zonnepanelen en valmeren omdat die het 
grootste effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit en 
beleving van het gebied.

3.4  Natuur

Het IJsselmeergebied heeft natuurwaarden die niet 
alleen van nationale maar ook van internationale 
betekenis zijn. Vooral voor vogels is het gebied van 
groot belang, ze broeden, foerageren en ruien hier.
Toch is het gebied niet in balans, na het afsluiten van 
de Zuiderzee met de Afsluitdijk zijn de binnenmeren 
langzaam zoet geworden. Dat vraagt om enorme 
adaptatie van het gebied en tot op heden is er nog 
geen natuurlijk evenwicht bereikt. Grote problemen zijn 
de lage visstanden en de ontstane sliblaag.
De opgaven die hierbij horen kunnen op vele manieren 
worden aangepakt, maar voor het onderzoek zal 
worden gekeken naar verbeteringen die rondom de 
overgang tussen land en water te ontwikkelen zijn, 
namelijk:

Vooroever

Oeverdijk

Achteroever

Vismigratie

Centrum
Amsterdam 16

2

Wandel-, auto- en fietsroutes

Rustplaatsen

Strand

Uitkijkpunten

Zonnepanelen

Windmolens (turbines)

Drijvende zonnepanelen

Valmeer (energie-opslag)
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De beschrijving van elk deelgebied wordt gedaan aan 
de hand van een analyseschets en een ontwerpkaart.
Bij de analyseschets wordt belangrijke informatie van 
het deelgebied omschreven, dat meegenomen moet 
worden bij ontwerpbeslissingen. Daarnaast worden de 
belangrijkste dingen verteld die zijn opgemerkt tijdens 
een bezoek aan het gebied. Zo’n bezoek is van belang 
omdat alleen op die manier bekeken kan worden hoe 
het gebied gebruikt wordt, door hoeveel mensen, 
wat de invloed is van het weer, hoe het gebied wordt 
beleefd op ooghoogte, wat er wel en niet toegankelijk 
is, etc.
Ook wordt bij de analysekaart behandeld welke 
gouden regels op voorhand belangrijk lijken te zijn in 
dit deelgebied en welke onderverdeling er nog naar 
kleinere deelgebieden te maken is.

Bij de ontwerpkaart worden per opgave de belangrijkste 
ontwerpbeslissingen besproken. Tenslotte geeft 
een conclusie in het kort een samenvatting van de 
belangrijkste punten.

4.1  Inleiding op het ontwerpend 
onderzoek

Dit hoofdstuk is een beknopte weergave van het 
ontwerpend onderzoek dat is uitgevoerd om te kijken 
hoe de gouden regels gebruikt kunnen worden bij het 
inpassen van opgaven in het IJsselmeergebied.
Om dit te doen is de informatie uit de vorige 
hoofdstukken gebruikt:
-   de kernwaarden uit hoofdstuk 1 zijn van belang om 
tot passende oplossingen te komen
-   de gouden regels uit hoofdstuk 2 worden getoetst
-   voor de opgaven uit hoofdstuk 3 zullen ontwerpen 
worden gemaakt.

Deze ontwerpen zijn niet bedoeld om uitgevoerd te 
worden en moeten ook niet op die manier worden 
opgevat. Het zijn oefeningen om te ontdekken wat de 
mogelijkheden zijn met de vooraf gekozen opgaven 
en vooral om te kijken hoe de gouden regels hierbij te 
gebruiken zijn of waar er frictie ontstaat.
Om dit zo objectief mogelijk te kunnen doen is ervoor 
gekozen om te doen alsof alle opgaven overal gelden. 
Daarnaast is er, om de omvang van het onderzoek 
te beperken, voor gekozen om 4 deelgebieden 
te behandelen, namelijk de Noord-Hollandse 
Markermeerdijken, de Houtribdijk, de Flevokust tussen 
Lelystad en Almere en de Friese kust tussen Stavoren 
en de Afsluitdijk (zie de kaart op de pagina hiernaast). 
Deze deelgebieden hebben zeer uiteenlopende 
karakters en leiden daarmee hopelijk tot een zo 
compleet mogelijke set van conclusies, die ook op 
andere kusten toepasbaar zijn.

4  Ontwerpend onderzoek

In dit hoofdstuk wordt een impressie gegeven van wat er is gedaan bij het ontwerpend 
onderzoek. In 4 deelgebieden zijn ruimtelijke ontwerpen gemaakt voor de opgaven 
uit hoofdstuk 3. Hierbij is getoetst wat voor rol de gouden regels kunnen spelen in het 
ontwerpproces.
Van elk deelgebied worden aan de hand van een analysekaart en een ontwerpkaart de 
belangrijkste bevindingen en ontwerpkeuzes omschreven.

Friese Kust

Houtribdijk

Noord-Hollandse
Markermeerdijken

Kust Lelystad - Almere



Friese Kust

Houtribdijk

Noord-Hollandse
Markermeerdijken
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verschillende punten helemaal tot het land door te 
lopen, waardoor het lijkt alsof de Gouwzee geheel 
wordt afgesloten. Pas voorbij Monnickendam wordt het 
duidelijk dat dit niet het geval is.
Tenslotte is de dijk tussen Hoorn en Enkhuizen recent 
versterkt. Het karakter van de dijk sluit daardoor 
minder goed aan bij de rest van de Noord-Hollandse 
Markermeerdijken. De dijk is nu echter wel voor auto’s 
toegankelijk op de kruin, wat leuk is voor de afwisseling 
en een interessante beleving is door de vele bochten 
die veroorzaakt worden door de baaien en de kapen.

Inventarisatie van het gebied aan de hand van de 
gouden regels
Wat allereerst opvalt is dat het gebied veel baaien 
en kapen heeft. Ze zijn te vinden op hele kleine 
schaal, waar het eigenlijk niet eens echt baaien en 
kapen zijn, maar waar ze wel de grilligheid van de 
kust benadrukken, en op hele grote schaal, zoals 
bijvoorbeeld de baai bij Hoorn.
Het is dan ook meteen duidelijk dat dit een grillige kust 
is, iets dat in regel #4 centraal staat.
Zoals in de vorige teksten naar voren is gekomen heeft 
het gebied ook achter de dijk een relatie met het water, 
o.a. door de verschillende doorbraken. Bovendien 
zijn er buiten de dijk verschillende zones te vinden. 
Het benaderen van de dijk als zone is hier dus een 
belangrijke regel.
Daarnaast kwam al naar voren dat er, zeker voor 
fietsers, geen ideaal ‘rondje op de dijk’ is in dit 
deelgebied, daar kan dus winst worden behaald.
Tenslotte heeft de kust relatief veel schakelpunten 
waarbij binnendijks en buitendijks water wordt 
gekoppeld. Vooral de sluizen hebben hier potentie om 
deze verbinding beter te dragen.

Deelgebieden
Aan de hand van de analyse kon het deelgebied 
onderverdeeld worden in nog 7 kleinere gebieden, 
gebaseerd op het verloop en het karakter van de dijk, 
de kenmerken van het achterland en de relatie met het 
water en de overkant.

4.2  Noord-Hollandse 
Markermeerdijken
Amsterdam-Enkhuizen

4.2.1  Analyse 
Omschrijving van het deelgebied
De titel zegt het al, de Noord-Hollandse 
Markermeerdijken zijn de dijken langs het Markermeer. 
In dit geval loopt het deelgebied van de rand van 
Amsterdam tot aan de Houtribdijk bij Enkhuizen.
Dit gebied hoort in zijn geheel bij het oude land en 
wordt o.a. gekenmerkt door de vele dijkdoorbraken. 
Sommige doorbraken zijn weer ingedijkt en 
drooggelegd, bij andere is er een dijk omheen 
gelegd, waardoor er binnendijks water is ontstaan, 
en bij weer andere is er een dijk aan de binnenkant 
gelegd waardoor het stuk wat oorspronkelijk land 
was is opgeëist door het Markermeer (of in die tijd de 
Zuiderzee).
In elk geval heeft het gevecht met het water ervoor 
gezorgd dat er een grillige kust is ontstaan met een 
kronkelend dijkverloop.
Andere kenmerkende elementen in het Noord-
Hollandse landschap zijn de veenverkavelingsstuctuur 
en de, nu vooral voor toeristen interessante, historische 
haven- en vissersdorpen.

De Stelling van Amsterdam, dat op de 
Werelderfgoedlijst staat, ligt ook in dit gebied en is voor 
een klein deel vanaf de kust te ervaren. Een fort bij 
Edam en Vuurtoreneiland zijn goed zichtbaar en met 
wat moeite is ook Pampus vanaf delen van de Noord-
Hollandse kust te zien.

Tenslotte is het gebied belangrijk voor vogels. Polder 
IJdoorn en het Kinselmeer spelen hierin een belangrijke 
rol. Polder Zeevang is zelfs een beschermd Natura 2000 
gebied, dat zeer belangrijk is voor weidevogels.

Inzichten na locatiebezoek
Bezoek aan dit deelgebied heeft tot een aantal 
inzichten geleid. Het is allereerst gebleken dat er weinig 
ruimte is achter de dijk. Fietsers, auto’s en andere 
weggebruikers zitten elkaar daar dus snel in de weg. 
Wandelaars kunnen vrijwel altijd op de kruin van de dijk 
terecht, of op een smal pad of op het gras tussen de 
schapen.
Omdat het gebied van Amsterdam tot Enkhuizen loopt 
is er een mooie overgang in schaal te ervaren. Van de 
punt van het gebied naar het midden wordt de afstand 
naar de kust aan de overkant steeds groter en de 
grootsheid van het Markermeer steeds duidelijker. Om 
dat te beleven moet echter wel de auto, en vaak ook 
de fiets, worden stilgezet om even de dijk op te lopen. 
Er zijn hier regelmatig kleine ‘parkeerplaatsen’ voor in 
de berm en er zijn een aantal trappen te vinden die het 
beklimmen van de dijk vergemakkelijken.
De relatie van de dijk met het water is elke keer 
verschillend, soms komt het water tot de dijk, en soms is 
er eerst nog een smalle of brede strook met buitendijks 
gebied.
Bij de verschillende dorpen, maar ook daartussen, is 
het duidelijk te merken dat dit gebied geliefd is door 
toeristen. Vooral in de dorpen is het druk en wordt 
goed gebruik gemaakt van de terrasjes en andere 
voorzieningen.
Wat verder ruimtelijk nog opvalt is dat de Gouwzee 
soms wel een binnenmeer lijkt. De strekdam die vanaf 
Marken in de richting van Volendam gaat lijkt vanaf 
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gecreëerd voor de natuur.

Zoals gezegd bij de analyse bevat het gebied veel 
toeristische trekkers en is het er al behoorlijk druk. Door 
het karakter van het gebied past het bovendien om 
kleinschalige ingrepen te doen. Wat hier het belangrijkst 
is, is om het rondje op de dijk compleet te maken. De 
wandelaars kunnen hier redelijk uit de voeten maar 
vooral voor de fietsers valt er veel winst te halen omdat 
zij bijna de hele tijd achter de dijk moeten fietsen. Bij het 
versterken van de dijk, door verzwaring of voorzones, 
moet dit dus worden meegekoppeld, zodat de fietser 
ook vaker met het water in verbinding komt. 
Voor de auto is dit minder realistisch. Toch is in dit 
gebied de relatie met het water heel interessant door de 
steeds groter/kleiner worden de schaal en het contrast 
tussen de baaien en de kapen. Daarom moeten er ook 
voor de mensen die zich achter de dijk verplaatsen 
voldoende mogelijkheden zijn om op of over de dijk 
te gaan en het gebied te kunnen ontdekken (visueel). 
Daarom zouden een aantal stopplekken ontwikkeld 
moeten worden met uitkijkpunten daaraan gekoppeld, 
zodat men kan kijken wat zich aan de horizon 
bevindt, of om het interessante panorama rondom het 
uitkijkpunt te kunnen beleven.

4.2.3  Conclusies
-   Het gebied heeft veel voorlanden en het past 
ook om op sommige plekken op die manier de 
dijkversterkingen aan te pakken, maar het blijft 
maatwerk.
-   Bij de grillige kust passen kleinschalige ingrepen.
-   Kapen moeten zoveel mogelijk vrijgehouden worden 
van buitendijkse ontwikkeling, maar kunnen wel goed 
dienen als uitkijkpunt.
-   Dit is niet het ideale gebied om duurzame energie 
op te wekken.
-   Natuur kan vooral meegekoppeld worden met 
vooroevers.
-   Voor recreatie is vooral het compleet maken/
verbeteren van het rondje op de dijk belangrijk en het 
verbeteren van de belevingsmogelijkheden.

4.2.2  Ontwerp 
Het ontwerpend onderzoek is uitgevoerd op de 7 
kleinere deelgebieden die genoemd zijn in de analyse. 
De belangrijkste uitkomsten zijn echter in een kaart 
van het hele deelgebied weergegeven. Op die manier 
wordt in essentie duidelijk waar deze kust vooral mee te 
maken heeft.

Voor waterveiligheid geldt dat dit gebied echt vraagt 
om maatwerk. Elk stukje kustlijn vraagt om een 
verschillende aanpak. In grote lijnen kan echter gezegd 
worden dat het bij deze kust past om oplossingen met 
voorlanden te ontwikkelen. Dit geldt vooral voor de 
meer luwe delen zoals baaien, waar buitendijkse zones 
ook logischer zijn.
Waar kapen zijn of waar de kust vrij recht loopt en 
alleen op kleine schaal de grilligheid naar voren komt 
kan de dijk worden aan de binnen- of buitenzijde 
worden verzwaard. Wel moet geprobeerd worden dit te 
doen op een manier die aansluit bij het karakter van de 
oude dijk.
Op deze dijk zijn op sommige plekken nog woningen 
te vinden. Iets dat vrij uniek is voor het IJsselmeergebied 
en bovendien veel belevingswaarde heeft. Het 
is daarom van belang om dit zo veel mogelijk te 
beschermen en versterkingsoplossingen te zoeken 
die het beeld en de relatie die de woningen met het 
water hebben niet aan te tasten. Damwanden zouden 
hiervoor een goede optie zijn.
Marken is op het gebied van waterveiligheid een 
apart geval. Verhoging en verzwaring van de dijk 
kan hier het beeld en het verhaal van Marken erg 
verzwakken. Het zou mooi zijn als hier met een 
subtiele voorlandoplossing kan worden gewerkt. Het 
schiereiland was vroeger ook groter dan het nu is, het 
vergroten van het oppervlak van het eiland is dus geen 
misplaatste oplossing. Op deze manier verdwijnt het 
beschermde dorpsgezicht niet achter een muur.
Tenslotte is het ook een optie om de dijk op een andere 
plek te leggen dan nu het geval is. Bij de Polder IJdoorn 
is dit een interessante optie omdat er daarmee meer 
ruimte komt voor wandelaars en fietsers op de nieuwe 
dijk en er interessante omstandigheden voor de natuur 
ontstaan.

Voor de energietransitie geldt dat dit deelgebied niet 
ideaal is om duurzame energie op te wekken. Dichtbij 
de kustlijn past het niet in het landschap en daar is het 
ook niet handig vanwege de vele gebieden die door 
vogels worden gebruikt.
Als het toch nodig is om in dit gebied energie op 
te wekken kunnen zonnepanelen en windmolens 
eventueel gebruikt worden om het bijna geheel 
verdwenen Goudriaan weer zichtbaar te maken. Dit was 
een deels gegraven kanaal in Waterland dat uiteindelijk 
niet is afgemaakt en waar nu slechts nog een aantal 
dunne sloten van terug te vinden zijn. 
Ook op de dam naar Marken, die pas in 1957 is 
aangelegd en daarom afwijkt van het karakter van 
de oude dijken, kan eventueel een combinatie van 
windmolens en zonnepanelen worden geplaatst.
Tenslotte kan een lijn in het landschap worden gezocht 
die wat verder van de kust ligt en waar dus wat meer 
windmolens geplaatst kunnen worden. In dat geval zou 
de A7 of de N235 een goede optie zijn.

Voor de natuur geldt dat dit vooral meegekoppeld kan 
worden met de vooroevers. De geleidelijkere land-water 
overgangen zorgen voor goede omstandigheden voor 
o.a. vissen. Bovendien kan, zoals eerder gezegd, bij 
Polder IJdoorn een nieuw binnendijks gebied worden 

Windmolen
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richting Lelystad dat verbonden is met het nieuwe 
strakke landschap en in dieper water ligt.
Toch is er bij het ontwerp voor gekozen om de dijk in 
zijn geheel te blijven zien en is er meteen een ontwerp 
voor het hele deelgebied gemaakt.

4.3  Houtridbijk
Enkhuizen-Lelystad

4.3.1  Analyse 
Omschrijving van het deelgebied
De Houtribdijk is in 1976 aangelegd als onderdeel van 
de Zuiderzeewerken. Het zou een van de dijken van 
de Markerwaard worden, maar die polder is er nooit 
gekomen. Daarom is de dijk nu enkel een verbinding 
tussen Enkhuizen en Lelystad.
Cornelis van Eesteren is betrokken geweest bij het 
ontwerp van de dijk, waarvan gezegd kan worden dat 
het verloop niet voor de hand liggend is. Dat de dijk 
zo loopt heeft echter een aantal redenen. Allereerst is 
het verloop van de dijk gebaseerd op de bodem, waar 
het Enkhuizerzand en de Houtrib liggen. Daarnaast 
is de dijk ontworpen op een manier dat hij naast een 
verbindende en waterkerende functie ook ruimtelijke 
kwaliteit heeft.
De dijk bestaat uit 6 trajecten, waar afwisselend de auto 
en de fiets op of achter de dijk zitten. Op deze manier 
wordt de dijk een ‘scenic route’. Er is daarnaast rekening 
gehouden met verschillende zichtlijnen. Zo wordt 
Enkhuizen opeens zichtbaar als je dichtbij komt en is bij 
Lelystad rekening gehouden met de landmarks van de 
toenmalige Flevocentrale (nu Maximacentrale) en de 
TV-toren. 
Bij Lelystad maakt de dijk de gekste bocht, waardoor de 
baai van Van Eesteren is ontstaan. Dit had als reden dat 
als de Markerwaard eenmaal was gerealiseerd, Lelystad 
nog steeds een stad aan het water zou zijn.

Inzichten na locatiebezoek
De dijk ligt op een unieke locatie, maar door de 
snelheid waarmee je je over de dijk beweegt is dat 
eigenlijk niet goed te ervaren. Dat een deel van de weg 
dan ook nog achter de dijk ligt helpt daar niet aan mee. 
Wat vooral opvallend was, is dat het bij Trintelhaven (in 
het midden van de dijk), niet echt mogelijk is om zowel 
over het Markermeer als over het IJsselmeer te kijken. 
De parkeerplaats is aan de kant van het IJsselmeer en 
aan die kant van de dijk is het ook mogelijk om rond te 
kijken en de grootsheid van het IJsselmeer te ervaren, 
maar hier midden op de ‘Zuiderzee’ wil je eigenlijk een 
360 graden view.
Wat vanaf de Houtribdijk bovendien goed te zien is, 
is de veelheid aan windmolens in het landschap van 
Flevoland. Niet alleen de molens langs de kustlijn zijn 
te zien, die op zich al een chaos vormen gezien vanaf 
de dijk, maar ook de molens in het achterland zijn 
zichtbaar, waardoor het lijkt alsof er een woud van 
windmolens rondom Lelystad ‘geplant’ is. 

Inventarisatie van het gebied aan de hand van de 
gouden regels
De belangrijkste gouden regel die hier geldt is: verdedig 
de grootste open maten in het gebied. Door de 
centrale ligging van de dijk zorgen grote ingrepen hier 
namelijk direct voor verstoring van de openheid en voor 
verzwakking van de relatie tussen het IJsselmeer en het 
Markermeer. 

Deelgebieden
De Houtribdijk heeft, zoals genoemd in de omschrijving 
van het deelgebied, 6 trajecten die allemaal van 
elkaar verschillen. Daarnaast kan door de locatie en 
de ondergrond van de dijk nog eens een tweedeling 
gemaakt worden. Een deel richting Enkhuizen, dat 
is verbonden met het oude grillige landschap en 
grotendeels op het Enkhuizerzand ligt, en een deel 
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dat zowel zicht geeft op het IJsselmeer als op het 
Markermeer. Door hier bovendien een vaarbestemming 
(eventueel met sluis) van te maken, die gekoppeld 
kan worden aan de MarkerWadden, kan dit toch een 
interessant recreatiepunt worden.
Ook zou aan het naviduct bij Enkhuizen en de punt 
bij Lelystad meer aandacht moeten worden besteed, 
deze punten zouden meer als publieke plek ontwikkeld 
moeten worden.

4.3.3  Conclusies
-   De dijk moet worden ontwikkeld passend bij de 
tweedeling tussen het oude en het nieuwe land.
-   Over de lengte van de dijk moeten geen windmolens 
worden geplaatst.
-   Zonnepanelen en een valmeer zijn hier de beste 
opties om bij te dragen aan de energietransitie. 
-   Trintelhaven heeft een upgrade nodig.
-   De dijk moet zowel voor natuur als recreatie 
(vaarverbinding) de relatie met de MarkerWadden 
zoeken.

4.3.2  Ontwerp 
De belangrijkste onderdelen die in het ontwerp van het 
ontwerpend onderzoek naar voren zijn gekomen zijn 
afgebeeld op de kaart hiernaast.

Het is gebleken dat, ondanks dat de dijk heel duidelijk 
één geheel is, de tweedeling die ontstaat door de 
bodem en de omliggende kusten toch sterker is. Het 
ontwerp voor de verschillende opgaven speelt daar ook 
op in.

Voor waterveiligheid betekent dit om te beginnen dat 
de dijk aan de kant van Enkhuizen versterkt kan worden 
d.m.v. vooroevers. Aan de kant van Lelystad moet de 
dijk zo strak mogelijk worden gehouden, en moet hij 
dus alleen worden verhoogd, verzwaard en/of een 
aangepaste bekleding krijgen. De scheiding tussen de 
twee delen ligt in dit geval bij Trintelhaven.
Over de kant van Enkhuizen kan echter nog wel 
specifieker iets worden gezegd. Het Markermeer en 
het IJsselmeer hebben namelijk allebei hun eigen, 
verschillende karakter. Om dat te benadrukken zou de 
dijkversterking met vooroevers aan de verschillende 
kanten van de dijk een verschillend ontwerp kunnen 
krijgen. Aan de minder diepe kant in de vorm van 
een doorlopende vooroever, vast aan de dijk, en aan 
de kant van het diepere IJsselmeer in de vorm van 
eilanden.
Om bovendien het onverstoorde zicht op Enkhuizen 
te behouden, dat onderdeel is van de scenic route, 
zou dat deel juist vrij gehouden moeten worden van 
ontwikkelingen in het water en zou de dijk daar alleen 
verhoogd of verzwaard moeten worden.

Omdat de Houtribdijk zoveel mogelijk vrij moet blijven 
van verticale elementen i.v.m. de openheid van het 
hele IJsselmeergebied, houdt het hier voor windmolens 
snel op. Het begin van de dijk aan de kant van 
Enkhuizen wordt echter gekenmerkt door een kleine rij 
windmolens, die geen substantiële invloed hebben op 
de openheid van het gebied. Dit zou dus aan de kant 
van Lelystad ook een optie zijn.
Zonnepanelen passen wel goed bij het strakke deel van 
de dijk (in de nieuwe situatie, dus tussen Trintelhaven en 
Lelystad) en kunnen daar bovendien onder een goede 
hoek t.o.v. de zon worden geplaatst, waardoor de dijk 
zich er toch voor leent om duurzame energie op te 
wekken.
Ook zou er langs de dijk, of aan de dijk, een valmeer 
geplaatst kunnen worden. Omdat bij Flevoland veel 
energie wordt opgewekt is het logisch om daar in 
de buurt een valmeer te maken die de energie kan 
opslaan. Door het valmeer aan de dijk te plaatsen, 
zou het bovendien onderdeel uit kunnen maken 
van de natuurontwikkeling die o.a. gaande is bij 
de MarkerWadden, als dat bij het ontwerp wordt 
meegekoppeld.

De natuurontwikkeling die net is genoemd in 
combinatie met het valmeer kan daarnaast worden 
uitgebreid bij de vooroevers van de dijkversterking aan 
de kant van Enkhuizen. 
Het creëren van openingen in de dijk, bijvoorbeeld bij 
Trintelhaven, kan ook positieve gevolgen hebben voor 
de natuur.

Recreatie en toerisme speelt in dit deelgebied geen 
belangrijke rol, omdat de dijk vooral op mobiliteit 
gericht is. Toch kan gezegd worden dat vooral bij 
Trintelhaven de potentie van de locatie meer moet 
worden uitgebuit, door o.a. een uitzichtpunt te maken 
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Inventarisatie van het gebied aan de hand van de 
gouden regels
Dit gebied speelt allereerst een belangrijke rol in het 
bewaren van het contrast tussen de grillige en de 
strakke kusten, omdat deze kust en die van Noord-
Holland zo duidelijk tegenover elkaar staan. 
Wat in dit gebied bovendien belangrijk is, is het 
compleet maken van het rondje op de dijk en hoe 
de diversiteit van het achterland daarin een rol kan 
spelen. Ook de verbindingen tussen het water en 
het achterland verdienen aandacht, omdat het zoals 
gezegd in dit gebied niet eenvoudig is om een relatie 
tussen het land en het water te creëren.

Deelgebieden
Aan de hand van de vormgeving en omgeving van de 
dijk en de relatie met het achterland kan dit gebied 
onderverdeeld worden in 7 kleinere deelgebieden. Voor 
het ontwerpend onderzoek is het echter gebleken dat 
het beter is om op iets grotere schaal te ontwerpen, 
zodat er meer rekening gehouden kan worden met de 
context. Daarom is het gebied in drieën verdeeld voor 
het maken van de ontwerpen: de kust langs Lelystad, 
de kust langs de Oostvaardersplassen en de kust langs 
Almere.

4.4  Flevokust
Lelystad-Almere

4.4.1  Analyse 
Omschrijving van het deelgebied
Dit deelgebied, tussen Lelystad en Almere, is in twee 
fases ontstaan. Eerst Oostelijk Flevoland met Lelystad in 
1957 en vervolgens Zuidelijk Flevoland met Almere en 
de Oostvaardersplassen in 1968. De scheiding tussen de 
twee delen is nog terug te vinden in de Knardijk.
Het gebied heeft het duidelijke karakter van het nieuwe 
land, met strakke vormen en een grootschalige opzet. 
Dat na deze polders ook de Markerwaard nog gepland 
was, is nog te zien langs de kust. De strekdammen die 
daar nu nog voor de kust liggen zouden eigenlijk de 
dijken worden van de Markerwaard. Ook de ligging van 
de gemalen en sluizen, die een stukje landinwaarts zijn 
geplaatst, heeft hier mee te maken. De strook tussen 
de strekdammen en de kust zou namelijk over de hele 
lengte weer worden uitgegraven als kanaal tussen de 
polders, en door de gemalen en sluizen op deze manier 
te plaatsen lagen ze direct op de goede plek.
Bij het gemaal in Lelystad is bovendien het werkeiland 
nog te vinden, waar de arbeiders woonden die aan dit 
deel van de Zuiderzeewerken hebben gewerkt.
Ondanks dat zowel Lelystad als Almere voor een 
deel aan het water liggen, hebben de steden weinig 
verbinding met de grote meren. Het hoogteverschil 
tussen het land en het water en de hoogte van de dijk 
die daarbij hoort blijkt moeilijk te overbruggen. Dit geldt 
ook voor de Oostvaardersplassen.

Inzichten na locatiebezoek
Vooral bij Lelystad is het opgevallen dat er pogingen 
worden gedaan om de relatie met het water op te 
zoeken, maar het waterfront dat daar bijvoorbeeld 
gebouwd is helpt nog niet om het gewenste effect te 
bereiken. De strekdammen die hier voor de kust liggen 
belemmeren ook visueel nog eens een deel van de 
beleving van het water.
Dat je je bij de Oostvaardersplassen op de kruin 
van de dijk kunt bewegen is een grote kwaliteit. De 
openheid van het Markermeer tegenover de openheid 
van het natuurgebied geeft een bijzonder beeld. De 
snelheid waarmee je je echter met de auto beweegt 
maakt het lastig om echt goed te kunnen kijken. De 
parkeerplaatsen zijn daarom een goede uikomst, 
maar daar zou meer uitgehaald kunnen worden. 
Voor de fietsers is dit stuk van de dijk waarschijnlijk 
erg lang en veel van hetzelfde, ook voor hen zou het 
fijn zijn als er rondom de parkeerplaatsen wat meer 
ontwikkeld zou worden. De visuele verbinding met de 
Oostvaardersplassen is erg sterk, het is echter jammer 
dat het gebied niet iets toegankelijker gemaakt is langs 
de dijk.
In het gebied achter de Oostvaardersplassen zijn vanaf 
de dijk de windmolens en hoogspanningsmasten al 
zichtbaar. Dit levert een bijzonder contrast op met 
het natuurgebied op de voorgrond. Wel komt het wat 
chaotisch over.
Bij Almere is de afstand tussen de stad en deze kustlijn 
wat groter. De relatie wordt hier meer gezocht met het 
binnendijkse water. 
Doordat er meer bomen achter de dijk staan verdwijnt 
de openheid van het achterland hier wat meer en gaat 
de aandacht meer uit naar de kust van Noord-Holland, 
die steeds beter zichtbaar wordt. De 90 graden bocht 
aan het ‘einde’ van de dijk zorgt voor een heel mooi 
panorama. Vanuit de openheid en grootschaligheid rijd 
je de beschutting van de randmeren in of andersom.
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dijk te halen, en over bestaande wegen langs Lelystad 
en Almere te leiden. De dijk maakt nu namelijk niet 
echt deel uit van het hoofdnetwerk. Dit zou een zeer 
positieve invloed hebben op de belevingskwaliteit voor 
de wandelaar en de fietser.
Tenslotte zou de punt van de polder, bij Almere, meer 
moeten doen met het panorama dat daar te beleven is. 
Deze moet vooral herkenbaarder gemaakt worden. Het 
punt zelf vraagt daar eigenlijk ook om, als begin van 
het nieuwe land en als herkenningspunt van Almere. Dit 
zou dus een goed punt zijn voor een landmark.
 
4.4.3  Conclusies
-   Windmolens plaatsen in het achterland, waar ze de 
(rechte) lijnen van het landschap benadrukken.
-   Strakke dijken moeten strak blijven (hooguit een 
uitzondering).
-   Plaats voor grootschalige toeristische trekker. 
-   Natuur meer verbinden, zowel binnen- als 
buitendijks.
-   Landmark maken bij Almere.

4.4.2  Ontwerp 
Voor dit gebied geldt wederom dat het ontwerp aan de 
hand van het hele deelgebied zal worden behandeld, 
om zo de essentie eruit te kunnen halen.

Voor waterveiligheid geldt in dit gebied dat het 
belangrijk is om het karakter van de dijk strak te 
houden. Er moeten dus geen voorlanden aan de 
buitenzijde van de dijk geplaatst worden die de dijk 
de uitstraling van een grillige kust zouden kunnen 
geven. Toch zou hier, indien nodig (zie natuur/recreatie 
en toerisme) een uitzondering op gemaakt kunnen 
worden, die de ‘regel’ bevestigt. Het verzwaren en/of 
verhogen van de dijk is hier echter over het algemeen 
de beste optie. Hierbij moet rekening gehouden 
worden met het rondje op de dijk, want dat kan bij 
dijkverzwaringen goed worden meegekoppeld.

Voor de energietransitie geldt dat het functionele 
karakter van de polder en de grootschalige opzet van 
het landschap goed past bij windmolens. Ondanks dat 
het ontwerp zich heeft gericht op de kust kan hierover 
worden gezegd dat de windmolens in dit gebied het 
beste ingezet kunnen worden in het achterland, waar 
in het landbouwgebied de rechte lijnen van de polder 
goed zichtbaar zijn. Door hier rijen windmolens te 
plaatsen die deze lijnen accentueren kan de identiteit 
van deze nieuwe polder worden versterkt. Dit is een 
betere oplossing dan de windmolens langs de kust te 
plaatsen, waar ze de scheiding tussen land en water 
zouden kunnen versterken.

Voor de natuur geldt dat met de Oostvaardersplassen 
en de Lepelaarsplassen dit gebied al zeer goed 
bijdraagt aan de natuurlijke waarden van het 
IJsselmeergebied. Toch is er nog verbetering mogelijk. 
Zo zou er een betere verbinding moeten zijn tussen de 
Oostvaardersplassen en de Lepelaarsplassen. Iets dat 
ondersteund kan worden door een achteroeverconcept 
te maken achter de dijk. Als dit ontwikkeld wordt als 
een natter gebied, kan het als stepping stone tussen de 
twee ‘plassen’ worden gebruikt. 
Bovendien draagt deze kust, door de harde land-
water overgangen en diepe bodem, niet echt bij aan 
de natuurwaarde van het Markermeer. Om dit te 
verbeteren kan er om te beginnen gezorgd worden 
voor een uitwisseling tussen het Markermeer en de 
Oostvaardersplassen. Daarnaast kan op 1 plaats (als 
uitzondering) een vooroever worden toegepast, 
als grootschalig statement en verbinding tussen de 
Oostvaardersplassen en de MarkerWadden.

De recreatie kan hier ook van profiteren. Op de 
dijk, waar met de grote blauwe cirkel een locatie is 
aangewezen, kan namelijk iets ontwikkeld worden dat 
voor de natuur gunstig is en dat tegelijk een grote 
toeristische trekker kan zijn. Of zoals in gouden regel 10 
wordt genoemd: het Kröller-Müller van de 21ste eeuw. 
Deze toeristische trekker kan dan het verhaal vertellen 
van het nieuwe land en de Oostvaardersplassen, maar 
er kan bijvoorbeeld ook een vaarverbinding worden 
gemaakt naar de MarkerWadden, zodat er voor ieder 
wat wils is.
Wat bovendien voor de recreatie van belang is in dit 
gebied is om ‘het rondje op de dijk’ te verbeteren, 
vooral langs de Oostvaardersplassen. Dit stuk vraagt 
om wat schaalverkleining, afwisseling en rustpunten 
en zou daarnaast veel aan kwaliteit winnen als 
er wat meer relatie gezocht zou worden met de 
Oostvaardersplassen of het Markermeer. Wat hier zelfs 
een mogelijkheid zou zijn, is om het autoverkeer van de 
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compleet maken van het rondje op de dijk kan hier, in 
elk geval voor de fietser, aan bijdragen. 
Omdat hier veel buitendijks gebied en binnendijks 
water is, kan de dijk hier goed als zone worden gezien, 
waardoor ook dat een toepasselijke regel is.
Tenslotte heeft het aanwezig zijn van zoveel 
buitendijks gebied te maken met de diversiteit van het 
onderwaterlandschap, hierop kan dus goed worden 
ingespeeld.

Deelgebieden
Gebaseerd op o.a. het karakter van de dijk, inclusief 
zone, en de relatie tussen het land en het water kon het 
gebied onderverdeeld worden in 3 deelgebieden. Voor 
deze 3 deelgebieden is apart een ontwerp gemaakt.

4.5  Friese kust
Stavoren-Afsluitdijk

4.5.1  Analyse 
Omschrijving van het deelgebied
Dit deelgebied ligt als enige van de gekozen gebieden 
ten noorden van de Houtribdijk en is daarmee dichtbij 
de Waddenzee. Toch ligt ook dit gebied in zijn geheel 
binnen de bescherming van de Afsluitdijk. Dat water 
vroeger veel invloed heeft gehad op het gebied is 
echter nog steeds te zien. Dorpen als Makkum en 
Workum zijn namelijk op terpen gebouwd, waar de 
gebouwen door de hoge ligging beter beschermd 
waren tegen het water. Vooral bij Workum is goed te 
zien hoe de haven eigenlijk buiten het dorp dichter naar 
het IJsselmeer ligt, en de rest van het dorp wat meer 
teruggetrokken is in het veilige gebied.
Dat de bodem van het gebied vroeger voornamelijk 
uit veen bestond is terug te zien in het landschap aan 
de verkavelingspatronen en het grote oppervlak aan 
binnendijks water: de Friese meren.
Omdat het water langs de Friese kust ondiep is, is 
er veel buitendijks gebied te vinden dat ondanks 
de ondiepte vaak wel kunstmatig is aangelegd. 
De Workumerwaard is hiervan een omvangrijk 
voorbeeld en bij Makkum is zelfs een heel buitendijks 
recreatiegebied aangelegd. 

Inzichten na locatiebezoek
Wat allereerst opviel tijdens het locatiebezoek is dat 
er weinig relatie is tussen het land en het water, zelfs 
met al het aanwezige buitendijkse gebied. Veel van 
dit buitendijkse gebied is namelijk niet toegankelijk. 
Bovendien moeten auto’s en fietsers zich altijd achter de 
dijk verplaatsen en zijn er niet veel plekken waar even 
gestopt kan worden om aan de andere kant van de 
dijk te gaan kijken. Wandelen kan vaak wel op de dijk, 
tussen de schapen.
Wat daarnaast opvallend is, is dat het vooral in het 
zuidelijke deel van dit deelgebied druk is met toeristen, 
met name rondom Hindeloopen. In Stavoren viel het 
relatief mee, wat tegen de verwachting in was, omdat 
hier een veerboot van en naar Enkhuizen gaat, een 
aantal sluizen zijn en de Friese meren hier vandaan 
goed bereikbaar zijn. 
Rondom Workum is het wat lastiger om bij het water 
in de buurt te blijven, het is hier ook rustiger en het 
gebied is vooral gericht op landbouw.
Bij Makkum is het wel weer wat drukker. Hier is dan ook 
een enorm buitendijks recreatiegebied te vinden met 
o.a. vakantiewoningen, een strand en een jachthaven.
Dit relatief nieuwe gebied past echter niet bij het 
kleinschalige historische landschap van de rest van 
Friesland.
Meer in het achterland kom je af en toe een windmolen 
(of twee) tegen. Ze komen puntsgewijs voor en in lage 
dichtheid, waardoor ze niet opvallend of storend zijn.

Inventarisatie van het gebied aan de hand van de 
gouden regels
De Friese kust is een grillige kust. Toch is het een heel 
andere kust dan Noord-Holland. Baaien en kapen zijn 
hier wel te vinden, Hindeloopen en Stavoren liggen zelfs 
op een kaap, maar er zijn er ook veel verdwenen door 
het ontwikkelen van buitendijks gebied.
Omdat de relatie tussen het land en het water hier 
niet sterk is, is de regel over het verbinden van land 
en water hier belangrijk. Daarbij kan worden gekeken 
naar hoe de bestaande sluizen (waarvan er relatief 
veel aanwezig zijn) hieraan kunnen bijdragen. Ook het 
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als het wordt meegekoppeld met het aanleggen 
van voorlanden en het versterken van de dijken. 
Anders kunnen fietsers, met behulp van bijvoorbeeld 
wildroosters, ook prima tussen de schapen fietsen.
Tenslotte is op de kaart met de kleine blauwe stip 
een punt aangegeven waar, bijvoorbeeld door een 
uitkijkpunt te maken die het water in steekt, een 
verloren kaap ruimtelijk toch weer wat extra aandacht 
kan krijgen en door uit te steken ook weer een beetje 
het karakter van een kaap terug kan krijgen.

4.5.3  Conclusies
-   Energie heel kleinschalig opwekken, puntsgewijs en 
verspreid over het landschap.
-   Kapen vrijhouden van buitendijkse ontwikkeling, 
in de baaien kan dat wel gebruikt worden als o.a. 
dijkversterkingsoplossing.
-   Dijken toegankelijk maken voor fietsers. 
-   Stavoren en Hindeloopen verbinden en verbeteren 
voor toeristen.

4.5.2  Ontwerp 
Ook voor de Friese kust zal het ontwerp worden 
uitgelegd aan de hand van een kaart van het gehele 
deelgebied, ondanks dat het ontwerpend onderzoek is 
uitgevoerd op 3 kleinere deelgebieden.

Voor de waterveiligheid geldt dat in elk geval de 
duidelijke kapen bij Stavoren en Hindeloopen 
vrijgehouden moeten worden van buitendijkse 
ontwikkeling om hun karakter te behouden. Daarvoor 
is het dus de beste optie om ze te verzwaren en/
of te verhogen. Bij de twee kleinere baaien kan wel 
gekozen worden voor een vooroever oplossing, waarbij 
de baaien meteen een zachtere uitstraling krijgen en 
daarmee een groter contrast vormen met de harde 
kapen.
Vanaf Workum en noordelijker is al erg veel buitendijks 
gebied aanwezig. Het is niet heel wenselijk om daar 
nog veel aan toe te voegen, dus hier kan ofwel gebruik 
gemaakt worden van de bestaande voorlanden, of de 
dijken kunnen gewoon worden verzwaard/verhoogd.

Voor de energietransitie geldt dat dit gebied niet 
geschikt is om een grote bijdrage te leveren in het 
opwekken van duurzame energie. Dat zou het 
landschap in elk geval erg verstoren. Op kleine schaal 
kunnen wel een aantal windmolens of kleine velden 
zonnepanelen worden geplaatst. De windmolens 
kunnen, zoals nu ook in het gebied al gebeurt, 
puntsgewijs (1-3 molens per keer) en in lage dichtheid 
‘willekeurig’ en onopvallend over het gebied worden 
verdeeld.
Zonnepanelen zouden, passend bij het vele buitendijkse 
gebied (met o.a. eilanden), als drijvende vlakken/
eilanden geplaatst kunnen worden op plaatsen waar 
ook vooroevers aanwezig zijn of ontwikkeld gaan 
worden.
Een uitzondering bestaat langs de Afsluitdijk, waar 
Kornwerderzand (werkeiland van de Afsluitdijk) nog 
bij Friesland hoort, maar er niet meer echt mee 
verbonden lijkt. Die verbinding zou versterkt kunnen 
worden door een rij windmolens. Deze begeleiden dan 
meteen de lichte bocht die in de Afsluitdijk zit, zijn een 
herkenningspunt van waar de dijk begint en verzwakken 
niet echt de openheid naar de Waddenzee toe omdat 
ze op de schaal van het hele gebied genoeg aan de 
zijkant geplaatst zijn.

Voor de natuur geldt dat het gebied al op veel 
manieren bijdraagt aan de natuurwaarden van 
het IJsselmeergebied. Veel buitendijks gebied is 
ingericht voor de natuur, er zijn geleidelijke land-
water overgangen, er is veel binnendijks water dat 
(met sluizen) verbonden is met het IJsselmeer, er zijn 
weilanden voor weidevogels, etc. Dit ontwerp richt 
zich dus alleen op voorlanden die zorgen voor extra 
geleidelijke land-water overgangen en het natuurgebied 
van de Workumerwaard is in het ontwerp wat in 
omvang toegenomen. 

Voor recreatie en toerisme geldt tenslotte dat vooral 
bij Stavoren en Hindeloopen gezorgd moet worden 
voor een betere samenwerking zodat de toeristische 
druk beter verdeeld wordt, maar ook zodat Stavoren de 
potentie die het heeft als belangrijk schakelpunt meer 
kan uitbuiten. Om dat te bereiken zal er ook wat aan de 
aantrekkingskracht en (ruimtelijke) kwaliteit van Stavoren 
zelf gedaan moeten worden.
Verder is al gezegd dat het voor fietsers eigenlijk 
niet mogelijk is om op de kruin van de dijk of langs 
het water te fietsen. Hier kan een hoop verbeteren 
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per kust wel een iets andere uitwerking of betekenis 
kunnen hebben.
Veel van de regels kunnen, ondanks dat ze als doel 
hebben om de kwaliteit en samenhang van het hele 
gebied te verbeteren, worden onderzocht en toegepast 
op de schaal van de deelgebieden of zelfs op een 
kleinere schaal (als af en toe ook wordt teruggekeken 
naar het hele gebied). 
Bovenstaande uitspraken gelden echter niet voor alle 
regels of deelgebieden, de grootste uitzonderingen 
worden daarom in de rest van deze paragraaf 
besproken.

5.1  Opbouw van de conclusies

De uitkomsten van het ontwerpend onderzoek 
bestaan uit bevindingen en conclusies over de gouden 
regels vanuit verschillende invalshoeken. Omdat het 
ontwerpend onderzoek zich namelijk heeft gericht op 4 
deelgebieden en 4 opgaven zijn daarover allereerst een 
aantal specifieke dingen te zeggen.
Vervolgens wordt ingegaan op de regels zelf. Wat 
betekenen ze in de praktijk? Blijken ze over meer te 
gaan dan wat in hoofdstuk 2 is omschreven? Moeten 
regels samenwerken of samen worden gezien? Deze 
vragen staan in paragraaf 5.4 centraal.
Tenslotte zal de eindbeschouwing ingaan op de manier 
waarop de gouden regels gebruikt kunnen worden en 
wat hun plaats kan zijn in het grotere geheel van de 
Gebiedsagenda. 

5.2  Regels in relatie tot de 
deelgebieden

De deelgebieden die zijn onderzocht in het ontwerpend 
onderzoek zijn de Noord-Hollandse Markermeerdijken, 
de Houtribdijk, de kust van Flevoland tussen Lelystad en 
Almere en een groot deel van de Friese IJsselmeerkust. 
Deze paragraaf zal daarom ook over die deelgebieden 
gaan.

Omdat de gouden regels zijn opgesteld voor het hele 
IJsselmeergebied kan in het algemeen worden gezegd 
dat ze ook gelden voor de deelgebieden, waarbij de 
nuancering moet worden gemaakt dat ze door de 
verschillende kenmerken van de verschillende kusten 

5  Conclusies

In hoofdstuk 2 zijn de gouden regels aan bod gekomen. Om te kijken hoe deze regels 
in de praktijk toepasbaar zijn is vervolgens ontwerpend onderzoek uitgevoerd, 
waarbij verschillende opgaven een ruimtelijke vertaling hebben gekregen in delen 
van het IJsselmeergebied. Het op die manier testen van de gouden regels, heeft tot 
een aantal conclusies en aanvullingen geleid. Deze zullen in dit hoofdstuk worden 
beschreven. Om het hoofdstuk, en daarmee het document af te sluiten, zal tenslotte 
een eindbeschouwing worden gegeven over de rol die de regels kunnen spelen en de 
plaats die ze kunnen innemen in het vervolg van de Gebiedsagenda.

Intermezzo  -  gouden regels

De 10 gouden regels nog een keer op een rij:

1.  Maak het rondje IJsselmeer compleet.
2.  Benader de dijk niet als lijn maar als zone.
3.  Respecteer en versterk de opeenvolging van  
 baaien en kapen.
4.  Koester en versterk het verschil tussen grillige  
 en strakke kusten.
5.  Verdedig de grootste open maten in het  
 gebied.
6.  Intensiveer de verbindingen tussen het water
 en het achterland.
7.  Speel in op de diversiteit van het 
 (onder)waterlandschap.
8.  Buit de diversiteit van het achterland uit.
9. Vervolmaak het netwerk van verbindingen te  
 land en te water.
10.  Voeg een paar nieuwe krachtige trekkers/ 
 iconen toe.
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5.3  Regels in relatie tot de opgaven

In het ontwerpend onderzoek is specifiek gekeken 
naar hoe de gouden regels gebruikt kunnen worden 
bij de toepassing van 4 opgaven: waterveiligheid, 
energietransitie, natuur en recreatie & toerisme. Dit 
heeft ertoe geleid dat over de gouden regels een aantal 
conclusies te trekken zijn in relatie tot deze specifieke 
opgaven. 

Waterveiligheid
Waterveiligheid gaat in dit geval vooral over 
dijkversterkingen en daarmee de verschijning, grootte 
en ligging van de dijken. In eerste instantie is het hierbij 
belangrijk om te kijken naar de baaien en de kapen (3) 
en of het een grillige of een strakke kust is (4). Dit zijn 
namelijk kenmerken die door dijkversterkingen snel 
verloren kunnen gaan. Daarna moet gekeken worden of 
de versterking wel of niet gepaard moet gaan met het 
ontwikkelen van zones (2), waarbij o.a. het
(onder)waterlandschap (7), zoals de diepte van het 
water langs de kust, aanleiding kan geven om dit wel 
of niet te doen. Tenslotte kan bij het versterken van de 
dijk van alles worden meegekoppeld. Vanuit de gouden 
regels zijn het completeren van het rondje op de dijk 
(1) en het intensiveren van de verbindingen tussen 
land en water (6) hiervan de meest vanzelfsprekende 
voorbeelden.

Een aantal richtlijnen voor waterveiligheid:
- Baaien & kapen en grillige kusten niet straktrekken.
- Dijkverzwaringen gebruiken om het rondje op de dijk 
te completeren/verbeteren.
- Bij strakke kusten geen voorlanden aan de dijk 
ontwikkelen die een grillige kust zouden kunnen 
voorstellen.
- Kapen vrijhouden van buitendijkse ontwikkeling.
- Identiteit van baaien versterken door ze te verzachten 
met voorlanden.
- Dijkversterkingen integraal ontwerpen met andere 
opgaven die kunnen worden meegekoppeld.

Energietransitie
Voor deze opgave is alleen gekeken naar windmolens, 
zonnepanelen (drijvend of op het land) en valmeren. 
Aan de hand van de gouden regels kan worden 
gezegd dat de lengte-assen van het IJsselmeergebied 
vrijgehouden moeten worden van windmolens (5). 
Bij de grillige kusten kunnen windmolens puntsgewijs 
in lage dichtheid in het landschap worden geplaatst, 
bij strakke kusten kan dit in veel grotere gebaren. 
Daar kunnen de windmolens de grootschaligheid, 
functionaliteit en geometrie van het landschap 
benadrukken.
Over zonnepanelen en valmeren kan aan de hand van 
de gouden regels weinig worden gezegd. Alleen dat er 
met drijvende zonnepanelen (en valmeren) voor moet 
worden gewaakt dat ze de ervaring van het grote open 
water niet verzwakken. Dit zou kunnen gebeuren als de 
eilanden zo groot worden dat de grootsheid van het 
watervlak niet meer kan worden gezien of begrepen. 

Natuur
In hoofdstuk 3 is al naar voren gekomen dat er voor 
de natuuropgave in dit onderzoek alleen gekeken 
zou worden naar oplossingen die rond de kustlijn te 
ontwikkelen zijn. Dit sluit ook goed aan bij de gouden 
regels. Hoewel er over het algemeen weinig uitspraken 
worden gedaan in de regels over natuur, wordt er wel 
benadrukt dat het ontwikkelen van zones rondom de 

Regels die vooral moeten worden benaderd op de schaal 
van het hele gebied
Het vervolmaken van het netwerk te (land en te) water 
(9) en het verdedigen van de grootste open maten 
in het gebied (5) zijn twee regels die op de schaal 
van het hele gebied bekeken moeten worden. De 
uitwerking hiervan is namelijk groter dan de schaal van 
de deelgebieden en het samenspel of de samenwerking 
van de verschillende kusten speelt een cruciale rol.
Het koesteren en versterken van de verschillen 
tussen grillige en strakke kusten (4) en het uitbuiten 
van de diversiteit van het achterland (8) moeten om 
een andere reden op de schaal van het hele gebied 
bekeken worden. Één deelgebied heeft namelijk vaak 
één identiteit. De verschillen in landschap (achterland) 
of in karakter van de dijk komen dus pas naar voren 
als de deelgebieden op de schaal van het hele gebied 
tegenover elkaar zet worden. Op dat moment kunnen 
de regels het beste worden toegepast.

Respecteer en versterk de opeenvolging van baaien en 
kapen
Deze specifieke regel zorgt voor een tweedeling in de 
deelgebieden en is niet op alle kusten evenveel van 
toepassing. Het is namelijk gebleken dat baaien en 
kapen eigenlijk alleen te vinden zijn in Noord-Holland 
en Friesland. De Houtribdijk en de Flevokust hebben 
ook wel holtes en bochten die een bepaalde ruimtelijke 
kwaliteit hebben, maar het grote verschil is dat die 
duidelijk gepland zijn en dat de echte baaien en kapen 
in Noord-Holland en Friesland daadwerkelijk zijn 
ontstaan door het gevecht tussen land en water. Hier is 
het dan ook het meest belangrijk om ze te beschermen. 
Toch zijn ook tussen Noord-Holland en Friesland 
verschillen te vinden. Waar in Noord-Holland de kapen 
en baaien nog goed zichtbaar zijn en verschillende 
omvang en uitstraling hebben, zijn ze in Friesland veelal 
verdwenen door de aanleg van buitendijksgebied. Soms 
zijn Friese kapen zelfs veranderd in baaien of andersom, 
waardoor ze veel van hun ruimtelijke kwaliteit hebben 
verloren. Dit kan een les zijn voor de toekomst.

Houtribdijk
Om deze paragraaf af te sluiten kan nog iets specifieks 
over de Houtribdijk worden gezegd. Omdat dit 
deelgebied geen kust is en geen achterland heeft is het 
een beetje een apart geval en zijn de regels hier soms 
moeilijker toe te passen. Het kan over het algemeen 
geconcludeerd worden dat het voor de dijk zelf 
minder van belang is om de ruimtelijke kwaliteit of de 
belevingswaarde voor de gebruiker te versterken, maar 
dat er vooral moet worden gekeken naar de kansen die 
er liggen voor mobiliteit en natuur. 
Door de locatie van de dijk kan hij voor het grotere 
geheel echter wel een rol spelen in de samenhang en 
verbinding van het IJsselmeer en Markermeer. Daarom 
moet er gekeken worden op welke manier de dijk 
hieraan kan bijdragen en is het daarnaast van belang 
om er op toe te zien dat toekomstige ingrepen de 
beleving van het grotere geheel niet verstoren en het 
verhaal van het gebied niet tegenspreken.

N.B.: De vier deelgebieden die zijn behandeld in het 
ontwerpend onderzoek hebben geleid tot conclusies 
die ook op de meeste andere kusten in het gebied 
toepasbaar zijn. Voor de volledigheid zou echter ook nog 
apart naar de Randmeren en naar het gebied als geheel 
gekeken moeten worden.

* Een dikgedrukt cijfer tussen haakjes staat voor het nummer van de 
gouden regel waarbij de tekst hoort.
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dijk en het creëren van zachte land-water overgangen 
ook voor de natuur een positieve uitwerking moet 
hebben.
Dit gecombineerd met wat er onder het kopje 
waterveiligheid is gezegd over voorzones, kan worden 
geconcludeerd dat de baaien aan de grillige kusten de 
meest geschikte plek zijn voor initiatieven die te maken 
hebben met natuurontwikkeling.

Recreatie & toerisme
De gouden regels gaan veel over de beleving en de 
ruimtelijke kwaliteit van het gebied en geven daarmee 
een belangrijke plaats aan de gebruiker. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat er veel over deze opgave te 
zeggen is aan de hand van de regels.
De regels geven vooral aan welke potentie het gebied 
heeft en wat daar eventueel uit te halen valt en laten 
zien wat er in het gebied nog mist. Ondanks dat dit 
niet direct richting geeft in wat er precies waar moet 
gebeuren of hoe dat er dan uit moet zien, kan het toch 
helpen bij het verbeteren van het IJsselmeergebied 
op het gebied van recreatie en toerisme. Deze 
verbetering kan dan weer bijdragen aan de in hoofdstuk 
3 genoemde opgaven van het verlagen van de 
toeristische druk in Amsterdam en het tegemoetkomen 
aan de recreatieve behoeftes van de lokale bevolking.

De belangrijkste verbeterpunten die voortkomen uit de 
gouden regels zijn:
- Het compleet maken van de rondjes op de dijk (1)
- Het ontwikkelen van dijkzones, zodat er voldoende 
ruimte is voor iedereen (2)
- Het opzetten/versterken van een netwerk van 
verbindingen (te land en te water) (9)
- Het toevoegen van een nieuwe (of meerdere nieuwe) 
toeristische trekker/icoon (10)

Dit moet natuurlijk worden beken in relatie tot de 
andere conclusies. Uit het onderzoek is bijvoorbeeld 
naar voren gekomen dat de ingrepen voor o.a. deze 
opgave aan de grillige kusten om wat meer subtiele 
ingrepen vraagt en aan de strakke kusten om grotere 
ingrepen.

5.4  Gouden regels: conclusies, 
aanvullingen, samenhang en 
toevoegingen

Om de gouden regels concreter te maken, wordt 
in deze paragraaf per regel kort beschreven wat 
het ontwerpend onderzoek voor inzichten heeft 
opgeleverd. Over het algemeen zijn deze inzichten 
in 3 categorieën te verdelen. Namelijk conclusies, 
aanvullingen en samenhang met andere regels. 
De conclusies zijn uitwerkingen van wat de regels 
betekenen in de praktijk of hoe ze kunnen worden 
aangepakt. Aanvullingen zijn elementen die nu nog 
ontbreken in de omschrijving van de regel maar wel 
belangrijk zijn om datgene waar de regel voor pleit 
te bereiken. Samenhang gaat over de relatie die de 
regels onderling hebben waardoor ze samen benaderd 
zouden kunnen worden of elkaar zouden kunnen 
versterken. Omdat niet alle regels tot even duidelijke 
uitkomsten hebben geleid, zal soms niet over alle 
categorieën iets gezegd worden.
De paragraaf eindigt met een aantal ‘nieuwe regels’ 
die aan het pakket van 10 zouden kunnen of moeten 
worden toegevoegd. 

1  Maak het rondje IJsselmeer compleet
Conclusie: deze regel is vooral haalbaar voor

wandelaars en fietsers en richt zich daarmee op  
(gecombineerde) wandel- en fietspaden.

Aanvulling: door de grote maat van het gebied zijn
sommige dijktrajecten en landschappen erg lang 
en daarmee soms saai of ze geven het gevoel 
dat er geen einde aan komt. Daarom moet ook 
gekeken worden naar schaalverkleining, diversiteit 
van de omgeving en onderbrekingen, bijvoorbeeld 
in de vorm van rustpunten met een bankje, een 
picknicktafel, een koffietent of een uitkijkpunt.

Samenhang met andere regel(s): zie regel 9

2  Benader de dijk niet als een lijn maar als een zone
Conclusie: als richtlijn voor het ontwikkelen van zones

rondom de dijk kan worden gezegd dat vooroevers 
aan de dijk het beste passen bij grillige kusten, 
dat achteroevers passen bij strakke kusten en dat 
de locatie van losse voorlanden zoals eilanden of 
oeverdijken afhankelijk is van de specifieke behoefte 
op kleine of juist hele grote schaal.

Aanvulling: -
Samenhang met andere regel(s): regels 2, 3, 4 en 7

3  Respecteer en versterk de opeenvolging van baaien en 
kapen
Conclusie: baaien en kapen zijn alleen te vinden in 

Noord-Holland en Friesland. Om ze te versterken 
kan als richtlijn worden aangenomen dat kapen 
zoveel mogelijk moeten worden vrijgehouden 
van buitendijkse ontwikkeling en de directe relatie 
met het water moeten behouden, baaien kunnen 
worden verzacht met o.a. vooroevers.

Aanvulling: - 
Samenhang met andere regel(s): regels 2, 4 en 5

4  Koester en versterk het verschil tussen grillige en 
strakke kusten
Conclusie: het verschil behouden of versterken richt 

zich in dit geval vooral op de vormgeving van de 
dijk en de schaal van de ingrepen. Grillige kusten 
hebben een fijnmazig achterland, organische dijken 
en relatief geleidelijke land-water overgangen en 
vragen daarom om kleinschalige ingrepen. Strakke 
kusten hebben grootschalige geometrische lijnen, 
zowel langs de kust als in het achterland. Het 
past hier dus om grote gebaren te maken die de 
identiteit van het landschap benadrukken. Om het 
verschil te laten bestaan moeten deze dijken strak 
blijven. Voorlanden direct aan de dijk kunnen dit 
beeld verstoren en moeten dus worden vermeden.

Aanvulling: -
Samenhang met andere regel(s): regels 2 en 3

5  Verdedig de grootste open maten in het gebied
Conclusie: deze regel gaat in de praktijk vooral over

windmolens, maar moet bij subtielere ingrepen niet 
vergeten worden.

Aanvulling: de breedte-assen van het gebied en de
openheid van het achterland zijn ook belangrijk. 
Door namelijk de kust aan de overkant (breedte-as) 
te kunnen zien, is het duidelijk dat we ondanks de 
afmetingen van het water, toch met een meer te 
maken hebben. Ook de mogelijkheid om ‘skylines’ 
en landmarks van dorpen aan de overkant te 
kunnen ervaren op zo’n afstand en met water op de 
voorgrond is uniek, dus moet ook met de breedte-
assen zorgvuldig worden omgegaan.
Het achterland speelt ook een belangrijke rol in 
de beleving van het gebied. Juist de openheid aan 
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twee kanten van de dijk geeft een bijzonder beeld. 
Het volbouwen van het achterland kan ook het 
gevolg hebben dat de meren nog meer gezien 
kunnen worden als een badkuip, waardoor er een 
sterkere scheiding tussen land en water lijkt te zijn 
en het gebied als geheel aan kracht verliest.

Samenhang met andere regel(s): het ervaren van
openheid is relatief. Het contrast tussen beschutting 
en openheid is nodig om de openheid en de 
schaal van het gebied te kunnen ervaren. Kapen en 
baaien (3) hebben dat contrast en kunnen hierin 
ondersteunen. Vooral kapen zijn goede plekken om 
uitkijkpunten te maken, waarbij de beschutting van 
de baai te zien is als men terugkijkt.

6  Intensiveer de verbindingen tussen het water en het 
achterland
Conclusie: deze regel gaat vooral over een verbetering 

van de situatie voor de bezoeker of gebruiker. 
Daarom moet de beleving en de gebruiksfunctie 
van de verbinding centraal staan.

Aanvulling: omdat op veel plekken het binnendijkse en
buitendijkse water al met elkaar verbonden is 
en het niet haalbaar is om heel veel van zulke 
schakelpunten toe te voegen, moet ook gezocht 
worden naar andere manieren om het water met 
het achterland te verbinden, o.a. over de dijk heen.

Samenhang met andere regel(s): door de
verbindingen tussen het water en het achterland 
te koppelen aan de diversiteit en karakteristieken 
van het onderwaterlandschap (7) en de diversiteit 
en karakteristieken van het achterland (8) kan het 
verhaal van het hele gebied zichtbaar worden 
gemaakt.

7 Speel in op de diversiteit van het 
(onder)waterlandschap
Conclusie: er zijn hier op voorhand geen concrete

uitspraken over te doen, deze regel moet worden 
meegenomen in het ontwerpproces.

Aanvulling: -
Samenhang met andere regel(s): de diepte of ondiepte

van de meren kan aanleiding geven om wel of niet 
te kiezen voor de ontwikkeling van voorlanden (aan 
de dijk) (2).

8  Buit de diversiteit van het achterland uit
Conclusie: er zijn hier op voorhand geen concrete

uitspraken over te doen, deze regel moet worden 
meegenomen in het ontwerpproces.

Aanvulling: -
Samenhang met andere regel(s): regels 1 en 6 & 7 (zie

regel 6)

9  Vervolmaak het netwerk van verbindingen te land en 
te water
Conclusie: bij deze regel moet specifiek gekeken

worden naar de vraag en de markt, vervolgens 
moet ervoor gezorgd worden dat er zoveel 
mogelijk verbindingen tot stand komen.

Aanvulling: -
Samenhang met andere regel(s): er is een sterke relatie

tussen het intensiveren van het netwerk te land en 
te water (9), het completeren van het rondje op de 
dijk (1) en het toevoegen van trekkers/iconen (10). 
Het rondje op de dijk kan namelijk worden gezien 
als een belangrijk netwerk op het land en de nieuwe 
trekkers/iconen kunnen als bestemming van o.a. 
de vaarroutes dienen. Als de regels samenwerken 
kunnen ze elkaar dus versterken.

10  Voeg een paar nieuwe krachtige trekkers/iconen toe
Conclusie: dit is alleen gewenst in Flevoland en 

eventueel op de Houtribdijk en moet helpen het 
verhaal van het nieuwe land kenbaar te maken.

Aanvulling: -
Samenhang met andere regel(s): zie regel 9

11  Nieuw: plaats windmolens op een lijn
Als er op een locatie meer dan twee windmolens 
worden geplaatst, wat vooral het geval zal zijn in het 
nieuwe land, moeten deze altijd op een lijn geplaatst 
worden. Windmolens zijn namelijk minder storend 
als ze een herkenbare opstelling hebben. Bovendien 
kunnen ze op deze manier de lijnen van het landschap 
benadrukken.
Als er meerdere lijnen dichtbij elkaar worden geplaatst, 
moet ervoor worden gezorgd dat de afstand tussen de 
lijnen groot genoeg blijft. De kans dat de lijnen van een 
afstand dan nog steeds als lijnen gezien worden is dan 
groter. Als dit niet gebeurt komen de lijnen namelijk van 
een afstand over als een ongeorganiseerd, chaotisch 
veld.

12  Nieuw: geef ‘ruimte’ aan zonnepanelen
Zonnepanelen kunnen een interessante aanvulling 
zijn op het landschap en bijdragen aan de ruimtelijke 
kwaliteit. Om dat te bereiken moet er een goed 
ontwerp voor worden gemaakt, bijvoorbeeld landart 
of waterart, en moeten ze op een geschikte locatie 
worden geplaatst. Vandaar de titel: geef ‘ruimte’ 
aan zonnepanelen. Hiermee wordt bedoeld dat de 
zonnepanelen niet op een locatie geplaatst moeten 
worden omdat het daar toevallig leeg is, maar op een 
locatie die op een bepaalde manier wordt omarmd 
of afgesloten, zodat ze een herkenbaar afgebakend 
gebied hebben waar het logisch is dat er iets wordt 
ontwikkeld. Een voorbeeld is een baai, die een bepaalde 
ruimte omarmt en waarbinnen drijvende zonnepanelen 
een eigen ‘plek’ kunnen hebben.  

5.5  Eindbeschouwing

Zoals gezegd in hoofdstuk 2 zijn de gouden regels 
handreikingen om de relatie tussen land en water te 
versterken. Het is daarom goed om het verhaal over de 
gouden regels af te sluiten met deze eindbeschouwing, 
waarin wordt ingegaan op de manier waarop de regels 
kunnen worden gebruikt om deze verbeterde relatie 
te bereiken en waar daarnaast wordt ingegaan op de 
plaats die de gouden regels kunnen innemen in het 
vervolg van de Gebiedsagenda.

3 manieren waarop de gouden regels gebruikt kunnen 
worden
1  Ze werken als brillen waarmee ruimtelijke kwaliteiten 
herkend kunnen worden en kunnen worden begrepen 
in de context van het gebied.
De gouden regels kunnen worden gebruikt als 
brillen. Ze zijn dan een nieuwe manier, of 10 nieuwe 
manieren om naar het IJsselmeergebied te kijken. Om 
de landschappen, de landschappelijke elementen en 
de ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten te kunnen 
herkennen. Om het gebied op een andere manier te 
beleven. De wetenschap dat er meer in zo’n gebied zit 
dan je op het eerste gezicht zou zeggen, maakt dat je 
je er op een andere manier van bewust wordt.
Vervolgens kunnen de regels ook helpen om deze 
gevonden ruimtelijke kwaliteiten te begrijpen in de 
context van het gebied en om ze op waarde te kunnen 
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ontwerp daarvoor blijft altijd maatwerk. 
De gouden regels zijn dus enerzijds bedoeld om inzicht 
te geven in het gebied, in wat het nu al bevat en wat 
het nu al te bieden heeft, en anderzijds geven ze 
richtlijnen of kaders waarmee aan ruimtelijke ontwerpen 
of aan gemeenschappelijke toekomst perspectieven kan 
worden gewerkt.

De realiteit van de Gebiedsagenda
Het ideale beeld zou zijn dat alle toekomstige 
ontwerpen in lijn zijn met de gouden regels, zodat ze 
passen in de context van het gebied en bijdragen aan 
een samenhangend geheel.
Er zijn echter situaties te bedenken waarin oplossingen 
worden bedacht die niet aansluiten bij de gouden 
regels. De Gebiedsagenda heeft te maken met een 
veelheid aan opgaven, die vaak dringend of expliciet 
van karakter zijn. De kans dat een ontwerp voor deze 
opgaven in strijd is met de gouden regels is aanwezig.
Daarnaast hebben we te maken met bestaande 
landschappen waarin de ontwerpen moeten worden 
toegepast. Niet alles is daar zomaar mogelijk, er 
moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met 
cultuurhistorie.
In zulke gevallen moeten de regels niet gezien worden 
als wetten waarop een bepaald ontwerp op moet 
worden afgekeurd en hoeft het ook niet te betekenen 
dat zo’n ontwerp niet bijdraagt aan de ruimtelijke 
kwaliteit. De regels zijn dan net als wat hierboven is 
beschreven, manieren om het gebied te bekijken, er 
met elkaar over te kunnen praten en richting te geven 
aan de ontwikkelingen.

De gouden regels zijn dus niet allesbepalend, maar 
kunnen wel een uitermate belangrijke rol spelen bij 
het ontwikkelen van de Gebiedsagenda. Dat de regels 
bijdragen aan het vergroten van samenhang en 
omgevingskwaliteit, maakt dat ze van grote betekenis 
zijn voor de toekomst van het IJsselmeergebied.

schatten. In het kader van de Gebiedsagenda kan dat 
bijdragen aan het inzien van de noodzaak om de regels 
op te nemen of mee te geven in toekomstige opgaven 
en projecten.

2  Ze zijn een gemeenschappelijke taal, die het gesprek 
rond de gebiedskwaliteiten faciliteert.
De gouden regels zijn een middel om het gesprek 
rondom het gebied, bepaalde ingrepen of een 
toekomstbeeld op gang te brengen. Ze kunnen echter 
ook dienen als een gemeenschappelijke taal, die 
bestaande gesprekken kan ondersteunen. Vanuit welke 
partij of invalshoek je het namelijk ook bekijkt, de regels 
zijn voor iedereen begrijpbaar en het behouden en 
versterken van de ruimtelijke kwaliteit is voor iedereen 
gunstig.

3  Ze bieden richtlijnen/kaders voor ruimtelijke 
ontwerpen.
De gouden regels zorgen voor het behouden en 
versterken van de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied. 
Bovendien zorgen ze voor samenhang en geven ze 
aan wat er nog mist of waar nog opgaven liggen. Het 
hier daadwerkelijk mee aan de slag gaan blijft vragen 
om een bepaalde deskundigheid, om de blik van een 
ruimtelijk ontwerper. Alle nieuwe ideeën ontmoeten 
elkaar uiteindelijk toch weer in de ruimte en vragen per 
locatie om een specifieke oplossing. Het maken van een 

10 brillen met 4 categorieën

In de gouden regels kunnen 4 verschillende categorieën 
of acties worden onderscheiden, namelijk: beschouwen, 
behouden, versterken en ontwikkelen. Begrijpen hoe 
deze werkwoorden opgevat moeten worden kan helpen 
om de regels op de juiste manier te lezen.

- Beschouwen. Dit houdt in dat er gekeken moet 
worden naar wat er al in het gebied aanwezig is. Er kan 
gebruik gemaakt worden van de bestaande kwaliteiten. 
Vaak gaat beschouwen samen met één van de andere 
categorieën. 

- Behouden. Dit gaat over ruimtelijke elementen 
die kenmerkend zijn voor het gebied. Ze hebben 
daarom een toegevoegde waarde en moeten worden 
beschermd of er moet zorgvuldig mee worden 
omgegaan.
Behouden komt regelmatig voor in combinatie met 
versterken.

- Versterken. Dit heeft betrekking op belangrijke 
kwaliteiten die al aanwezig zijn in het gebied, maar 
die nog niet zo worden ervaren of gebruikt, of die 
meer potentie hebben dan nu naar voren komt. Het 
is dus aan te raden hier iets te ondernemen om de 
huidige situatie te verbeteren. Dat kan namelijk een 
grote vooruitgang opleveren en iets toevoegen aan het 
gebied.

- Ontwikkelen. Dit geeft aan dat er iets ontbreekt. 
Binnen de grote lijnen die te vinden zijn in het gebied 
zijn een aantal missing links te ontdekken. Door hier iets 
toe te voegen of hierin aan te vullen zou de samenhang 
van het gebied en de ruimtelijke- of gebruikskwaliteit 
kunnen verbeteren.
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Met dank aan:
Albert Remmelzwaal

Milou Joosten
Maaike Bos

Van Eesteren leerstoel

Contact:
Marijke Koene

marijke.koene17@gmail.com






