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INLEIDING
Dit boekwerk presenteert een aantal
schetsmatige verbeeldingen van mogelijke
ontwerpopgaven in het IJsselmeergebied.
Ze zijn in opdracht van het Ministerie van
Infrastructuur & Milieu gemaakt door de
Van Eesteren leerstoel aan de Technische
Universiteit Delft, o.l.v. prof. ir. Frits
Palmboom. De Van Eesteren leerstoel doet
onderzoek naar de ruimtelijke kenmerken
van het IJsselmeergebied, en formuleerde
een aantal ‘gouden regels’, als handreikingen
voor eventuele ruimtelijke ingrepen
in het gebied. Zulke ingrepen vloeien
gedeeltelijk voort uit het Deltaprogramma
IJsselmeergebied (een van de grondleggers
van de leerstoel), en uit de Gebiedsagenda
IJsselmeergebied (2016-2017) dat door het
ministerie wordt getrokken.
Door middel van Gebiedsdialogen (meijuli 2016) zijn diverse opgaven vanuit
verschillende
sectorale
invalshoeken
‘opgehaald’. In september zijn hieruit tijdens
de zgn. Synthesedialoog een aantal integrale
opgaven afgeleid, die sector-overstijgend zijn
en die vragen om een nadere verkenning.
Deze verkenning neemt de vorm aan van
‘ontwerpend onderzoek’: acht cases zijn
onder de loep genomen en hiervoor zijn
schetsmatige ruimtelijke verkenningen
gemaakt. Ze betreffen een aantal grote
gebieden, en daarbinnen een aantal cruciale
details.

De cases betreffen:
• Waterland: de kust aan het IJmeer
• Waterland: de dijk bij Durgerdam 		
(detail)
• Flevoland: een metropolitaan kust		
landschap
• Flevoland: Almere (detail)
• Flevoland: Lelystad (detail)
• Houtribdijk
• Friesland
• Randmeren zuid
Het werk van de Van Eesteren leerstoel en
het rijk-regio proces voor de Gebiedsagenda
IJsselmeergebied vullen elkaar aan: de
leerstoel is meer kennis-gericht, specifiek
op ruimtelijke aspecten, het gebiedsproces
is meer beleidsmatig en bestuurlijk van
aard, en beslaat een brede waaier aan
maatschappelijke aspecten en sectoren.
Beide hebben hun eigen spoor, maar beide
komen geheel of gedeeltelijk voort uit het
Deltaprogramma IJsselmeergebied, en zijn
complementair. De Van Eesteren leerstoel
is academisch onafhankelijk, maar kan
daardoor vanuit een ‘vrije denkruimte’ nieuw
licht werpen op maatschappelijke opgaven.
Het onderzoek van de Van Eesteren leerstoel
zal uiteindelijk uitmonden in een Atlas met
daarin de reeds genoemde gouden regels of
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‘handreikingen’ voor een ruimtelijke
benadering
van
het
gebied.
De
handreikingen leveren een ‘professionele
taal’
(of ‘nomenclatuur’) waarmee
ruimtelijke kwaliteiten bespreekbaar worden
gemaakt, en ook in brede zin besproken
en gecommuniceerd kunnen worden; zij
kunnen richting geven aan toekomstbeelden
voor uiteenlopende opgaven.
Voor de genoemde cases zijn een aantal van
die kansrijke ideeën schetsmatig verdiept.
Ze geven inzicht in hoe de gouden regels of
handreikingen kunnen worden toegepast.
De verkende ruimtelijke thema’s raken aan
vragen t.a.v. waterveiligheid, energietransitie,
cultuurhistorie,
natuurwaarden,
de
ontwikkeling van recreatie en toerisme,
landbouw, visserij, mobiliteit etc. etc.
Enkele door de gouden regels geïnspireerde
invalshoeken voor de ontwerpmatige
verkenningen zijn:
• het afmaken van het Rondje 		
IJsselmeergebied (voorstellen voor 		
essentiële ontbrekende schakels);
• omgaan met de typologie van ‘baaien’
en ‘kapen’ (hoe verhoudt dit zich tot
dijkversterkingen, oeverdijken etc.);
• het versterken van het contrast tussen
grillige en strakke dijken;
• hoe om te gaan met de open lengteassen, die zo belangrijk zijn voor de
ervaring van ‘openheid’ in het gebied
(bijv. relatie met windmolenplaatsing);
• hoe de relatie met het achterland te
versterken;
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•

hoe bestaande schakelpunten en
structuren dwars op de dijk te versterken
en toe te voegen;
hoe de relatie van de steden,
natuurgebieden en landbouwgronden
met het water van het IJsselmeer te
versterken;
hoe vorm te geven aan de dijk als zone in
plaats van alleen als lijn.

Locaties van de vijf case-studies
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9

1. WATERLAND
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1. WATERLAND
Startbeeld
Waterland vormt een wonder in de wereld van de
ruimtelijke planning: een vrijwel ‘onbedorven’
groen en open landschap direct naast de grote stad.
De spreekwoordelijke sprawl en verrommeling met
stadsrandfuncties zoals die in de periferie van de
meeste metropolen zichtbaar is, ontbreekt hier
vrijwel geheel.
Asymmetrische stad
Dit is het gevolg van de historische zuidwaartse
oriëntatie van Amsterdam op de Randstad, in
combinatie met de relatief geïsoleerde ligging van
Amsterdam Noord aan de overzijde van het IJ, aan
de voet van het schiereiland Noord-Holland. De
Amsterdamse stadsontwikkeling heeft de afgelopen
eeuw de groei van de stad naar de binnenring van
de Randstad gedirigeerd volgens het model van
de lobbenstad; naar het noorden vormde het tracé
van de rondweg een harde scheiding naar het
platteland. Het buitengebied is door zijn extreem
zompige bodem voor weinig anders geschikt dan
melkveehouderij, en mede daardoor van verdere
verstedelijking gevrijwaard. Het verleent het gebied
een grote cultuurhistorische betekenis: een enclave
waarin de tijd lijkt te zijn stilgezet.
De groene metropool
De geleding aan de zuidzijde en de begrenzing
aan de noordkant maakt Amsterdam tot een stad/
metropool die sterk met het landschap vervlochten
is. Het landschap vormt de contramal van de
stedelijke bebouwing. Deze contramal is geënt op
landschappelijke lijnen, die zorgen voor continuïteit
van stadshart tot ver in het buitengebied; ze creëren
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geleidelijke overgangen/gradiënten van druk naar
rustig, ze bieden variëteit van kleinschalige en
grootse open ruimtes; ze worden gedragen door de
cultuurhistorische verhalen die ook verschillende
historische episodes aaneenrijgen. In het alledaagse
gebruik creëren de landschappelijke lijnen talloze
mogelijkheden om een grote variëteit aan circuits
te volgen en zeer uiteenlopende voorzieningen te
combineren.
Landschappelijke lijnen
Aan de zuidzijde van de stad vormt de Amstel
zo’n lijn, die stad en ommeland met elkaar
verbindt, als de ruggengraat van een kilometers
lange groene scheg, met een eindeloos scala aan
‘aanplakrondjes’, met de Polder de Rondehoep als
bekendste voorbeeld.
Aan de noordzijde van de stad is het stelsel van
landschappelijke lijnen diffuser: een veelheid
aan routes, kades, dijkjes en kerkepaden, veelal
gekoppeld aan waterlopen, meertjes en waaigaten
– de echo van het totaal ‘poreuze’ Noord-Hollandse
landschap uit de Middeleeuwen. Het vormt een
avontuurlijk en labyrintisch ‘zwerflandschap’ voor
wandelaar, fietser, kanoër en schaatser.
De Zuiderzeedijk
Binnen dit diffuse stelsel vormt de dijk langs het
Markermeer/de oude Zuiderzee een duidelijke
rijgdraad/ruggengraat/oriëntatiepunt. Vanaf de
veerpont bij het Centraal Station loopt hij langs het
IJ en de Oranjesluizen bij Schellingwoude naar het
IJmeer, om vervolgens langs Durgerdam de oever
van de oude Zuiderzee te volgen, naar Marken,
de Gouwzee enzovoorts. Doordat de route niet

achter, maar op de kruin van de dijk loopt, biedt
hij panoramische blikken op land en water tegelijk
– als een ‘Hollandse bergrug’. De opeenvolging
van baaien en kapen maakt het tot een filmische
ervaring. Durgerdam neemt in deze hele reeks een
scharnierpositie in.
Opgaven
Ondanks (of wellicht dankzij?) de ‘stilgezette
tijd’ is het gebied wel degelijk onderhevig aan
veranderingen. Er spelen zich tendenzen af, die
leiden tot een aantal ruimtelijke opgaven.
Metropoolregio
Amsterdam als geheel, en de hele Metropoolregio,
blijft groeien. Met name Amsterdam noord
is onderhevig aan een sterke intensivering en
verdichting. Sociaal-economisch verandert de
nadruk van industrie en arbeidersbevolking
naar diensten en creatieve sector, met een
gediversificieerde bevolking en een minder
eenduidig leefpatroon.
Landbouw, natuur, recreatie
In het landelijk gebied is de traditionele/geijkte/
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doorsnee landbouw steeds minder levensvatbaar;
veel boeren schakelen over naar het leveren van
producten en diensten voor stedelijke nichemarkten.
Het inklinken van de veenbodem kan alleen worden
gestopt door het gebied vernatting te accepteren.
De natuurwaarde als open veenweidegebied komt
daardoor nog prominenter op de agenda.
De betekenis voor de stedelijke recreant groeit:
fietsend, wandelend, kanoënd, schaatsend.
Ook de waarde als specifiek woonmilieu neemt toe,
met haar relatieve isolement en exclusiviteit als
troefkaarten.
Cultuurhistorie, toerisme
De cultuurhistorische betekenis wordt steeds
weer herontdekt: de Zuiderzeestadjes aan de
Gouwzee, recenter de Stelling van Amsterdam, de
dorpen zoals Broek in Waterland, Zuiderwoude,
Uitdam, Durgerdam, Ransdorp, Holysloot, en de
Zuiderzeedijk zelf als waardevol erfgoed.
Hiermee stijgt ook de toeristische waarde,
weliswaar meer voor de fijnproever dan voor de
massa-toerist (met uitzondering van Volendam
en Marken); maar ook dit wordt aangejaagd door
de toenemende toeristische druk op Amsterdam

zelf. Het vraagt om een combinatie van spreiden,
kanaliseren en zoneren.
Land en water
Het ecologisch herstel van het Markermeer vraagt
om minder harde overgangen tussen land en
water, om het benutten en vergroten van luwtes
en ondieptes, en subtielere gradiënten, zowel
binnendijks als buitendijks.
En last but not least is er de voortdurende noodzaak
om de waterveiligheid te bewaken, en periodiek de
dijken te versterken. Deze opgave is voor het traject
tussen Hoorn en Amsterdam de komende jaren aan
de orde.
Metropolitaan landschap
Alles tezamen vraagt het om een visie op Waterland
als een specifiek onderdeel van het metropolitane
landschap tussen de metropoolregio en het
IJsselmeergebied.
Kernbegrippen zijn:
•
de ‘stilgezette tijd’ en de intrinsieke 		
cultuurhistorische waarden,
•
het fijnmazige karakter en de diffuse 		
dooradering,
•
het voortdurende contact 			

•

tussen land en water,
de ambitie om aansluiting te vinden/		
houden met het IJsselmeerlandschap als
geheel.

Gouden regels
De belangrijkste gouden regels voor het Ontwerpend
Onderzoek voor Waterland zijn:
de kust als zone (2)
respecteren van baaien en kapen (3)
eigen waarde van de grillige kust (4)
netwerk op land en aan de kust verfijnen (9)
toevoegen en koesteren van de kleine
trekkers en iconen (10)
De regels kunnen niet op zich worden toegepast,
maar in hun onderlinge samenhang. Ze geven een
richting aan, maar geen pasklare oplossingen. De
regels beïnvloeden elkaar, en worden binnen de
locatie van het ontwerpend onderzoek concreet
met elkaar in verband gebracht.
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Ontwerpvoorstellen
In het onderstaande ontwerpend onderzoek is
de dijkversterking van de Markermeerdijken
aangegrepen als sleutelproject. Welke denklijnen
kunnen daarvoor worden gevolgd, om tot integrale
voorstellen te komen, die bijdragen aan een nieuwe
betekenis van waterland binnen het metropolitane
landschap?
Het bestaat uit twee delen.
Het eerste deel betreft het ‘scharnierpunt’
Durgerdam. Het ontwerpend onderzoek opteert
voor een vorm van versterking op of direct nabij
het huidige dijktracée, zodat de karakteristieke
directe relatie van het dorp met de openheid van
het IJmeer in stand blijft.
Het tweede deel betreft het dijktraject
tussen Durgerdam en de Gouwzee. Hier is
geëxperimenteerd met twee benaderingen: een
inwaartse verplaatsing van de hoofdwaterkering,
en een uitwaartse toevoeging van een oeverdijk
of vooroever. In beide gevallen blijft de vorm
van de bestaande dijk grotendeels behouden,
maar verandert de omgeving aanzienlijk, en
ontstaan er verschillende nieuwe landschappelijke
mogelijkheden. Deze benaderingen zijn mede
geïnspireerd door de studie van de Provincie
Noord-Holland: “Denklijnen” etc.
Durgerdam
Durgerdam ligt als een scharnier op de overgang van
de dichtbevolkte Metropoolregio Amsterdam en het
open IJsselmeerlandschap. Het toont de ruimtelijke
kwaliteiten van het IJsselmeerlandschap in een
notendop: een ‘magische’ plek.

Durgerdam is gebouwd op en aan de dijk. Dat is een
unieke situatie: bijna overal elders staat de dijk als
een muur tussen het bewoonde land en het open
water, maar hier staan land en water in rechtstreeks
contact met elkaar. En dat op een steenworp afstand
van Amsterdam. Je gaat vanuit Schellingwoude, bij
het Blauwe Hooft de hoek om en je staat meteen
oog in oog met het oeroude Zuiderzee landschap,
waar Amsterdam zijn oorsprong aan dankt. Direct
naast de metropool het meest weidse uitzicht en
het meest ‘onthaaste’ landschap dat je je denken
kan: een kwaliteit die de laatste jaren ook door
bezoekers en toeristen steeds meer wordt ontdekt.
De dijk heeft een subtiele dwarsdoorsnede: de
breedte van de kruin, de helling van het talud, het
riet aan de voet en de hoogte van de huizen passen
bij elkaar. Het vormt een beschutte ruimte, van
waaruit je de weidsheid van het water kunt overzien.
Dit dwarsprofiel ‘loopt weg’ in de diepte,
met een flauwe knik, waardoor de dijk in het
lengteperspectief zich als een ‘baai’ om het water
heen lijkt te vouwen.
Het culminatiepunt is de kleine kapel,die als een
kop op de ‘kaap’ ligt.
Het verleent Durgerdam een zekere intimiteit en
coherentie, terwijl tegelijkertijd de weidsheid van
de waterwereld ten volle te ervaren is.
Het dwarsprofiel en het verloop van de dijk (het
lengteprofiel) verlenen de kust haar identiteit en
verankeren het dorp in het IJsselmeerlandschap
als geheel.
De dijkversterking
Hoe kan je bij de dijkversterking de ruimtelijke
kwaliteit van Durgerdam als woonplek en als
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‘wereldplek’ behouden? Dit ontwerpend onderzoek
pleit voor een oplossing die min of meer de belijning
van de huidige dijk (met baaien en kapen) volgt.
De dijk zal waarschijnlijk wel van gedaante en
maatvoering veranderen – maar dat is een proces
dat andere plaatsen langs het IJsselmeer in heden
en verleden vaker hebben ondergaan. Zachte kades
kunnen ‘verstenen’, een tuimelkade wordt soms
een muurtje; zie de kades langs de haven/Vecht in
Muiden, etc. etc.
Centraal idee is een getrapte opbouw van de
versterkte dijk, met mogelijk een mengvorm van
zachte en harde constructies. Bouwstenen zijn:
subtiele verbreding en geleding van
het profiel, in hoogte en breedte, in een goede
verhouding tot de hoogte van de bebouwing,
de breedte van de weg, en de ‘menselijke maat’
(ooghoogte, zithoogte, staphoogte etc.);
markering van de ruimte die bij het dorp
hoort, door bijvoorbeeld een drempel, muurtje,
scherm of damwand, die in uitzonderlijke situaties
de top van waterstanden en golfoploop kunnen
opvangen;
voorland en vooroevers, het geleidelijker op
laten lopen van de bodem, in combinatie met riet of
wilgentenen, die de energie uit de golven halen, als
waren het golfbrekers.
Elk onderdeel heeft zijn eigen meerwaarde voor
het gebruik. Het hoogste niveau, de verbrede
tuimelkade, sluit het meest aan bij het dagelijks
leven in het dorp; hij biedt ruimte voor overtuinen,
waslijnen, parkeerclusters, wandelpad, buitenterras
voor het plaatselijke café, etc. Het is een langgerekt
‘balkon aan de baai’.
Het muurtje is afwerend naar het water, maar kan

naar de dorpszijde ook uitnodigend overkomen:
een uitnodiging om er op te zitten of tegenaan te
leunen, en over het water uit te kijken.
Het tussenniveau, vormgegeven als lage kade of
grasland, kan dienen als een scharrelgebied voor
tijdelijke activiteiten: knutselen aan boten, tijdelijke
stalling of opslag, maar ook voor de natuur.
Het onderniveau is met zijn geleidelijke overgangen
tussen land en water geknipt voor natuurfuncties;
maar ook een haventje of steigerwerk kan hier een
plaats vinden.
Waterlandse kust (Durgerdam-Gouwzee)
Het spel van baaien en kapen, dat zich in
Durgerdam nog op bescheiden schaal ontplooit, zet
zich noordwaarts voort langs de hele kust van de
oude Zuiderzee.
Soms komt de kustlijn los van het tracé van de
dijk. Ten noorden van Durgerdam strekt de Polder
IJdoorn zich als een landtong uit in het water, met
het markante Vuurtoreneiland als een volgende
kaap. Nog verderop ligt het Kinselmeer als een
binnendijkse baai aan de landzijde van de dijk, en
komen de lange ‘waaigaten’ van Uitdammer Die
(Barnegat, Oosterpoel) langszij langs de dijk.
Via de kaap bij Uitdam slingert de kustlijn zich in
de richting van het voormalige eiland Marken. De
witte vuurtoren, het Paard van Marken, markeert
de volgende kaap, voordat de grote ruimte van het
Markermeer zich opent naar het noordoosten.
Ook in dit deel van de kust is dijkversterking aan
de orde. Versterking van de bestaande dijk is
technisch niet onmogelijk, maar leidt waarschijnlijk
tot het steeds verder strak trekken van het
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karakteristieke grillige verloop, en tot aantasting
van de archeologische warden die in het dijktracé
verborgen zitten. In het ontwerpend onderzoek zijn
twee alternatieven geschetst, die de kust niet zozeer
opvatten als de lijn van de dijk, maar meer als een
zone, en gebruik maken van een gelaagde opzet van
de kustbescherming met vooroevers of oeverdijken.
De binnendijkse variant
In de binnendijkse variant wordt landinwaarts een
nieuwe dijk aangelegd, die het achterliggende Noord
Holland van een veilige bescherming voorziet.
De oude dijk, met alle begroeiing, bebouwing,
natuurwaarden en archeologische waarden
blijft wat hij is: een rechtstreekse getuige van de
geschiedenis van de afgelopen eeuwen. Deze unieke
waarden blijven behouden; de bewoners moeten
ermee instemmen dat hun veiligheidsniveau niet
verhoogd wordt ten opzichte van het huidige
(teruglopende/afgekeurde) niveau.
Voor het tracé van de nieuwe dijk wordt gebruik
gemaakt van een verborgen of vergeten lijn in het
landschap: de contouren van het zgn. Goudriaan
Kanaal, ooit (begin 19e eeuw) bedoeld als een
nieuw toegangskanaal tot Amsterdam, vanaf de
kop van Marken door Waterland. De zijsloten van
dit kanaal zijn gegraven, maar het kanaal zelf is
nooit gerealiseerd.
De nieuwe dijk kan helpen om de huidige congestie
op de bestaande dijk, vooral met recreatieverkeer
op zomerse weekenddagen, aan te pakken, door
bijvoorbeeld de verschillende verkeersstromen
over de nieuwe en de oude dijk te herverdelen.
De zone tussen de bestaande en de nieuwe dijk
kan vooral voor natuurwaarden worden bestemd:

een natte overgangszone direct aansluitend op het
Markermeer.
De buitendijkse variant
In de buitendijkse variant wordt de kustzone
uitwaarts uitgebreid, door een oeverdijk of
vooroever op afstand van de bestaande dijk in
het water te leggen. Voor dit type dijkversterking
is al veel onderzoek verricht, en zijn diverse
voordelen opgesomd: ook hier blijft de bestaande
dijk ongemoeid, kunnen routes en verkeerslijnen
worden gereorganiseerd en kunnen nieuwe
gradiënten en tussenmilieus voor natuur ontstaan.
Meestal werd in deze studies het tracé van de
nieuwe waterkering strak parallel aan de bestaande
dijk getrokken, met een geminimaliseerde
tussenruimte (mede vanwege de op afstand
toenemende waterdiepte en de daaraan verbonden
kosten). In de ontwerpschetsen van dit ontwerpend
onderzoek wordt daarentegen gepleit voor een
ruime tussenmaat en voor een autonomere/vrijere
lijnvoering van de nieuwe dijk of oever, zodat
er a.h.w. een nieuw “buitendijks Kinselmeer” of
“buitendijkse Uitdammer Die” ontstaat – alsof ze
er altijd zo gelegen hebben.
Articulatie van baaien en kapen
De nieuwe lijnen zijn opgehangen aan de bestaande
kapen, bij de Hoeckelingsdam en bij Uitdam. De
kapen krijgen een nieuwe articulatie: ze worden
niet afgevlakt of ingekapseld, maar aangescherpt
en verlengd, als waren het pieren, dwarsdammen
of golfbrekers, die ver het water insteken, met
uitzichtplekken en bakens op de punt. Tussen deze
pieren krijgen de nieuwe oeverdijken of vooroevers
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een vloeiend verloop, met afwisselend baai-vormen
aan de binnen- of de buitenzijde, tot ze aanlanden
bij de volgende kaap. Het tussenwater is ruimhartig
van maat en heeft een variërende breedte van
honderden meters. De nieuwe oeverlijnen zijn geen
kopie maar wel een echo van de bestaande grillige
kust; en verschillen duidelijk van de strakke en
gestroomlijnde kusten van de Flevopolders. In het
ruime water op de overgang van oude en nieuwe
kust kunnen substantiële nieuwe natuurwaarden
tot stand komen, al of niet in combinatie et
nieuwe recreatiemogelijkheden. Door nieuwe
‘aanplakrondjes’ kan er een verveelvoudiging
van wandel- en fietsroutes worden gerealiseerd,
sommige wellicht druk maar anderen juist exclusief
natuur-gerelateerd.
Waar de nieuwe kustlijnen en verlengde kapen
elkaar raken ontstaan interessante punten in
het landschap, bijvoorbeeld als aanmeerplek
of haventje, bomengroep annex uitkijkpunt; zij
markeren en ritmeren de vernieuwde kust.
De kust wordt a.h.w. verdubbeld; de afwisseling
van land en water uit het oorspronkelijke poreuze
landschap wordt voortgezet.

de zonering van gebruik, bewoning, verkeer,
recreatie en natuur, etc. etc. Deze opgaven vallen
buiten het kader van dit ontwerpende onderzoek,
dat immers vooral inspirerend is bedoeld.

Deze varianten zijn niet bedoeld als ‘algemeen
toepasbaar principe’. Hamvraag is of de
gepresenteerde denklijnen op iedere specifieke
plek een voldoende aantrekkelijk landschap
oplevert, met meerwaarde voor vele betrokkenen,
en met een evidentie alsof ‘het er altijd al gelegen
heeft’. Talloze ontwerpproblemen dringen zich op:
de uitvoering van de ‘kaap-pieren’, de inpassing bij
Uitdam, de aansluiting bij (de dam naar) Marken,
de uitwisseling van de verschillende watersystemen,
Ontwerpend Onderzoek IJsselmeergebied

23

Vogelvluchtperspectief Waterlandse kust - buitendijkse variant
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2. FLEVOKUST
Startbeeld
In vergelijking met andere delen van het
IJsselmeergebied hebben de Flevopolders een
ongekend eenduidige oorsprong: het vroeg 20ste
eeuwse plan voor de Zuiderzeewerken. Niettemin
kent ook dit plan een complexe en turbulente
geschiedenis, die zijn sporen heeft nagelaten in de
gedaante van de kusten, van de steden en van het
landschap/buitengebied.
De kusten
De Zuiderzeewerken beoogden de kustlijn te
verkorten, de Zuiderzee qua omvang vrijwel te
halveren en in een zoetwater-meer te veranderen,
en een nieuw, zoveel mogelijk aaneengesloten
landbouwareaal te creëren. Het impliceerde dat
Noord-Holland uit zijn relatieve isolement als
schiereiland zou worden verlost en vast zou groeien
aan de provincies Utrecht en Gelderland.
Het afblazen van de Markerwaard vormde een breuk
met dit verwachtingspatroon. De interne kustlijn
van Noord Holland, ooit bedoeld om op te gaan in
het nieuwe land, staat weer – of nog steeds – op
de kaart; de toekomst van Noord Holland blijft die
van een schiereiland. De noordwestelijke rand van
Zuid Flevoland was bedacht als Oostvaardersdiep,
een hooggelegen scheepvaartkanaal dat van
Lelystad naar Amsterdam door het aaneengesloten
land zou lopen. Deze snede is door het achterwege
blijven van de Markerwaard tot kust geworden:
een ‘onbedoelde’ kust. Het is een van de meest
kwetsbare kusten in het IJsselmeergebied:
gelegen aan de diepste kant van het Markermeer,
blootgesteld aan een grote watermassa die door
westerstormen periodiek wordt opgestuwd, en
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met een grote bevolkingsdichtheid in het relatief
diep gelegen achterland. Het vormt de meest
indifferente kustlijn van het IJsselmeergebied; de
relatie tussen water en land – laat staan die tussen
water en stad – is minder uitgesproken dan men
bij bevolkingsconcentraties van 200.000 inwoners
(Almere) of 75.000 inwoners (Lelystad) zou mogen
verwachten.
De steden
Bij het oorspronkelijke ontwerp van de polders
speelde de interactie met het buitenwater
nauwelijks een rol. Steden en dorpen waren
als voorzieningencentra in het midden van het
landbouwareaal geprojecteerd. Pas later verschoof
dit, vooral onder invloed van stedebouwkundigen
zoals van Eesteren. Lelystad en Zeewolde werden
–min of meer – aan het water gesitueerd, Almere
kreeg een positie op de zuidelijke hoekpunt van
Flevoland, aangetrokken door de zwaartekracht van
Amsterdam, waarvoor het als groeikern zou gaan
dienen. Maar in essentie bleven het landsteden,
gevoed door weg- en spoorverkeer over land. De
relatie tussen de steden en het buitenwater stuitte
in alle gevallen onvermijdelijk op de barrière van
de dijk, en op het feit dat de bebouwing bijna
onzichtbaar in de diepte van de polder verscholen
lag. De pogingen om deze poldersteden in relatie
met het water te brengen gingen daarom gepaard
met knabbelen aan de kustlijn: uitstulpingen of
inkepingen, die zelden of nooit een vitale band
met het achterland kregen, en aan de waterzijde
onvoldoende beschutting boden om het harde
klimaat aan het diepe water te weerstaan, en een
echt stedelijk leven mogelijk te maken.

Van lange kustlijn tot ‘onbedoelde kust’

Van Oostvaardersdiep tot ‘onbedoelde kust’
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Het buitengebied
De indeling van het landschap van de Flevopolders
als geheel is bekend om zijn lange lijnen en grote
vlakken. De functionele opbouw was oorspronkelijk
heel eenduidig gericht op een grootschalig
aaneengesloten landbouwareaal, et zo groot
mogelijke kavels, zo min mogelijk wegen, en af een
toe een dorp/nederzetting.
Later, in de jaren 60 en 70, komt de landaanwinning
steeds meer in het teken te staan van de
verstedelijkingsdruk vanuit de Randstad met de
vraag naar overlooplocaties, recreatiegebieden,
bedrijfsterreinen etc. Hoewel de polders dus
multifunctioneler worden, is de indeling nog steeds
monofunctioneel: de afzonderlijke functies vullen
enorme vlakken. Tussen de vakken is er nauwelijks
enige uitwisseling.
Naast de indeling in functies, verandert ook de
formele structuur van de polders geleidelijk.
Hij is in beginsel gebaseerd op het regelmatige
verkavelingspatroon.
De grootse geometrieën van het landschap
verlenen het een geheel eigen monumentaliteit; de
combinatie met de strikt monofunctionele indeling
leidt bij tijd en wijle echter ook tot een ‘dodelijke
saaiheid’. Het landschap ontbeert een tussenschaal,
die het ook voor de gemiddelde fietser, wandelaar
of waterrecreant interessant maakt, en een
functiedifferentiatie, die het gebied verlevendigt
en af en toe verrassingen biedt. Tussenschaal en
functiedifferentiatie zijn sleutels om het gebied ook
voor anderen dan de directe gebruikers/bewoners
aantrekkelijk te maken, en om de ontwikkeling
van een puur benuttingslandschap naar een
genietingslandschap te bevorderen.
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Opgaven
Voor welke soort opgaven staan de Flevopolders
nu? Welke tendenzen komen er op het gebied af?
Wat is de inzet van het ontwerpend onderzoek?
De belangrijkste uitdaging is misschien wel om het
gebied niet meer te zien als een project-in-wording,
maar als een gegeven ondergrond die moet
worden voorbereid op gedeeltelijk onvoorspelbare
toekomstige veranderingen.
Grootsheid, tussenschaal, functiedifferentiatie
Enerzijds gaat het daarbij om de viering van het
grootse landschap dat tot stand is gebracht en
inmiddels tot volle wisdom is gekomen. Anderzijds
gaat het om het toevoegen van een nieuwe laag
met een ruimtelijke tussenschaal en een grotere
functiedifferentiatie.
Essentieel daarbij is om de raakvlakken tussen de
monofunctionele eenheden te verlevendigen, en
om rijdraden te weven tussen stad en natuur, stad
en landbouwgebied en stad en (buiten)water.
De onbedoelde kust
Bij dat laatste is het cruciaal om een visie te
ontwikkelen op de ‘onbedoelde kust’ langs het
Markermeer. Hoe kan die een betekenis krijgen die
verder reikt dan de eenduidige mono-functionele
optelsom van stad-natuurgebied-stad die het nu is?
Hoe kan daarbij ingespeeld worden op de nieuwe
visies op de Oostvaardersplassen, met enerzijds
meer robuustheid voor de natuur en anderzijds
een grotere toegankelijkheid voor bezoekers? En
tegelijkertijd op het ecologisch herstel dat op het
programma staat voor het Markermeer?
Kan de Flevokust een bijdrage aan de 20ste en 21ste

Situering steden in relatie tot het water

Knabbelen aan de kustlijn
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eeuwse attractiviteit en identiteit als “Amsterdam
Lake”?
Op de achtergrond spelen daarbij nog de verdere
verstedelijking in de Amsterdamse metropoolregio,
en de energie-transitie.
Verstedelijkingsopgaven
De groei van de woningbouw rondom Almere was
jarenlang het dominante thema in de ruimtelijke
ordening, gekoppeld aan grootschalige nieuwe
infrastructuur, en aan ecologisch herstel van
het Markermeer. Mede onder invloed van de
economische crisis is dit monolithische project
gedemonteerd in ‘hapklare brokken’, die met de tijd,
economie en maatschappij mee kunnen bewegen.
Het illustreerde de omslag van een utopische naar
een meer adaptieve benadering. Nu de economie
weer opleeft staat de woningbouwopgave in de
Amsterdamse metropoolregio onverhoeds weer
hoog op de agenda.
Metroplolitaan landschap
Welke sleutels biedt het Flevolandschap om aan
dergelijke opgaven tegemoet te komen? En daarbij
rekening te houden met de grote onzekerheden
over omvang en snelheid? De uitdaging is niet
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om in beperkte tijd weer een grote kwantiteit aan
woningen ‘weg te zetten’, maar om het bestaande
landschap kwalitatief voor te bereiden op volgende
fases van veranderingen, die al naar gelang van
de omstandigheden maar of minder intensief en
omvangrijk zijn. Schaal- en functiedifferentiatie
en een sterkere relatie met het water bieden ook
hiervoor de sleutel.
Gouden regels
Ook bij de Flevokust zijn in principe alle gouden
regels samen van toepassing; maar in het bijzonder:
de kust als zone (regel 2), gezien op de
schaal van vele kilometers;
het uitgaan van de eigen waarde van de
strakke kust (regel 4)
het versterken van dwarslijnen en 		
schakelpunten (6);
het benutten en vergoten van de diversiteit
van het achterland (8);
het toevoegen van trekkers en iconen (10).
Ook hier dienen de regels om ontwerpopgaven te
definiëren en te verkennen, als vingeroefeningen.

Ontwerpend Onderzoek
Het ontwerpend onderzoek bestaat uit drie
onderdelen:
1.
Almere Waterstad, een visie op hoe Almere
zijn relatie met het water kan intensiveren;
2.
Flevokust als Metropolitaan Landschap:
voorstellen voor de hele kust, reikend van het
IJmeer bij Almere tot en met Lelystad en de Baai
van Van Eesteren;
3.
Het Kröller-Müller van de 21ste eeuw:
voorstel voor een aantal culturele hotspots op het
raakvlak van Lelystad, Oostvaardersplassen en het
Markermeer.
Noordzeekust als inspiratie
Een
belangrijke
inspiratiebron
voor
het
ontwerpend onderzoek is de toevallige maar
opvallende overeenkomst tussen het landschap van
de Flevokust en het landschap langs de Noordzee
bij Den Haag, reikend van Hoek van Holland tot en
met Katwijk.
In beide gevallen is er sprake van een lange, bijna
rechte kustlijn. Spoorlijnen en snelwegen lopen
op enige afstand parallel daaraan. Daartussen
liggen grote stedelijke gebieden, maar ook een
groot natuurgebied: de Oostvaardersplassen in

Flevoland, het duingebied Meyendell bij den Haag.
In het watersysteem is er maar een beperkt aantal
dwarslijnen: in Flevoland de Hoge en de Lage Vaart
bij Almere en de Lage Dwarsvaart bij Lelystad; bij
den Haag het Afvoerkanaal, en de Oude Rijn bij
Katwijk.
Het historisch gegroeide landschap van Den
Haag kent drie opvallende eigenschappen. Ten
eerste is er tussen de grote eenheden van stad,
landbouwgebied en natuur een enorm scala aan
overgangsmilieu’s ontstaan zoals de Wassenaarse
bossen met hun landgoederen tussen de duinen
en het weidegebied. Ten tweede kent het gebied
een uiterst divers gebruik: kassengebieden,
psychiatrische instellingen, een kunstijsbaan,
congrescentra, hotels, onderzoeksinstituten, een
paardenrenbaan, landgoederen, verschillende
musea, etc. etc. Ten derde: alle onderdelen zijn
verbonden door trossen van lijnen die evenwijdig
lopen aan de kust, en zo zorgen voor een sterk
gevoel van oriëntatie en samenhang. Dat zijn niet
alleen de snelwegen, maar ook de stedelijke Laan
van Meerdervoort, de historische linten in de
binnenduinrand, de bochtige Kievitslaan door de
Wassenaarse bossen, en de fiets- en wandelpaden
door de verder ontoegankelijke duinen.

Ontwerpend Onderzoek IJsselmeergebied

33

Interessant is dat de Haagse agglomeratie –
afgezien van Scheveningen – nauwelijks direct aan
zee ligt. De stad ligt grotendeels achter de duinen,
maar binnen de stad is er een opvallende en dichte
verknoping van stad en landschap. De relatie van de
stad met de zee is indirect en getrapt. De indirecte
relaties doordringen het hele stedelijke weefsel.
Vanwege de grote rijkdom, variatie en
contrastrijkdom aan functies en identiteiten kan dit
kustlandschap met recht metropolitaan genoemd
worden.
Het biedt inspiratie voor een vergelijkbare
ontwikkeling van de Flevokust.
Almere Waterstad
De pogingen om de poldersteden in Flevoland
direct en frontaal met het grote open buitenwater
in contact te brengen zijn zoals hiervoor
beschreven schaars, moeizaam en zelden van een
bevredigende kwaliteit. Langs de ‘onbedoelde’ kust
aan het Markermeer, die aan de meest extreme
omstandigheden qua wind, golven en waterdiepte
is blootgesteld, is dit nog extra problematisch.
Getrapt en indirect versus direct en frontaal
Dit ontwerpend onderzoek stelt voor om, analoog
aan het voorbeeld van Den Haag, Almere op
getrapte en indirecte wijze beter op het water
te oriënteren. De waterlijnen dwars op de dijk
zijn daarvoor de dragers. Op het oude land zijn
die dwarslijnen veelal versteend tot grachten en
havens, die de ruggengraat vormen van het stedelijk
weefsel; Edam is daarvan een mooi voorbeeld. In
de Flevopolders hebben de dwarslijnen een meer
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landschappelijke gedaante aangenomen, door
bomenrijen of bosmassieven begeleid, en met de
sluizen en gemalen als culminatiepunt. Verspreid
door het uitgestrekte Almere komen er talloze
vergelijkbare schakelpunten voor: bescheiden
sluizen, gemalen/pompen, bruggen, etc. De eerste
stap is om zulke schakelpunten veel sterker te
articuleren als publieke ruimtes, zoals vroeger
ensembles van sluis- of brugwachterwoningen,
tolhuizen of waaggebouwen de ruimtes bij sluis,
brug of gemaal tot een bijzondere plek in de stad
maakten.
Een binnendijks waterfront
De tweede stap is om het raakvlak tussen de stad
en het grote binnenwater sterker te accentueren.
Naast het Weerwater bij het centrum, kan Almere
een tweede waterfront ontwikkelen aan de
Noorderplassen - maar dan meer op het riante en
representatieve wonen gericht, zoals bijvoorbeeld
langs de Rotterdamse Kralingse Plaslaan.
Een derde stap is om dit nieuwe binnendijkse
waterfront op te rekken tot een stedelijk fenomeen,
dat de hele kustzone omvat. Ook hiervoor biedt
de Kralingse Plaslaan in Rotterdam een mooie
referentie: een tweede, meer landschappelijk
waterfront in de stad, als onderdeel van een lange
lijn die een hele reeks landschapselementen en
stadsdelen aaneenrijgt. Hij loopt van Almere
Pampus – met wellicht een extra jachthaven en een
aanlanding van een extra IJmeerverbinding (snelle
boot), via de zuidzijde van de Noorderplassen,
tot aan de Almeerse ‘toegangspoort’ tot de
Oostvaardersplassen. Dit zou ook werkelijk een
parklaan moeten zijn, een “Lake Shore Drive”, met

Referentie Noordzeekust

Flevokust op dezelfde schaal
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een beperkte verkeersfunctie maar met een grote
evidentie en oriënterende werking. Deze lange laan
vormt een sterk potentieel adres voor functies op
regionaal niveau.
Flevokust Metropolitaan Landschap
Een vierde stap is om deze principes naar een
regionale schaal te tillen, in een overall visie op de
hele Flevokust. Geïnspireerd door de gevarieerde
‘trossen van lijnen’ langs de kust in de Haagse regio,
kan ook de veelheid en variëteit van rijgdraden langs
de Flevokust worden vergroot. De Oostvaardersdijk
kan autovrij worden gemaakt, waardoor je echt op
en over de dijk kunt fietsen en wandelen, en van het
uitzicht naar beide zijden kunt genieten. Het helpt
de ‘rondjes IJsselmeer’ te completeren. Routes op
de dijk en aan de voet van de dijk maken het tot een
equivalent van de routes door de duinen bij Den
Haag. Door wildroosters toe te passen kunnen ook
de paarden en herten uit de Oostvaardersplassen
over de dijk het Markermeer bereiken.
Verweving met Oostvaardersplassen
Aan de zuidrand van de Oostvaardersplassen wordt
al gedacht aan een safari-route van oost naar west,
opgespannen tussen Almere en Lelystad [noot:
SBB, studie F/O]. Aan beide zijden worden nieuwe
‘poorten’ voorgesteld die vanuit de steden toegang
geven tot en zicht bieden op de bezoekerscentra
van het natuurgebied.
Parallel aan de safari-route kan de route langs
en over de Lage Vaart beter toegankelijk worden
gemaakt. Door deze lijnen worden zowel ‘landrotten’
als ‘waterratten’ bediend, zowel natuurgenieters als
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sportievelingen, zowel lange afstandstoeristen als
honden-uitlaters.
Direct
aansluitend
leent
de
ondiepe
verkavelingsstrook tussen de Ibisweg en de
snelweg A6 zich voor schaalverkleining en
functiedifferentiatie. Kavels kunnen worden
opgedeeld en op maat gesneden van gevarieerde
functies
zoals
buitenplaatsen,
stadsen
zorgboerderijen, recreatieparken, maneges, etc.
etc. – af en toe onderbroken door open gehouden
‘snelwegpanorama’s’ op het open landbouwgebied
midden in de polder. De Ibisweg zelf kan fungeren
als fietssnelweg tussen Almere en Lelystad. De
gemengde zone kan langs de Dronterweg worden
verlengd tot aan Dronten.
Deze ingrepen maken het raakvlak tussen het
afgesloten natuurgebied in het noorden en het
monofunctionele landbouwareaal in het midden
van de polder aantrekkelijker voor recreanten en
bezoekers.
Op dit moment worden dergelijke initiatieven alleen
ontwikkeld en toegelaten in Almere-Oosterwold.
Hier lijkt een grote doch geïsoleerde enclave te
ontstaan van functievrijheid en schaalverkleining.
Dit ontwerpend onderzoek pleit ervoor om deze
ontwikkelingen te spreiden langs een aantal
regionale structuurlijnen en niet te beperken tot
een op zichzelf stand kwadrant, en daarmee de
polder als geheel te verlevendigen.
Het principe van enerzijds schaalverkleining en
functiedifferentiatie en anderzijds verbeteren
van de relatie met het water kan ook worden
toegepast aan de Zuidkant van Flevoland, tussen

Relatie water-stad d.m.v. dwarslijnen

Almere: binnendijkse waterfronten
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Nieuw waterfront Almere: van IJmeerhaven tot Oostvaardersplassen
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Parklaan

Almere

Lepelaarsplassen

Parklaan

Waterfront Almere: Parklaan aan de Noorderplassen
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de Hoge Vaart en de Tureluur/Schollevaarweg.
Door de toepassing op meerdere tussenzones
ontstaan exponentieel meer mogelijkheden
om in het landschap verschillende ‘rondjes’ te
maken. De combinatie van verschillende circuits
en doelgroepen opent extra mogelijkheden om
horecavoorzieningen te beginnen: eindelijk koffie,
na de lange tocht door het grootse open land!
Het Kröller-Müller van de 21ste eeuw
De vijfde stap, als ‘kers op de taart’, is het aanwijzen
van een keten van focuspunten op de grenzen tussen
Lelystad, Oostvaardersplassen en Markermeer.
Lelystad vormt te midden van alle attractiepunten
rondom het IJsselmeer – van Amsterdam tot
Friesland, van IJsseldelta tot Noord Holland
– nog steeds een zwakke stee, zowel sociaaleconomisch als ruimtelijk en toeristisch-recreatief.
Tegelijkertijd vertegenwoordigt de combinatie met
de Oostvaardersplassen en de Markerwadden een
interessante kans. Het is de uitgesproken context
voor een cultureel ‘icoon’, waar de beleving van
en de reflectie op cultuur en natuur hand in hand
gaan. De reeks van focuspunten biedt ruimte aan
een meerkernig museum, een Insel Hombroich in
het groot. Het bestaat uit drie bijzondere plekken
en/of paviljoens:
1)
tussen de snelweg A6 en de wildernis, met
een uitzichtpunt
2)
tussen het Markermeer en het water van
de Oostvaardersplassen, in combinatie met
een vismigratievoorziening;
3)
tussen Lelystad en de Houtribdijk, als een
voorpost van de Markerwadden.
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Indeling Flevoland: grote monofunctionele vlakken

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Parklaan/waterfront Almere
Parklaan/stadsallée Lelystad
Oostvaardersplassen: puur natuur
Oostvaardersplassen: safariroute
Schaalverkleining/functiedifferentiatie: Ibisweg
Grootschalige landbouw
Schaalverkleining/functiedifferentiatie: Tureluurweg
Bos: Horsterwold
Weerwater/waterfront Almere
Stadsbos Almere
Almere Oosterwold
Sluis Eemmeer - Hoge Vaart
Almere Duin (vergroot)
Kröller-Müller 2.0
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4
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1
9
13

6
7
10
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Ontwerpschets Flevokust: metropolitaan landschap
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De paviljoens aan het water worden direct
aangedaan door een snelle veerboot, die rechtstreeks
aankomt vanaf het IJ bij Amsterdam Centraal,
en weer aansluitingen geeft op bootlijnen naar
Markerwadden, Enkhuizen/Hoorn, en Friesland.
De reis er naartoe, en de beweging van paviljoen
naar paviljoen – wandelend, fietsend, per pont,
fluisterboot of shuttle – is net zozeer deel van de
attractie als datgene wat binnen geboden wordt.
Het levert een avontuurlijke kennismaking op met
de uitersten van het Nederlandse deltalandschap,
fysiek, mentaal en cultureel.
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Kröller-Müller van de 21ste eeuw bij Lelystad/Oostvaardersplassen
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3. ZUIDELIJKE
RANDMEREN

45
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Amsterdam noord en zuid: aanplakrondjes
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3. ZUIDELIJKE RANDMEREN
Startbeeld
Met de aanleg van de Flevopolder zijn ook de
Randmeren ontstaan. Waar bij de Noordoostpolder
randmeren tussen het oude en nieuwe land
‘vergeten’ zijn, is de rand tussen de oude kust en
de nieuwe Flevopolder als een reeks van meren
zorgvuldig vormgegeven. Dat Godfried Bomans
naam gaf aan het Wolderwijd onderstreept het
bedachtzaam componeren. Het smalle Nuldernauw
verbindt de bredere meren Eemmeer, Gooimeer en
het Wolderwijd.
Met de grillige voormalige zeekust tegenover de
strakke dijk van de nieuwe polder.
De beide kusten kennen verschillende recreatieve
voorzieningen. Er zijn haventjes, stranden,
maar ook grotere recreatieparken als Walibi, het
Dolfinarium en de Eemhof.
Het gebied rond de randmeren is cultuurhistorisch
waardevol en rijk. Samen met het IJ en IJmeer
komen langs het water verschillende verhalen van
het leven met het water tot uitdrukking. Met de
dreiging van het water aan de ene kant (de sterk
kronkelende dijk met vele wielen in de Eemvallei is
daar een voorbeeld van), en juist het gebruiken en
benutten van het water aan de andere. Denk aan het
Muiderslot, de Hollandse Waterlinie, de Stelling en
de grachten van Amsterdam en de vestingen van
Naarden en Elburg. Of de voormalige vissersdorpen
Harderwijk en Bunschoten/Spakenburg. Twee
rivieren, de Eem en de Vecht, monden uit in de
randmeren.
Het heeft op de oude kust vele schakelpunten tussen
land en water opgeleverd. In het ene geval is het
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een haven die een stadje verbindt met het water. In
het andere een lange landschappelijke lijn die ver
het achterland in reikt. Zoals de Eem en de Laak
die respectievelijk het centrum van Amersfoort en
Vathorst in verbinding brengen met de randmeren.
Met de havenfrontontwikkelingen van Huizen
en Harderwijk, maar ook de nieuwe sluis bij
Blaricummermeent, worden nieuwe verbindingen
tussen meren en achterland toegevoegd.
Ook op het nieuwe land zijn pogingen gedaan de
barrière van de dijk te slechten. Almere-Haven en
Zeewolde zijn nadrukkelijk aan het Gooimeer en
Wolderwijd geplaatst.
Door het grote peilverschil tussen het water
buiten en de polder zijn er echter nauwelijks
sluizen, en daarmee slecht een beperkt aantal
fysieke verbindingen tussen het achterland en het
omringende water. Havens in de randmeren zijn
vooral buitendijkse toevoegingen met weinig relatie
met het achterland.
Daadwerkelijke toegangen tot het achterland zijn
er weinig.
Opgaven
Verstedelijking
Van oudsher heeft Amsterdam een sterke band
met het landschap aan de oostzijde van de stad.
Buitenplaatsen langs de Vecht en de Utrechtse
Heuvelrug vormden een Amsterdams Arcadia.
Met de toenemende verstedelijkingsdruk vanuit
Amsterdam rekt het urbane milieu verder op en
verkleint het gevoel van afstand met de suburbane
overgangsmilieus.

Almere

Zeewolde

Amsterdam

Amersfoort

Verschillende kusten als woonomgeving
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Recreatie en Toerisme
Amsterdam positioneert zich als een concurrerende
en onderscheidende metropoolregio. De regio
opereert op globale schaal en is internationaal
georiënteerd. Relaties rekken zich op tot de rest van
de wereld.
Juist in de verhouding tussen het lokale, het
bovenlokale en het internationale ligt een
spanningsveld. De druk op Amsterdam neemt toe.
Onder bewoners heerst het gevoel dat de stad vol
begint te lopen.
Het zoeken naar balans vraagt om actief ingrijpen.
Met een overdruk in Amsterdam is het ontwikkelen
van nieuwe, goed bereikbare, bestemmingen
essentieel. Ook de randmeren kunnen hierin een
rol spelen.
Gouden regels
De belangrijkste gouden regels voor het Ontwerpend
Onderzoek voor de Zuidelijke Randmeren zijn:
intensiveren van de verbindingen tussen
het water en het achterland (6)
netwerk op land en aan de kust verfijnen (9)
Daarbij geeft de gouden regel ‘respecteren en
versterken van de opeenvolging van baaien en
kapen (3) richting aan de ontwikkeling van de dijk
van de Flevolpolder tot een kustlandschap aan
IJmeer en Zuidelijke Randmeren.
Ontwerpend onderzoek
Raakvlak met de Randstad
De suburbane woonmilieus
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rand

ondersteunen de metropoolregio.
De kwaliteit en toegankelijkheid van het landschap
dragen bij aan de dagelijkse woonomgeving
van bewoners. En zijn mede van belang voor
het leefklimaat van de groeiende metropool. De
Zuidelijke Randmeren kunnen een prominentere
rol spelen als onderdeel van deze groene
leefomgevingen. Niet als rand, maar centraal
gelegen in hun landschappelijke context.
Als aantrekkelijke leefomgeving voor de bewoners
en wederom de groene achtertuin van Amsterdam;
de Zuidelijke Randmeren als recreatieve
bestemming in de metropool.
De omgeving van de randmeren is echter
uiteengelegd
in
verschillende
fragmenten.
Recreatieve fiets- en wandelroutes routes beperken
zich tot een van de beide kusten.
Met het toevoegen van nieuwe schakelpunten
verbetert de verbinding tussen de meren en het
achterland van de Flevopolder. De geplande sluis bij
Zeewolde Havenkwartier verbindt het Wolderwijd
met de Hoge Vaart. Met een extra sluis sluit de
hoge vaart kort op het Eemmeer en ontstaat een
aantrekkelijk vaarrondje door de polder, over het
Eemmeer, Nuldernauw en Wolderwijd. Aansluitend
op de Eemvallei: een landschappelijke structuur
met natuurontwikkeling die Staatbosbeheer ter
plaatse van de oude loop van de Eem ontwikkelt.
Het opnemen van veerverbindingen in de
recreatieve netwerken vergroot de toegankelijkheid
van het landschap verder en maakt meerdere
rondjes mogelijk. In contrast tot de oude kust wordt
ook het verhaal van de 20e en 21e eeuw beleefbaar.

Eemvallei
Almere

Zeewolde

Amsterdam

Amersfoort

Ontwerpschets ingrepen Zuidelijke Randmeren
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4. FRIESLAND
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4. FRIESLAND
Startbeeld
De
Friese
IJsselmeerkust
kent
diverse
landschappen. Het noordelijke deel bestaat uit
zeeklei met terpen, polders en droogmakerijen. Het
zuidelijke deel kenmerkt zich door de beroemde
Friese meren in het voormalige hoogveen. Met
daartussen de beboste restanten van de stuwwallen
van Gaasterland.
Het is een open agrarisch landschap met
voornamelijk weiland voor veeteelt. Buitendijks,
in het ondiepe water voor de kust, bevinden
zich waarden en polders met moeras-, riet- en
hooilanden.
Op basis van deze verschillen laat de kust zich
typeren in twee delen: een meer terug liggende
kust bij Makkum en Gaast en een vooruitgeschoven
kop met Stavoren, Hindeloopen en de kliffen van
Gaasterland.
Vanwege veiligheid en voor de landbouw zijn
in de loop der tijd ondiepe delen voor de kust
ingepolderd. Zo zijn oorspronkelijke zeedijken
steeds verder landinwaarts komen te liggen. Het
kronkelende verloop van oude zeedijken met de
opeenvolging kapen en baaien is nauwelijks nog
herkenbaar in het landschap. Beschutte baaien
liggen nu landinwaarts. Gaast ligt als naar voren
geschoven post verdwaasd in het landschap.
Opgaven
Omgaan met krimp
De gebieden in de periferie van de metropool
krimpen. Dit is de rustige kant van Nederland.
Gelegen aan een dynamisch IJsselmeer, gevoed
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door de afvoer van de IJssel. Hier regeert de open
ruimte. Met lange zichtlijnen, een lage horizon en
gevoel van oneindigheid.
Ruimte en rust geven tegenwicht aan de hectiek
van de metropool. Maar krimp legt ook druk op de
economie en werkgelegenheid.
De opgave is de invloed van buiten te koppelen
aan de krimpproblematiek en bezoekers in contact
te brengen met bewoners. In een balans tussen
de wensen en eisen van bewoners, bezoekers en
passanten. Voortbouwend op dat wat er als is.
Zo worden hotellobby’s cafés en werkplekken.
Museumwinkels verkopen streekproducten en
zijn een plek om cadeautjes te kopen. Buurten
in toeristische hotspots blijven leefbaar. En in
krimpgebieden maken toeristen een plaatselijke
supermarkt of café rendabel.
Natuurwaarden
Met het toekomstige flexibele peilbeheer in het
IJsselmeergebied komen bestaande natuurwaarden
aan de Friese Kust onder druk te staan. Ecologische
maatregelen moeten afkalving voorkomen en
bestaande natuur behouden en versterken.
Daarnaast liggen er op termijn kansen buitendijks
de waterdynamiek voor het vergroten van
natuurwaarden meer te benutten en binnendijkse
natuur te ontwikkelen.
De voorgestelde herstelmaatregelen zijn niet louter
een ecologische opgave. Ecologische maatregelen
bieden tegelijkertijd kansen de relatie tussen stad
en natuur en landschap meer betekenis te geven.
Waarmee identiteit en gebruikswaarde van de
Friese IJsselmeerkust toenemen.

Makkum

Terugliggend en vooruit geschoven
Workum

Stavoren

Ervaring van het water, vanuit
achterland en/of hoogtes

Verloren baaien en kapen
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Gouden regels
In principe allemaal & samen; maar in het bijzonder:
rondje OP de dijk (1)
herwaardering van de ‘verloren baaien en
kapen’ (3)
nieuwe
land-waterverbindingen
(schakelpunten & dwarslijnen) (6)
versterken netwerken land en water (9)
Ontwerpend onderzoek
Waddengevoel op het vaste land
De Friese IJsselmeerkust kenmerkt zich door
leegte. Leegte in het landschap. En in de stadjes en
dorpen. Waar krimp en de nadruk op watersport
in de zomer leegloop betekenen, met name in de
winter.
De kunst is deze leegte en leegloop in te zetten als
kracht. Door het bespelen en manipuleren van het
contrast tussen ruig en intiem in de kustzone. En
waar mogelijk bewoners (die er het hele jaar door
zijn) en bezoekers (met pieken in de zomer).
samen te brengen.
Zoals je dat nu veel meer op de Waddeneilanden
ervaart. Het gevoel van binnenkomen in een bruin
café na een lange wandeling of fietstocht door de
altijd aanhoudende wind. Samen met een lokale
schipper aan de bar.
In het terugliggende deel bepalen een zone van
ondiep water, polders en moerassen voor de kust
het beeld. Hier ligt de (voormalige) zeedijk op enige
afstand van het IJsselmeer.
in dit deel, de natuurkust, kunnen een combinatie
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van ruimtelijke ingrepen en ecologische maatregelen
het ruige karakter van de Friese IJsselmeerkust
versterken. Door een herwaardering van verloren
kapen en baaien en de ontwikkeling van (natte)
natuur, zowel buiten- als binnendijks.
Zo wordt de kaap bij Gaast bijvoorbeeld weer
herkenbaar door het losknippen van de zeepolderdijk
en het toelaten van de waterdynamiek buiten de
zeedijk. Buitendijks vergroot het areaal ondiep en
luw water met geleidelijke overgangen tussen land
en water. Een verrijking voor het ecologisch systeem.
Deze nieuwe natuur compenseert natuurwaarden
die door inundatie en afkalving deels zullen
verdwijnen. Ook een weidevogelvriendelijk beheer
van graslanden in voormalige meren binnendijks
kan verloren natuurwaarden van de buitenwaard
compenseren en aanvullen.
Pieren door de Workummerwaard beschermen
de buitenwaard tegen verdere erosie. Als
vooruitgeschoven posten versterken ze de reeksen
van baaien en kapen in de kustlijn, met op de kop
een uitkijkpunt of een plek voor een vogelkijkhut.
Parkkust
Naast de verruiging van de kust staat het
ontwikkelen of versterken van intieme en beschutte
plekken in het naar voren geschoven deel van
de kustzone; de parkkust. Door het verknopen
van wandel-, fiets- en vaarnetwerken. En het
ontwikkelen van de knooppunten tot aantrekkelijke,
groene rustpunten in het open landschap. Met een
café, theetuin, galerie, restaurant of winkeltje.
Met het verknopen van verschillende routes en
het toevoegen van meer klaphekjes naar de dijk

Workum

Makkum

Gaast

Natuurkust
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Toegankelijkheid van het landschap: de ‘poorten’

56

Ontwerpend Onderzoek IJsselmeergebied

Labyrintisch netwerk
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worden de zwerfmogelijkheden door het landschap
groter. De toegankelijkheid van het landschap
wordt groter. Meerdere rondjes worden mogelijk.
Waarbij je telkens weer landt in het dagelijks leven
van de stadjes en dorpen. Kansrijke punten zijn de
NS stations van Workum, Koudum of Stavoren; de
poorten tot de Friese IJsselmeerkust. Of plekken
als de vuurtoren van Workum, de herberg bij de
sluis en de haven van Hindeloopen.
Stavoren
Stavoren ligt prominent op de vooruitgeschoven kop
van de Friese Kust. Echter verstopt achter een hoge
dijk. Vol in de wind of aan de voet van de grasdijk
aan het weidse water bieden weidse vergezichten
-bij helder weer - een blik op Medenblik aan de
overkant of de Noordoostpolder in het zuiden.
Stavoren is ontstaan aan de monding van de
Warnser. Het water verbond de haven met de
meren. Op de hoger gelegen gronden tegen de
haven ligt de oudste bebouwing. Hier bevond zich
de Noorderpoort.
De Delft, in de Voorstraat, de Achterdelft en de
Stadsgracht zijn nog relicten van de Warnser
en de oorspronkelijke relatie van Stavoren met
het achterland. Vanaf de Noordpoort strekte
de bebouwing zich langs deze lijnen uit naar de
Zuidpoort.
Met de groei van de watersport in de Friese Meren is
deze Zuidpoort belangrijker geworden. Het Johan
Frisokanaal is gegraven en ten zuiden van de stad
is een groot sluizencomplex gebouwd met een grote
binnen- en buitenhaven van de Marina Stavoren.
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Als poort naar het merengebied.
Daarmee is de ziel uit noordelijke haven, de oude
haven van Stavoren, grotendeels verdwenen.
Terwijl juist hier de trein vanuit Leeuwarden
en Sneek met een kopstation aankomt en ook de
veerboot vanuit Enkhuizen hier aanlandt.
Het havenhoofd zou heringericht moeten worden
tot een aantrekkelijke halteplaats en overstappunt.
De relatie tussen de aanlegsteiger en het NS-station
zou veel nadrukkelijker vormgegeven moeten
worden.
Met een groene, pleinachtige herinrichting en
het toevoegen van een bomendak transformeert
het havenhoofd van een wezenloze leegte waarin
bebouwing verloren in de ruimte staat tot een
aantrekkelijke bestemming en overstappunt; van
een lege ruimte waar je wegwaait tot een beschutte
groene plek in het midden van de haven.
De noordelijke haven vormt een hernieuwde poort
tot het Friese vaste land en heet bezoekers welkom
in Friesland.

Stavoren opgespannen tussen twee poorten
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5. HOUTRIBDIJK
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5. HOUTRIBDIJK
Startbeeld
De Houtribdijk neemt binnen het IJsselmeergebied
een curieuze positie in. Hij was ooit bedoeld als
kustlijn voor de geplande Markerwaard polder.
Hij was aanvankelijk geconcipieerd als een
kaarsrechte lijn van Enkhuizen naar de Flevopolder.
Door van Eesteren is hij gemoduleerd tot een licht
gebogen lijn, die naar het zuiden toe het beoogde
land omarmde en het naar het noorden afweerde
tegen het open water van het IJsselmeer.
Daar waar de Houtribdijk het vasteland van
Flevoland naderde, week hij terug voor de
baai-vormige uitmonding van het geplande
Oostvaardersdiep: de ‘Baai van Van Eesteren’.
De ‘verweesde’ dijk
Door het afgelasten van de inpoldering van de
Markerwaard werd de dijk een dam, die Enkhuizen
en Lelystad voor wegverkeer met elkaar verbindt
maar verder slechts water van water scheidt. Het
is een extra compartimentering van het IJsselmeer,
die de impact van zuidwester stormen op de ZuidFriese kust afzwakt maar waterhuishoudkundig
verder weinig evidente redenen van bestaan heeft.
Het heeft het water van het Markermeer opgesloten
en losgeknipt van de stroming in het IJsselmeer.
Het Markermeer is nu slibrijk, relatief ondiep, en
hoofdzakelijk stagnant. Het IJsselmeer is helder,
relatief diep, en stroomt door. Het verschil tussen
slibrijk en slibarm is op zich niet problematisch:
beide hoedanigheden hebben hun ecologische
kwaliteiten. De mate van troebelheid is echter wel
een probleem, en het gebrek aan uitwisseling en
onderlinge gradiënten is een gemiste kans.
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Driedeling
Recent is de aanleg van de Markerwadden gestart,
bedoeld als groot moerasgebied dat een belangrijke
steppingstone moet vormen in het ecosysteem en
door zijn wijze van aanleg het rondwervelend slib
in het Markermeer moet helpen reduceren.
De Houtribdijk kent in zijn huidige vorm een
driedeling.
Het noordwestelijk deel, van Enkhuizen
tot Trintelhaven, loopt over het ondiepe
Enkhuizerzand, met een levendig onderwaterreliëf
en een relatief hoge natuurwaarde. De weg loopt
grotendeels aan de voet van de dijk, de blik wordt
naar het water van het Markermeer geleid. Er zijn
parallel dammetjes aangebracht tegen de ijsgang.
Omdat het water hier ondiep is is de dijk makkelijk
uitbreidbaar.
Het deel vanaf de Trintelhaven richting Lelystad
loopt door diep water. Hier is de dijk veel moeilijker
uitbreidbaar. De weg loopt grotendeels op de kruin
van de dijk; de weg ‘zweeft’ boven het water en
geeft volop zicht op de enorme openheid aan beide
zijden.
Het derde deel loopt vrijwel parallel aan de kust
van Flevoland; de dijk maakt er een scherpe bocht
richting Lelystad, ooit bedoeld om de baaivormige
uitmonding van het Oostvaarderdiep te begeleiden.
Door het afblazen van de Markerwaard heeft
deze verandering van richting veel van zijn
begrijpelijkheid verloren: het leidt tot flinke
omrijbewegingen door een leegte met aan twee
kanten slechts water.

Onderwaterlandschap Enkhuizerzand

Ruimtelijke driedeling
1. Enkhuizerzand
2. Middendeel: hoge dijk, diep water
3. ‘Onbedoelde bocht’
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Dijkversterking
Door de dijkversterking zal deze driedeling worden
versterkt. Het eerste deel op het Enkhuizerzand
zal met een voet van zand worden verbreed; het
tweede deel door het diepe water behoudt zijn
smalle profiel; alleen de afwerking verandert. Het
derde deel is onderwerp van de nodige discussie.
Lelystad wenst een versterking met zand, zodat
een recreatieve uitloop voor de stad kan ontstaan,
een ‘voorkust’ met stranden en voorzieningen.
Waterstaattechnisch is dit deel echter aan stevige
wind en golfoploop blootgesteld, waardoor dit hoge
kosten met zich meebrengt.
Opgaven
De belangrijkste ingreep op korte termijn is
de dijkversterking. De beschreven ruimtelijke
onderverdeling is daarbij uitgangspunt.
De achterliggende opgave is om te komen tot een
nieuwe visie op de vorm en de functie van de dijk:
hoe kan die, na het wegvallen van de Markerwaard,
met terugwerkende kracht een nieuwe logica
krijgen? Kan de dijk beter op zijn overgebleven
functies worden toegesneden?
Ecologie, waterveiligheid
Kan de opdeling in een slibrijk Markermeer en
een slibarm IJsselmeer worden verzacht? Kunnen
nieuwe gradiënten worden gecreëerd, en nieuwe
connecties worden gemaakt, m.n. voor vissen?
Kunnen de latente natuurwaarden sterker tot
uitdrukking worden gebracht – met name die van
het ondiepe en reliefrijke Enkhuizerzand.
Kan de recreatieve waarde worden vergroot,
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primair voor de stedelijke bevolking van
Enkhuizen en vooral Lelystad, en secundair voor de
natuurliefhebber die stilte en ruimte zoekt?
Bij een nieuwe visie op vorm en functie van de dijk
hoort ook een visie op de mogelijke doorgroei van
de Markerwadden. Ooit waren de Markerwadden
geprojecteerd aan weerszijden van de Houtribdijk,
met de bedoeling om Markermeer en IJsselmeer
met elkaar in contact te brengen. Later is er
gekozen voor een opzet als een op zichzelf staand
eilandenrijk in open water, om het beoogde
vogelgebied te vrijwaren van predatoren (vossen
bijv.) die het vanaf de dijk zouden kunnen bereiken
en verstoren. Op dit moment is de eerste aanzet
in aanleg; een volgende uitbreiding is al op kaart
gezet, waarvoor nog financiering moet worden
gevonden. Schaalgrootte en rust zijn belangrijk
om de ecologische stepping stone goed te laten
functioneren. Hoever kan dat gaan, hoe kan het
met andere verlangens worden gecombineerd en
hoe kan dat er uitzien?
Verkeer
Tenslotte schuilt ook in de verkeersfunctie van de
dijk een opgave, met name de grote omrijbeweging
bij Lelystad. De betekenis van de aansluiting van
de N302/307 en de A6 wordt groter als Lelystad
daar ook een overslagpunt voor vervoer over
water creëert. Een kortsluiting met de Houtribdijk
via een brug of tunnel is al vaker getekend. Wat
zou hiervan de consequentie zijn, welke kansen
zouden er ontstaan voor de ‘paralleldijk’ bij de van
Eesterenbaai? Zijn er meekoppelmogelijkheden
voor energiewinning, d.m.v. windmolens of een
valmeer?

Zicht vanaf Houtribdijk: open versus beschut
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Gouden regels
Hoewel ook hier de gouden regels niet op zichzelf
staan maar samen van belang zijn, springt bij de
Houtribdijk regel 5 eruit, die oproept de grootste
open maten te verdedigen. Vanaf de Houtribdijk
is de grootste openheid van het IJsselmeergebied,
in de lengte-as van het Markermeer en IJsselmeer,
maximaal te ervaren. Hij doorsnijdt de open ruimte,
maar valt vanuit de verte weg achter de bolling van
de aarde.
Daarnaast spelen de regels 4, 7, 9, en 10 een
belangrijke rol:
het recht doen aan het karakter van de
Houtribdijk als een relatief strakke dijk;
het inspelen op de differentiatie van het
onderwaterlandschap;
het intensiveren van het netwerk van
verbindingen, vooral over water; en de mogelijke
toevoeging van nieuwe trekkers en iconen.
Ontwerpend Onderzoek
De inzet van het ontwerpend onderzoek is te
onderzoeken hoe de Houtribdijk omgevormd kan
worden van een harde scheiding tot een filter tussen
Markermeer en IJsselmeer: een compartimentering
die beantwoordt aan het in essentie vervloeiende
landschap van de delta. Motto is om waar nodig
de dijk in stand te houden (waterveileigheid,
verkeersverbinding), maar waar mogelijk en nuttig
de connectiviteit tussen beide zijden te herstellen –
van bescheiden pijpen onderwater ten behoeve van
vismigratie, tot grotere openingen voor bijvoorbeeld
de pleziervaart, of echte wateruitwisseling tussen
de meren.
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Hink-stap-sprong
Het ontwerpend onderzoek gaat uit van een paar
ruimtelijke structuurlijnen, startend vanuit de
bestaande driedeling: een hink-stap-sprong als
motief.
Het noordelijk deel, op het Enkhuizerzand, zal
uitgroeien tot een aanwas-landschap: een zandige
voet aan de dijk, op afstand golfbrekers tegen
golfslag en ijsgang, en daarbuiten op de ondiepste
plekken opspuitingen die periodiek droog kunnen
vallen, afhankelijk van het (gedynamiseerde)
peilbeheer in het IJsselmeergebied. Het beoogde
Trintelzand is daar een voorbeeld van. Het vormt
samen met de Trintelhaven de vooruitgeschoven
kop van het efemere waterlandschap van het
Enkhuizerzand; het markeert de overgang van de
zachte ondiepe kusten van Noord-Holland naar de
strakke en diepe kusten van de Flevopolders.
Het middendeel van de dijk, vanaf Trintehaven
richting Flevoland, blijft zo strak mogelijk: smal,
hoog, met de weg op de kruin, en een maximaal
uitzicht op de grote open maten aan alle kanten.
In dit open water liggen de Markerwadden als een
echt eilandenrijk in het water, op flinke afstand
van de dijk, zowel om predatoren te ontmoedigen
als om de magie van het eiland en de grootsheid
van het open water te vieren. De noordelijke
zanddam van de Markerwadden wordt verlengd in
de richting van de Trintelhaven, zonder die echt te
raken. In de luwte daarvan is ruimte voor verdere
uitbreiding van het vogelmoeras. Het brede zicht
op het Markermeer en op de kust van Flevoland en
Lelystad blijft zo open mogelijk.
Het derde deel, de ‘onbedoelde bocht’ bij Lelystad,
is het meest onlogische element in de huidige

Ruimtelijke structuurlijnen

Doorlaatbaarheid (connectiviteit)

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Enkhuizerzand: aanwas
Middendeel: zweven, openheid
Brug over Baai van van Eesteren
Voorland: de Lagune van Lelystad
Markerwadden: eilanden in open water

sluizen bij Enkhuizen
vismigratie in geulen Enkhuizerzand
vismigratie Trintelhaven
vismigratie bij Lagune van Lelystad
Houtribsluizen bij Lelystad

Ontwerpend Onderzoek IJsselmeergebied

67

ruimtelijke constellatie: een dwarsdam die
onverhoeds tot paralleldijk wordt. Het ontwerpend
onderzoek stelt voor om de verkeerslijn en het
dijktracé te ontvlechten. De verkeersverbinding
over de Houtribdijk vraagt om een directe koppeling
van de dijk met het knooppunt A6-N302/307. De
voorkeur gaat uit naar een (hoge) brug boven een
tunnel/aquaduct. Een hoge brug vormt een icoon
voor de lijn tussen het oude en het nieuwe land, en
biedt hier één keer een overweldigend panorama
op het IJsselmeer als geheel, dat bijna overal elders
achter de dijken schuilgaat.
De Lagune van Lelystad
De brugverbinding speelt de dijk voor Lelystad
vrij voor ander gebruik. De onbedoelde bocht
wordt de voorkust voor Lelystad, en begeleidt
de scheepvaartverbinding tussen Markermeer
en IJsselmeer. Deze ‘Lagune van Lelystad’ kan
uitgroeien, in de breedte en de lengte, met functies
voor recreatie, natuur, energie, toerisme en
stedelijke voorzieningen. De dijk wordt van lijn tot
zone. Dwarsdammen fungeren als golfbrekers en
creëren luwte voor stranden, recreatie en natuur.
De eventuele voortzetting naar het noorden, ter
begeleiding van de vaargeul, kan dienen voor
natuur, als een stapsteen vanaf de Markerwadden
over de dijk, voor recreatie, maar wellicht ook ruimte
bieden aan een valmeer om tijdelijk energie op te
slaan. De zuidelijke kop van de voorkust, direct bij
de Houtribsluizen, leent zich voor een bijzondere
trekker: een voorpost van de Markerwadden, direct
bereikbaar vanuit Lelystad, en tevens potentieel
onderdeel van het meerkernige museum, dat de
Oostvaardersplassen, modern kunst (inclusief
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Land Art) en de Markerwadden met elkaar in
verband brengt: het Kröller-Müller van de 21ste
eeuw. Het kijkt uit over het water, en de pier met de
grote wachtende man van Antony Gormley.
De dijk als filter
De hier beschreven ruimtelijke structuurlijnen zijn
geen blauwdruk, maar kunnen in de loop van de
tijd, afhankelijk van programmatische invullingen
en financiële mogelijkheden ingevuld worden, in
bescheiden of meer spectaculaire vorm.
De dwarsverbindingen tussen het IJsselmeer en
Markermeer krijgen al een eerste impuls door het
openzetten van de bestaande Houtribsluizen en de
sluis bij Enkhuizen. Het effect op de vismigratie
blijkt al aanzienlijk te zijn. Andere, nieuwe
openingen zijn het meest effectief waar er aan
weerszijden van de dijk ondieptes zijn, het liefst in
combinatie met andere gradiënten in ecologische
omstandigheden. Logische punten zijn de geulen in
het Enkhuizerzand; de overgang van ondiep naar
diep water direct naast het Trintelhaven; en de
toekomstige noordwestoever van de voorkust, de
Lagune van Lelystad. De meest bescheiden vorm
voor dwarsverbindingen bestaat uit onderwater
pijpen (met eventueel een klepmechaniek); een
zichtbare snede in de dijk spreekt meer tot de
verbeelding en heeft een grotere communicatieve
waarde, en helpt bovendien om de dijk ook
ruimtelijk-visueel te ritmeren – bijvoorbeeld
in combinatie met stoppunten en faciliteiten
voor sportvissers. Bij Trintelhaven zou een
doorvaartopening voor pleziervaart op zijn plaats
zijn.
De meest radicale en utopische maatregel is een
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opening over de volle lengte van het strakke en
diepe middendeel van de dijk: een ingreep met de
impact van een Zeelandbrug of Oosterscheldedam.
In dat geval kan waarschijnlijk ook echt wederzijdse
uitwisseling en menging van slibrijk water uit het
Markermeer en helder water uit het IJsselmeer
plaats vinden. Het zijn keuzes die afhankelijk zijn
van de ecologische meerwaarde die het oplevert,
van de consequenties voor de waterveiligheid, en
last but not least van de financiele mogelijkheden.
Hiervoor zal nog veel onderzoek nodig zijn. Maar
de maatregelen kunnen ook klein beginnen en in
de loop van de tijd naar bevind van zaken stap voor
stap worden opgeschaald.
Een vergelijkbaar scala aan uitwerkingen en
invullingen is denkbaar voor de Lagune van
Lelystad. De verbreding van de voorkust en de
ontwikkeling van luwtes en natuurgebieden kan
al plaats vinden voordat de nieuwe brug er is. De
realisatie van de brug is nog volstrekt ongewis; maar
de ontwikkeling kan samen met een overslagpunt,
met de ontwikkeling van Lelystad Luchthaven op de
achtergrond, ook opeens in een versnelling raken.
Windturbines en brug als icoon?
Ook de inpassing van windmolens kan in varianten
op deze structuurlijnen worden geënt. Windmolens
langs de Houtribdijk zijn uit den boze: zij zullen als
een scherm de grootste maat van de lengte-assen
van het gebied in tweeën hakken. Maar plaatsing
in de dwarsrichting, bij de aanlanding van de dijk
- dus parallel aan de kust – is niet uitgesloten.
Het silhouet van Lelystad, met de Houtribsluizen
en de televisiemast vormt vanaf het water een
mooi minimalistisch ensemble, een vorm van
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functionalistische ‘land-art’. Dit silhouette moet
gevrijwaard blijven van windmolens. Maar een
reeks molens meer noordelijk langs de ‘onbedoelde
bocht’, kan samen met de prachtige reeks molens
langs de Flevokust bij de A6, een markante
begeleiding vormen van de hoofdverbinding
en vaargeul tussen Markermeer en IJsselmeer;
liefst in enkelvoudige lijnopstellingen en van een
kleiner formaat dan de grote molens langs de
Noordoostpolder, om de verschillende groepen los
van elkaar te kunnen waarnemen. Een uitgesproken
ontwerp en een uitgewogen compositie kunnen
– samen met de brug - deze knoop een iconische
waarde geven voor het IJsselmeergebied als geheel.
Hier is drie-dimensionaal maatwerk vereist.

Bijzondere functies en elementen
Ontwerpend Onderzoek IJsselmeergebied

71

Vogelvluchtschets voorstellen ontwerpend onderzoek
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