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1   Inleiding
Naar een agenda voor het IJsselmeergebied

Voor het IJsselmeergebied is een aantal urgente opgaven 
opgesteld op het gebied van waterveiligheid, zoetwater, 
klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, waterkwaliteit, 
energieproductie, visserij, toerisme, recreatie en verstedelij-
king. Het gebied wordt gekenmerkt door multifunctioneel 
ruimtegebruik en is van grote landschappelijke en cultuurhis-
torische waarde. De zoektocht naar een goede balans tussen 
de opgaven voor water, natuur en verstedelijking draagt bij 
aan het vestigingsklimaat en de leefbaarheid in de gebieden 
die grenzen aan het IJsselmeergebied. Het bestaande beleid 
biedt hiervoor kaders, maar mist voldoende richtinggevend 
perspectief en concrete uitwerking. In het Nationaal Mileu 
Beleidsplan 2 (NMP2)  is opgenomen dat het Rijk samen met 
de andere partijen in het gebied meer synergie wil creëren 
tussen de verschillende opgaven en deelgebieden. De ambitie 
is om, vanuit een integrale blik op het IJsselmeergebied, het 
beleid van de verschillende overheden beter op elkaar af te 
stemmen en de beschikbare middelen optimaal in te zetten.

In september 2015 is gestart met de voorbereidingen voor de 
Agenda IJsselmeergebied en in het voorjaar 2016 is het Plan van 
aanpak door de kwartiermakende stuurgroep vastgesteld.
De op te stellen gebiedsagenda omvat de volgende elementen: 

•	 een richtinggevend perspectief 2050: economische en 
ecologische ambities voor het gebied;

•	 een adaptieve uitvoeringsagenda gericht op 2030;
•	 een kennis- en innovatieagenda.

Gedurende het proces wordt input geleverd aan de omgevings-
visies van rijk en regio.
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Functiekaart IJsselmeergebied
De blauwe iconen staan voor de kunstwerken en de uitvoering van kerntaken. De oranje iconen geven onderhoud, aanleg of uitbreidingen weer. De 
groene iconen hebben te maken met gebruiksfuncties. (Bron: Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021)
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1.1 Gebiedsdialogen  
Om tot een breed gedragen Agenda IJsselmeergebied te 
komen is een Plan van Aanpak opgesteld (zie hiervoor de 
website www.agendaijsselmeergebied2050.nl). In de verken-
ningsfase tot oktober 2016 zijn 3 gebiedsdialogen georgani-
seerd over verschillende thema’s die een rol spelen in het 
IJsselmeergebied. Door middel van ontwerpend onderzoek 
zijn ambities en oplossingen verkend voor opgaven op het 
gebied van natuur, waterkwaliteit, klimaatadaptatie, energie-
transitie, visserij, toerisme en recreatie
Tijdens deze bijeenkomsten zijn  verschillende betrokken 
partijen met elkaar in gesprek gekomen en  zijn wensen, 
ambities en opgaven en de dwarsverbanden hiertussen in 
kaart gebracht (zie figuur). Hiervoor zijn stakeholders met 
uiteenlopende achtergronden uitgenodigd: beslissers, 
uitvoerders, belangenbehartigers en gebruikers in het gebied. 
Als startpunt voor de dialogen is een thematisch basisdocu-
ment opgesteld met specifiek op het IJsselmeergebied 
gerichte informatie (zie ook hiervoor de website).

In mei en juni 2016 vonden de drie goed bezochte gebiedsdia-
logen plaats, steeds over verschillende thema’s die spelen in 
het IJsselmeergebied:
•	 19 en 26 mei 2016: natuur- en waterkwaliteit, drinkwater-

voorziening, visserij en recreatie;

•	 6 en 16 juni 2016: energie, water en landschap en 
cultuurhistorie;

•	 30 juni 2016: ruimtelijke adaptatie, zoetwatervoorziening, 
circulaire economie en havens en scheepvaart.

De bijeenkomsten waren achtereenvolgens in Heerhugo-
waard, Lelystad en Makkum. 

Een grote hoeveelheid aan ideeën en dromen voor het 
IJsselmeergebied is tijdens de bijeenkomsten verzameld en 
op kaarten weergegeven. Ook is inzichtelijk(er) gemaakt 
welke lopende en komende projecten, opgaven en 
ontwikkelingen er in het gebied spelen. Verder zijn bijbeho-
rende kennisvragen verzameld. Dit alles is terug te lezen in 
de verslagen per gebiedsdialoog op de website  www.
agendaijsselmeergebied2050.nl.

Daarnaast zijn de resultaten van de bijeenkomsten vertaald 
in meer overkoepelende verhaallijnen en systemen voor het 
gehele IJsselmeergebied, zijn kwaliteiten en knelpunten 
geformuleerd en zijn denkrichtingen voor de toekomstige 
ontwikkeling van het gebied uitgewerkt. Dit onderdeel 
vormt  de inhoudelijke synthese, waar voorliggend docu-
ment de weerslag van vormt. 

• natuur
• recreatie
• visserij
• drinkwater 
• waterkwaliteit

Dialoogronde 1

Publicatie Dialoog 1 Publicatie Dialoog 2

Oogstdocument Dialoogsessies
rode draden, systemen, kansen & knelpunten

denkrichtingen

Publicatie Dialoog 3

Dialoogronde 2 Dialoogronde 3

• energie
• waterveiligheid
• landschap
• cultuurhistorie 
• waterkwaliteit

• zoetwatervoorziening
• scheepvaart & havens
• ruimtelijke adaptatie
• circulaire economie

schema 1

Relatie tussen de dialoogronden en het oogstdocument
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Het voorgestelde proces voor de ontwikkeling van de Gebiedsagenda 
(bron: plan van aanpak gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050, februari 2016)

De totstandkoming van dwarsverbanden (cross-overs en concepten) 
(bron: plan van aanpak gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050, februari 2016)
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1.2 Synthesedag
Op 15 september 2016 vond een ‘synthesedag’ plaats. Tijdens 
deze bijeenkomst werd de omvangrijke oogst van dromen, 
ideeën, concepten, opgaven en dilemma’s uit de drie gebieds-
dialogen besproken. Aan de hand van voorliggend synthese-
document is gekeken hoe we een stap verder kunnen komen 
met de plannen én de toekomst van het IJsselmeergebied. Wat 
zijn de rode draden? Door welke bril willen we naar het gebied 
kijken? Hoe kunnen we regionale initiatieven met elkaar 
verbinden en met kansrijke concepten uit de gebiedsdialo-
gen? Hoe komen we tot zinvolle samenhangende pakketten. 
En welke stappen zetten we om tot het gewenste richtingge-
vend perspectief voor het IJsselmeergebied te komen? 
Bouwstenen voor dat perspectief zijn ook het advies van het 
College van Rijksadviseurs en de handreikingen voor ruimte-
lijke kwaliteit in het IJsselmeergebied, die worden ontwikkeld 
door de Van Eesteren leerstoel (TU Delft). De synthesebijeen-
komst markeert tevens de overgang van de verkenningsfase 
naar de vervolgfase: welke concepten/cross-overs zijn kansrijk 
om in de vervolgfase uit te werken. Welke partijen pakken 
deze op, zelfstandig of als verrijking/verbreding van bestaande 
initiatieven.  Mede op basis daarvan wordt een werkprogram-
ma opgesteld waarmee we gezamenlijk vorm en inhoud 
geven aan de vervolgfase: wat gaan we de komende periode 
doen en wie neemt wat voor zijn rekening als shareholder in 
het project? 

Van de synthesedag zelf is een apart verslag gemaakt dat op 
voornoemde website wordt geplaatst (www.agendaijssel-
meergebied2050.nl).

1.3 Synthesedocument
Voorliggend document, het ‘oogstdocument’, geeft allereerst in 
hoofdstuk 2 een aantal nationale trends en ontwikkelingen weer 
die (mogelijk) gevolgen hebben voor de toekomst van het 
IJsselmeergebied. In hoofdstuk 3 worden die trends aange-
scherpt bij het weergeven van de opgaven die in het gebied 
spelen, gerelateerd aan te bereiken doelen.  Hoofdstuk 4 
presenteert de oogst van de gebiedsdialogen over het 
IJsselmeergebied. Deze oogst wordt van een eerste duiding 
voorzien aan de hand van ‘rode draden’, systeemkaarten, kansen 
en knelpunten. Vervolgens worden in hoofdstuk 5, op basis van 
alle input, 5 denkrichtingen voor de toekomst geformuleerd.

Dit  is een tussenstand van een intensief proces. Met meer dan 
200 betrokkenen is tijdens de gebiedsdialogen gesproken, 
geschetst en nagedacht over de toekomst van het  
IJsselmeergebied en over de reeds lopende initiatieven en 
ideeën. De resultaten van deze gebiedsdialogen zijn verwerkt in 
publicaties die u ook kunt raadplegen op www.agendaijsselmeer-
gebied2050.nl. 

Dit synthesedocument diende als hulpmiddel om op 15 septem-
ber tijdens de synthesedialoog met elkaar in gesprek te gaan 
over de gewenste toekomst van het IJsselmeergebied.



12 agenda IJsselmeergebied 2050 | synthesedocument | oktober 2016  Hindelopen , foto: Ivo Vrancken



13agenda IJsselmeergebied 2050 | synthesedocument | oktober 2016  

2       Trends

De toekomst gaat gepaard met grote onzekerheden, wat het 
opstellen van een langetermijnperspectief lastig maakt. Met 
de studie ‘Welvaart en Leefomgeving’ proberen het Centraal 
Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) mogelijke toekomstbeelden op te stellen die beleidsma-
kers enig houvast geven bij het ontwikkelen van hun beleid. 
Vorig jaar presenteerden zij twee mogelijke toekomstbeelden 
voor Nederland: Hoog en Laag. De richtjaren zijn steeds 2030 
en 2050. Deze komen overeen met de richtjaren van de 
agenda voor het IJsselmeergebied 2050. Voor de beschrijving 
van de relevante trends voor het IJsselmeergebied hebben we 
dan ook gebruik gemaakt van de meest recent verschenen 
toekomstverkenning van het CPB en het PBL: Nederland in 
2030 en 2050, twee referentiescenario’s, welke gebaseerd zijn 
op de belangrijkste autonome ontwikkelingen (WLO scena-
rio’s).  Daarnaast hebben we onder andere gebruikt gemaakt 
van de eerder verschenen Horizonscan van het CPB en PBL, 
van de Deltascenario’s en van de Verkenning naar de 
Actualiteit van de Deltascenario’s.  In het hierna volgende 
hoofdstuk ‘Opgaven en ambities’ wordt een aantal door 
bovengenoemde studies genoemde meer nationale trends, 
specifieker uitgewerkt voor de te bereiken doelen in het 
IJsselmeergebied. 

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

•	 bevolking;
•	 circulaire economie;
•	 mobiliteit;
•	 klimaat en klimaat;
•	 water;
•	 toerisme en recreatie;
•	 landbouw, natuur en visserij;
•	 cultuurhistorie.

Wij realiseren ons dat we hiermee niet alle mogelijke thema’s 
bestrijken, maar hebben een selectie gemaakt van de in onze 
ogen voor dit gebied belangrijkste thema’s in of voor het 
ruimtelijk domein. 
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Bevolking

Vergrijzing
Onderstaande kaart laat zien met welk percentage het aantal 
65-plussers toeneemt in de gemeenten in het IJsselmeergebied 
in de periode tot 2040.

Groei vs. krimp
Onderstaande kaart laat de prognose zien of het inwonertal 
binnen een bepaalde gemeente in het IJsselmeergebied zal 
afnemen (blauw) of zal toenemen (rood) in de periode tot 2040.

Toename aantal huishoudens
Omdat huishoudens kleiner worden, zal het aantal huishoudens 
in de meeste regio’s nog wel toenemen. In het scenario Hoog1 

neemt het aantal huishoudens sterk toe. Kinderen gaan eerder 
het huis uit en blijven langer alleen wonen. Ouderen blijven 
langer zelfstandig wonen. Vooral het aantal alleenstaanden 
neemt dan ook sterk toe. In het scenario Laag neemt het aantal 
huishoudens (en alleenstaanden) maar amper toe in de 
toekomst.

1    In scenario Hoog is sprake van snelle technologische groei en een 
groeiende bevolking, mede door sterke arbeidsmigratie. In scenario 
Laag zetten trage technologische vooruitgang en een krimpende 
bevolking een rem op de economische groei.

BRON: PBL/CBS

Ontwikkeling aantal huishoudens per gemeente (2012-2040)

BRON: PBL/CBS

Bevolkingsontwikkeling per gemeente (2012-2040)

BRON: PBL/CBS

Aandeel inwoners 65 jaar of ouder per gemeente, 2040

Verstedelijking
Er zijn goede argumenten om te veronderstellen dat de steden 
blijven groeien. Niet alleen omdat de trek naar de stad doorzet , 
maar ook doordat de bevolking in de Randstad en andere 
steden relatief jong is en kinderen krijgt. In scenario Hoog, 
waarin sprake is van een relatief sterke concentratie, groeit de 
bevolking in de Randstad anderhalf keer zo hard als de totale 
Nederlandse bevolking. Het is echter ook denkbaar dat de trek 
naar de stad afzwakt en op termijn omdraait. In het scenario 
Laag, met een afzwakkende concentratie, daalt de bevolking in 
acht van de twaalf provincies. Groei is met andere woorden in 
de meeste delen van het land geen vanzelfsprekendheid meer.
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Circulaire economie 
Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende 
bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Hierdoor 
wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen 
zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Een circulaire economie is 
gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grond-
stoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van 
de winning van grondstoffen en consumptie.

BRON: PBL

Elementen voor circulaire economie

Luchtvaart
Luchtvaart is van belang voor Amsterdam en Lelystad. Onder 
invloed van wereldwijde groei van bevolking en economie, groeit 
de vraag naar luchtvaart snel. In het scenario Hoog is deze groei 
sneller dan de bestaande geluidrestricties toelaten. 

Slimme mobiliteit 
Er is steeds meer aandacht voor slimme mobiliteitsoplossingen. 
Slim reizen wordt onder andere gestimuleerd door Natuur en 
Milieu met de Hopper Campagne die in februari 2015 van start is 
gegaan. Op de website “ikbenhopper.nl” kan een overzicht 
worden opgevraagd met reismogelijkheden vanaf de opgege-
ven locatie: deelauto’s, flexwerkplekken, (OV-)fietsverhuur en –
stallingen, OV-haltes en stations, P&R-locaties en oplaadpunten.

Duurzame mobiliteit
Duurzame mobiliteit wint aan populariteit. Denk hierbij aan 
dubbele downsizing (kleinere auto’s en kleinere motoren) en de 
hybride en elektrische auto’s. Maar ook de e-bike, die in toene-
mende mate een rol speelt in het woon-werkverkeer.

Van bezit naar gebruik
Mobiliteitsbehoeften verschuiven langzaam van bezit naar 
gebruik. De auto als statussymbool neemt af en zeker voor 
consumenten in stedelijke gebieden is het bezit van een auto 
minder aantrekkelijk, vanwege parkeerproblemen en kosten 
voor het parkeren.

Energie en klimaat
Het  klimaatbeleid intensiveert.  Het tempo waarin en de ambitie 
waarmee dit gebeurt, verschillen echter duidelijk per scenario. In 
scenario Laag wordt rond 2030 duidelijk dat er geen bereidheid 
is om de bestaande klimaatafspraken verder aan te scherpen. In 
scenario Hoog komen rond 2025 juist stringentere klimaatafspra-
ken tot stand. 
Als gevolg hiervan loopt de CO2-prijs in scenario Laag op van 4 
euro per ton CO2 in 2013 naar 15 euro in 2030 en naar 40 euro 
per ton CO2 in 2050. In scenario Hoog zijn de CO2-prijzen 
beduidend hoger: 40 euro per ton CO2 in 2030 en 160 euro per 
ton CO2 in 2050.
In beide WLO-scenario’s raken het energiegebruik en de 
economische groei in absolute zin ontkoppeld: het energiege-
bruik daalt ondanks een groei van de economie. Dit betekent 
een trendbreuk met het energiegebruik in de periode tussen 
1990 en 2013. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door 
verbeteringen in de energie-efficiëntie als gevolg van het 
gevoerde klimaatbeleid.

Mobiliteit

Meer kilometers
Nederlanders leggen steeds meer kilometers af. In de auto, 
maar ook met het openbaar vervoer en op de fiets. 

Vrachtvervoer
De jaarlijkse groei van het vrachtvervoer over land komt in 
beide scenario’s uit onder het historisch gemiddelde. Het 
vrachtvervoer per spoor groeit relatief hard. De binnenvaart 
heeft ook profijt van de sterke groei van de internationale 
aan- en afvoer, maar ondervindt juist hinder van het teruglo-
pende aandeel van bulkgoed en van de stijgende brandstof-
kosten, omdat de binnenvaart in scenario Hoog gaat betalen 
voor zijn CO2-uitstoot.

Filedruk
Tot 2030 zijn er nog substantiële verbeteringen in het 
infrastructuurnetwerk voorzien. Bij het Lage scenario blijft de 
filedruk (congestie) daardoor onder of rond het niveau van de 
afgelopen jaren. In het Hoge scenario loopt de congestie na 
2030 weer op, vooral in de Randstad. 
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In zowel het Lage als het Hoge scenario neemt het aandeel 
hernieuwbare energie in het totale energiegebruik toe, van 
ongeveer 5 procent in 2013 tot 20-30 procent in 2030 en 40-50 
procent in 2050. De belangrijke hernieuwbare energiebronnen 
zijn biomassa, water, wind, zon, aardwarmte en warmte uit de 
lucht via de inzet van warmtepompen.
Fossiele energiedragers (kolen, olie en gas) blijven echter in 
beide scenario’s dominant in het primaire energiegebruik. Rond 
2030 worden nieuwe koolstofarme technologieën, die nu nog in 
ontwikkeling zijn, in scenario Hoog grootschalig toegepast. 
Voorbeelden zijn de afvang en opslag van CO2, nul-emissieau-
to’s (elektrische auto’s en auto’s op waterstof ), Nul op de 
Meter-woningen bij nieuwbouw en bij renovaties van bestaan-
de bouw.
Afvang en ondergrondse opslag van CO2 (Carbon Capture and 
Storage, CCS) is een belangrijke techniek waarmee forse 
emissiereducties kunnen worden bereikt. CCS laat zich in een 
mix met andere CO2-arme technologieën door haar kostenef-
fectiviteit moeilijk vervangen door andere technieken.
De energieopwekking zal verschuiven van grootschalig centraal 
naar kleinschalig lokaal.

Water
 In 2013 zijn 4 Deltascenario’s opgesteld  om Nederland voor te 
bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering (zie figuur) 
Het gaat daarbij om hogere én lagere rivierafvoer, veranderin-
gen in de extreme neerslag, zeespiegelstijging, bodemdaling en 
verzilting. 

Hieronder de belangrijkste resultaten:

•	 naar verwachting gaat de zeespiegel in de komende eeuw 
tussen 0,35 en 0,85 meter stijgen. Over een termijn van meer 
dan 200 jaar kan die stijging oplopen tot 2 meter;

•	 de snelle klimaatverandering maakt dat extreem lage én 
extreem hoge afvoeren van grote rivieren steeds vaker 
voorkomen, terwijl de zeespiegel extra stijgt. Zeer hoge 
rivierafvoeren kunnen in 2050 circa vijf keer zo vaak voorko-
men als nu;

•	 het wordt niet alleen warmer en droger, ook de kans op korte, 
heftige neerslag neemt toe. De extremen worden ook wat dat 
betreft groter. Tegelijkertijd neemt het verharde oppervlak in 
de steden toe, waardoor het regenwater slecht kan worden 
afgevoerd;

•	 de combinatie van sterke groei van bevolking en economie 
met een snelle klimaatverandering leidt tot grotere veilig-
heidsrisico’s, vooral in West-Nederland;

•	 de landbouw, op een kleiner oppervlakte, vraagt om de 
permanente beschikbaarheid van zoetwater van hoge 
kwaliteit, terwijl tegelijk de zoute kwel in West- en Noord-
Nederland toeneemt. Ook het waterverbruik in andere 
sectoren neemt toe;

•	 het peilbeheer wordt complexer door de toenemende 
verwevenheid van stad en platteland met zeer uiteenlopende 
lokale behoeften;

•	 de binnenvaart ondervindt in de tweede helft van de eeuw 
veel hinder van de slechte bevaarbaarheid van de Rijn. Door 
de verslechterde achterlandverbinding verliezen Amsterdam, 
Rotterdam en Antwerpen marktaandeel aan de Duitse en 
Franse zeehavens;

•	 in drooggelegde veengebieden blijft de bodemdaling 
doorgaan, met meer dan 1 meter per eeuw;

•	 extreem hoge afvoeren van de Rijn bij Lobith worden beperkt 
(‘afgetopt’) doordat in Duitsland al eerder overstromingen 
plaatsvinden. Het effect van overstromingen in Duitsland is 
echter dat een deel van de extreme neerslag in het 
Rijnstroomgebied niet via de reguliere Rijnbedding zal gaan, 
maar over de Duitse dijken heen Nederland zal bereiken en 
richting IJssel zal afstromen naar het IJsselmeer.

Verkenning Actualiteit Deltascenario’s
•	 De bandbreedte van de Deltascenario’s (2013) omvat ook de 

beperkte opwarming die het akkoord van Parijs (december 
2015) zich ten doel stelt. De klimatologische en hydrologische 
vooruitzichten voor de periode tot 2050 worden nauwelijks 
beïnvloed door Parijs; het effect daarvan is pas later 
merkbaar;

•	 de KNMI-klimaatscenario’s (2014) maken aanpassing van de 
bandbreedte van de Deltascenario’s niet noodzakelijk;

•	 de inzichten die de klimaatafspraken en de nieuwe scenario’s 

Klimaatscenario’s



17agenda IJsselmeergebied 2050 | synthesedocument | oktober 2016  

opleveren bevestigen dat het Deltaprogramma er goed aan 
doet niet alleen rekening te houden met de bovenkant 
(‘worst case’,meestal STOOM) of het midden van de 
Deltascenario’s. Het is van belang ook de consequenties van 
lage groei en geringe klimaatverandering in beeld te 
brengen voor opgaven als zoetwatervoorziening, bescher-
ming tegen overstroming en ruimtelijke adaptatie. De volle 
bandbreedte van de vier Deltascenario’s (DRUK, STOOM, 
RUST en WARM) is dus relevant, voor beide zichtjaren 2050 
en 2100.

Transitiescenario
De klimaatambitie van Parijs wijst in de richting van versnelde 
transitie naar duurzame ontwikkeling, waarbij een vergaande 
reductie van broeikasgasemissies moet leiden tot een 
beperking van de opwarming.  De (traag verlopende) zeespie-
gelstijging zal ook bij een succesvolle implementatie van de 
Parijs-afspraken doorstijgen tot ergens tussen 30 en 70 cm in 
2100. Deze combinatie van een grotere klimaatambitie en een 
sterke sociaaleconomische ontwikkeling leidt tot een variant 
‘DRUK –Parijs’. In dit transitiescenario zullen de opgaven voor 
waterveiligheid en zoetwater minder groot zijn, maar worden 
andere eisen gesteld aan landgebruik en waterbeheer. 

Toerisme en recreatie
Nederland ontwikkelt zich in toenemende mate tot ‘leisure-
land’ waar wonen, werken en winkelen niet meer zonder 
goede horeca- en belevingsconcepten kunnen. De groei 
concentreert zich vooral in de toeristisch en economisch sterke 
gebieden zoals de Randstad en de kustgebieden. Voor de 
langere termijn is er nog steeds sprake van een groeimarkt. We 
gaan meer buitenshuis eten, op meerdere momenten van de 
dag, gaan meer dagen of weekendjes weg en het nieuwe (flex)
werken zorgt voor toenemende zakelijke vraag. 
Consumententrends volgen elkaar zo snel op, dat wat vandaag 
‘in’ is, morgen weer ‘uit’ kan zijn. De levenscyclus van produc-
ten en concepten staat zo onder druk. Dit in combinatie met 
toenemende concurrentie, ook vanuit branchevreemde 
partijen zoals foodretailers en AirBnB, leidt tot een uitdagend 
speelveld. 
Groei van het aantal buitenlandse toeristen leidt tot toene-
mende vraag naar dagrecreatie, met name in de regio 
Groot-Amsterdam.
Veel commerciële jachthavens hebben de uitdaging om hun 
omzet op niveau te houden. Enerzijds komt dit door de forse 
concurrentie op met name prijs, anderzijds vergrijst de 
belangrijkste doelgroep en wordt ook het botenbestand in 
Nederland steeds ouder. Nieuwe generaties hebben minder 
behoefte aan bezit, kopen minder snel een duur zeiljacht of 
motorboot en kiezen vaker voor bijzondere, kleinschaligere 

vormen van waterrecreatie. Bij veel jachthavens staan bezet-
tingsgraden onder druk of verdwijnen de wachtlijsten lang-
zaam. Op korte termijn niet direct zorgwekkend, maar op 
langere termijn is het noodzakelijk om nieuwe doelgroepen aan 
te boren. 

Landbouw, natuur en visserij
De landbouw blijft de grootste grondgebruiker in Nederland, al 
is er een lichte afname van het areaal door uitbreiding van de 
bebouwde omgeving en meer ruimte voor natuur. 
De Europese milieuregels beperken in beide scenario’s de 
milieudruk. Emissies van ammoniak, lachgas, fijnstof en 
stikstofoxide dalen. 
Voor vermestende stoffen (fosfaat en nitraat) daalt de belasting 
in de intensievere landbouwgebieden nauwelijks. In scenario 
Hoog veronderstellen we dat de consument vaker bereid is te 
betalen voor andere productiewijzen, wat leidt tot een iets 
extensievere landbouw. Dit kan lokaal positief uitwerken voor 
de natuurwaarde en de waterkwaliteit.
We zien een transitie naar een duurzame visserij, waarbij de 
vangstcapaciteit in evenwicht is met het oogstbare visbestand.
Ten gevolge van klimaatverandering verschuiven de grenzen 
van de leefgebieden van een aantal planten- en diersoorten.

Verandering van ruimtegebruik volgens WLO-scenario’s, 2010 - 2050

BRON: PBL (Ruimtescanner)
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Cultuurhistorie
Er zijn verschillende trends die een belangrijke invloed hebben op 
het cultureel erfgoed in het IJsselmeergebied. Centraal in het 
rapport ‘Gisteren vandaag’ van het SCP, april 2015, staat de vraag 
welke plaats erfgoed in het leven van mensen inneemt. 
Uit de cijfers blijkt dat grote groepen Nederlanders een sterke 
interesse in cultuurhistorie en cultureel erfgoed hebben. De Open 
Monumentendag trekt de afgelopen jaren ongeveer 1 miljoen 
bezoekers. Musea, waar vooral erfgoed te zien is, telden in 2013 23 
miljoen bezoeken. Nederland telt honderden historische verenigin-
gen, met samen enkele honderdduizenden leden. Ruim een kwart 
van de bevolking is tot de erfgoedbeoefenaars te rekenen, door 
historische voorwerpen te verzamelen of op te knappen, door een 
stamboom of een (lokale) historische gebeurtenis te bestuderen of 
door een ambacht of historische gebeurtenis uit te beelden. Dat 
zijn ruim drie-en-half miljoen mensen.

Van de bevolking (12 jaar en ouder) is 80% in één of meer van 
deze vijf onderwerpen, zoals genoemd in de figuur, geïnteres-
seerd, en heeft 20% een sterke interesse in minstens één ervan. 
Dat zijn bijna drie miljoen mensen. Bij circa 20% van de 
bevolking is in geen enkele van de vijf vormen van cultureel 
erfgoed interesse, anderzijds toont circa 20% een sterke 
interesse. Zie figuur. 

Erfgoed leeft dus bij veel mensen. Vraagstukken rond identiteit 
en tradities maken het erfgoed actueel en historische connota-

ties zijn in trek, of ze nu echt zijn (historische binnensteden of 
vergeten groenten) of bedacht (historiserende bouw of 
ambachtelijke bieren, jenevers, worsten en kazen). 
Voor trends en toekomst perspectieven liggen daar aankno-
pingspunten en dan met name in de vrije tijd. Het weekendje 
weg en sociale contacten kunnen zeer wel erfgoed als decor of 
zelfs als ‘inhoud’ hebben. Maar daarmee is niet automatisch een 
brug geslagen tussen de (vrijetijds) interesses van de bevolking 
en het ‘officiële’ erfgoed van gevestigde instellingen. Dat is een 
uitdaging voor de instellingen die hun reikwijdte en hun 
draagvlak willen vergroten.

Interesse in erfgoed, bevolking 6 jaar en ouder; 2012 (in procenten)
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Urk, windpark Westermeerdijk
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3   Opgaven en Ambities

Aan het begin van de verkenningsfase is door een groep 
deskundigen een document met basisinformatie over het 
IJsselmeergebied gemaakt. Uit dit document zijn de belang-
rijkste opgaven en ambities voor het gebied verzameld. De 
opgaven volgen direct of indirect uit het bestaande beleid. Ze 
zijn hier ingedeeld in vijf overkoepelende ambities, die elkaar 
deels overlappen. In paragraaf 4.3 komt een deel van de 
opgaven weer terug, maar dan ingedeeld naar inhoudelijk 
thema. Dit zijn de opgaven die tijdens de gebiedsdialogen 
specifiek een rol hebben gespeeld.

Om optimaal bij te dragen aan de kwaliteit van het 
IJsselmeergebied is het van het grootste belang dat opgaven 
in samenhang met elkaar worden opgepakt. Dit is technisch-
inhoudelijk een uitdaging, maar misschien nog wel meer een 
zaak van goede governance. Het bevorderen van een samen-
hangende aanpak en het stimuleren van de governance die dit 
faciliteert is een belangrijke ambitie van de Agenda 
IJsselmeergebied 2050. Governance is daarbij in het Plan van 
Aanpak beschreven als “het geheel van samenwerkingen op 
politiek, bestuurlijk, juridisch, sociaal en organisatorisch 
gebied, met behoud van ieders specifieke 
verantwoordelijkheden”.
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Een robuuste inrichting

Het IJsselmeergebied moet voldoende robuust zijn ingericht, 
om bestand te zijn tegen veranderingen in de omgeving. De 
klimaatopgave springt daarbij sterk in het oog. 

Concrete doelen
•	 Het watersysteem is bestand tegen klimaatverandering. De 

klimaatverandering betekent grotere pieken en dalen in de 
wateraanvoer en een stijgende zeespiegel. Het gebied wordt 
zodanig ingericht en beheerd dat de waterafvoer, de 
veiligheid en de (drink)watervoorziening gegarandeerd 
blijven. Dit vraagt aanpassingen aan dijken, gemalen en 
spuisluizen, aan het peilbeheer in de meren en aan het 
gebruik van het beschikbare water in droge perioden. 

•	 Het ecologisch systeem kan goed functioneren, ondanks het 
intensieve gebruik van het gebied, de klimaatverandering en 
de komst van uitheemse plant- en diersoorten. Om dit te 
bereiken wordt de inrichting van het gebied verbeterd. Het 
gaat daarbij onder meer om geleidelijke land-waterovergan-
gen, meer ondiepe zones, verbetering van vismigratiemoge-
lijkheden, oplossen van de slibproblematiek in het 
Markermeer en een natuurlijker peilbeheer. De verbeterde 
inrichting leidt tot een meer divers systeem, dat minder snel 
uit evenwicht wordt gebracht.

•	 Er is een goed samenhangende infrastructuur van wegen, 
vaarwegen en havens, spoorwegen en luchthavens. De capaciteit 
en dimensies voldoen aan de eisen die het gebruik stellen.

Een flexibel beheer

Alle partijen in het IJsselmeergebied moeten flexibel zijn, zodat 
ze proactief kunnen inspelen op veranderingen. Het gaat 
daarbij zowel om veranderingen in klimaat en ecologie, als om 
maatschappelijke veranderingen. 

Concrete doelen
•	 Overheden en bedrijven spelen actief in op trends en 

ontwikkelingen. Bedrijven signaleren kansen; overheden 
leiden nieuwe ontwikkelingen in goede banen door te 
faciliteren en te reguleren.

•	 Het IJsselmeergebied is een proeftuin voor innovaties op het 
gebied van energie uit water, opslag van energie in watersy-
stemen, bouwen met de natuur en ecologische draagkracht.

•	 Er is actieve kennisuitwisseling en samenwerking tussen alle 
relevante partijen op het gebied van onderzoek en innovatie 
(‘IJsselmeeracademie’) om daarmee de toepassingsmogelijk-
heden in de praktijk te vergroten.

Een duurzaam gebruik

Het gebruik van het IJsselmeergebied moet duurzaam zijn, om de 
gebruikswaarde van het gebied te handhaven en om bij te dragen 
aan de duurzaamheidopgaven van Nederland als geheel. De 
energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaven 
voor Nederland voor de komende decennia, met grote ruimtelijke 
en sociaaleconomische effecten en innovatieve uitdagingen. 

Concrete doelen
•	 Het IJsselmeergebied draagt bij aan de energietransitie door 

de productie en opslag van duurzame energie, zowel op 
praktijkschaal als in pilots voor onderzoek en innovatie.

•	 De waterkwaliteit is op orde. De vervuiling met zogenaamde 
nieuwe stoffen (bijvoorbeeld hormonen en medicijnen) is 
onder controle en de nutriëntenbalans past bij nieuw 
geformuleerde integrale beleidsdoelstellingen voor zowel de 
waterkwaliteit als de natuur en de visserij. 

•	 De visserij is duurzaam, wat betekent dat de visvangst past bij 
het aanwezige visbestand.

•	 De delfstofwinning, het omgaan met slib en de verwerking 
van organische restproducten passen bij een circulaire 
economie, waarbij grondstoffen efficiënt worden gebruikt en 
de potentiële waarde van materialen die nu nog als afval of 
probleem worden gezien, maximaal wordt benut.

Een aantrekkelijke verblijfplaats

De factoren die het IJsselmeergebied aantrekkelijk maken als 
woon- en verblijfplaats moeten beschermd en waar mogelijk 
versterkt worden bij de uitvoering van projecten als stadsuit-
breiding, energieprojecten, dijkversterkingen en intensivering 
van het gebruik. Het gaat daarbij om landschap, cultuurhistorie, 
natuur en een breed pallet aan recreatiemogelijkheden.

Concrete doelen
•	 De verscheidenheid en de ‘leesbaarheid’ van het landschap 

zijn behouden en waar mogelijk versterkt, doordat nieuwe 
ontwikkelingen voortbouwen op de bestaande situatie.

•	 De herkenbaarheid van de cultuurhistorie is in stand geble-
ven en, waar mogelijk, versterkt. Voor specifieke objecten en 
structuren zijn economische dragers gevonden, waardoor ze 
in stand kunnen blijven. Waar noodgedwongen waarden zijn 
aangetast, zijn die goed onderzocht en gedocumenteerd.

•	 De natuurwaarden worden goed beschermd, zonder dat 
daardoor ontwikkelingen in het gebied onmogelijk worden 
gemaakt. Dit gebeurt door aanpassing van het beleid en een 
robuuste gebiedsinrichting.
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•	 Voor de meer lokale en regionale recreatie is de toeganke-
lijkheid van oevers vergroot en het routenetwerk (wandelen 
en fietsen) versterkt. Meer recreatiemogelijkheden langs de 
oevers is ook in het kader van de klimaatadaptatie (toename 
warme perioden) een punt van aandacht.

Een sterke economie

De regionale economie moet sterk blijven. Dit vraagt blijvende 
aandacht in tijden van vergrijzing, groei- en krimpregio’s, 
veranderende productietechnieken en verschuivingen in 
(internationale) concurrentieposities. Een sterke economie is 
van belang voor de inwoners van het gebied, maar is ook 
noodzakelijk om de waarden van het gebied duurzaam in 
stand te kunnen houden. 

Concrete doelen
•	 Er zijn meer aantrekkelijke toeristische bestemmingen 

(locaties, arrangementen, verblijfsmogelijkheden) ontwik-
keld. Ze dragen bij aan de regionale economie, maar ook 
aan de toeristische draagkracht van de metropoolregio 
Amsterdam. Naast vergroting van het aanbod is een goede 
vermarkting van de mogelijkheden van belang.

•	 Het gebied biedt voldoende aantrekkelijke woonmilieus, 
waarmee de regionale krimp wordt geremd en onbeheers-
bare groei van de regio Amsterdam wordt beperkt.

•	 De landbouwsector is blijvend een belangrijke economische 
drager, door het gebruik van innovatieve en duurzame 
technieken en verbreding met landschappelijke en toeristi-
sche doelstellingen.
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4  De oogst

De eerder genoemde drie gebiedsdialogen hebben zoals 
gezegd een rijke oogst opgeleverd aan ‘droombeelden’ per 
sector, kansrijke cross-overs tussen verschillende sectoren, 
maar ook zijn dilemma’s en knelpunten in beeld gebracht. 

In dit hoofdstuk wordt ‘het net opgehaald’ en een eerste 
duiding van de oogst gemaakt. Gestart wordt met het 
benoemen van een aantal algemene bevindingen, die als rode 
draden dwars door de verschillende thema’s heen naar boven 
zijn gekomen. Vervolgens worden de belangrijkste opgaven en 
ambities in kaart gebracht zoals die tijdens de dialoogsessies 
aan de orde zijn gekomen. Dit gebeurt aan de hand van een 
aantal ‘systeemkaarten’. Daarna worden de belangrijkste 
kansrijke combinaties (cross-overs) en gesignaleerde knelpun-
ten benoemd.    
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4.1 Rode draden
Het geheel en de delen
Een vaak terugkerende vraag is die naar de identiteit van het 
IJsselmeergebied. Er is sprake van een grote variatie aan 
deelgebieden, een veelheid aan opgaven en betekenissen en 
een verscheidenheid aan aangrenzende landschappen. Wat 
bepaalt de identiteit van het IJsselmeer als geheel, wat geeft 
samenhang? En wie maakt zich hier sterk voor? Wat kan of 
moet er op lokale schaal en waar is er afstemming of regie op 
de schaal van het IJsselmeergebied als geheel noodzakelijk? 
Het IJsselmeergebied zoals we het nu kennen is het resultaat 
van een eeuwenlange ontwikkeling met steeds nieuwe 
‘verhaallijnen’: wat gaat het verhaal van het IJsselmeergebied 
richting 2050 bepalen?

Complex van systemen
Het IJsselmeergebied laat zich beschrijven als een complex 
van verschillende deelsystemen op het gebied van water, 
natuur, recreatie, infrastructuur etc. Deelsystemen met veel 
onderlinge relaties en afhankelijkheden; ingrepen in het 
watersysteem hebben directe gevolgen voor natuur en 
recreatie bijvoorbeeld. Er is behoefte aan een beter inzicht in 
de werking van de systemen en hun onderlinge relaties om 
daar vervolgens beter op te kunnen sturen. 

Proeftuin
In het IJsselmeergebied worden op verschillende plekken 
experimenten uitgevoerd die als doel hebben de werking van 
de verschillende systemen beter te begrijpen. De Marker 
Wadden, Koopmanspolder, de vismigratierivier; het zijn 
voorbeelden van ontwikkelingen die het IJsselmeer als 
proeftuin op de kaart zetten.  Dergelijke experimenten kunnen 
bijdragen aan een beter begrip van de werking van het 
systeem, aan kennisontwikkeling en community-vorming 
(IJsselmeeracademie). Tegelijkertijd ligt hiermee het risico van 
verrommeling op de loer: wat betekent de optelsom van alle 
goed bedoelde initiatieven voor de kwaliteit van het gebied 
als geheel?

Kansen voor verbinding
Er worden veel kansen gezien voor het koppelen van opgaven 
en ambities. Het IJsselmeergebied heeft betekenis voor veel 
verschillende sectoren. Het realiseren van sectorale ambities is 
dikwijls lastig; koppeling met andere functies maakt het 
realiseren van plannen en ideeën kansrijker en interessanter. 
De eerder genoemde Marker Wadden, Koopmanspolder en 
ook de Afsluitdijk, zijn hiervan lichtende voorbeelden. Tijdens 
de dialogen zijn in aanvulling hierop meerdere kansrijke 
‘cross-overs’ benoemd. 

Governance
Hoe geven we sturing aan de ontwikkelingen in het 
IJsselmeergebied? Dit vraagt om samenwerking en afstem-
ming tussen de verschillende betrokken partijen. En rond het 
IJsselmeer zijn dat er nogal wat. Rollen en taken van de 
verschillende overheden verschuiven, met minder rijksbemoei-
enis en meer verantwoordelijkheden voor provincies en 
gemeenten. Ook waterschappen spelen een belangrijke rol bij 
de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Daarbij speelt ook 
nadrukkelijk de vraag hoe ontwikkelingen ‘van onderop’ (denk 
aan maatschappelijke organisaties, ondernemers en burgers 
met ambities, belangen en plannen) worden betrokken. 

4.2 Systemen
In het IJsselmeergebied worden 7 deelsystemen onderscheiden. 
Op basis van de gebiedsdialogen zijn deze systemen bepaald en 
ingevuld.  Per deelsysteem zijn niet alleen de belangrijkste 
opgaven en ambities in kaart gebracht en puntsgewijs beschre-
ven, maar ook de mogelijk te nemen maatregelen. De kaarten 
en opsommingen geven een weerslag van de oogst zoals die 
tijdens de dialoogrondes is opgehaald en vormen tevens een 
nadere invulling van de opgaven en ambities per thema, zoals 
verwoord in hoofdstuk 3.
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Houtribdijk
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Water
veilig, schoon & zoet 

Garanderen waterafvoer 
•	 Garanderen	van	waterafvoer	naar	Waddenzee	door	het	vergroten	van	pomp-	en	spuicapaciteit	Afsluitdijk
•	 Verminderen	van	afvoer	door	vasthouden	(bergen)	van	water	in	regionale	systemen
•	 Oplossen	van	kwelproblematiek	door	aanleg	van	Randmeer	NOP

Voldoende zoetwater
•	 Behoud	IJsselmeer	als	strategische	zoetwatervoorraad	voor	landbouw	en	drinkwater	
•	 Vasthouden	en	benutten	van	zoetwater	in	de	gebieden	rondom	het	IJsselmeer	

Een goede waterkwaliteit
•	 Behoud	hoge	waterkwaliteit	van	de	Randmeren
•	 Verbeteren	van	waterkwaliteit	door	meer	geleidelijke	land-water	overgangen	(zuiverende	werking	vegetatie,	slibvang)
•	 Oplossen	van	de	slibproblematiek	Markermeer:	doorlaatbare	Houtribdijk	voor	betere	doorstroming	en	slibvang	(Marker	Wadden)
•	 Bovenstroomse	voorzuivering	van	toestromend	(rivier)water

Veiligheid op orde 
•	 Innovatieve	dijkversterking;	verbinden	met	andere	opgaven	(integraal),	aansluitend	bij	de	karakteristieken	van	de	deelgebieden	

(maatwerk, onderscheid oudland-nieuwland) 
•	 Compartimentering:	zonering	in	verschillende	veiligheidsregimes
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Natuur
een robuust natuurlijk systeem

Schoon en rijk water 
•	 Verbeteren van de waterkwaliteit (aanpakken chemische verontreinigingen)
•	 Zorgdragen voor een goede nutriëntenbalans: voldoende voedsel voor een gezonde visstand
•	 Benutten schoon kwelwater vanaf de Veluwe
•	 Herstel onderwater natuur in het Markermeer door slibvang en doorstroming  

Meer dynamiek 
•	 Introduceren van een zoet-zout gradiënt in het IJsselmeer
•	 Een meer dynamisch en flexibel waterpeil
•	 Verbeteren van de doorstroming 

Verbeteren connectiviteit 
•	 Verbinden van natuurgebieden binnen en buiten het IJsselmeergebied
•	 Opheffen van barrièrewerking door dammen (doorlaatbaar maken van de  Houtribdijk en Afsluitdijk) 

Vergroten diversiteit 
•	 Ontwikkelen van meer land-water overgangen langs de kust en oevers
•	 Aanleg van eilanden (uitbreiding Marker Wadden), met name voor vogels en als kraamkamers voor vis
•	 Verbeteren van de visstand (meer soorten, meer vis)
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Landbouw & Visserij
een duurzaam rijke oogst

Verduurzaming landbouw
•	 Regionale differentiatie en specialisatie op basis van karakteristieken per deelgebied
•	 Ontwikkelen van gesloten systemen per regio (mest, grondstoffen, energie: circulaire economie)
•	 Innovatie in agrarische productie door ontwikkeling van alternatieve teelten (nat, zilt)

Ontwikkeling duurzame visserij
•	 Verbeteren van de visstand door opheffen van barrièrewerking dammen (passeerbaarheid dammen en sluizen), meer zoutinvloed 

(uitwisseling met Waddenzee), ontwikkelen van luwe paaiplaatsen, kraamkamers voor jonge vis
•	 Verbreden van visserijactiviteiten door vangst van exoten 
•	 Intensiveren van visserij door visteelt in kwekerijen
•	 Verbreden van visserij door nevenactiviteiten op het gebied van natuurbeheer, recreatie (sportvisserij, boottochten) en energie (water-

planten oogsten voor biomassa) 
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Wonen, werken en transport
luwte & dynamiek: aantrekkelijk wonen en een duurzame 
economische ontwikkeling

Aantrekkelijke woonmilieus
•	 Ontwikkelen van aantrekkelijke stedelijke woonmilieus aan en op het water bij Amsterdam en Almere (IJmeer)
•	 Verbeteren van de uitloopmogelijkheden in de regio Amsterdam, over land en over water (IJmeer, Markermeer, Randmeer) 
•	 Ontwikkelen van aantrekkelijke woonlandschappen op afstand maar goed verbonden met werkgebieden (Friesland, Noord-Holland, 

Veluwezoom)
•	 Verbeteren en verder ontwikkelen van het personenvervoer over water door een netwerk van waterbussen en -taxis
•	 Behoud en ontwikkelen van de eigen (kleinschalige) karakteristieken van de (historische) havenstadjes

Versterken van de economie
•	 Versterken van en samenwerken tussen de 3 havens binnen de ‘gouden driehoek’  
•	 In stand houden en optimaliseren van de bestaande vaarroutes 
•	 Verbeteren van de passeerbaarheid van sluizen en opheffen van barrièrewerking door kruisende infrastructuur (bruggen)
•	 Ontwikkelen van multimodale overslagpunten tussen vervoer over water, weg en spoor

 





Recreatie
een toegankelijk, aantrekkelijk en gevarieerd waterlandschap

Versterken van de recreatieve kwaliteit 
•	 Benutten van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten als aantrekkelijk decor voor recreatie (oude land, nieuwland, groot 

open water)
•	 Versterken van het toeristisch-recreatief profiel, aansluitend bij de belangrijkste troeven van het gebied:  
	 	 •	 Het	Blauwe	Hart	(openheid,	waterrecreatie)	 
	 	 •	 Zuiderzeehistorie	(stadjes,	erfgoed)	 
	 	 •	 Hollandse	ingenieurskunst	(Afsluitdijk,	polders)	 
	 	 •	 De	Nieuwe	Wildernis	(maakbare	natuur,	Oostvaardersplassen,	Marker	Wadden)

•	  Vergroten van recreatieve aantrekkelijkheid door het ontwikkelen van nieuwe, passende bestemmingen op en langs het water
•	 Verbeteren van verblijfskwaliteit van oevers (strandjes, havens, visplekken, etc.)

Verbeteren van de recreatieve toegankelijkheid
•	 Verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van oevers: ontwikkelen van routes over de dijken
•	 Verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het water: havens, aanlegvoorzieningen, veerverbindingen, verbeteren 

passeerbaarheid dammen en sluizen

 





Energie
transitie naar duurzame energieopwekking

Een robuust energienetwerk 
•	 Uitbreiden van de hoofdstructuur van het energienetwerk met verbinding(en) naar het noorden; een ringstructuur rond het IJsselmeer 

waarlangs vraag en aanbod worden georganiseerd 
•	 Ontwikkelen van locaties voor energieopslag (bijv. in de vorm van valmeren) als buffer en stopcontact   

Energiebesparing 
•	 Beperken van de energievraag door besparingsmaatregelen in het stedelijk gebied (isolatie, energiezuinige woningen etc.)
•	 Inzetten op ontwikkelen van energieneutrale regio’s (zelfvoorzienend)  

Opschalen en optimaliseren beproefde technieken duurzame energieopwekking
•	 Optimaal benutten van geothermie voor warmtevraag in het stedelijk gebied
•	 Uitbreiden en optimaliseren van grootschalige opstellingen van windturbines op land (polders) en delen van het water
•	 Uitbreiding van het areaal zonnevelden op zowel land als drijvend op water 
•	 Opschalen van verwerking biomassa door vergisting, zowel in landbouw als door de oogst van hinderlijke waterplanten  
•	 Slim koppelen van verschillende vormen van energieopwekking; dubbel ruimtegebruik en efficiëntere energielevering 

Onderzoek naar innovatie vormen van energie
•	 Opzetten van testlocaties voor o.a. blue energy, getijde-energie, aqua-battery etc.

 





Landschap & cultuurhistorie
behoud door ontwikkeling

Karakteristieke landschappen
•	 Behoud van openheid, rust, ruimte en duisternis van het grote open water
•	 Behoud door ontwikkeling van de karakteristieke landschapstypen langs het IJsselmeer (oudland en nieuwland)
•	 Behoud van de karakteristieke kustvormen (grillige kust door systeem van oude dijken, rechte kust door systeem van nieuwe harde 

dijken)
•	 Behoud van de kenmerkende reeks van groter wordende ruimtematen van het water (IJmeer-Markermeer-IJsselmeer-Waddenzee) 
 
Cultureel erfgoed
•	 Cultuurhistorie (zoals het Zuiderzeeverleden en de Hollandse ingenieurskunst) benutten ter inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen 
•	 Behoud door ontwikkeling van het erfgoed op het oude land en de oude ‘Zuiderzeebodem’: Zuiderzee-erfgoed als historische steden, 

havens archeologische vondsten en de voormalige eilanden (Schokland, Urk, Wieringen, Marken) 
•	 Behoud door ontwikkeling van het erfgoed van de Hollandse ingenieurskunst zoals dijken, dammen, sluizen, polders en 

droogmakerijen
•	 Behoud van maritiem erfgoed op locaties met historische scheepswrakken

 





4.3 Kansen en knelpunten

De opgaven en ambities per deelsysteem zijn te vertalen naar 
concrete projecten, ideeën en programma’s. Koppeling van 
dergelijke sectorale bouwstenen aan projecten en opgaven 
vanuit andere thema’s leidt tot mogelijk kansrijke ‘cross-overs’ of  
koppelkansen. Anderzijds zijn er ook zaken die wrijving geven, 
bouwstenen die op gespannen voet kunnen staan met 
andere ambities. 

Deelsystemen
droombeelden, opgaven & ambities

Bouwstenen
(voorbeelden)

water

natuur

wonen, werken & transport

recreatie

landbouw & visserij

landschap & cultuurhistorie

energie

opheffen 
barrieres 
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Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste kansen 
(cross-overs) en knelpunten (wrijving) die tijdens de dialoog-
rondes als zodanig zijn geïdentificeerd. De volgende pagina’s 
beschrijven deze meer uitgebreid.





Kansrijke koppels & cross-overs 

natuur x waterveiligheid: de vooroever 
Combinatie van natuurontwikkeling en dijkversterking door 
de aanleg van een vooroever. De vooroever beschermt de dijk 
tegen golfslag en voorkomt de noodzaak voor een dijkver-
zwaring. Tegelijkertijd biedt het kansen voor 
natuurontwikkeling.

waterberging x landbouw x visteelt: de 
achteroever
Combinatie van seizoensberging van water met alternatieve 
landbouwvormen (natte teelten) en visteelt, in een zone 
direct achter de dijk. Ook natuurontwikkeling en recreatie kan 
hiermee gecombineerd worden.

natuur x energie x recreatie: het valmeer
Energie opslag in de vorm van een valmeer (benutten 
peilverschil water), combineren met natuurontwikkeling en 
recreatief gebruik van dit eiland.

waterveiligheid x energie: electrisch zandwinnen
Dijkversterking realiseren door ter plekke opgewekte wind- 
en/of zonne-energie aan te wenden voor zandwinning en 
opspuiten.

energie x recreatie x visserij: fonteinkruid oogsten
Het voor de recreatievaart hinderlijke fonteinkruid maaien, 
drogen en verwerken tot biomassa voor energieopwekking. 
Nieuwe inkomstenbron voor vissers.   

recreatie x visserij x natuur: met de visser mee
Verbreding van de visserij in het IJsselmeer door de ontwikke-
ling van recreatieve arrangementen (‘met de visser mee’) en 
een rol als natuurbeheerder.

waterkwaliteit x recreatie x natuur: eilanden
Aanleg van eilanden waarbij sediment wordt vastgelegd 
(verbetering waterkwaliteit), nieuwe biotopen worden 
gecreëerd (natuurontwikkeling) en nieuwe recreatieve 
bestemmingen worden gerealiseerd.

energie x energie: energiekoppels
Combinatie van verschillende vormen van energieopwekking 
en opslag: windturbines en zonnepanelen in combinatie met 
opslag in de vorm van valmeren. Efficiënt meervoudig 

ruimtegebruik: windturbines in het water, daaronder 
drijvende zonnepanelen en daaronder algenkweek als 
biomassaproductie.

recreatie x cultuurhistorie: herbestemming
Nieuwe (recreatieve) bestemmingen en daarmee economi-
sche dragers voor te behouden historisch erfgoed. 

transport x landbouw x natuur x circulaire econo-
mie: sedimentmotor
Het overtollig sediment (slib) uit het systeem benutten voor 
andere functies zoals  ophogen van landbouwgrond (tegen-
gaan bodemdaling), aanleg van nieuwe natuur (eilanden, 
oevers). Slib invangen door slim gebruik te maken van 
stromingsprocessen. Sediment winnen uit baggeren van de 
vaargeulen. 

scheepvaart / havens x transport: de gouden 
driehoek
Versterken van economische ontwikkeling door samenwer-
king van de havens in driehoek Lelystad-Zwolle-Urk. 
Verbeteren van infrastructuur, opheffen barrières en ontwik-
kelen van multimodale knooppunten. 

wonen/werken x recreatie x landschap en cultuur-
historie: Amsterdam Central Lake
Versterken van de betekenis van het IJsselmeergebied als 
woon-, werk- en recreatieomgeving voor de metropool 
Amsterdam, door ontwikkelingen sterker te relateren aan het 
water. De unieke landschappelijke kwaliteiten benutten als 
(economische) vestigingsfactor. 

kennis: de IJsselmeer academie
Uitwisselen en ontsluiten van kennis rondom het 
IJsselmeergebied. Dit biedt tevens kansen voor ‘community-
vorming’ rond het gebied. 

 



Wrijvingspunten & dilemma’s   

waterkwaliteit x natuur: nutriënten
Ten behoeve van drinkwaterwinning - en in het kader van de 
KRW (Kaderrichtlijnwater) doelen - is het streven gericht op 
schoon, helder water. Voor natuur en m.n. voor een gezonde 
visstand, is het echter van belang dat er voldoende nutriënten 
in het water zitten – beide matchen niet met elkaar.

watervoorziening x natuur: zoet versus zout
Vanuit natuur is het opheffen van de barrièrewerking van de 
Afsluitdijk gewenst om zodoende meer dynamiek en zout 
water in het systeem te krijgen. Vanuit drinkwaterwinning en 
watervoorziening voor de landbouw is verzilting van het 
watersysteem juist zeer ongewenst.

waterveiligheid x landschap/natuur/recreatie/
cultuurhistorie: dynamiek versus stabiliteit 
In de toekomst kunnen klimaatverandering en aanpassingen 
in het waterbeheer leiden tot grotere peildynamiek, waarbij 
ook hogere waterstanden kunnen optreden. Dit staat  op 
gespannen voet met bestaande waarden op het gebied van 
natuur, recreatie en cultuurhistorie. 

waterveiligheid x natuur/visserij: barrières
Voor een gezonde visstand vormen de dijken en dammen in 
het gebied momenteel belangrijke barrières, die uitwisseling 
tussen verschillende populaties bemoeilijken. Vanuit water-
veiligheid is de barrièrewerking echter juist van belang.

energie x landschap/cultuurhistorie: windturbines 
versus openheid/kleinschaligheid
Er is een belangrijk spanningveld tussen de plaatsing van 
grootschalige opstellingen van windturbines en de land-
schappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. 
Enerzijds gaat het daarbij om de aantasting van de openheid, 
de ‘leegte’ van het gebied. Anderzijds ook om de kwetsbaar-
heid van de kleinschalige, cultuurhistorische waardevolle 
gebieden, waar grootschalige opstellingen zich moeizaam 
mee verhouden. 

energie/water x landschap: zelfvoorzienend versus 
leverend
Een vraagstuk dat zich voordoet is in hoeverre het 
IJsselmeergebied als geheel of de deelgebieden daarbinnen 
‘zelfvoorzienend’ dan wel ‘leverend‘ zijn. Dit speelt vooral bij 

de thema’s energie en water. Wanneer deelgebieden ‘hun 
eigen broek ophouden’ voor wat betreft watervoorziening, 
wordt de betekenis van IJsselmeer hiervoor minder van 
belang; maar dat vraagt dan wel om ingrepen in het lokale 
watersysteem. Omgekeerd: wanneer het IJsselmeergebied 
een belangrijke rol wordt toegedacht in het opwekken van 
duurzame energie voor Nederland als geheel of de 
Amsterdamse regio, dan zal dat effecten hebben op het 
landschap.

energie/natuur/water x landschap: proeftuin of 
verrommeling
Op verschillende plekken in het IJsselmeergebied vinden 
interessante experimenten plaats waarbij opgaven op het 
gebied van water, natuur en recreatie met elkaar worden 
verbonden (Marker Wadden, Koopmanspolder, Afsluitdijk. 
etc.). Op dergelijke plekken worden ervaringen opgedaan om 
te komen tot betere en slimmere oplossingen en er wordt 
veel kennis opgedaan. Het IJsselmeergebied als proeftuin van 
innovatie is een aansprekend perspectief dat bij een verdere 
ontwikkeling het risico in zich draagt van versnippering als 
samenhang tussen dergelijke initiatieven ontbreekt. 

visserij x natuur: visstand
Zowel natuur als visserij zijn gebaat bij een gezonde visstand 
in het IJsselmeergebied. Voor de afsluiting van de Zuiderzee 
speelde de visserij een belangrijke rol in het gebied. In de 
huidige situatie is er echter te weinig vis voor een economisch 
rendabele visserij in traditionele vorm. Tegelijkertijd is de 
visserij sterk verbonden met de historie, het landschap 
(havenstadjes) en de cultuur ter plekke.  

wonen/werken x landschap/cultuurhistorie: 
metropolitane druk
Verstedelijking heeft de laatste decennia in toenemende mate 
een belangrijk stempel gedrukt op met name het zuidweste-
lijk deel van het IJsselmeergebied (MRA-regio). Deze ontwik-
keling zal zich naar verwachting verder voortzetten; de 
ontwikkeling van nieuwe woon- en werkgebieden en 
bijbehorende infrastructuur zal een druk op de bestaande 
landschappelijke en cultuurhistorie waarden in het gebied 
betekenen. 



Makkumerwaarden, Friesland
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5   Vizier op 2050: denkrichtingen 

De Agenda IJsselmeergebied richt het vizier op 2050, het lange 
termijn perspectief. Waar willen we de komende decennia 
heen met het IJsselmeergebied? En wat moeten we daar nu 
dan voor gaan doen? De resultaten van de dialoogsessies 
leveren nuttige bouwstenen voor een discussie over de 
gewenste koers (een richtinggevend perspectief ). Er liggen 
kansen, maar er zijn ook knelpunten en dilemma’s die vragen 
om keuzes of slimme oplossingen. Daarmee zijn er verschil-
lende toekomsten denkbaar voor het IJsselmeergebied. 

Om het gesprek over de gewenste ontwikkelrichting van het 
gebied te voeden is een aantal denkrichtingen geschetst. Deze 
denkrichtingen, gebaseerd op alle input uit de gebiedsdialo-
gen, zijn te zien als 5 verschillende ‘brillen’ op de toekomst van 
het gebied. Elke bril biedt een eigen integraal perspectief, 
waarbij steeds verschillende accenten worden gelegd. Deze 
verschillende brillen zijn bedoeld om het spectrum aan 
mogelijkheden inzichtelijk en bespreekbaar te maken en 
helder te maken waar keuzes en kansen liggen.

De brillen beogen daarnaast voeding te geven aan een discussie 
met alle betrokken partijen in het gebied over de gewenste 
ontwikkelingen, niet alleen op het niveau van het 
IJsselmeergebied als geheel, maar ook op het schaalniveau van 
de deelgebieden. Wat betekenen deze brillen voor een gebied 
als de Randmeren, de Friese kust, Waterland en het Markermeer 
etc.? Welke projecten en opgaven spelen hier specifiek, welke 
gebiedskenmerken zijn hier van belang? 
Tijdens de synthesebijeenkomst wordt ten aanzien van de 
gewenste ontwikkelingen met de betrokken partijen een eerste 
aanzet gemaakt.



Vijf brillen
Het IJsselmeergebied zoals we dat nu kennen is het resultaat 
van een eeuwenlang ontwikkelproces. Het is een gebied met 
een rijke historie, waarbij structuren en elementen uit 
verschillende tijdslagen het landschap van vandaag de dag 
vormen. De identiteit van het gebied hangt daardoor samen 
met verschillende ‘verhaallijnen’ die bepalend zijn geweest 
voor de vorming van het gebied. 
De verschillende ‘brillen’ haken aan bij de verschillende 
verhaallijnen en trekken deze door naar de toekomst. Ook 
worden er nieuwe verhaallijnen toegevoegd.

De verhaallijnen in vogelvluchtVerhaallijnen

zuiderzee(historie)
ingenieurskunst

metropoolvorming
het nieuwe land

energietransitie2016 2050?

Zuiderzeehistorie
Rond de Middeleeuwen was hier sprake van een zoet 
binnenmeer dat Aelmere heette. Dit heeft zich later ontwik-
keld tot een zoute binnenzee, de Zuiderzee. Deze Zuiderzee 
stond in open verbinding met Wadden en Noordzee en 
kenmerkte zich door een grote dynamiek. Visserij en handel 
speelden een belangrijke rol. Kenmerkende structuren zijn de 
oude stadjes, havens en dijken, maar ook de patronen in de 
ondergrond (geulen en platen) refereren aan deze tijd.   

Ingenieurskunst
Om de zee te beteugelen en het land te beschermen wordt de 
Zuiderzee afgedamd. Met de aanleg van de Afsluitdijk 
ontstaat een zoet binnenmeer. Delen van voormalige 
Zuiderzee worden ingepolderd. Beeldbepalende structuren 
zijn de Afsluitdijk, de Houtribdijk en de droogmakerijen; fraaie 
staaltjes van Nederlandse ingenieurskunst. 

Het Nieuwe Land 
Het nieuw verworven land wordt na de Tweede Wereldoorlog 
tot de jaren ‘70 planmatig en rationeel ingericht; het land-
schap wordt gericht op grootschalige agrarische productie. 
Een ‘modern’ gebied, met nieuwe productiemethoden en 

ruimte voor innovatie en vernieuwing. Kenmerkend is het 
grootschalige karakter, de rationele verkaveling, de openheid 
en de lange lijnen.   

Metropoolvorming 
Vanaf de jaren ‘70 neemt de verstedelijking in Nederland een 
grote vlucht. In het westen ontwikkelt zich de Randstad; de 
noordvleugel hiervan raakt aan het IJsselmeer. Amsterdam 
breidt uit, ook in het water en ook Almere en in mindere mate 
Lelystad, laten een flinke groei zien. Nieuwe woon- en 
werkgebieden maar ook infrastructuur drukken hun stempel 
op het gebied; een ontwikkeling die zich naar verwachting 
verder door zal zetten. 

Energietransitie
De omschakeling naar duurzame energieopwekking zal grote 
ruimtelijke opgave betekenen. Nu al bepalen windturbines in 
sommige delen van het IJsselmeergebied (m.n. Flevoland en 
de NO-polderdijk) het beeld. In de toekomst zullen deze en 
andere vormen van duurzame energieopwekking hun plek 
moeten krijgen. Een forse opgave die ook kansen biedt om 
een nieuw verhaallijn aan het gebied toe te voegen.     



}}
Verhaallijnen Denkrichtingen 2050
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De vijf denkrichtingen bieden integrale perspectieven op het 
IJsselmeergebied. Dat betekent dat in elk perspectief de 
gestelde opgaven voor alle sectoren aan bod komen. Maar de 
wijze waarop en de mate waarin verschilt. De denkrichtingen 
verschillen daarmee in de manier waarop wordt omgegaan 
met de ‘wrijvingspunten’ en ‘kansrijke koppels’ zoals hiervoor 
beschreven.

De denkrichtingen zijn niet bedoeld als opties om tussen te 
kiezen; ze sluiten elkaar ook niet op alle fronten uit. Ze dienen 
vooral als ‘bril’ waardoor naar de toekomst van het 
IJsselmeergebied kan worden gekeken. Ze beogen daarmee 
een hulpmiddel te zijn om keuzes inzichtelijk te maken en het 
gesprek over de gewenste toekomst van het gebied te voeden.   
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5.1 Dynamische IJsselzee
In deze denkrichting wordt de verhaallijn van de Zuiderzee doorgetrokken naar de toekomst. Ingezet wordt op herstel van de relatie 
tussen zee en IJsselmeer, met meer dynamiek in het totale systeem en een grotere invloed van het zoute water. De barrièrewerking 
van de dijken en dammen wordt zoveel als mogelijk opgeheven. 
Versterking van de voormalige Zuiderzeekust vindt plaats door vooroeverontwikkeling, waarbij veiligheid en natuurontwikkeling 
hand in hand gaan. De continuïteit van de oude Zuiderzeekust wordt versterkt door aanleg van de ‘vergeten’ Randmeren. De visserij 
komt weer tot bloei vanwege een verbeterde visstand. Ook het transport over water krijgt een impuls vanwege de verminderde 
barrièrewerking van dammen. Vanuit recreatief oogpunt ligt het accent met name op de Zuiderzeehistorie, met de karakteristieke 
havenstadjes, de bruine vloot en de mogelijkheden voor waterrecreatie. 
Voor energieopwekking liggen er kansen in benutting van de getijdenstroom en het verschil in zoutconcentratie (‘blue energy’) langs de 
Afsluitdijk.
Landbouwgebieden en drinkwaterwinning kunnen, afhankelijk van de hoeveelheid zout water die wordt toegelaten, minder aanspraak 
maken op het IJsselmeer. Nieuwe voorzieningen zijn nodig om de zoetwatervraag te accommoderen. Gebieden worden meer zelfvoorzie-
nend door de aanleg van bergingsgebieden. De verzilting in delen van het gebied vormt aanleiding voor de ontwikkeling van 
alternatieve (zilte) teelten. De zonering van zout naar zoet leidt tot nieuwe locaties voor drinkwaterwinning. 
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5.2  Lely 2.0
Deze denkrichting sluit aan bij traditie van waterwerken en zet in op het verder verbeteren en optimaliseren van het werk van Lely. Het 
IJsselmeer vormt hierbij een zoetwaterbinnenmeer met een belangrijke functie als waterleverancier voor landbouw en drinkwater. Het 
gebied ontwikkelt zich verder als proeftuin waarbij opgaven op het gebied van waterkwaliteit, natuur, energie en waterveiligheid 
met elkaar in verband worden gebracht, en waarbij innovatie oplossingen worden ontwikkeld en getest. Concepten als de Marker 
Wadden, Koopmanspolder en vismigratierivier worden doorontwikkeld en aangevuld met nieuwe. Het IJsselmeergebied profileert 
zich daarmee als ‘Etalage van Nederlandse ingenieurskunst’; een kwaliteit die ook in toeristisch/recreatieve zin wordt uitgenut. 
De bestaande compartimentering in het IJsselmeergebied blijft behouden en wordt wellicht uitgebreid, waarbij het eigen karakter en de 
betekenis van de deelgebieden (Randmeren, IJmeer, Markermeer, IJsselmeer) verder wordt versterkt. Denk aan drijvend wonen in het 
IJmeer, natuureilanden (en slibvang) in het Markermeer etc. Het werk van Lely wordt vervolmaakt door de ‘vergeten’ Randmeren en 
haven(s) tot ontwikkeling te brengen.  
Het nieuwe land en de dijken en dammen lenen zich voor relatief grootschalige vormen van energieopwekking (wind en zon). Naast deze 
‘beproefde technieken’ wordt in het IJsselmeergebied volop geëxperimenteerd met nieuwe alternatieve vormen van duurzame 
energieopwekking en –opslag (bijv. valmeren). 
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5.3  Hofleverancier
Passend in de traditie van het nieuwe land wordt in deze denkrichting het IJsselmeergebied als ‘hofleverancier’ gezien: een gebied 
dat een belangrijke functie vervult in het leveren van verschillende producten – nationaal, mogelijk zelfs internationaal. Belangrijke 
troeven die het gebied hiertoe in handen heeft zijn de ruime beschikbaarheid van zoetwater en de fysieke ruimte; zowel op het 
nieuwe land als op het open water. 
Het leverend vermogen van het gebied kan verder ontwikkeld worden op de terreinen voedsel, water en energie.
Naast de ‘traditionele’ landbouwvormen die in deze denkrichting verder ontwikkelen en opgeschaald worden, zijn er kansen voor de 
ontwikkeling van specifieke ‘IJsselmeerteelten’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan visteelt, de ontwikkeling van natte/zilte teelten en het 
oogsten van ‘exoten’ zoals de wolhandkrab.
De functie van het IJsselmeer als strategisch zoetwaterreservoir wordt verder versterkt. Daarbij kan ook gedacht worden aan extra, aanvul-
lende bergingsgebieden rondom het IJsselmeer. Het ‘oogsten’ van drinkwater uit het IJsselmeer wordt geïntensiveerd, waarbij 
IJsselmeerwater als export product wordt vermarkt.
Het nieuwe land (de polders) biedt voor energieopwekking volop ruimte voor grootschalige toepassingen van wind en zon. Daarnaast 
kunnen de restproducten die vrijkomen bij de voedselproductie als biomassa via vergisting worden omgezet in energie. Door een 
gecoördineerde afzet en verwerking wordt hier een forse efficiency slag mee behaald.  
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5.4  Central Lake
Nederland als geheel en de omgeving van Amsterdam in het bijzonder ontwikkelt zich meer en meer tot een stedelijk, metropolitaan 
landschap. In deze denkrichting staat centraal de betekenis die het IJsselmeergebied kan hebben in een gebied waar wonen, werken 
en recreatie steeds belangrijker worden. Het IJsselmeer ontwikkelt zich hierbij tot een ‘Central Lake ’: een Nederlands, opgeschaalde 
variant van het Central Park. Dit komt tot uitdrukking in de ontwikkeling van nieuwe woon- en werkgebieden aan en deels ook op het 
water. Hierbij wordt de bestaande zonering verder versterkt: van intensief, hoogstedelijk in de zuidwesthoek (Amsterdam-Almere), 
naar extensief, woonlandschappelijk in de noordoosthoek (Friesland); een breed spectrum aan verschillende woon- en recreatiemi-
lieus wordt hiermee ontwikkeld. 
De recreatieve toegankelijkheid van het gebied wordt versterkt, zowel op het land als over het water. Nieuwe (elektrische) vervoer 
vormen over het water (waterbussen en -taxi’s) worden geïntroduceerd die de verschillende kernen met elkaar en met nieuwe 
recreatieve bestemmingen (eilanden, waterfronten) verbinden. Ook de toeristische ontwikkeling van het gebied lift hierbij mee.
De landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied worden gekoesterd als waardevol decor voor bewoners, 
recreanten en toeristen. De nieuwe ontwikkelingen worden aangewend om de karakteristieke verschillen tussen het oude en het 
nieuwe land en tussen de meer dynamische en meer luwe plekken te versterken; wonen op het water in het IJmeer, nieuwe water-
fronten langs de Flevokust, havenontwikkeling in de driehoek Lelystad- Kampen-Urk, woonlandschappen langs de Friese kust, 
recreatieve herbestemming van het cultuurhistorisch erfgoed in de Zuiderzeestadjes etc. Sectoren als landbouw en visserij richten 
zich meer op de stedeling en recreant. Geothermie wordt, waar mogelijk, grootschalig benut als belangrijke energiebron voor het 
stedelijk gebied. Nieuwe vormen van duurzame energieopwekking dragen bij aan het versterken van de kwaliteiten van het 
landschap.
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5.5  Energierijk

De energietransitie vormt één van de belangrijkste ruimtelijke opgaven richting 2050 voor heel Nederland. In deze denkrichting 
wordt deze opgave aangewend om een nieuwe koers voor het IJsselmeergebied te bepalen. Hierbij worden nieuwe energieland-
schappen ontwikkeld die inspelen op de specifieke kenmerken van het gebied. Ingezet wordt op een mix van beproefde en experi-
mentele vormen van duurzame energie. 
Er wordt een nieuwe, efficiënte configuratie van windturbines ontwikkeld; grootschalige opstellingen in de polders en deels op het water, 
meer kleinschalig maatwerk op het oude land. Wind en zon worden gecombineerd. Drijvende zonnepanelen worden gecombineerd met 
algenkweek voor biomassa. Opslag van energie vindt plaats in een reeks van valmeren op strategische locaties. Deze nieuwe eilanden 
krijgen ook een functie voor natuur en recreatie. De mogelijkheden voor geothermie worden ten volle benut. 
De productie en verwerking van biomassa wordt grootschalig opgezet; restproducten uit landbouw, maar ook uit beheer van natuurgebie-
den worden verwerkt tot biomassa. Fonteinkruid en andere biogewassen worden stelselmatig geoogst en eveneens op een dergelijke 
manier verwerkt.    
Nieuwe vormen van duurzame energieopwekking en –opslag worden onderzocht en getest op proeflocaties bij o.a. de Afsluitdijk. Er 
worden nieuwe energielandschappen  ontwikkeld (bijvoorbeeld door combinaties van winturbines, zonnepanelen en valmeren op het 
water), maar ook actief onderzocht hoe de ruimtelijke impact van traditionele vormen verminderd kan worden; bv. door kleinere en 
efficiëntere windturbines, meer geïntegreerde oplossingen van zonne-energie (bv in wegen). Energieneutraliteit wordt de norm voor 
gemeenten / regio’s en samenwerkende bedrijven. Het IJsselmeer gebied ontwikkelt zich hiermee tot proeftuin van innovatie voor 
duurzame energieopwekking.
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Bijlage 1
Aanwezigen dialoog I

Deelnemers
Alterra - Jeroen Veraart
Alterra - Marieke de Lange
ANWB - Ko Droogers
Deltares - Gerda Lenselink
Deltares - Ruurd Noordhuis
FishFlow Inovations - Gerard Manshanden
Gastvrije Randmeren - Rita Braam-van Valkengoed
Gemeente Enkhuizen - Inge Stemmler
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - Bert Kappe
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  - Karel Bruin
IJsselmeervereniging - Frans de Nooij
IJsselmeervereniging - Soemini Kasanmoentalib
It Fryske Gea - Chris Bakker
MarkerWadden - André Rijsdorp
Ministerie van I en M - Remco van de Bos
Ministerie van I en M - Diederik vd Molen
Ministerie van I en M - Pieter den Besten
Ministerie van I en M - Florine Gongriep
Ministerie van EZ - Eelco Hoogendam
Ministerie van EZ - Erlinde Kuijpers
Natuurmonumenten - Dominique Bokeloh
Natuurmonumenten - Harry Verwaaijen
Provincie Flevoland - Jacco Maissan
Provincie Fryslân - Jack van der Wal
Provincie Fryslân - Klaas Talma
Provincie Gelderland - Cees de Vries
Provincie Noord-Holland - Anja Ooms-Wilms
Provincie Noord-Holland -Edith van Mourik
Provincie Overijssel - Bert Groenhof
Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) - Jos Dekker
Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) - Pim de Nobel
Recreatie Noord-Holland - Jan Hylkema
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Arne Haijtsma
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Ellen Vreenegoor
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Maaike Bos
Rijkswaterstaat - Carla vd Gaag
Rijkswaterstaat - Roel Doef
Rijkswaterstaat - Roy Smits
Rijkswaterstaat (MN) - Ria Kamps
Rijkswaterstaat (MN) - Ruud Cuperus
Rijkswaterstaat (WVL) - Albert Remmelzwaal
Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart - Joost Wentink

Sportvisserij Nederland - Marco Kraal
Stichting Transitie IJsselmeervisserij - Ed de Heer
TU Delft - Marijke Koene (stagiair)
Toerisme Flevoland - Rinkje Tromp
Vereniging voor Beroepschartervaart - Pam Wennekes
Vereniging voor Beroepschartervaart - Paul van Ommen
Vitens - Jan van Essen
Vogelbescherming Nederland - Harm Schoten
Vogelbescherming Nederland - Bernd de Bruijn
Water recreatieadvies - Reinier Steensma
Waternet - Lucas Smulders
Waternet - Job Rook
Waterrecreatie Nederland - Marleen Maarleveld
Waterrecreatie Nederland - Jaap Brouwer
Waterrecreatie Nederland - Jacques Pronk
Watersportverbond - Rijk van Bennekom
Watersportverbond - Rudolf Guys
Watersportverbond - Hylke Steensma

Bestuurders
Hoogheemraad HHNK - Cees Stam
Ministerie EZ, regioambassadeur Noord West, lid stuurgroep - Marc 
Hameleers

Ondersteuning
Ministerie van I en M - Rob Bouman
Ministerie van I en M - Stephan Hermens
Ministerie van I en M -Clasina Jansen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Berthe Jongejan
Rijkswaterstaat - Milou Joosten
Rijkswaterstaat - Joke Schalk
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Ineke van Vliet
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Inge Hoogerbrugge
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Jeroen Heijmerink
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Vincent Tiel Groenestege
Rijksdienst voor ondernemend Nederland- Aline Klein-de Ruiter
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Anne Zuidhof
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Desiree Bokma
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Swim Stigter
Witteveen+Bos - Harry Keereweer (zelfstandig)
Witteveen+Bos - Abe Veenstra (zelfstandig)
Witteveen+Bos - Harro Wieringa
Witteveen+Bos - Martijn Franssen
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Bijlage 2
Aanwezigen dialoog II

Deelnemers
Aansluitdijk - Casper Pompe
Alliander - Hans Schneider
Alliander - Jocelyn Schaap
Alterra -  Inge Vleeming
Alterra  - Bertram de Rooij 
Alterra  - Marieke de Lange
BPIJ - Ad Kamma
Buro de Burg - Jan-Willem Oudhof
Deltares - Gerda Roeleveld 
Eneco - Jeroen Kok
Erfgoedvereniging Heemschut - Mathijs Witte
Gastvrije Randmeren - Rita Braam
Gemeente Enkhuizen - Inge Stemmler 
Gemeente Hoorn - Michiel Bartels
Gemeente Lelystad - Robert Hijmissen
Gemeente Sudwestfryslan- Richard van Benthem
Happyland - Marijn Struik
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - Alex Roos
Hydriade - Astrid Myer
IJsselmeervereniging - Barbara van Beijma
IJsselmeervereniging - Frans de Nooij
Ministerie van EZ - Erik ten Elshof
Ministerie van I en M  - Gerrie Fenten
Ministerie van I en M - Peter Kiela
Ministerie van I en M - Pieter den Besten
Natuurmonumenten - Esther Moens
Polderlab  - Miranda Reitsma
Provincie Flevoland - Jeroen Doornekamp 
Provincie Fryslan - Dolf van Weezel
Provincie Fryslan - Jack van der Wal
Provincie Gelderland - Henri Stakenburg
Provincie Noord-Holland - Mark Eker
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  - Arne Haytsma
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  - Henk Baas 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  - Maaike Bos
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Barbara Speleers
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Ellen Vreenegoor
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Jan van der Meer
Rijkswaterstaat - Carla van der Gaag
Rijkswaterstaat - Carolien Becker
Rijkswaterstaat - Frans Stas
Rijkswaterstaat - Jan Helmer

Rijkswaterstaat (CD) - Willem Rauwenhoff
Rijkswaterstaat (MN) - Lukas Meursing 
Rijkswaterstaat (MN) - Ton de Vrieze 
Rijkswaterstaat (ON) - Marja Hamilton
Rijkswaterstaat (WVL) - Albert Remmelzwaal
Rijkswaterstaat (WVL) - Cornelis Israël 
Rijkswaterstaat (WVL) - Eli Gehasse
Rijkswaterstaat (WVL) - Hans Gerritsen
Rijkswaterstaat (WVL) - Mattijs Erberveld
Rijkswaterstaat (WVL) - Tom Doldersum 
Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart - Flos Fleischer 
Steunpunt voor Arch. en Mon. Flevoland - André van Holk
student TU Delft - Marijke Koene
TENNET - Marcel Doyer
Waternet - Anne Schopman
Waternet - Lucas Smulders
Waterrecreatie Nederland - Jaap Brouwer
Waterschap Zuiderzeeland - Bastiaan Tiegelaar
Waterschap Zuiderzeeland - Harry Bouwhuis

Bestuurder / Adviseur
Directeur gebieden en projecten (IenM) - Donné Slangen
Rijksadviseur Landschap en Water - Eric Luiten

Ondersteuning
Ministerie van I en M - Rob Bouman
Ministerie van I en M - Clasina Jansen
Ministerie van I en M - Desiree Bokma 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Berthe Jongejan
Rijksdienst voor Ondernemende Nederland - Anne Zuidhof
Rijksdienst voor Ondernemende Nederland - Ineke van Vliet
Rijksdienst voor Ondernemende Nederland - Inge Hoogerbrugge
Rijksdienst voor Ondernemende Nederland - Jeroen Heijmerink
Rijksdienst voor Ondernemende Nederland - Stephan Hermens
Rijksdienst voor Ondernemende Nederland - Swim Stigter
Rijksdienst voor Ondernemende Nederland - Vincent Tiel Groenestege
Rijksdienst voor Ondernemende Nederland- Aline Klein-de Ruiter
Rijkswaterstaat - Joke Schalk 
Rijkswaterstaat - Milou Joosten
Witteveen+Bos - Abe Veenstra (zelfstandige)
Witteveen+Bos - Harro Wieringa
Witteveen+Bos - Joris Escher (zelfstandige)
Witteveen+Bos - Martijn Franssen
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Bijlage 3
Aanwezigen dialoog III

Deelnemers
Alterra - Karianne de Bruin
Alterra - Marieke de Lange
BBZ - Pam Wennekes
BBZ - Paul van Ommen
De Fryske Marren - Marcus Noordmans
Deltares - Arjan Wijdeveld
Friese Milieufederatie -  Hans van de Werf
Gemeente Almere - Albert de Jong
Gemeente Amsterdam - Camiel van Drimmelen
Gemeente Enkhuizen - Inge Stemmler
Gemeente Sudwest Fryslân - Anne van Scheltinga
Gemeente Urk - Eef de Vries
Het Blauwe Hart, Landschap Noord-Holland - Flos Fleischer
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - Arjen Grent
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - Esmee Vingerhoed
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - Bert Kappa
IJsselmeervereniging - Frans de Nooij
IJsselmeervereniging - Willem Goudswaard
It Fryske Gea - Chris Bakker
LTO Noord - Roel Visser
Ministerie van I en M - Annette Mulder
Ministerie van I en M - Marcia van der Vlugt 
Ministerie van I en M - Pieter den Besten
Ministerie van EZ - Harry Weijer
Port of Zwolle - Jeroen van den Ende
Provincie Flevoland - Edwin Bos
Provincie Flevoland - Sandra van der Vegt
Provincie Fryslân - Pieter Bakker
Provincie Fryslân - Gertjan Elzinga
Provincie Fryslân - Jack van der Wal
Provincie Fryslân - Bert Wijnsma
Provincie Overijssel - Bert Groenhof
PWN- Jos Dekker
Regiovertegenwoordiger - Klaas Kattouw
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Ellen Vreenegoor
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Maaike Bos
Rijkswaterstaat - Hans Degenaar
Rijkswaterstaat - Jan-Theo IJnsen
Rijkswaterstaat - Wouter Iedema
Rijkswaterstaat - Tom van der Wekken
Rijkswaterstaat (MN)  - Carla van der Gaag-Schaapveld

Rijkswaterstaat (WVL) - Ellen van Mulligen
Stichting Climate Adaptation Services -  Kim van Nieuwaal
Stichting Waterfront Hoorn - Harold IJskes
Waterrecreatie Nederland - Jaap Brouwer
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht - Rob Koeze
Waterschap Drents Overijsselse delta - Dity Langendijk
Wetterskip Fryslân - Bert Piekstra

Ondersteuning
Ministerie van I en M - Rob Bouman
Ministerie van I en M - Desiree Bokma
Ministerie van I en M - Clasina Jansen
Ministerie van I en M - Michiel van Dongen
Rijkswaterstaat - Milou Joosten
Rijkswaterstaat - Joke Schalk
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Ineke van Vliet
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Inge Hoogerbrugge
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Jeroen Heijmerink
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Albin Hunia
Rijksdienst voor ondernemend Nederland-  Aline Klein-de Ruiter
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Anne Zuidhof
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Stephan Hermens
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Swim Stigter
Witteveen+Bos - Joris Escher (zelfstandig)
Witteveen+Bos - Abe Veenstra (zelfstandig)
Witteveen+Bos - Martijn Franssen
Witteveen+Bos - Lisanne Struckman
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