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1			 Inleiding
Deze publicatie bevat het verslag van de eerste gebiedsdialoog van de gebiedsagenda 2050 over de
toekomst van het IJsselmeergebied. Rijk en regio hebben in twee dagen tijd cross-overs tussen de
thema’s natuur- en waterkwaliteit, drinkwatervoorziening, visserij en recreatie met behulp van ontwerpend onderzoek onderzocht.
De eerste gebiedsdialoog is onderdeel van een reeks van drie gebiedsdialogen. Tijdens de andere twee
gebiedsdialogen worden andere urgente opgaven voor het IJsselmeergebied verkend. Van deze
dialogen volgen aparte publicaties. De drie publicaties geven gezamenlijk het overzicht weer van
hetgeen is opgehaald tijdens de gebiedsdialogen. Deze gebiedsdialogen zijn onderdeel van de
verkenningsfase van de Gebiedsagenda die doorloopt tot in het najaar van 2016. De verkenningsfase
wordt afgesloten met een synthesedocument, waarin onder andere de oogst van de gebiedsdialogen en
het verslag van de synthesebijeenkomst in september samenkomen.

Achtergrond
In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio
samen. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om een gebiedsproces op te starten met partners
in de regio – andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven
– om gezamenlijk een Gebiedsagenda 2050 voor het IJsselmeergebied op te stellen. Deze
Gebiedsagenda is gericht op het creëren van een richtinggevend perspectief voor het gebied, een
kennis- en innovatieagenda en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten.
Shareholders van de Gebiedsagenda stellen eerder genomen besluiten en internationale verplichtingen
niet ter discussie en respecteren lopende (wettelijke) processen.

Doel
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. Het
einddoel van de Gebiedsagenda is het vergroten van de omgevingskwaliteit en samenhang in het
IJsselmeergebied.

Proces
Het proces is begonnen met een verkenningsfase die eind 2015 is gestart en doorloopt tot in het najaar
van 2016. De resultaten van de verkenningsfase zullen besproken worden tijdens de Bestuurlijke
MIRT-overleggen in oktober. Daarna volgt een fase van verdieping en verbreding, gevolgd door een
synthese- en besluitvormingsfase. Zie ook het schema op de volgende pagina.
In deze verkenningsfase worden ontwikkelingen en spanningen rondom de belangrijke thema’s in het
IJsselmeergebied in beeld gebracht. Wat zijn de bestaande opgaven voor het gebied en waar liggen de
interacties (cross-overs) en oplossingsrichtingen? We analyseren de landschappelijke, ruimtelijke en
cultuurhistorische waarden in het gebied.

Co-creatie
‘Co-creatie’, oftewel ‘samen’, is het kernwoord in het proces van de Gebiedsagenda. Co-creatie is een
vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en resultaat. Kenmerken
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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 cross-overs en concepten
(bron: plan van aanpak gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050, februari 2016)
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van co-creatie zijn: dialoog, op basis van overeenkomsten, enthousiasme, daadkracht en focus op
resultaat. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers,
wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Door thema’s op een ander schaalniveau te bekijken en te
verbinden, ontstaat een nieuwe dynamiek. Het proces is opgebouwd rond een aantal ‘gebiedsdialogen’, die bestaan uit een aantal bijeenkomsten waarin opgaven, ambities en oplossingsrichtingen
worden besproken.

Cross-overs
In het IJsselmeergebied spelen opgaven die niet vanzelf worden opgepakt. Door thema’s op een ander
schaalniveau te bekijken en te verbinden met elkaar (“cross-overs”), ontstaat een nieuwe dynamiek.
Deze cross-overs van opgaven kunnen leiden tot nieuwe concepten: een oplossingsrichting waarmee
meerdere opgaven integraal kunnen worden aangepakt. Denk bijvoorbeeld aan het concept slibmotor, waaruit het project Marker Wadden is voortgekomen, of de Afsluitdijk als energiedijk. Het figuur op
de pagina hiernaast geeft schematisch weer hoe zulke cross-overs en concepten tot stand kunnen
komen.

Gebiedsdialogen
De gebiedsdialogen vormen de essentie van het proces. De dialogen zijn inspirerende bijeenkomsten
en zijn met zorg voorbereid. Ontwerpend onderzoek is als middel ingezet, zie ook de afbeeldingen op
de volgende pagina’s. De drie gebiedsdialogen die nog toe zijn georganiseerd zijn:
1. Een dialoog over natuur- en waterkwaliteit, drinkwatervoorziening, visserij en recreatie;
2. Een dialoog over energie, water, landschappelijke en cultuurhistorische waarden;
3. Een dialoog over ruimtelijke adaptatie, circulaire economie, zoetwatervoorziening, scheepvaart,
havenontwikkeling, mobiliteit en transport.
Deze publicatie vormt het verslag van de eerste dialoog.

Leeswijzer
Na dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk twee een korte impressie van de dialoogdagen. In hoofdstuk drie zijn de resultaten van de ochtendsessie van de eerste dag beschreven: dromen en ambities per
thema. In hoofdstuk vier zijn de resultaten van de cross-over sessies gebundeld, die in de middagsessie van
de eerste dag aan bod kwamen. Hoofdstuk vijf behandelt de resultaten van de tweede dag. Het laatste
hoofdstuk (zes) geeft een overzicht van de opgehaalde kennisvragen ten behoeve van de kennis- en
innovatieagenda.

Meer weten?
Meer informatie over het proces van de gebiedsagenda en over de andere gebiedsdialogen kan
gevonden worden op de website van de gebiedsagenda IJsselmeergebied:
agendaijsselmeergebied2050.nl
Hier vindt u ook het Plan van Aanpak van de gebiedsagenda, die een overzicht geeft van het hele
werkproces.
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2		

Impressie van de dialoog

Op 19 en 26 mei 2016 vond de eerste van in totaal drie geplande gebiedsdialogen plaats in het kader
van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050. Zo’n 60 personen van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties gingen met elkaar in gesprek over ruimtelijke opgaven en ontwikkelingen
rondom het IJsselmeergebied. Door middel van ontwerpend onderzoek hebben zij nieuwe kansen voor
het gebied in beeld gebracht. De bijeenkomsten vonden plaats bij het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier in Heerhugowaard.

Dromen over natuur- en waterkwaliteit, drinkwatervoorziening, visserij en recreatie
In deze eerste dialoogronde zijn de thema’s natuur- en waterkwaliteit, drinkwatervoorziening, visserij en
recreatie aan bod gekomen. De eerste dag stond in het teken van ‘dromen’. Wat zijn waarden en
kwaliteiten die we absoluut voor de toekomst moeten koesteren en wat zijn nieuwe waarden? Daarnaast
werden verbindingen tussen de thema’s verkend (cross-overs). Waar kunnen thema’s elkaar versterken
en is sprake van een win-win situatie? Maar ook; waar bijten zij elkaar en ligt er een dilemma dat
opgelost moet worden? En waar ontbreekt nog kennis om goed antwoord te kunnen geven op mogelijkheden om te verbinden? Dit zijn de vragen waarmee de deelnemers door dagvoorzitter Harry
Keereweer en ateliermeester Joke Schalk op pad werden gestuurd in deelgroepen. De eerste dag sloot af
met een vraaggesprek tussen de aanwezigen in de zaal en twee bestuurders: Kees Stam (lid dagelijks
bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Marc Hameleers (regioambassadeur
ministerie van Economische Zaken en lid kwartiermakende stuurgroep Gebiedsagenda IJsselmeergebied
2050). Zij reflecteerden ook kort op deze gebiedsdialoog en keken met ons mee vooruit. Marc: “Iedereen
zou iets van zijn ideeën terug moeten zien in de Gebiedsagenda. Houd deze energie, die jullie vandaag
hebben laten zien, daarom vast!”

Verdieping
Op de tweede dag hebben de deelnemers de resultaten van dag één uitgewerkt en aangescherpt. Een deel van
de mensen die aanwezig was op de eerste dag kwam ook op de tweede dag. Daarnaast was er een groot aantal
nieuwe mensen, waardoor er ook met een frisse en onbevangen blik naar de resultaten van de eerste dag
werd gekeken.Wederom werd uiteengegaan in deelgroepen, waarbij elke groep een eigen opgave meekreeg
om uit te werken. Met een krachtenveldanalyse, een zoneringskaart (waar doe je wat?) en een uitwerking
voor een specifiek deelgebied werden ideeën en oplossingsrichtingen getest en uitgediept.

Een greep uit de oogst: knuffelnatuur, pistekaarten en herders
Het resultaat van beide dagen laat zien dat er veel kansen liggen om thema’s samen te brengen. Voor de
natuuropgave moeten we streven naar een meer robuust systeem, zo was de algemene gedachte. Daarbij
willen we nadrukkelijker de verbinding zoeken met aangrenzende grote systemen als de IJssel, de Friese
Boezem en het Veluwemassief. Meer geleidelijke oeverovergangen langs de dijken biedt kansen voor zowel
natuur, waterkwaliteit als recreatie. Het IJsselmeergebied als natuurgebied is divers en biedt voor ieder wat
wils. Het kan voor de recreant een decor zijn (knuffelnatuur), een bestemming (safari, vogelspotten) of een
export icoon (nieuw nationaal park).
Het idee van exporticoon sluit aan bij het signaal dat het IJsselmeergebied meer moet worden gepromoot als
één gebied met een eigen identiteit. Openheid, weidsheid en het Zuiderzee karakter blijven daarbij de
kernwoorden die de identiteit van het gebied ook in de toekomst zullen blijven bepalen, zo werd gepleit. De
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randen van het gebied kunnen recreatief benut worden, maar
daarbij moet wel worden opgepast dat de openheid in stand blijft.
Door nadrukkelijker verbindingen tussen de verschillende kusten
te leggen krijgt het gebied meer betekenis voor de recreant.
Bijvoorbeeld door het herstellen van bootverbindingen met
waterbussen of door een pistekaart te maken van routes langs het
water.
Een belangrijke opgave voor de visserijsector is verduurzaming. Door
de deelnemers zijn oplossingen aangedragen voor de toekomst van
de (beroeps)visserij. Bijvoorbeeld door recreatieve verbreding zoals
‘recreatief bootliften’ en ‘met de visser mee op pad’, Maar ook door
vissersboten in te zetten bij de monitoring van de waterkwaliteit
of als beheerder van de quagga-mossel populatie, waarmee de
visser van jager ook een hoeder van het gebied wordt.
Zuiver water is de basis voor veel goeds, zo werd onderkend. Zowel
voor de mens (drinkwater), recreatie (zwemwater) als ook de natuur
(gezonde visstand). Essentieel voor zuiver water is een gezondere
nutriëntenbalans, met voldoende ‘vrije’ voedingsstoffen voor vissen.
Omdat sommige wateren nu arm zijn aan nutriënten, werd door
sommigen geopperd om de Afsluitdijk en de Houtribdijk open te
maken. Hier is echter ook wrijving. Hoe kan het IJsselmeer de functie
als drinkwaterreservoir vervullen als je via de Afsluitdijk zout water
binnen laat? En een groei van de waterplantenpopulatie, iets wat
ontstaat bij een goede waterkwaliteit, is niet altijd prettig voor de
pleziervaart. Kortom, naast kansen voor cross-overs zijn er ook
zeker nog dilemma’s om op te lossen en vragen te beantwoorden.

Het vervolg
Rob Bouman, projectleider vanuit het ministerie van IenM, sprak van
een overweldigende hoeveelheid en rijkdom aan ideeën. Ook de
deelnemers waren enthousiast over de aanpak. “Dit is voor mij de
eerste keer dat we integraal nadenken over de toekomst van het
IJsselmeergebied”, aldus een van de aanwezigen. Er werd dan ook
tevreden teruggekeken op deze twee dagen. En het wordt gewaardeerd dat er nu met een open blik wordt nagedacht over een gebied
dat in werkelijkheid best veel gezichten kent en bestuurlijk versnipperd is.
Al met al overstegen de resultaten niet zelden de afbakening van de
vier thema’s. Dit is precies wat het proces van de Gebiedsagenda
faciliteert: verbindingen tussen thema’s onderzoeken zonder je te
laten belemmeren door sectorale barrières.
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12Oostvaardersdijk, foto: Your Captain Luchtfotografie
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3			Dromen en ambities per thema
In de ochtend van dag 1 stond het werken in themagroepen centraal. Door eerst per thema te werken ontdekken we of we allemaal
hetzelfde beeld hebben van dit thema en komen we op een gelijk ‘kennisniveau’. Per groep levert dit een helder verhaal op met een
doorkijk naar 2050.
De vier hoofdthema’s natuur, recreatie, visserij en waterkwaliteit & drinkwater zijn in de groepen opgesplitst in meerdere subthema’s
om verschillende aspecten van één thema goed uit te kunnen lichten. In deze publicatie zijn de resultaten per hoofdthema samengevat. Daarbij is de vertaling gemaakt van de geschetste resultaten tijdens de dialoogdagen naar vier kaarten met de belangrijskste
waarden (dromen).
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3.1 Natuur
Het thema natuur is besproken aan de hand van twee deelthema’s: landnatuur en waternatuur. Bij landnatuur is in de groepen
gesproken over de relatie tussen natuur en recreatie op land centraal. Bij waternatuur zijn natuur op en in het water in relatie tot de
waterkwaliteit besproken. De waarden van beide groepen wezen in dezelfde richting en zijn derhalve gebundeld.

Dromen over land- en waternatuur
• Er zijn kenmerkende randen, gradiënten en verbindingen te onderscheiden: enerzijds ‘oude kusten’ zoals Waterland,
West-Friesland en Fryslan en anderzijdse de ‘nieuwe kusten’ van de IJsselmeerpolders. Dit geeft een belangrijk verschil in de natuurbeleving door recreanten.
• Een robuust natuurlijk systeem dat uit een land en water component bestaat die een goede onderlinge samenhang
hebben. Voldoende ruimte voor flexibiliteit in dit systeem wordt belangrijk gevonden.
• De basis van dit systeem moet op orde zijn. Daarvoor zijn vier hoekstenen van belang:
• waterkwaliteit (chemisch, vanuit KRW, is deze zo goed als op orde en ecologisch, de voedselbeschikbaarheid, is niet op orde);
• dynamiek (toelaten van meer natuurlijke dynamiek is wenselijk, zoals de zoet-zout verbinding met de Waddenzee of een natuurlijker peilbeheer van het IJsselmeer);
• connectiviteit (verbindingen tussen natuurgebieden en aangrenzende grotere systemen, compartimentering van het
IJsselmeergebied verminderen);
• diversiteit (meer variatie in habitats en gradiënten: zoet-zout, voedselrijk-voedselarm, etc) .
• De schaal is van belang! De optelsom van de kleinere delen vormt één samenhangend natuurlijk IJsselmeergebied. Dit kan
versterkt worden door het kleinschalige achteroever-concept (voorbeeld Koopmanspolder) op meerdere plekken toe te passen.
• Het ambitieniveau mag omhoog! Kijkend naar het grote oppervlak van het IJsselmeergebied is een investering van miljoenen realtief klein (weinig euro’s per hectare). Het ambitieniveau, ten aanzien van inzet en investeringen, zou - gezien de betekenis van het
IJsselmeergebied voor Nederland / Europa - veel hoger mogen.

14
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3.2 Recreatie
Voor recreatie is het onderscheid gemaakt in drie typen, die afzonderlijk zijn behandeld. Enerzijds is dit oeverrecreatie, waarbij een
onderscheid is gemaakt in recreatie dat zich langs de oevers beweegt (zoals fietsers en wandelaars) en vormen van recreatie die meer
pleksgewijs haaks op de oever plaatsvindt (zoals vissers en horecea). Anderzijds is de vaarrecreatie besproken, waarbij is ingegaan op de
waarde van het IJsselmeergebied voor zeilboten, motorboten, jachthavens, etc.

Dromen over oeverrecreatie ‘langs’
• Het IJsselmeergebied bestaat in essentie uit een ‘blauw hart’ met de kusten als kwaliteitszone.
• Voor het blauwe hart is robuuste natuur belangrijk. Hoe robuuster je de natuur maakt, hoe meer ruimte er is voor recreatie. De
natuur is dan minder kwetsbaar en ook mooier / aantrekkelijker.
• Er is een verschil in behoefte tussen ouderen en jongeren. Niet zozeer over volksaarden maar over generaties, denk aan techniek en
robotisering.
• Daarnaast moeten we investeren in de kwaliteitszone door:
• het principe van de ‘zachte oevers’ verder ontwikkelen en toepassen. Dit versterkt de natuurwaarden en de
toegankelijkheid van de oeverzone voor recreanten;
• het vergroten van de toegankelijkheid van de kusten door interessante routes verder te ontwikkelen en met elkaar
te verbinden (pistekaart);
• De landschappelijke variatie van het IJsselmeergebied;
• De stilte-plekken in het IJsselmeergebied.

Dromen over oeverrecreatie ‘haaks’
• Het gebied willen we op recreatief vlak meer als één systeem benaderen. Daartoe zal de kennis van gemeenten onderling
verbonden moeten worden.
• Er is behoefte aan een duidelijker ‘branding’ van het gebied als unieke plek om te recreëren met een eigen onderscheidende
identiteit.“ Welkom in het IJsselmeergebied” werd als motto meegegeven.
• Een betere ontsluiting van diverse delen en oevers van het IJsselmeer zal leiden tot een diverser aanbod wat de totale
recreatieve waarde zal doen toenemen. Denk aan voldoende parkeergelegenheden, aanlegsteigers, stranden en het inzetten van
cruiseschepen, maar ook aan het bouwen van bruggen, tunnels en kabelbanen over / onder de meren. Ook is het belangrijk dat het
water niet langer wordt gezien als een barrière.

Dromen over vaarrecreatie
• Boten en varen zijn wezenlijk voor de identiteit van het IJsselmeer en passen bij het typische Zuiderzee karakter: mooie havens/
stadjes, traditionele schepen afgewisseld met moderne grote jachten en durfsporten.
• Het grote open water en de horizon zijn de belangrijkste kwaliteiten. Deze worden echter ook aangetast door de huidige
‘wildgroei’ aan ontwikkelingen. Het behouden van deze waarde vraagt om terughoudendheid als het gaat om de realisatie van
hoogbouw.
• Verbindingen over water verbeteren door bijvoorbeeld de Houtribdijk doorvaarbaar te maken.
• Ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardige relatie tussen land en water bij de grote steden (Amsterdam,
Almere en Lelystad).
• Bij alle ontwikkelingen kansen benutten voor extra aanleg- en ankerplaatsen.

16
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3.3 Waterkwaliteit
Het thema waterkwaliteit is aan bod gekomen in twee deelgroepen. Een groep die meer algemeen naar de waterkwaliteit keek en
een groep die specifiek op drinkwater inging. Omdat de uitkomsten van beide groepen grote overlap vertoonden zijn de belangrijkste waarden samengevoegd in één opsomming.

Dromen over waterkwaliteit en drinkwater
• Belangrijke voorwaarde voor een goede waterkwaliteit is een productief systeem met de nutriënten op de goede plaats in
het systeem. Dit zorgt voor een goede nutriëntenbalans en een gezonde visstand. Het IJsselmeergebied als productief systeem
kan versterkt worden door:
• meer geleidelijke overgangen tussen land en water te creëren;
• de ontwikkeling van waterplanten te stimuleren;
• een meer open verbinding tussen Waddenzee en IJsseldelta te maken (doorlaatbare Afsluitdijk), zonder teveel zout inmenging
die de functie van het IJsselmeer als drinkwatervoorraad in gevaar brengt;
• een natuurverbinding te realiseren tussen het Veluwesysteem, de Oostvaardersplassen en het Markermeer.
• Het zoete water in het IJsselmeer moet het drinkwaterreservoir voor Noord-Nederland blijven.
• Het is verder een droom om het zoete water in minder stappen te zuiveren door onder andere bestaande kringlopen
beter te benutten. Nu zijn er vele bewerkingsstappen nodig om het vuil uit het water te halen.
• Het IJsselmeergebied zou beter gezuiverd moeten worden van chemische verontreinigingen (zoals medicijnen).
• Het IJsselmeer kan fungeren als proeftuin voor andere landen met Delta’s en bijbehorende problematiek (verzilting,
overstroming, zeespiegel stijging, grote dichtheid van de bevolking, vervuiling). Het IJsselmeer zou als proeftuin gebruikt kunnen
zijn om bijvoorbeeld te kijken hoe uit brak water zoetwater gemaakt kan worden of biologische zuivering plaatsvindt (zoals het
Waterloopbos als proeftuin voor de Deltawerken heeft gefunctioneerd).
• De randmeren hebben een functie in het vergroten van de bergingscapaciteit van overtollig water (afwatering IJsselVechtdelta), en helpen om verdroging tegen te gaan.
• Een wens is om in 2050 een Deltaplan waterkwaliteit ontwikkeld te hebben, waarbij fijne plastics, geneesmiddelen etc. in het
water bij de bron worden aangepakt.

Constateringen
• IJsselmeer bevat nu zoet water. In de loop der jaren is het brakke water steeds zoeter geworden en ook zuiverder. Er vindt geen
directe winning van oppervlakte water uit het Markermeer plaats, wel uit het IJsselmeer.
• Er zijn scenario’s ontwikkeld door WLO waarin er een afname in de vraag naar drinkwater mogelijk is (15%), tot scenario’s waarbij de
drinkwatervraag zal toenemen naar 30%. Dit hangt af van globalisering versus regionalisering . De huidige hoogovens in IJmuiden
gebruiken bijvoorbeeld een aanzienlijk (40% ?) deel van het oppervlaktewater. Als deze vraag komt te vervallen zal de vraag
afnemen.
• De hoeveelheid aanwezig schoon drinkwater, zowel in de grond als in het IJsselmeer, is zodanig groot dat er beslist geen schaarste
is. De hoeveelheid drinkwater die aan het IJsselmeer wordt onttrokken is klein ten opzichte van de hoeveelheid water die er is.
Daarnaast wordt er drinkwater gewonnen uit het diepe grondwater onder de provincie Flevoland.
• Het IJsselmeerwater hoeft geen drinkwater te zijn, waar je zo een glaasje uit kunt tappen. Daarin kan geen vis of plant meer
groeien en dat is niet wenselijk.
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3.4 Visserij
Binnen het thema visserij is onderscheid gemaakt tussen beroepsvisserij en sportvisserij. Beide thema’s zien de waarde van een
gezonde visstand in hun dromen voor de toekomst. Helaas was de beroepsvisserij tijdens deze dialoog slecht vertegenwoordigd.

Dromen over beroepsvisserij en sportvisserij
• een gezonde visstand voor de toekomst is de belangrijkste droom van zowel de beroepsvissers als de sportvissers. Dit leidt niet
alleen tot volle visnetten, maar ook tot voldoende voedsel voor vogels.
• Een robuust natuurlijk systeem is een voorwaarde om te komen tot een gezonde visstand. Dit houdt in:
• een permeabele Houtribdijk om uitwisseling tussen gebieden te vergroten;
• een optimaal vispasseerbare Afsluitdijk;
• een grotere interactie tussen binnen- en buitendijkse gebieden door o.a. sluizen beter passeerbaar te maken;
• een vergroting van de diversiteit van het aantal vissoorten (van 4 naar 25).
• De jeugd wordt belangrijk gevonden door de sportvissers. Via de sportvisserij wordt draagvlak gecreërd voor natuur (rust,
soorten) en voor de beleving van de geschiedenis van het gebied. De jeugd heeft de toekomst en moet beter gefaciliteerd worden
zodat zij enthousiast worden om te gaan sportvissen.
• De toegankelijkheid van de oevers vergroten om vissen vanaf de oever te beter mogelijk te maken en rust op het
water te creëren.
• De Oostvaardersplassen is een belangrijk natuurgebied en zou beter ingericht moeten worden op habitats voor vissen. Dat
betekent dat de droge delen vernat moeten worden en dat er dus minder ruimte is voor ‘grote grazers’.
• Broedplaatsen voor paai- rust- en groei creëren op verschillende plaatsen langs de kust bv door het verzachten van
gradiënten (dijklandschappen), het creëren van ‘wielen’ direct achter een dijk en mogelijk ook bij nieuwe ‘plekken’ als bij de
standplaatsen van windmolens.
• Grotere economische betekenis van het IJsselmeer: door opbrengsten weer te investeren, arrangementen aan te
bieden (i.p.v. dat 1x€10 wordt uitgegeven), wordt het recreëren In Nederland weer aantrekkelijker en ontstaat een betere afstemming van de detailhandel op de recreatie (bv. meer viswinkels).
• Een nieuw visserijmuseum in Hoorn of Enkhuizen (voor zowel de beroeps- als de sportvisserij en het in stand houden van
de cultuurhistorische havens en visafslagen draagt bij aan de recreactieve en educatieve betekenis van de
visserijsector.
• ‘Plagen’ zoals de wolhandkrab, quaggamossel en fonteinkruid (en kwabaal?), ombuigen naar kansen.
• Het IJsselmeer, en daarmee de vis, vormt als geheel een belangrijk onderdeel van het Europese ecosysteem. Voor vissen en vogels
fungeert het IJsselmeer als een Living Lab.
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22Markermeer, foto: Tineke Dijkstra
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4			 Cross-overs:
het verbinden van dromen
Deze ronde stond in het teken van het koppelen van de diverse dromen tot kansrijke concepten en ideeën. De deelnemers uit de sectorale
themagroepen hebben zich verspreid over interdisciplinaire groepen en namen de kennis uit hun eerste groep mee. Er is gewerkt met
scenario’s die de verbindingen legden tussen de thema’s.
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4.1 De Schone recreant
In het scenario ‘Schone recreant’ is bekeken hoe recreatie bij kan dragen aan een goede waterkwaliteit. Uit de groep kwam vooral
vaarrecreatie in combinatie met waterkwaliteit naar voren.

Monitoring en digitalisering
De recreatievaart kan bijdragen aan de monitoring van de waterkwaliteit. Door bootjes uit te rusten met kleinschalige meetapparatuur en
deze via een digitale app te ontsluiten kan op een eenvoudige wijze de waterkwaliteit van een groot gebied in beeld worden gebracht en
met mensen worden gedeeld. Ook het meten van de groei van waterplanten kan hiermee gedaan worden. De professionele passagiersvaart
met traditionele zeilschepen en motorschepen (bruine vloot) kan hier ook voor ingezet worden.

Verbindingen binnen- en buitendijks
Belangrijk voor zowel een goede natuur- en waterkwaliteit als voor een de vaarrecreatie zijn de verbindingen tussen de binnendijkse- en
buitendijkse wateren. Hier ligt een win-win situatie bij het toekomstbestendig maken van sluizen. Het aanpassen van sluizen kan de
wachttijd voor boten verkorten en kan ook beter geschikt worden gemaakt voor vissen om door te trekken.

Luwtemaatregelen: kranswieren voor fonteinkruid
Luwtemaatregelen dragen bij aan de waterkwaliteit en aan de recreatieve aantrekkelijkheid van gebieden Door luwtemaatregelen
(zoals bij de Hoornse Hop) ontstaat echter ook een toename in groei van waterplanten. Dit staat de waterrecreant in de weg. Wat we
nu zien is dat er vooral veel fonteinkruid tot ontwikkeling komt. Dat is echter funest voor de doorvaarbaarheid van het water voor de
recreatievaart. En het vergt een forse beheerinspanning om deze onderwatervegetatie in toom te houden. Bij het verbeteren van de
waterkwaliteit zou tegelijkertijd de omschakeling in gang moeten worden gezet naar kranswiervegetaties als dominante soort. Deze
legt veel minder beperkingen op aan de doorvaarbaarheid en daarmee de veiligheid voor de vaarrecreatie.

Vergeten randmeer
De ontwikkeling van het‘vergeten randmeer’tussen de Noordoostpolder en het oude land van Overijssel biedt een kans om waterkwaliteit,
recreatie en natuur met elkaar te verbinden. Daarnaast biedt het mogelijk verlichting in de kwelproblematiek van de Noordoostpolder.
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4.2 Met de visser mee
In dit scenario is de combinatie tussen de sport- en beroepsvisserij en recreatie onderzocht. Dit vanuit de gedachte dat de inkomsten voor
de beroepsvisserij teruglopen en verbreding van activiteiten mogelijk soelaas kan bieden. Vanuit recreatie kan de visserijcultuur van het
IJsselmeer een aspect zijn waar mensen in geinteresseerd zijn en wat verder recreatief ontwikkeld kan worden. Om visserij en recreatie te
kunnen verbinden begint het bij het herkennen van verschillende typen mensen die iets met vis hebben. Zo zijn er vissers met een
stek (‘parapluvissers’), meevissende recreanten, beroepsvissers op schepen, kustvissers met netten, historisch geïnteresseerde kijkers
in de havens en culinair geinteresseerden. Belangrijk is om hierin de kennis van de vissers te betrekken, die heeft een waarde voor
anderen.

Genoeg vis is de voorwaarde
Een gezonde visstand met voldoende vis voor zowel beroeps- als sportvisserij is een randvoorwaarde om de verbinding met andere vormen
van recreatie aan te gaan. Voldoende vis zorgt ervoor dat de visserijsector blijft leven en, in het verlengde, dat de visserijcultuur in het
IJsselmeergebied geen verhaal van vroeger wordt.

Versterken sportvisserij
Aan de Friese kust en bij de randmeren liggen kansen om sportvisserij te versterken en andere vormen van recreatie samen te ontwikkelen
en te verbinden, zoals fiets- en wandelroutes langs het water, waterrecreatie als kanovaren en zeilen, etc.

Verbreden beroepsvisserij
De historische vissersplaatsen rondom het IJsselmeer (denk aan Hoorn, Enkhuizen, Volendam, Urk) kunnen levendig gehouden worden
door meerdere functies met de beroepsvisserij te combineren. Denk daarbij aan:
• Recreatie: meevissende recreant, culinaire visroute arrangementen, reuring in de havens, visserijdagen (‘branding’ via gemeenten)
• Beheer / monitoring: visserijsector die waterkwaliteit meet en waterplanten maaien
• Teelt: beroepsvissers beheren en oogsten onderwaterplantages van bijvoorbeeld algen (‘aqua agro’)

26
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4.3 Knuffelnatuur
Onder de noemer “Knuffelnatuur” is onderzocht welke kansen de combinatie natuur-recreatie oplevert. Welke kansen liggen er in het
IJsselmeergebied voor de ontwikkeling van natuur met een hoge ‘aaibaarheidsfactor’ of attractiviteit ?

‘Branding’ van het IJsselmeer
Geconstateerd wordt dat het nog ontbreekt aan een duidelijk (toeristisch, recreatief ) profiel van het IJsselmeergebied. Er is een betere
‘branding’ van het IJsselmeer nodig om de afzonderlijke plannen en initiatieven meer in samenhang te kunnen ontwikkelen.

Verschillende schaalniveaus
Profilering van het gebied speelt op verschillende schaalniveaus. Op het niveau van het IJsselmeer als het geheel gaat het om thema’s als
vogels, vis, watersport, recreatievaart, de bruine vloot, Zuiderzeekust. Rond deze thema’s kan samenhang worden gevonden. Op een lager
schaalniveau gaat het om specifieke bestemmingen zoals de Friese kust, Noordoostpolder, de Markerwadden, etc. Hier speelt juist
verscheidenheid een rol.

‘Etalage van Nederland ingenieursland’
Er ligt een kans om het gebied sterker te profileren als ‘Etalage van Nederland ingenieursland’. Het IJsselmeergebied kent een rijke historie
op het gebied van land- en waterwerken. Van de Zuiderzeehistorie (dijken, havens, visserij), via de trotste ingenieurskunst van dammen en
dijken (Afsluitdijk, Houtribdijk), tot de landaanwinning en het ‘nieuwe land’. Bijna alles waar Nederland goed in is, trots op is, bekend om
staat, ligt rond het IJsselmeer.

Bouwen met natuur, IJsselmeergebied als proeftuin
Een nieuwe stap in de traditie van land- en waterwerken vormt het bouwen met natuur met de Markerwadden als potentiële showcase. Ook
het succes van de “Nieuwe Wildernis” (Oostvaardersplassen) laat zien dat de natuur van het nieuwe land tot de verbeelding spreekt. Hier
liggen kansen om dit recreatief sterk te benutten; de combinatie van natuur, ingenieurskunst en recreatieve bestemming. Het
IJsselmeergebied als proeftuin.

Meer recreatieve bestemmingen
Er is behoefte aan meer recreatieve bestemmingen, zeker in de nabijheid van de Metropoolregio Amsterdam. De attractiviteit zou
vergroot moeten worden. Er liggen kansen voor nieuwe bestemmingen waarbij natuur en recreatie worden verbonden, zoals de
Markerwadden. Er kunnen meer van dergelijke plekken ontwikkeld worden, waarbij aanmeerplaatsen / haventjes in een natuurlijke
omgeving plekken aantrekkelijker maken voor recreanten.

Afwisseling van reuring en rust
Creëer met de ontwikkeling van bestemmingen een afwisseling van reuring en rust; luwe en meer dynamische plekken. Natuur kan daarbij
fungeren als decor voor recreatieve activiteiten (wandelen, fietsen, varen), maar ook als recreatief doel: een natuurlijke omgeving die voor
recreatieve activiteiten geschikt is. Wees niet krampachtig over mogelijke verstoring van natuur. Maak op hoofdlijnen heldere keuzes en
zoneringen.
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4.4 Fris water, verse vis?
Bij het scenario ‘Fris water verse vis’ staat de werking van waterkwaliteit als katalysator voor een duurzame en florerende visstand
centraal. Essentieel bij dit aspect is de balans in voedingsstoffen om een goede visstand te bewerkstelligen. Voedingsstoffen zijn
aanwezig maar slecht verdeeld of liggen vast op de verkeerde locaties. Door een aantal ingrepen te doen wordt uitwisseling en
dynamiek gestimuleerd om toe te groeien naar een goede balans.

Peilfluctuatie in relatie met nieuwe keringen
Om voedingsstoffen in het systeem van het IJsselmeer te brengen is het nodig om op verschillende plekken nutriënten in het gebied toe te
laten. Dit kan gedaan worden door een nieuw uitwisselingssysteem van water van enkele polders rond het IJsselmeer met het IJsselmeer.
Het is echter nodig dit op grote schaal, dynamisch en langzaam (over langere tijd) te doen. Om dit te bewerkstelligen worden nieuwe
peilvakken gecreëerd. zodat het peil in het IJsselmeer flexibel opgezet kan worden op specifieke momenten. Bestaande keringen worden
doorlaatbaar gemaakt of verlaagd en nieuwe primaire keringen worden aangelegd. In het gebied tussen deze keringen ontstaat zo een
dynamisch milieu waar nutriëntenuitwisseling plaats kan vinden door gecontroleerd water in te laten.

Koppeling watersystemen
Om de visstand te laten floreren is het nodig habitats te koppelen . Dit levert namelijk meer uitwisseling van soorten op, diverser
aanbod aan paai- en fourangeerplekken (“kraamkamers voor vissen”), betere waterkwaliteit door stroming (minder slib of ophoping
stoffen) en een robuuster systeem dat tegen een stootje kan. Het beter koppelen van het IJsselmeer met ander watersystemen, zoals
de meren (Friese en Noord-Hollandse meren), watergangen (boezemsystemen en waterwegen) en Waddenzee dragen hieraan bij.
Voorbeelden hiervan zijn brak water bellen bij de IJsselmeersluizen als aanvulling op de vistrap, een vistrap tussen
Oostvaardersplassen en het IJsselmeer of een betere koppeling van de Amsterdamse grachten met het IJ.

Visserij als monitoring van het systeem
De ingreep is een systeemsverandering waarvan wordt verwacht dat het effect met de jaren toeneemt. Om ook te kunnen beoordelen of
bovenstaande ingrepen effect hebben, is monitoring over langere tijd nodig. De visserij (sport en beroeps) dient te worden meegenomen
als partij die monitort om toe-eigening en draagvlak te verkrijgen. Baat voor de visserij is een up to date informatiesysteem over de toestand
van de vis in het IJsselmeer waardoor duurzaam en effectief bevist kan worden.
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4.5 Groene zuivering
In het scenario ‘Groene zuivering’ is de verbinding gezocht tussen natuur en waterkwaliteit op basis van de vier geidentificeerde hoekstenen voor een duurzaam ecologisch systeem:
• waterkwaliteit: water is niet voedselarm, maar de nutriënten komen nu niet terecht op de gewenste plekken in het systeem;
• dynamiek: Gaat over peilfluctuatie: niet alleen door het jaar heen, maar ook tussen jaren onderling.diversiteit;
• diversiteit over diepten en ondieptes: er zijn te weinig ondieptes;
• connectiviteit: verbindingen tussen land-water en zoet-zout.

4 knoppen
De vier hoekstenen zijn knoppen waar je aan kunt draaien om invloed uit te oefenen op het ‘natuurlijk systeem’. Hierbij is de locatie
bepalend (per lokatie weer draaien aan andere knoppen). Inrichtingsmaatregelen kunnen zo zorgen voor meer dynamiek of bijvoorbeeld
betere verbindingen. Daarbij zijn er kaders. Bijvoorbeeld: waterveiligheid is van invloed op mate van peilfluctuatie.

Gezamenlijk streefbeeld IJsselmeer
Voor het Markermeer-IJmeer is er een gezamelijk streefbeeld (TBES). Voor het IJsselmeer ontbreekt dit. De constatering is dat er wel veel aan
is gewerkt, maar dat er geen gezamelijk gedragen visie is. Het is wenselijk een gezamelijk streefbeeld te ontwikkelen.

Ontwikkeling
Zoek naar plekken waar je het verschil kunt maken, in plaats van het compleet willen maken van het hele systeem. Er zijn twee kansen
geidentificeerd:
-- Uitbreiding van de Markerwadden in combinatie met het Enkhuizerzand.
-- Ontwikkeling van Breezand op de Afsluitdijk als verbinding tussen Waddensysteem en IJsselmeersysteem.

Conservering
Er zijn een aantal plekken waar je waarden wilt conserveren. Dit geldt voor de Friese kust en voor de Noord-Hollandse kust bij het
Markermeer. Hier moet je behoedzaam omgaan met natuurontwikkeling. Openheid ligt hier gevoelig.

50 x Koopmanspolder
50 x verbindingen water-land zoals bij Koopmanspolder. Maar alleen daar waar kansen liggen in het landgebruik, bijvoorbeeld
Oostvaarderplassen. Geen nieuwe claim op landbouwgronden.

‘IBA-tisering’
De IBA is een manier om een gebied op kleinschalige en innovatieve wijze en met toekomstgerichte projecten te ontwikkelen. Neem de
ontwikkeling van de Veluwerandmeren als voorbeeld. Die zijn kleinschalig begonnen, maar leidde uiteindelijk tot een integrale gebiedsontwikkeling: Gastvrije Randmeren.
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4.6 Spa-natuur
Bij het scenario ‘Spa-natuur’ staat de verbinding tussen natuur en drinkwater centraal. Hoe en waar kunnen deze twee thema’s elkaar
versterken zodat het IJsselmeergebied zich qua waterkwaliteit kan meten met mineraalwater uit natuurlijke bronnen? Of, andersom
geredendeerd, hoe draagt een hoge waterkwaliteit bij aan een gezond natuurlijk systeem?

Gezonde bron
Een belangrijke constatering is dat een robuust natuurlijk systeem en een groot samenhangend watersysteem hand in hand gaan. Het een
ontstaat met het ander en vice versa. In het scenario ‘spa-natuur’ hoeft het IJsselmeerwater geen drinkwater te zijn, waar je zo een glaasje
uit kunt tappen. Daarin kan geen vis of plant meer groeien en dat is niet wenselijk. Wel is het van belang om dit zoetwaterreservoir, als bron
voor drinkwater, chemisch schoon te houden. Naast zuivering tot drinkwater betekent dit ook voor-zuivering op chemische verontreinigingen bij de IJssel en de diverse uitlaatpunten van de polders.

Drinkwater als katalysator voor waardeontwikkeling
De zuivering van IJsselmeerwater tot drinkwater kan fungeren als katalysator voor waardeontwikkeling. Het zuiveringsproces,
waarvan de droom is om dit in minder stappen uit te voeren, kan gekoppeld worden aan bestaande natuurlijke kringlopen, landschappelijke structuren, stilteplekken, openheid en cultuurhistorische waarden. Het zuiveringsproces wordt zo ingezet om gebiedskwaliteiten te versterken. Voorbeelden als een ouderwetse manier van waterzuivering in de duinen gecombineerd met een aantrekkelijk recreatiegebied kunnen ook in het IJsselmeergebied worden toegepast.
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4.7 Van jager naar herder
In het scenario ‘van jager naar herder’ is de verbinding tussen (beroeps)visserij en natuur onderzocht.

Duurzaam goede visstand
Er is gekeken hoe de visserijsector kan worden betrokken bij het beheer en de ontwikkeling van de natuur van het IJsselmeergebied: van
jager op vis naar hoeder van de aquatische natuur. Het creëren van een duurzaam goede visstand in het IJsselmeergebied is daarbij het
belangrijkste uitgangspunt. Het huidige beschermingsbeleid voor de visstand zou dan ook moeten worden gehandhaafd.

Aquatisch natuurbeheer van het “IJsselmeerse landschap”
Aquatisch natuurbeheer is gericht het creëren en beheren van een natuurlijke situatie die de ecologie op een hoger niveau brengt.
Zoals boeren aan natuurbeheer op het land doen, kunnen vissers natuurbeheer op het water doen en worden daarmee mede-verantwoordelijk voor de kwaliteit van de natuur. Aquatisch natuurbeheer op het IJsselmeer richt zich op het herstel van de visstand. Ze is
daarbij voorwaardenscheppend (aanleg broed-, paai-, rust- en groeiplaatsen, creatie diepwater ‘vluchtplaatsen’. De voorwaarden
moeten leiden tot het aantrekken van vis naar de rustiger plaatsen en tijd (een goede periode) vasthouden voor voortplanting en
groei. De visser kan eventueel een rol krijgen bij het beheren van de natuurlijke (onderwater)vegetatie in het IJsselmeergebied. In
plaats van te jagen op vissen zouden zij bij de randmeren en in de luwe gebieden fonteinkruid kunnen oogsten, waarmee wordt
voorkomen dat deze gebieden dichtgroeien. Dit houdt de natuurlijke variatie in stand en draagt bovendien bij aan de doorvaarbaarheid van deze wateren, wat ten goede komt aan de recreatieve waarde.

Blauw ondernemerschap
Het zal niet voor alle beroepsvissers mogelijk blijven om zich puur op het vissen te richten. Via “blauw ondernemerschap” richten de
vissers zich op gerelateerde nieuwe inkomsten als aquatisch natuurbeheer, beheer waterplanten (in samenhang met aquatisch
natuurbeheer en/of met koppeling naar biobased economy voor de verwerking van vezels), monitoring visstand, beleving (bruine
vloot, demonstratievisserij, (openlucht) visserijmuseum, zeewierteelt en aquacultuur. Daardoor krijgt de voormalig sectorgerichte
visser steeds meer een rol als “oog- en oor op het water”.

Verbindingen tussen land en water
Een gezonde visstand wordt bereikt door de verbindingen tussen de binnendijkse en de buitendijkse wateren te verbeteren. Dit kan door
sluizen en gemalen beter passeerbaar te maken voor vissen. Betere verbindingen tussen land en water dragen ook bij aan de recreatieve
betekenis van de cultuurhistorische waarden van de dorpen en stadjes langs de kust.
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4.8 De blauwe recreant
Bij het scenario ‘De blauwe recreant’ staat het gebruik van oppervlaktewater ten behoeve van recreatie centraal. Doel is de verschillende vormen van water gebonden recreatie (op de oever, op het water of onder het water) te optimaliseren.

Terugdringen recreatieve belemmeringen
Verschillende aspecten maken dat watergebonden recreatie niet optimaal kan floreren. De twee belangrijkste aspecten zijn een beperkte
toegankelijkheid van gebieden door woekering van waterplanten en vervuiling van oppervlaktewater door nutriënten, chemicaliën
of medicijnen. Het idee is om het eerste aspect tegen te gaan door het versnellen van de successie stadia van kranswieren. Tevens kan
gedacht worden aan het verder ontwikkelen van technieken om het oogsten van waterplanten rendabeler te maken voor productieprocessen. Bij het tweede aspect is het idee om de toevoer van grote concentraties vervuilende stoffen op strategisch plekken te
zuiveren. Als voorbeelden worden zuiveringsinstallaties voorgesteld tussen de Amsterdamse grachten en het IJ en meer natuurlijke
zuiveringen door “wet-scapes” tussen de Flevopolders en het IJsselmeer en bij de uitstroom van de IJssel.

Uitbreiding/ diversificatie (bijzondere) watersport
Aan de randen van en op het IJsselmeer worden bestaande recreatieve functies geïntensiveerd of nieuwe functies toegevoegd. De
achterliggende gedachte is dat door de intensivering en diversificatie van het aanbod het gebied aantrekkelijker wordt en meer
recreanten kan opnemen. Als voorbeelden worden intensiever stadsoevers voorgesteld in regio Amsterdam en een verbrede
recreatieve Houtribdijk. Als toevoeging op het bestaande aanbod van waterrecreatie (o.a. zeilen, zwemmen en vissen) wordt
gestreefd het water helder genoeg te krijgen zodat we kunnen snorkelen in het IJsselmeergebied. Als belangrijk punt wordt meegegeven dat deze recreatieve functies dicht bij huis moeten worden gerealiseerd en makkelijk bereikbaar moeten zijn.

Uitwisseling tussen recreatieve wateren t.b.v. een koppeling van gebieden
Om een recreatief aantrekkelijk aanbod neer te kunnen zetten is een koppeling van verschillende systemen en gebieden wenselijk.
Door deze koppeling worden nieuwe interessante overgangszones gecreëerd vanwaar men een divers recreatief aanbod ontsluit.
Deze koppeling kan zitten in het verbinden van verschillende watersystemen zoals het IJsselmeer en de Waddenzee of de binnenwateren. De koppeling kan ook zitten tussen gebieden, zoals een intensivering van de Veluwe naar de Randmeren of nieuwe overgangszones tussen de nieuwe polders en het IJsselmeer.
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4.9 Geld als water
Bij het scenario ‘Geld als water’ staat de werking van water als katalysator voor recreatieve inkomsten centraal. Dit kan door het
gebied op drie schaalniveaus te vermarkten: internationaal, nationaal en lokaal. Door het IJsselmeer te beschouwen als nieuwe
nationaal waterpark en het zo te vermarkten, kunnen nieuwe gelden worden aangeboord: ‘visit the IJsselmeer and see Holland’ . Om
dit te realiseren kunnen onderstaande knoppen gebruikt worden als katalysator.

Verbeterde (inter)nationale entrees met lokale spinn-off
In hoofdlijnen zijn er twee typen toeristen te onderscheiden die naar het IJsselmeer komen. Degenen die een langere afstand afleggen en
degenen die lokaal binnen loop -of fietsafstand van het IJsselmeer wonen. Het merendeel van deze gebruikers komt het IJsselmeergebied
op specifieke punten binnen (o.a. steden, recreatiegebieden of OV knopen). Dit zijn de entrees van het gebied. Het idee is om deze entree’s
kracht bij te zetten door hun bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en voorzieningenniveau te verbeteren. Dit wordt gedaan op een schaal die
(inter)nationaal van toegevoegde waarde is voor de ‘tijdelijke’bezoekerswaarde van de recreant maar zeker ook op lokaal niveau bijdraagt
aan de ‘blijvende’ leefkwaliteit/ verblijfswaarde voor omwonenden. Belangrijk aspect in relatie tot de entrees is dat diversiteit tussen de
entree’s essentieel is. Er moet uitgegaan worden van eigen kracht (genius loci) zodat de verschillende entree’s aanvullend zijn in plaats van
concurerend.

Koppeling watersystemen t.b.v. diversificatie in de recreatie
Om meer geld te verdienen met het water is het wenselijk kwaliteit toe te voegen en een diverser aanbod te kunnen bieden. Het beter
koppelen van het IJselmeer met ander watersystemen, o.a. de meren (Friese en Noord-Hollandse meren), watergangen (boezemsystemen
en waterwegen) en Waddenzee dragen hieraan bij. Door deze koppeling goed uit te voeren kunnen watersystemen robuuster worden
gemaakt wat bijdraagt aan de kwaliteit. Hierdoor kan tevens differentatie toenemen doordat nieuwe gebieden worden ontsloten of
verbindingen worden gerealiseerd.

Verbeterd/ vergroot routeaanbod over land en water ter bevordering toegankelijkheid
Naast de nieuwe routes die mogelijk kunnen worden gemaakt doordat watersystemen worden gekoppeld is het wenselijk ook in de huidige
situatie nieuwe routes (over land en water) te creëren in het bestaande landschap. Door het route aanbod te verbeteren worden bestaande
hotspots beter toegangkelijk, worden nieuwe gebieden ontsloten, en wordt de spreiding van recreanten beter verdeeld. Als voorbeeld
kunnen de bestaande landschappelijke kwaliteiten van de dijkzone bij Waterland beter worden benut als uitloopgebied voor Amsterdam,
door een verbeterde ontsluiting voor langzaam verkeer. Een ander voorbeeld is om de toekomstige ontwikkeling energiepark Afsluitdijk
aan te takken op het bestaande netwerk door o.a. een aanlegplek voor waterrecreatie met voorzieningen te realiseren.
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5 Gebiedsuitwerkingen
vanuit accenten
Op de tweede dag van deze dialoogronde zijn de ideeën (concepten, denkrichtingen, etc) die op de eerste dag zijn ontwikkeld uitgewerkt en
getest op specifieke locaties en gebieden in het IJsselmeergebied. Het doel was om meer ‘gevoel’ te krijgen voor wat de ideeën in de
praktijk betekenen. Het gaat hierbij niet zozeer om het uitwerken van een inrichtingsplan, en dat die plekken ook precies zo moeten
worden, maar om het laten‘landen’van de ideeën op locatie en daarmee de consequenties, randvoorwaarden en uitgangspunten duidelijk
te krijgen.
Er is gewerkt in vijf groepen die elk vanuit een ander accent ideeën hebben uitgewerkt: natuur, routegebonden recreatie,‘punt’recreatie, vis
en waterkwaliteit. Sommige groepen slaagden er in om een deeluitwerking te maken, andere groepen hebben vooral gewerkt op de schaal
van het hele IJsselmeergebied. Dit is terug te zien in de resultaten.
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5.1 Accent natuur
Bij het accent natuur zijn wederom de vier hoekpunten (waterkwaliteit, connectiviteit, dynamiek en diversiteit) gebruikt. De groep heeft
gewerkt op de schaal van het IJsselmeergebied als geheel. Er is een aantal onderscheidende principes benoemd die essentieel zijn voor een
gezonde natuur in het IJsselmeergebied.

Peilbeheer is sturend voor dynamiek in het systeem
Het IJsselmeergebied heeft de potentie om zich te ontwikkelen tot een natuurlijk merensysteem met hoge standen in de winter en het
voorjaar en lagere waterstanden in de zomer. Het toestaan van peilfluctuatie is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. De mate van
peilfluctuatie is in de huidige situatie echter beperkt of niet mogelijk. Dit is vastgelegd in de Deltabeslissing voor waterveiligheid en
zoetwater in het IJsselmeergebied. Onderzocht zou moeten worden in hoeverre peilfluctuatie aangepast kan worden op de wensen vanuit
het natuurlijk systeem.

Vergroten areaal ‘zachte’ oevers
Een groot deel van de oevers van het IJsselmeergebied bestaat uit‘harde’overgangen tussen land en water, met name bij de jonge polders.
De dijk vormt vaak een scherpe grens, waarbij van een geleidelijke overgang tussen land en water geen sprake is. Het vergroten van het
gebied met geleidelijke overgangen draagt bij aan het ontstaan van verschillende gradiënten en habitats (oevermilieu’s) die van nature in
oeverzones voorkomen. Daarmee wordt de connectiviteit en de diversiteit van de natuur vergroot.

Vergroten Markerwaddensysteem
De Markerwadden is een goed voorbeeld van het toevoegen van eilandstructuren om de kwaliteit van de natuur op verschillende vlakken te
verbeteren. De eilanden dragen bij aan de waterkwaliteit door vastlegging van slib en bieden leefgebieden voor vogels en vissen. Het
principe van dergelijke natuureilanden in het IJsselmeergebied zou uitgebreid moeten worden op andere kansrijke plekken, zoals aan de
andere zijde van de Houtribdijk.

Versterken verbinding tussen Waddenzee en IJsselmeer
Dynamiek en connectiviteit kunnen verbeterd worden door het verbinden van Waddenzee en IJsselmeer. Dit betekent niet dat de Afsluitdijk
permanent open moet worden gezet, maar wel dat er op momenten mogelijkheden zijn voor uitwisseling. Het gaat daarbij om twee zaken.
Enerzijds het verbeteren van de passeerbaarheid van vissen tussen het zoute en het zoete systeem, bijvoorbeeld via het principe van de
vismigratierivier. Anderzijds gaat het om het verrijken van de nutriëntenstroom die het IJsselmeer bereikt.

Benutten aanvoer van nutriënten
De aanvoer van nutriënten is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van een gezond natuurlijk systeem. Eerder is
geconstateerd dat de nutriëntenbalans niet op orde is. Er zijn wel genoeg nutriënten aanwezig, maar deze zitten niet goed verdeeld
over het hele IJsselmeergebied of zijn niet ‘vrij’ beschikbaar voor flora en fauna. Deze moeten dus gemobiliseerd worden. Een manier
daarvoor is het verbeteren van de verbinding tussen zoet en zout. Een andere manier is om anders om te gaan met het natuurbeheer
en de wetgeving, waarbij een hogere nutriëntenlast wordt toegestaan in natuurgebieden. De aanvoer van nutriënten vanuit de IJssel
kan dan voedsel zijn voor de populatie quagga-mosselen die zich hier ontwikkeld. Dit is weliswaar een exoot, maar wel een soort die
ervoor zorgt dat de opwerveling van slib in het systeem wordt beperkt.

Randmeren op orde!
Een constatering die werd gedaan door de groep is dat de Randmeren eigenlijk al goed op orde zijn voor wat betreft waterkwaliteit en
oevermilieus. Een aandachtspunt is wel om ervoor te zorgen dat fonteinkruid niet gaat woekeren in bepaalde delen van het gebied. Een
beheermaatregel zou kunnen zijn om deze periodiek te maaien.
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5.2 Accent routegebonden recreatie
Bij het accent ‘Routegebonden recreatie’ staat het verbinden en ontsluiten van het IJsselmeergebied centraal. Doel is recreatief gebruik
strategisch te stimuleren, intensiveren en positioneren.

Nieuwe (inter)nationale routes
Er zijn enkele zeer kenmerkend ‘Hollandse’ thema’s die (inter)nationaal bekend zijn. Door betere ontsluiting, koppelingen met nieuwe
ontwikkelingen of betere branding kan dit beter worden benadrukt. Zo zijn er bestaande routes die beter kunnen worden gebrand als de
VOC historie (A’dam, Volendam, Hoorn, Kampen en Muiden). Er zijn echter ook bestaande potentiele routes die momenteel niet of zeer
beperkt zijn ingevuld, zoals recreatieve visroutes tussen vissersplaatsjes of een waterbus tussen de grotere gemeenten. Kijkend naar de
toekomst kunnen er ook nieuwe routes worden ontwikkeld die nieuw Hollandse ingenieursschap (Markerwadden en energiepark
Afsluitdijk) combineren met historisch ingenieursschap (historisch stoomgemaal, IJsselmeerpolders).

Uitbreiding lokale ommetjes
Routes rondom het IJsselmeer zijn nog
teveel gericht op toeristen. Naast deze
routes worden er daarom dan ook op
lokaal niveau ‘ommetjes’ gerealiseerd.
Deze ommetjes kennen meerdere
tussenstops die als rustpunten of opstappunten langs de route fungeren. Hierbij
kangedachtwordenaandeGaasperexpress,
stoom- en veerdienst Hoorn-MedemblikEnkhuizen of de ecotour Markerwadden
-Oostvaardersplassen.

Verbeterd en uitgebreid aanbod rust- en opstappunten
Een aantrekelijke bestemming maakt de
reis extra de moeite waard. Daarom worden
er langs de routes goede opstappunten,
rustpunten en eindpunten/ doelen
gerealiseerd. Deze rustpunten zijn
bestaande hotspots die versterkt worden
door historische stadjes als Hoorn,
bestaande hotspots die toegankelijker
worden zoals de Oostvaardersplassen en
nieuwe hotspots zoals de Markerwadden of
het energiepark Afsluitdijk.
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5.3 Accent ‘punt’recreatie
Bij het accent ‘Punt recreatie’ staat het creëren van bestemmingen centraal. Binnen puntrecreatie zijn vier hoofdthema’s benoemd om
de differentiatie kracht bij te zetten. Hierbij is gekeken naar het versterken van bestaande waarden, toevoegen van nieuwe plekken
en zorgen voor synergy door het slim koppelen/ agglomereren van hotspots. Voldoende verblijfsrecreatie is daarbij essentieel omdat
dat bepalend is hoe je in een gebied verder komt.

Divers aanbod hotspots
Om een zo breed mogelijk publiek te kunnen bedienen is het wenselijk een divers aanbod van recreatie te kunnen bieden. Vanuit deze
gedachte moet er dus afwisseling zijn tussen druk-rustig, natuurlijk-stedelijk, water-oevergebonden, modern- historisch en andere facetten
van recreatie. In dit scenario is gekeken hoe door optimaliseren van bestaande waarden en nieuwe ingrepen de differentiatie kan worden
vergroot. Als voorbeeld voor het optimaliseren van bestaande waarden is gekeken naar het vergroten van de aantrekkelijkheid van de
IJsselmeer oevers van historisch kernen als Hoorn en Muiden. Dit kan gedaan worden door nieuwe functies (stranden), toegangelijkheid
(langzaam verkeers routes) of branding (gezamelijke website historische kernen). Bij het toevoegen van nieuwe puntrecreatie is
bijvoorbeeld gedacht aan het realiseren van meerdere kleinere eilanden in de randmeren. Deze eilanden kunnen als rustpunt
(camping) of bestemming (bio based horeca) invulling krijgen.

Synergy tussen hotspots
Door binnen een beperkte afstand hotspots van een divers aanbod aan elkaar te linken kan synergy ontstaan die meerwaarde oplevert.
Hierbij is het van belang te kijken hoe bepaalde element elkaar kunnen versterken. Zo kunnen verschillende belevingen elkaar versterken
maar ook differentiatie in verblijfstijden en intensiteit van het aantal bezoekers kunnen door een strategisch compositie elkaar versterken.
Hieronder zijn daarvoor drie voorbeelden gegeven:
1. Park Waterland: met de metropolitane druk van de regio Amsterdam (Almere, Amsterdam, Zaanstad) groeit de behoefte
vanuit de stedelijke omgeving om te recreëren in het groen. Waterland, de IJsselmeerdijk en Marken hebben potentie om uit te
groeien tot landschapspark om de stadsregio Amsterdam in haar recreatieve behoefte te voorzien. Een verbetering van de
infrastructuur (langzaam verkeer), verblijfsmogelijkheden en ‘attracies’ kan hier een impuls geven.
2. Markerwad +: met de toekomstige aanleg van het Markerwad wordt een grote nieuwe attractieve omgeving aangelegd die
zowel rustige als meer intensievere delen omvat. Wel is het zo dat de basis geënt is op natuur. Het schakelen van deze natuur
met andere functies is de kern van Markerwad+ en kan zorgen voor synergy. Zo wordt aan de kant van Lelystad een nieuwe dijk
met overnachtingsmogelijkheden (boulevard) gerealiseerd als aanvulling op de dagrecreatie van het Markerwad. Ook aan de
kant van Enkhuizen wordt een meer stedelijke, intensievere oever aangelegd waar recreatie andere vormen kan aannemen dan
in het Markerwad.
3. Overgangszone Veluwe-Randmeer: waar het randmeer al volop wordt gebruik voor waterrecreatie en de Veluwe voor
onthaastend natuurbezoek is het gebruik van de zuidoever van het randmeer als interessante rand beperkt. Om deze reden wordt
tussen Harderwijk en Elburg de oevers ontwikkeld om nieuwe verblijfsrecreatie te bieden.
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5.4 Accent vis
Bij het accent vis is onderzocht op welke plekken kansen liggen voor de ontwikkeling van een gezonde visstand (“gezond vissysteem”) en welke maatregelen je in hoofdlijnen zou moet nemen om deze gebieden te ontwikkelen. De groep is uitgegaan van de
aanwezige verschillen tussen bijvoorbeeld het meer zandige IJsselmeer en het kleiige Markermeer. Belangrijkste randvoorwaarde
voor een gezond vis systeem is voedsel, en dan met name de vrije nutriëntenbeschikbaarheid in het water. Deze moet in balans
worden gebracht met de behoefte van vis in het IJsselmeergebied. Vissen zijn niet gebaat bij “schoon” water, maar willen juist slibrijk
water met onderwaterplanten en -structuren. Er is een uitwerking gemaakt voor het Zwarte Meer en de oever van de
Noordoostpolder, waarin de onderstaande principes zijn getest.

Structuur
Onderwaterstructuren zijn essentieel voor vissen om te schuilen of te paaien. Voorbeelden van structuur onder water zijn ondieptes
en eilanden met waterplanten. Daarnaast is structuur van belang om nutriënten in het systeem te brengen. Er zijn drie typen oevers
onderscheiden, die in de huidige situatie een verschillende mate aan structuur bieden. ‘Harde’ oevers bij de jongste polders, oevers
met een zandige of ondiepe vooroever zoals bij Fryslan en bij de Markermeerdijken. En oevers van de randmeren met brede oeverzones. Afhankelijk van het type oever kan structuur worden toegevoegd, dat zal nader moeten worden onderzocht. Scheepswrakken
kunnen benut worden bij het creëren van structuur.

Peildynamiek
Een meer dynamisch peilbeheer van het IJsselmeergebied zorgt voor een gezondere oevervegetatie en daarmee voor meer structuur
onder water.

Stimuleren van uitwisseling
Een gezonde vispopulatie is gebaat bij voldoende mogelijkheden voor vissen om te trekken of om zich te verplaatsen tussen
verschillende wateren binnen en buitendijks. Maatregelen om dit te stimuleren zijn 1. Voedselarm-voedselrijk, 2. Actief sluisbeheer, 3.
achterlandoevers, 4. vispassages (bijv. de vismigratierivier en 5. het aanleggen van ‘zoute kuilen’.

Bezinning op waterzuivering
Er moet een heroverweging plaatsvinden op
hoe het water gezuiverd wordt. De chemische
stoffen moeten er beter uitgehaald worden. De
organische stoffen zijn waardevol in de
nutriëntenbalans en moeten juist in het systeem
gebracht worden.

Het testen van de inzoom Zwarte Meer /
Noordoostpolder heeft het volgende
opgeleverd:
• Een voorstel voor de verlegging van de
vaargeul zodat er een meer geleidelijke
overgang van land naar water kan ontstaan;
• Het tegengaan van verdroging in de
Noordoostpolder middels aanleg randmeren
Overijssel / Noord-Oostpolder.
50

gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 | publicatie dialoog I | augustus 2016

gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 | publicatie dialoog I | augustus 2016

51

5.5 Accent waterkwaliteit
Bij dit accent is onderzocht hoe te komen tot een goede kwaliteit van het drinkwater en daarvoor op verschillende plekken te doen. Daarbij
is eerst gekeken naar de huidige situatie: welke karakteristieken hebben de verschillende meren, waar zit de goede aanvoer en waar
zitten de risico’s. Daarna is nagedacht over een zonering om slimmer de verschillende meren te compartimenteren. Essentieel is om
zoveel mogelijk bij de bron aan te pakken, daarom heeft deze groep ook zich ook gebogen over beleid en stakeholders

Huidige situatie: kwaliteiten en risico’s
In de huidige situatie is sprake van drie systemen met subsystemen: Het IJsselmeer, het Markermeer en de Randmeren vormen de grote
systemen. De Oostvaardersplassen, Markerwadden en vismigratierivier vormen subsystemen. Er zijn verschillende risico’s geidentificeerd,
zoals de nutriëntenbalans die niet op orde is, de aanvoer van IJsselwater met chemische verontreinigingen (hormoonverstorend), PAK’s en
de lozingen van RWZI’s en andere afvallozingen. Daarnaast zijn er ook kwaliteiten die benut moeten worden, zoals het grondwater onder de
Flevopolder, de instroom van het IJsselwater, de kwel vanuit de Veluwe en de waarde van nutriënten in het water.

Naar een zonering die bijdraagt aan de waterkwaliteit
Door slimmer om te gaan met verbindingen tussen de verschillende meren (compartimentering) kan de drinkwaterkwaliteit vergroot
worden en kunnen andere functies worden meegekoppeld. De volgende uitgangspunten zijn daarbij benoemd:
• verbeteren van de zoet-zout overgangen bij de Afsluitdijk en de doorstroming bij de Houtribdijk;
• inrichten van ‘viskamers’ op plekken waar luwte is of gecreërd kan worden draagt bij aan gezonde visstand en waterkwaliteit, bijvoorbeeld door de realisatie van vooroevers langs de Markermeerdijken;
• de nutriëntenrijkdom verhogen en de chemische belasting verlagen door het aanpassen van de zuivering bij de RWZI: minder biologische
zuivering en betere chemische zuivering;
• recreatiegebieden concentreren;
• Er zijn veel plannen voor het Markermeer, we kunnen niet altijd precies voorspellen wat er zal gebeuren: “learning by doing” is het
advies.
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54Markermeer, foto: Tineke Dijkstra
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6 Kennisvragen
Deze gebiedsdialoog is één van eerste stappen in de totstandkoming van een richtinggevend perspectief voor het IJsselmeergebied
voor 2050. Naast het ontwikkelen van dit perspectief wordt in het kader van de Gebiedsagenda ook gewerkt aan een kennis- en
innovatieagenda. In deze dialoogronde zijn feitelijke vragen die deelnemers hadden bij de ontwikkelde ideeën geinventariseerd.
Deze vragen geven een eerste aanzet voor de invulling van de kennis- en innovatieagenda vanuit de in deze dialoog besproken
thema’s. Onderstaande opsomming geeft hiervan een beeld.

• We kennen het natuurlijk systeem van het IJsselmeergebied nog niet goed genoeg. Er is al veel kennis, maar deze kennis is verspreid en
niet dekkend voor het hele systeem. Een inventarisatie van bestaande kennis en lacunes is wenselijk.
• Naar het voorbeeld van de Waddenacademie is het wenselijk om een IJsselmeer-academie op te richten, als wetenschappelijke onderlegger voor een economisch en ecologisch verantwoorde toekomst.
• Het IJsselmeer kent stroming door (enkel) de wind. De kennis hierover (is nu nog onbekend) kan gebruikt worden voor vismigratie.
Onderzoek naar stromingsmodellen die wind gestuurd zijn is daarom wenselijk;
• Hoe kunnen de medicijn verontreinigingen biologisch gezuiverd worden? Zijn er indicatie soorten (diertjes of bepaalde planten) te
vinden die laten zien dat er verbetering optreedt? De zeehond is bijvoorbeeld een indicator van een schone Waddenzee of de bever voor
verbetering van de rivieren.
• Hoe kan de natuur het water natuurlijk zuiveren, zodanig dat ook het proces goedkoper wordt? Op deze manier ontstaat een symbiose
tussen natuur en drinkwater. Vergelijk het met de boswachters (in de duinen). Zij zijn de bronbewakers van het drinkwater.
• Wat is de optimale voedings nutriënten balans voor de visserij versus waterkwaliteit? Met andere woorden: in welke balans floreren
vissen optimaal en zijn de zuiveringsstappen voor drinkwater minimaal?
• Hoe kunnen boringen (bijvoorbeeld naar Schaliegas) zoveel mogelijk geminimaliseerd worden in het gebied?
• De waterrecreatie loopt terug, er wordt minder gebruik gemaakt van ligplaatsen in havens. Een groei in hoeveelheid huurvoorzieningen lijkt logisch (minder onderhoud, past bij huidige maatschappelijke ontwikkeling van huren ipv kopen). Deze trend zou
verder onderzocht moeten worden op gevolgen voor de sector en het gebruik van de ligplaatsen
• Wat is de invloed van waterfluctuaties (indien meer dan 20 cm) op havens? Voor de Friese kust wordt dit al onderzocht. Dit zou uitgebreid
moeten worden voor de andere provincies.
• Helpen de randmeren, en het vergeten randmeer, om verdroging tegen te gaan?
• Wat is de gewenste waterkwaliteit en kwantiteit voor de omringende landbouwgebieden?
• Op welke wijze kun je de natuurlijke ontwikkeling van fonteinkruid naar kranswieren versnellen?
• Er zou onderzoek moeten plaatsvinden naar de effecten van een of meerder openingen in de Houtribdijk op waterkwaliteit, natuur,
recreatie, doorvaart, transportfunctie en beheerkosten.
• Wat is het effect van toiletreiniging en algenwerende verf op het ecosysteem? Beide zijn inmiddels verboden bij de recreatievaart, maar
nog niet bij de beroepsvaart. Dit biedt potentiële mogelijkheden voor gedragsverandering dmv techniek en communicatie.
• Waar ligt de optimale balans tussen de verschillende functies? En welke oplossingen zijn hiervoor te bedenken? Waterpeilverlaging
heeft bijvoorbeeld een negatief effect op drinkwater en de bereikbaarheid van havens.
• Wat is het effect van de stapeling van diverse sectorale maatregelen op het ecologisch systeem van het IJsselmeergebied?
• Er is gedegen onderzoek nodig naar de factoren die de slechte visstand veroorzaken. O.a. vergelijking over ruimte en tijd. Kijk
daarbij ook naar andere meren in de wereld.
• Belangrijke vraag is waarom de vis niet doorgroeit, er is soms wel veel jonge vis maar die verdwijnt vóór de volgende groeifase.
• Kijk behalve naar de voedselsituatie (nitraat, fosfaat) ook naar predatie, visserij, behoefte aan paai- rust en schuilplaatsen, migratie
(sluizen en spuien), graaf- en baggerwerkzaamheden, locatie windmolens, watertemperatuur, etc.
• Er is behoefte aan meer kennis over de invloed van de visserij op de nutriëntenbalans. Door bevissing worden namelijk stoffen uit
het systeem gehaald, maar is dit ook significant?
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Bijlage 1
Programma dialoog I

Programma dag 1 - 19 mei 2016
09:45 - welkom door de dagvoorzitter, toelichting gebiedsagenda
10:00 - 2 Inleidende Presentaties
10:30 - schetsronde 1: droombeelden en visies (in groepen)
11:25 - schetsronde 2: people planet profit (in groepen
12:15 - Plenaire terugkoppeling ronde 1 en 2
12:45 - lunch
13:30 - schetsronde 3: cross-overs (in groepen)
14:45 - Plenaire terugkoppeling ronde 3
15:30 - plenaire ronde 4: ophalen en vervolg
16:15 - Plenaire afsluiting: Conclusie vervolg en fotomoment
16:30 - einde en borrel

Programma dag 2 - 26 mei 2016
11:45 - inloop met lunch
12:30 - opening en welkom door de dagvoorzitter en ateliermeester
13:00 - schetsronde zoneren (in groepen)
13:30 - uitwerking in deelgebieden (in groepen)
14:30 - krachtenveldanalyse (in groepen)
15:15 - plenaire terugkoppeling van de groepen
16:15 - afsluiting en borrel

gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 | publicatie dialoog I | augustus 2016

57

58

gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 | publicatie dialoog I | augustus 2016

Bijlage 2
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

gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 | publicatie dialoog I | augustus 2016

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 - 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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Contact
Wilt u reageren op deze publicatie? Stuur dan een e-mail naar
info@agendaijsselmeergebied.nl.

augustus 2016

