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Bron: Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021

Kaart IJsselmeergebied

Uitleg iconen op de kaart
De blauwe iconen staan voor de kunstwerken en de uitvoering van kerntaken. De oranje iconen geven onderhoud, aanleg of uitbreidingen 
weer. De groene iconen hebben te maken met gebruiksfuncties.
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1   Inleiding
Deze publicatie bevat het verslag van de tweede 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  energie, waterkwantiteit, landschappe-
lijke- en cultuurhistorische waarden met behulp van ontwerpend onderzoek onderzocht.

De tweede 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 zijn 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 IJsselmeergebied 2050 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 synthesebij-
eenkomst 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 overhe-
den 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 besluitvor-
mingsfase. 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 
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. 
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Het voorgestelde proces voor de ontwikkeling van de Gebiedsagenda (bron: plan van aanpak gebiedsagenda, 
ministerie I&M, 2016)

De totstandkoming van cross-overs en concepten (bron: plan van aanpak gebiedsagenda, ministerie I&M, 2016)
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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, waterkwantiteit, 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 tweede dialoog.

Leeswijzer
Na dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 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 de beknopte reflectie op de twee dialoogdagen, zoals benoemd door Rijksadviseur 
Landschap en Water Eric Luiten.

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 9 en 16 juni vond de tweede 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 in het IJsselmeergebied. Door middel van ontwerpend onderzoek hebben zij nieuwe kansen voor het gebied in beeld 
gebracht. De bijeenkomsten vonden plaats in erfgoedcentrum Nieuw Land te Lelystad.

Vergezichten voor energie, water(veiligheid), landschap en cultuurhistorie  
Net als tijdens de eerste gebiedsdialoog is er gedroomd over nieuwe vergezichten voor urgente opgaven. Hierbij zijn kernkwaliteiten 
benoemd, cross-overs bekeken en kennisvragen geformuleerd. Dialoog 2 werd voorgezeten door dagvoorzitter Joris Escher en ateliermees-
ter Joke Schalk. De ochtend van de eerste dag van dialoog 2 stond in het teken van dromen voor de thema’s energie, water(veiligheid), 
landschap en cultuurhistorie. Hoe kunnen we ontwikkeling stimuleren door het optimaliseren van robuuste systemen? Hoe verhouden 
vraag en aanbod van bovengenoemde thema’s zich tot elkaar? En kunnen we synergie creëren door functies te combineren, en zo ja welke 
functies en op welke plek? ’s Middags is er een thematische verdieping gemaakt op bovenstaande thema’s waarbij cross-overs zijn gezocht. 
Zo is er onder andere gewerkt aan ‘energie in het landschap’ en ‘waterkracht’ waarbij energie gekoppeld is aan respectievelijk landschap en 
water.

Concreet en locatiespecifiek 
Tijdens dag 2 zijn groepen aan de slag gegaan met fictieve projectuitwerkingen. Er is per groep gewerkt aan een concrete opgave om ideeën 
pragmatisch en locatiespecifiek te maken. Dialoog 2 laat zien dat er een integrale kijk op het gebied gewenst is in plaats van sectoraal 
denken. Al deze ontwikkelingen hebben hun invloed op het landschap. Hoe kijken we hier tegen aan: als plaatje, als systeem of als 
leverancier van producten? Met name energietransitie is geoormerkt als grote potentiële opgave. Tevens zijn er naast energietransitie 
onontkoombare ontwikkelingen als bodemdaling, krimp, digitalisering en participatie die het ons verplichten met nieuwe inzichten of een 
andere bril naar het IJsselmeer te kijken. Daarbij wordt door de deelnemers opgemerkt dat het wenselijk is om één overkoepelende visie op 
het IJsselmeer te hebben in relatie tot energie om zo structuur, overzicht en synergie te creëren met andere thema’s.

Voorbeelden voor nieuwe historie:  
de windstekker met zandsuppletie, het valmeer en de aansluitdijk 
Zo is het wellicht mogelijk problemen om te zetten in kansen. Een praktisch voorbeeld is ongewenste vegetatie zoals fontijnkruiden 
oogsten ten behoeve van de bevaarbaarheid, die kunnen worden gebruikt als biomassa voor energie(productie) en dit levert tevens 
werkgelegenheid op. Een ander probleem dat kan worden omgezet in een kans is duurzame (wind)energie. Het plaatsen van windmolens 
ondervindt namelijk veel wrijving in relatie tot cultuurhistorie en landschappelijke waarden zoals openheid. Er liggen echter wellicht 
mogelijkheden om windenergie als tijdelijke maatregel - voor een periode van 30 jaar- in te zetten, en daarna over te gaan op een nieuwe 
vorm van ‘toekomstige’ energie zoals stromingscentrales waarbij de openheid weer gegarandeerd is.
Het is ook belangrijk om in het IJsselmeergebied ingrepen te doen die meebewegen met de tijd in plaats van ingrepen die eenmalig een 
grote impact hebben. Dit kan door sectoroverstijgend te denken en niet enkel te kijken naar productie, maar ook naar reductie van 
goederen en stromen. Hiervoor moeten natuurlijke processen en tijd in ons voordeel worden gebruikt. Op deze manier kunnen kosten 
worden bespaard en kunnen negatieve effecten worden geminimaliseerd. Als voorbeelden zijn de windstekker met zandsuppletie en het 
valmeer aan bod gekomen. Beide initiatieven maken gebruik van overschotten in duurzame energie die worden gebruikt om waarde te 
bufferen/creëren. Bij de windstekker worden dijken geleidelijk door de tijd heen opgehoogd ten behoeve van de waterveiligheid.

Een ander integraal voorstel kwam voort uit een verdere compartimentering van het IJsselmeer. Het voorstel is om de IJdam (Amsterdam-
Noord - Almere) en de aansluitdijk (Enkhuizen-Friese kust) te realiseren. Beide dammen voorzien in een nieuwe verdedigingslinie tegen het 
water, vormen nieuwe verbindingen en bieden kansen voor recreatie, natuur en stedelijke ontwikkeling. Deze gedachte viel goed te 
combineren met een ander concept waarbij Nederland als één grote metropool wordt gezien met drukke delen (Metropool Regio 
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Amsterdam) en rustige delen (Noord-Nederland) met het IJsselmeer als 
centraal blauw park. In een dergelijke situatie zijn de eerder genoemde 
verbindingen van grote waarde.

Meermaals kwam ook de verhalende kracht van onze Hollandse 
ingenieurskunst aan bod. Elementen als de V.O.C., het maken van 
nieuw land, de grote nieuwe waterkeringen van de Deltawerken en 
militaire waterlinies werden aangehaald. Deze historie levert mogelijk-
heden en kansen voor innovaties en ontwikkelingen, omdat de 
verhalende werking het gebied uniciteit, samenhang en economische 
waarde geeft. Belangrijk is echter wat de historie van onze toekomst is 
en hoe we die bepalen. In de zaal werd al geroepen ‘Laten we hier 
nieuwe historie schrijven’. Een andere deelnemer gaf daarbij aan: ‘In 
2050 wil ik al varend op het IJsselmeer mijn kleinkind kunnen vertellen 
over de succesvolle transitie die we nu bedenken’.

Het vervolg 
De tweede gebiedsdialoog werd afgesloten door Rijksadviseur 
Landschap en Water Eric Luiten en directeur Gebieden en Projecten bij 
I en M Donné Slangen. Beide reflecteerden op de opgedane kennis en 
ideeën. Luiten: “Zorg dat naast de beweer- ook de bewijslast wordt 
verstevigd”. Daarnaast benadrukte Luiten dat de energietransitie als de 
grote opgave voor de toekomst moet worden gezien. Slangen sloot het 
programma af met een opmerking over het proces van de 
Gebiedsagenda: “Dit proces is een voorbeeld van hoe Rijk en regio 
samen praten over de toekomst van het IJsselmeergebied”.

Ook de tweede gebiedsdialoog heeft een mooie oogst van ideeën en is 
een belangrijk moment als opmaat naar de verdere uitwerkingen. Bij 
deze uitwerkingen is het essentieel dat partijen elkaar weten te vinden 
en daar heeft deze dialoog zeker aan bijgedragen.
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3   Dromen en ambities per thema
In de ochtend van dag 1 stond het werken in thema’s centraal.  Door eerst per thema te werken kon vanuit een gedeeld belang een 
gemeenschappelijke stip op de horizon worden gezet. De vier hoofdthema’s energie, waterkwantiteit, landschap en cultuurhistorie zijn 
onderverdeeld in verschillende subthema’s om meerdere aspecten van één thema goed uit te kunnen lichten. In deze publicatie zijn de 
geschetste resultaten per hoofdthema samengevat. 
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3.1 Energie
Het thema energie is besproken aan de hand van twee deelthema’s; duurzame energie en energievraag. Bij duurzame energie ging het om 
de komende energietransitie (van fossiel naar duurzame of hernieuwbare energie) waarbij ruimte gezocht moet worden voor toekomstige 
energieparken. Bij energievraag werd er gekeken naar de behoefte aan energie. Komt deze voort uit de woning-, industrie- of transportsec-
tor? Er kan daarbij onderscheid worden gemaakt tussen elektriciteit, warmtevraag of buffercapaciteit.

Dromen energie
1. Laat de Afsluitdijk als ‘energie etalage’ van Nederland 
dienst doen.  Nieuwe energieopwekking in de vorm van 
Blue-Energy: bijvoorbeeld stromingscentrales, een gecombi-
neerd wind- en zonnepark, zoet-zout overgangen die 
geoptimaliseerd zijn voor energiewinning en aqua batteries 
(energie opslag)  kunnen hier tentoongesteld worden. Deze 
kennis kan als exportproduct functioneren en zich uitbreiden 
naar andere interessante potentiële Blue-Energy gebieden 
zoals het Ketelmeer (IJsseloog), Breezanddijk, Marsdiep, 
Oosterschelde en Krammersluizen.
2. Kijk naar de mogelijkheden van fasering van de energie-
transitie in relatie tot ruimtelijke adaptatie. Is het bijvoor-
beeld mogelijk windmolens tijdelijk (30 jaar) te plaatsen om 
het landschap te herstellen als nieuwe beter inpasbare 
energievormen zijn ontwikkeld?
3. De energievraag is voor een groot deel een temperatuurs-
vraag. Zo is er een koelingsvraag vanuit de industrie 
(Amsterdam en IJmuiden) en een warmtevraag vanuit de 
stad. Om deze vraag te beantwoorden wordt nu vooral gas (uit Groningen) en restwarmte (industrie hoogovens) ingezet. Dit houdt echter 
een keer op voor wat betreft gas en dat betekent afhankelijkheid van (vervuilende?) industrie. Tevens betekent dit voor de toekomst ook 
afhankelijkheid van ‘onzekere’ (Midden-Oosten en Rusland) internationale betrekkingen. Investeren in energie uit water om ons eigen land 
te voorzien is dus goed voor de onafhankelijkheid, het milieu en de werkgelegenheid. Ook past het bij de ‘Dutch way of working’ om dit in 
het IJsselmeer te doen: energie halen uit water.
4. Laat de transportsector elektriciteit als brandstof gebruiken. Deze transitie is al in gang gezet met elektrische fietsen en auto’s. Kan de 
volgende stap niet elektrische boten en vliegtuigen zijn? Met een IJsselmeer dat levert aan een groeiende (Schiphol) airport met snelboten 
naar de grachtengordel.
5. Zorg voor een samenhangende energievisie op het IJsselmeer. Voor de energievraag is het vooral belangrijk dat we breder kijken dan dat 
we nu doen; met een lange termijn perspectief. Er is bijvoorbeeld behoefte aan het benoemen van zoekgebieden in samenhang met 

landschap, continuïteit en eenheid in beleid ten opzich-
ten van energie en sturing op synergie tussen netwerken 
en aansluitingen (bijvoorbeeld boven- en ondergronds).
6. Het moet een flexibel systeem zijn in de toekomst, 
zodat je kunt sturen op vraag en aanbod. De veronderstel-
ling is dat de onbalans in de toekomst fors zal toenemen. 
Het IJsselmeergebied kan hierin een rol spelen met 
bijvoorbeeld “zoet-zout batterijen” of met “valmeren” om 
de energie tijdelijk op te slaan.
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3.2 Waterkwantiteit
Het thema water is besproken aan de hand van twee deelthema’s: robuust watersysteem en waterveiligheid. Bij waterveiligheid werd er 
gekeken naar nieuwe innovaties op het gebied van watermanagement. Bij robuust watersysteem ging het om systeemdenken (in plaats van 
grenzen) waarbij gekeken werd naar grensoverstijgende waarden die kwaliteit of harmonie kunnen vergroten. Het borgen van de watervei-
ligheid was tevens van belang voor dit deelthema.

Dromen voor waterkwantiteit
1. Kunnen we door het water als systeem te bekijken een 
dusdanige kwaliteitsimpuls creëren dat we nieuwe 
historie schrijven door systeemdenken? Een mogelijk-
heid hiervoor is Building with Nature: dit soort ingrepen 
zijn dusdanig grootschalig en aansprekend dat ze de 
potentie hebben toekomstige cultuurhistorie te worden.  
De stroming / dynamiek brengt kansen voor energiewin-
ning voor het water tussen deze keringen. Voorbeelden 
van locaties waar dergelijke initiatieven hun plek kunnen 
krijgen zijn de Afsluitdijk en de Houtribdijk. Er kan 
nagedacht worden over het ‘deels’ doorlaatbaar maken 
van deze keringen om meer dynamiek (maar geen 
getijde) te genereren.
2. Door te werken met zonering kan men “spelen” met 
begrenzingen. Er kunnen meer verdedigingslijnen 
gemaakt worden om het achterland te beschermen door 
middel van compartimentering  (Aansluitdijk, IJdam). Als 
voorbeeld kunnen er overstroombare dijken worden 
gemaakt met zones die incidenteel overstromen. 
3. In het kader van toekomstbestendigheid kunnen er 
nieuw eof her in te richten dijken versterkt en verstevigd 

worden in de vorm van ‘Multidijken’. Anders dan de 
huidige relatief steile dijken betreffen dit dijken met 
een beduidend breder profiel en flauwer talud. Door de 
toename in oppervlak en dit talud kunnen deze dijken 
gecombineerd worden met andere functies als wonen, 
werken en recreëren. Dergelijke ontwikkelingen 
kunnen worden vermarkt via een nieuw op te richten 
‘Ontwikkelbedrijf dijkzone’.
4. Belangrijk is de integrale en internationale blik: 
IJsselmeer als onderdeel van een groter Europees 
watersysteem, dat gezamenlijk de waterveiligheid 
regelt.
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3.4 Landschap
Het thema landschap is besproken aan de hand van twee deelthema’s; kernkwaliteiten landschap en nieuwe landschappen. Bij kernkwali-
teiten landschap werd er gekeken naar samenhang in het IJsselmeergebied. Hierbij is gezocht naar  randvoorwaarden om te beoordelen of 
ontwikkelingen goed samengaan met de bestaande  landschappelijke waarden. Bij nieuwe landschappen is gekeken naar komende 
ontwikkelingen en transities die invloed hebben op het landschap. Denk aan bodemdaling, krimp en de energietransitie. Gekeken is hoe 
deze ontwikkelingen bij kunnen dragen aan een versterking van de identiteit van het IJsselmeer als “nationaal park / icoon van 
wereldklasse”.

Dromen over kernkwaliteiten
• Het IJsselmeer is aantrekkelijk door haar verschillende landschappelijke identiteiten. Er is behoefte aan een duidelijke identiteit van het 

IJsselmeergebied  (gezamenlijkheid). Het is een zoektocht naar de balans tussen de diversiteit van verschillende (kust)landschappen en 
dat wat hen samenbindt. “Een IJsselmeers vocabulaire” of “IJsselmeer als grootste openbare ruimte van NL”. Op deze manier kan 
landschap ordening brengen.

•	 De	openheid	en	structuur	van	de	Flevopolders	en	Wieringermeer	borgen	door	windparken te saneren en op te schonen en een betere 
compositie te maken.

•	 Friesland	/	oude	polders	zijn	bruikbaar	voor	warmte	koude	opslag	(WKO).
• Het is van belang  de openheid als beeld te behouden door vanaf de kenmerkende keringen. Daarom moet beoordeeld worden waar en 

hoe nieuwe ontwikkelingen langs de keringen hun plek krijgen. Dit kan gedaan worden door selectief te “gummen” in de wildgroei aan 
buitendijkse bebouwing en jachthavens.

•	 Behoud	het	beeld	dat	de grote dammen omgeven worden door uitgestrekt water. Dit kan door “vensters” open te houden rondom grote 
dammen.

Dromen over nieuwe landschappen
• Diversiteit stimuleren door natuurontwikkeling kan gedaan worden door een robuuster systeem aan te leggen. Voorbeelden zijn lagune 

ontwikkeling langs de Friese kust en het realiseren van zachtere en bredere oevers.
• Klimaatproblemen omzetten in klimaatkansen door adaptieve landschappen te maken. Bijvoorbeeld de bodemdaling in de polders 

gebruiken als mogelijkheid om baggerslib in te zetten voor ophoging. 
•	 Kijk naar het IJsselmeer als metropolitane uitloper van de stadsregio Amsterdam. Dit levert kansen op op het gebied van recreatie zoals 

Waterland en haar oevers als recreatief uitloopgebied. Tevens ontstaat er potentie voor nieuwe woonmilieu’s (eilandenrijk IJburg+ of 
nieuwe rustige woongebieden aan de Friese kust met snelbootverbindingen naar Amsterdam). Ook op het gebied van werken ontstaan er 
mogelijkheden. Door de digitalisering kan er ‘footlose’ (niet grondgebonden) vanaf de boot gewerkt worden.

•	 Nieuwe aquatische landbouw in de Noordoostpolder.

Aandachtspunten/ kennisvragen:
•	 De toegankelijkheid van de oevers kan zowel fysiek als visueel beter, deze is nu niet altijd goed ervaarbaar.
•	 Is	de	kennis	van	het	landschap	bij	bewoners	voldoende	aanwezig	en	begrijpen	nieuwkomers	wat	waarom	waardevol	is?	Het	is	hierbij	van	

belang om te kijken naar demografische ontwikkelingen. Nieuwkomers hebben niet altijd een (historische) binding met het landschap. 
Zorg bijvoorbeeld ook dat immigranten -die geen historische binding met het landschap hebben- betekenis krijgen en geven aan het 
landschap: ”nieuwe kaplaarzen in een oud landschap”.

•	 Burgers	dienen	in	planvorming	betrokken	te	worden.	Zij	bezitten	waardevolle	lokale	kennis	van	de	omgeving	die	zo	benut	kan	worden. 
•	  Meer aandacht voor ‘de mens’ in het landschap is belangrijk in het kader van betekenis en beleving. Hier ligt een rol voor ingenieurs en 

beleidsbepalers om burgers / bewoners meer te betrekken. 
•	 Goed	duidelijk	maken	wie	eigenaarschap	heeft	en	waarom:	wie	gaat	er	over	het	landschap?	(geld,	verantwoordelijkheid,	zeggenschap).
•	 Hebben	we	het	totaalsysteem	wel	voldoende	in	de	vingers	(fysiek,	klimaat,	maatschappelijk)?	Hoe	werkt	het,	waar	gaat	het	heen?	Het 

natuurlijk / ecologisch systeem van het gebied moet goed worden doorgrondt om daarna de condities / randvoorwaarden juist te 
bepalen.

•	 ‘Je	kunt	niet	alles	museabel	maken’.	Wat	is	de	economische	waarde	van	cultuurhistorie	en	waar	kun	je	cultuurhistorie	economisch	
renderend maken?
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3.4 Cultuurhistorie
Het thema cultuurhistorie  is besproken in één groep en aangevuld met opmerkingen uit de zaal. Bij cultuurhistorie  werd er gekeken naar 
de rol van historie voor huidige ontwikkelingen, te behouden waarden en openstaande kennisvragen. 

Dromen
•	 De IJsselmeerkusten zijn onder te verdelen in oud en nieuw land. Dit heeft zijn weerslag in vorm (kleinschalig vs. grootschalig), functie 

(divers vs. monofunctioneel) en beleving (behoud vs. ontwikkeling).
•	 Het is wenselijk meer kennis te ontwikkelen over cultuurhistorie: waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Cultuurhistorie kan daarmee 

gebruikt worden als onderlegger voor beslissingen.
•	 Halen: goed opdrachtgeverschap is van groot belang; cultuurhistorie zou vanaf het begin meegenomen moeten worden.

Kennisvragen
•	 Aandachtspunt: (uit de zaal) welke ‘economische’ waarde biedt cultuurhistorie dat het nuttig is om hier geld in te steken? Wat maakt dat 

het van een ‘moetje’ naar een kans gaat?
•	 Cultuurhistorie is gevormd door historische verhaallijnen zoals de oude handelsroutes en de V.O.C., het leven met waterveiligheid 

(bijvoorbeeld de Deltawerken), nieuw land (oude en nieuwe polders uit respectievelijk meren en zee) en de scheepvaart en visserij. Hoe 
gaan we echter om met nieuwe iconische ontwikkeling? Hoe toetsen we wat de cultuurhistorie van de toekomst kan worden?
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4   Cross-overs:  
    het verbinden van dromen
In de middag van dag 1 is gewerkt aan cross-overs tussen thema’s in groepen. 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:

•	 Energie	in	het	landschap
•	 Waterkracht
•	 Een	dijk	van	een	verhaal
•	 Metropolitaan	energielandschap
•	 Energielandschap	(maximale	energie)
•	 Cultuur	vol	energie
•	 Een	dijk	van	een	landschap
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4.1 Energie in het landschap 
In de groep ‘energie in het landschap’ is energie volgend ten opzichte van het landschappelijk belang. Er is gekeken hoe energie is in te 
passen in het landschap op zo’n manier dat de impact op bestaande landschappelijke waarden minimaal is of dat landschappelijke waarden 
behouden of versterkt worden. 

Waarden
•	 De openheid van het IJsselmeer is een kwaliteit die behouden moet blijven. Het is daarom niet wenselijk windmolenparken te plaatsen 

langs de grote verbindingen zoals de Afsluitdijk, de Houtribdijk en hoofdvaarroutes. Geen wind op water.
•	 De bestaande openheid en kleinschaligheid in het oude polderlandschap zijn waardevol. Vanuit landschappelijk oogpunt zou daarom 

moeten worden ingezet op WKO, aardwarmte en zonne-energie.

Kansen
•	 Zonne-energie biedt kansen indien dit wordt gekoppeld aan bestaande elementen. Hierbij valt te denken aan zonnepanelen op daken of 

dijktaluds waarvan de hellingshoek en het oppervlak door de panelen niet veranderen. Het is wenselijk zonne-energie collectief/
participatief te organiseren. Denk bijvoorbeeld ook aan participatie van dijkbewoners bij panelen op een dijktalud. 

• Biomassa is visueel gezien een aantrekkelijke meekoppelkans en bijproduct bij de behoefte aan landschappelijke compensatie voor 
bijvoorbeeld grote windparken. Vaak betreft het namelijk vegetatie die onderdeel van het landschap kan uitmaken en dit landschap soms 
zelfs kan versterken.

• Denk bij energie niet enkel na over opwekking maar ook over besparing. Nieuwe maatregelen als windmolenparken hebben vaak een 
grote impact op het landschap terwijl innovatieve besparingsmethoden, zoals slim pompen, vaak geen of een minimale ruimtelijke 
consequenties hebben.

•	 Zorg dat de energietransitie een collectieve opgave wordt. Juist op het integrale snijvlak valt synergie te behalen. Het is daarom goed om 
te kijken hoe de energiesector kan samenwerken met bijvoorbeeld natuurorganisaties (biomassa), recreatieve ondernemingen (informa-
tiecentrum met uitkijkpunt op windmolen) of agricultuur (zonnecellen op kassen en boerenschuren).

Kennisvraag
• Om aardwarmte goed in te passen is nog een forse innovatieslag nodig. Knelpunten hierbij zijn het  transport, de kostprijs van het 

product in relatie tot de vraag en een ander alternatief voor het aanbod uit de markt. Om een goed antwoord te geven is hier meer 
informatie voor nodig.

•	 Om de energietransitie te onderbouwen, is het nodig harde cijfers te kennen voor wat nodig is om te voorzien in de ‘mogelijke’ vraag.



25gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 | publicatie dialoog II | augustus 2016  



26 gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 | publicatie dialoog II | augustus 2016  

4.2 Waterkracht
In de groep ‘waterkracht’ is het watersysteem ingezet als motor voor energie. Er is gekeken hoe het water en haar oevers ingezet kunnen 
worden als opwekker (waterkracht)  of buffer (batterij).  Hierbij is gekeken naar zowel traditionele energie (wind en zon) als nieuwe vormen 
van energie (stromings-, getijden- en zoet-zout centrales) of vormen van energie buffers (valmeren). Het IJsselmeer wordt gezien als bron 
van energie met integrale meekoppelkansen. 

Kansen
• Het ‘Markerwatt’ als integrale missing link van het huidige hoofdnetwerk van energie leidingen (nu een doodlopend systeem, in de 

toekomst noordelijke sluiting via Amsterdam en Noord-Nederland). De lijn wordt exploitabel door een nieuwe vraag naar energie door 
urbane groei langs het water en aanbod van energie door valmeren. Het Markerwatt wordt een combinatie van energie, natuur en 
waterberging.

• De Afsluitdijk als energie-etalge van innovative vormen van energie opwekking, bijvoorbeeld: stromingsturbines, zoet-zout centrale en 
windenergie.

•	 Aqua battery’s als nieuwe vormen van energieopslag langs de dijken van de nieuwe polders (Flevoland, Noordoostpolder en kop Noord 
Holland). Dit zijn grote zakken zoet en zout water die zijn gesitueerd onder water. Ze werken als batterij/ accu voor duurzame energie-
overschotten die op de oevers van de nieuwe polders wordt opgewekt (wind, zonne en biomassa energie).

• Drijvende zonneparken voor de nieuwe steden Almere en 
Lelystad. Door de zonnecellen verticaal te plaatsen en mee te 
draaien met de zon zorgt de reflectie van het water dat de 
opbrengst ten opzichte van plaatsing op land uiterst effectief 
is.

•	 ‘Slim pompen’: pompen tijdens pieken in energie opwekking 
(harde wind) of juist een daling in energie gebruik (nacht). Zo 
wordt er gepompt op het moment dat het netwerk het minst 
belast wordt.

•	 Gebruik maken van de dieper gelegen zandwinputten in het 
IJsselmeer om koude/ warmte wisselaars te realiseren  (altijd in 
de buurt van steden vanwege ontgraving voor wegen). Deze 
putten zijn tot 30 meter diep en hebben daarom op de bodem 
een veel lagere temperatuur.

• Biomassa uit natuurgebieden en recreatiegebieden kan 
worden gebruik als biobrandstof. 
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4.3 Een dijk van een verhaal
In deze groep is waterveiligheid gecombineerd met cultuurhistorie. Er is gekeken hoe waterveiligheid de cultuurhistorische beleving van 
het landschap kan versterken. Dit ging zowel over het versterken van de beleving van de bestaande waterwerken die al hoog gewaardeerd 
worden, als over bestaande waterwerken die nu nog niet als waardevol bestempeld zijn. In de toekomst zou deze laatste groep daar wel 
potentie voor hebben door middel van innovatieve, iconische ingrepen.

Waarde
•	 Behouden en versterken van bestaande historische kwaliteiten, 

zoals defensie stellingen, molens, waterkeringen, vissersplaat-
sen, inpolderigen, monumenten, archeologie en 
veenontgravingen.

Kansen
•	 Bestaande  waterwerken die nu gezien worden als monotone en 

saaie elementen, worden wellicht in de toekomst juist hoog 
gewaardeerd (denk bijvoorbeeld aan de Beemster: toen saai, nu 
werelderfgoed). Ga daarom secuur om met aanpassingen en 
ontwikkelingen.

•	 Nieuwe waterwerken vormen de cultuurhistorie van de toe-
komst: denk aan aansluitdijk, polder als slibfabriek en vooroe-
vers. Wat we nu in het IJsselmeer doen (o.a. Markerwadden) dat 
vinden we in 2050 erfgoed. Cultuurhistorie is ‘succesverhaal’. 

Kennisvraag
•	 Denk na over welke waarde cultuurhistorie vertegenwoordigt en 

hoe dit economisch is uit te drukken?
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4.4 Metropolitaan energielandschap
In de groep ‘metropolitaan energielandschap’ is het IJsselmeer bekeken als energieleverancier voor metropolitaan Nederland. Hierbij is 
zowel gekeken naar de stadsregio Amsterdam als naar Nederland als één grote metropool.  Daarnaast is er gekeken hoe energie opgewekt, 
gebufferd en bespaard kan worden in het stedelijk gebied. 

Waarde
Pas nieuwe energie-ontwikkeling aan op de schaal van het landschap, aansluitend bij de landschappelijke kwaliteiten. Zo is het wenselijk in 
de waardevolle, kwetsbare gebieden van het oude land te  kiezen voor kleinschalige en lokale ontwikkelingen. Organiseer dit ook lokaal 
door middel van collectieven, coörperaties (wind, zon, biovergisting etc.). Denk bijvoorbeeld aan sturing vanuit kleinschalige energie 
communities die bottum-up werken. In het nieuwe land kan gekeken worden naar grootschaligere ontwikkelingen. Het nieuwe land is 
ontstaan uit een traditie van produceren voor heel Nederland: vroeger waren dit voedselproducenten, misschien zijn het in de toekomst 
energieproducenten? Dit biedt mogelijk kansen voor grootschalige agro-industrie. Verstoring van het landschap door nieuwe ontwikkelin-
gen is hier ook minder schadelijk dan in de oude landschappen van Waterland en de Friese kust.

Kansen
•	 Kijk naar het beter benutten van bestaande systemen. Het benutten van het warmtenetwerk en geothermie (o.a. hoogovens) voor de 

grote warmtevraag van metropoolregio Amsterdam kan wellicht optimaler.
•	 Vanuit	recreatief	oogtpunt	kunnen	nieuwe	metropoolfuncties een bijdrage leveren aan het landschap bijvoorbeeld op het gebied van 

duurzaamheid. Denk aan elektrische boten,  “solar roads” (nieuwe fietspaden die energie opwekken), maar ook beeldkwaliteit door 
bijvoorbeeld zonne-folies (nieuwe materialen, in kleur, als aantrekkelijke afdekking van bollenvelden). 

•	 Valmeren bieden kansen voor grootschalige energieopslag. Wel is het wenselijk te kijken wat de ruimtelijke impact is van het realiseren 
van deze meren. 

•	 Het	oogsten	van	biomassa	biedt	kansen	voor	energieopwekking: nieuwe teelt (algen), maar ook oogsten uit bestaande / nieuwe 
natuurgebieden (Markerwadden, Oostvaardersplassen, Weerribben-Wieden). 

Kennisvragen
•	 Wat	is	metropolitaan? De directe omgeving Amsterdam/Almere ? Of is het hele IJsselmeergebied eigenlijk een metropolitaan landschap?
• Heldere kaders vanuit de overheid zijn gewenst. Dit kan financieel door middel van belastingen of door voordelen te bieden voor 

schonere vormen van energie ten opzichte van vervuilende energienormen. Echter zijn er ook ruimtelijke kaders wenselijk. Zo is er 
bijvoorbeeld wrijving tussen (wind)energie in relatie tot recreatie (aantasting openheid, ‘leegte’).
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4.5 Energielandschap (maximale energie)
In de groep ‘Energielandschap (maximale energie) ’ is het IJsselmeer bekeken als één groot productieveld van energie. Hierbij wordt 
uitgegaan van het beantwoorden van minimaal 1/6 van de energievraag van Nederland. Daarnaast is gekeken hoe nieuwe energieontwikke-
lingen het geheel duurzamer, efficiënter of goedkoper kunnen maken.  

Kansen
• Het sluiten van de ring (Noord-Holland en Friesland) van het hoofdnetwerk biedt kansen voor energie. Door de ring te sluiten en nieuwe 

energie langs de ring te ontwikkelen wordt de robuustheid  van het systeem versterkt. 
• Zet in op slimme combinaties van energievormen. Denk bijvoorbeeld aan windenergie op water in combinatie met algengroei.
• Energie biedt verschillende cross-over kansen. Zo is energie te combineren met waterveiligheid bij de aansluitdijk, met  zandwinputten 

(financiën en archeologie)  in relatie tot WKO, voorkoming van visuele hinder door middel van de aqua batterij  en met natuur door 
middel van biomassa.

Kennisvragen
•	 Het is wenselijk op specifieke plekken clusters in te zetten op maximale (wind)energie productie en andere gebieden ongemoeid te laten. 

Er is nader onderzoek nodig waar wel en waar niet ingezet kan worden op energie. Zo geeft Luchthaven Flevoland beperkingen voor 
realisatie van energieopwekking op hoogte (o.a. windturbines).

• Er is nader onderzoek nodig naar kansen voor geothermie in relatie tot water. Bieden de diepere delen van het IJsselmeer wellicht kansen 
voor WKO ontwikkeling of is juist winning op lokalere schaal (zandwinputten) kansrijk?

•	 Wat opmerkelijk is, is dat zelfs bij een zoektocht naar maximale energie opbrengst, er niet voor gekozen is het hele IJsselmeer te 
gebruiken als windpark. Dit zegt veel over een breed gedragen waarde: de openheid is een van de grootste kwaliteiten van het 
IJsselmeergebied.
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4.6  Cultuur vol energie
In de groep ‘cultuur vol energie’ is energie volgend ten opzicht van het cultuurhistorisch belang. Er is gekeken hoe energie is in te passen 
binnen bestaande culturele waarden om zo de impact hierop te minimaliseren dan wel uit te sluiten, of zelfs de culturele waarde te 
versterken. 

Waarde
Er zijn langzame en snelle landschappen: oud land en nieuw land. Zo kent het oude land van de Friese kust en het zuidelijk deel van 
Noord-Holland een lange traditie, heeft een kleinschalige opzet en glooiende kustlijn. Het nieuwe land van de Flevopolders en de kop van 
Noord-Holland bestaat relatief kort, heeft een grootschalige opzet en kent een strakke en rechtlijnige kust.

Kansen
•	 Het bundelen van netwerken als transport/ vervoer (weg en rail) en energie (kabels en leidingen) levert een meerwaarde op.
• Laat energietransitie aansluiten bij het karakter en de schaal van de regio. Om zo effectief mogelijk te zijn moet transitie namelijk 

praktisch toepasbaar zijn. Zo kan er bijvoorbeeld in veeteeltregio’s meer worden gedaan met mest, in de akkerbouw met biomassa en op 
het water met waterkracht.

•	 Het besef van tijdelijkheid van hedendaagse ‘energie-uitingen’. Hiermee wordt bedoeld dat ook windmolens weer verwijderd kunnen 
worden op het moment dat er alternatieven zijn met een minder grote visuele impact.

•	 Zet planologische restricties in als kans. Maak gebruik van de openheid die kabels en leidingen claimen. Leg ze daar neer waar we ook 
openheid willen garanderen vanuit historisch of landschappelijk belang. Landschap is daarmee mede sturend in de ligging van kabels en 
leidingen.
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4.7 Een dijk van een landschap
In de groep ‘een dijk van een landschap’ is synergie gezocht tussen waterveiligheid en landschappelijke kwaliteit om zo meerwaarde te 
creëren. Hierbij is gekeken hoe versterking tegen en het vertragen en vasthouden van water een bijdrage kan leveren aan landschappelijke 
waarden.

Waarde
Maak onderscheid tussen nieuwe en oude dijken.

Kansen
•	 Zorg voor een doorontwikkeling van het watersysteem. “Meer spons (=vasthouden) versus minder dijk (=tegenhouden)”. Door het 

optimaliseren van de vertragende en vasthoudende werking van het landschap op het water kan het dijkensysteem wellicht minder zwaar 
worden uitgevoerd, hetgeen ten goede komt aan het landschap.

• Maak optimaal gebruik van adaptieve landschappen / delta’s (Eempolder, IJsseldelta). Versterk de bestaande waarde van het landschap 
dat een hoge dynamiek (waterafvoeren) en flexibiliteit in gebruik (seizoenen) kent. Door deze dynamiek en flexibiliteit te vergroten, kan 
worden ingespeeld op klimaatadaptatie.

• Zet energieoverschotten in ten behoeve van dijkophoging. Zand wordt gewonnen in het IJsselmeer en getransporteerd door middel van 
energieoverschotten afkomstig van duurzame energie. Het getransporteerde zand wordt gebruikt voor dijkophoging. Dit proces heeft 
een continue toevoer, in tegenstelling tot gebruikelijke dijkophogingen waarbij in een keer het volume wordt vergroot. Door dit 
continue proces is een grootschalige, eenmalige ophoging niet nodig, wat de visuele impact minimaliseert (iets wat geleidelijk veranderd 
valt minder op dat een abrupte grote verandering), maar ook invloed heeft op de onderhoudskosten.

Kennisvraag
•	 Om goed te beoordelen of dijkversterking binnen- of buitendijks uitgevoerd moet worden is meer kennis nodig. Kennisontwikkeling 

over vooroevers en/of achteroevers is daarom wenselijk, dit kan in de vorm van praktijkonderzoek in pilotgebieden.
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5  Van kennis naar projectvoorstel
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 zeven groepen die elk een projectvoorstel hebben uitgewerkt:

•	 Energierijk	IJsselmeergebied;	van	stapelen	naar	circulair
•	 Biomassa
•	 Sand	for	free
•	 Energierijke	jonge	Noord-Oost	polder
•	 Valmeer	IJsseloog
•	 Aansluitdijk	Enkhuizen	-	Stavoren
•	 Warmtekoppeling/	warmterotonde	Amsterdam
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5.1 Energierijk IJsselmeergebied: van stapelen naar circulair 
Het thema in de groep ‘Energierijk IJsselmeergebied ‘ was het bedenken van circulaire vormen van energie voor het hele IJsselmeergebied. 
Dit houdt in dat energie onderdeel moet zijn van een op zichzelf staande kringloop. Het doel hierbij is om het gebruik van fossiele 
brandstoffen en het creëren van afvalproducten tot een minimum te beperken. In de groep is echter hoofdzakelijk gekeken naar het 
maximaal stapelen van duurzame energieproductie passend bij de specifieke eigenschappen van deelgebieden. 

Waarden
•	 Vrij	zicht	wordt	geoormerkt	als	belangrijke	kernkwaliteit	van	het	IJsselmeer.
•	 Zorg dat energie past bij het karakter van het landschap. De volgende gebiedstypes worden hierin onderscheiden:
 a. stad: zon op daken en geothermie.
 b. jonge droogmakerijen: maximaal energielandschap. Gebruik (de oever van) de nieuwe polders als energielandschap. De 
 naam productielandschap krijgt dan een nieuwe lading: van agrarische productie naar energieproductie.
 c. oude land: vrijhouden van grootschalige nieuwe ontwikkelingen.

Kansen en aandachtspunten
•	 Combineer zon en wind. Productie is vaak op ander moment (slechts 3% overlap) maar er kan dezelfde stekker/ netwerk infrastructuur 

worden gebruikt.
•	 Combineer agro-business en biomassa bij bijvoorbeeld kassengebieden. Agro-business heeft vaak te maken met teveel regen of teveel 

zon. Slimme zonnepanelen kunnen een uitkomst zijn. Teveel zon op kassen omzetten in energie en teveel water op kassen vertragen.
•	 Één overkoepelende visie op het IJsselmeer in relatie tot energie is de wens om zo structuur, overzicht en synergie te creëren.
•	 In de groep is vooral gekeken naar het maximaal stapelen van duurzame energieproductie passend bij de specifieke eigenschappen van  

deelgebieden. Bij het echt circulair denken ligt nog een grote kans.

Kennisvraag
• Het checken/ uitpluizen van subsidieregels is een belangrijke kennisvraag. Het is van belang dat overheidsgelden/ subsidies duurzame 
energie stimuleren.
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5.2 Biomassa
In de groep ‘Biomassa’ is gekeken op welke manier zoveel mogelijk waarde kan worden gegenereerd door middel van biomassa. Hierbij is 
energie uit biomassa geen hoofddoel, maar zijn wij op zoek gegaan naar het optimaliseren van ‘ongebruikte’ materialen, slimme combina-
ties of toepassingsvormen in de biobased economy. Een belangrijk begrip is cascadering. Dat houdt in dat alle componenten van de 
biomassa zo goed mogelijk benut worden, en dat als eerst de componenten gebruikt worden met de hoogste toegevoegde waarde. Het 
verhaal is dat van een piramide, er zijn slimmere en hoogwaardiger verwerkingsmogelijkheden van biomassa dan omzetting in energie. 
Biomassa telen alleen voor energie is laagwaardige agrarische productie. Het werkt daarbij concurrerend voor voedselproductie. Energie 
kan daarom beter gezien worden als bijproduct dan als direct product van de opwaardering van biomassa. Er kan wel gezocht worden naar 
het slim combineren met de agri-sector: biomassa als bijproduct van 
(voedsel) productie die als grondstof dient voor biobased toepassingen. 
Denk dan vooral aan de resten vanuit de kastuinbouw die vaak niet in de 
bodem geploegd kunnen worden. 

Kansen en aandachtpunten
•	 De ‘productie’ of het ontstaan van biomassa is erg versnipperd. Systemen 

koppelen en regionaal overzicht is een kans om biomassa effectiever in te 
zetten voor energieproductie.

•	 Gebruik van biomassa is afhankelijk van de aard van de biomassa, 
hoeveelheden, schaal en maat. Kennis van het gebied is essentieel voor 
een optimaal rendabel systeem. Per landschap gaat het namelijk over 
steeds andere vormen van biomassa. Tevens is biomassa zwaar voor 
transport, het is dus wenselijk het te gebruiken daar waar het wordt 
geoogst. Je zou je onderzoek in eerste instantie moeten richten op lokale 
netwerken, tenzij benodigde investeringen om grotere schaal vragen.

•	 Energie uit biomassa kan beheerkosten wellicht verminderen. 
Fonteinkruid wat gemaaid wordt in de Zuidelijke Randmeren, of hout uit 
ontginningsbossen kan bijvoorbeeld dienst doen als bron van vezels of 
energie. Ook met het oog op toekomstig beheer van de Markerwadden 
kan een biobased toepassing voor de ontstane biomassa een uitkomst 
bieden. Echter de benutting van biomassa  zal eerder kosten verminde-
ring geven dan een opbrengstverhoging. 

•	 De  landschappen rondom het IJsselmeergebied vormen geen eenheid. 
Er zijn verschillende accenten in land en tuinbouw. Zorg dat het type 
biomassa gekoppeld is aan het type landschap; Friesland - vergisting en 
Noordoost polder - tuinbouw.

•	 Het gebruik van biomassa voor producten als vezel (hennep), bodemver-
beteraar of bouwmateriaal (hout) is veel aantoonbaarder dan het gebruik 
van biomassa voor energieproductie. Maak hier gebruik van en kijk 
vooral breed naar de inzet van biomassa.

•	 Biomassa kan in meerdere (hoogwaardige) producten benut worden, 
denk bijvoorbeeld aan bodemverbetering, verpakkingsmateriaal, 
“bioplastics”, eiwitten benutten. Deze vormen hebben veelal een hoger 
rendement dan omzetting van biomassa in energie. 

Kennisvraag
•	 Kennis over algen(kwekerijen) was niet in de groep aanwezig. Wellicht 

biedt dit dus nog nieuwe mogelijkheden.  
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5.3 Sand for free
In de groep ‘Sand for free‘ is uitgezocht op welke manier overschotten in duurzame energieproductie kunnen worden ingezet ten behoeve 
van waterveiligheid en landschappelijke kwaliteit. Dit is gedaan door energieoverschotten te gebruiken voor transport van zand over een 
langere tijd voor de versterking van dijken, om zo kosten te besparen en de ruimtelijke impact te minimaliseren. 

Kansen en aandachtspunten
•	 Energiepieken lokaal inzetten voor zandsuppletie ten behoeve van dijkversterkingen. Zandwinning op basis van energie-overschot 

combineren met de nieuw te ontwikkelingen ‘Maxima centrale’ op het water. De verplaatsing van zand vindt plaats tijdens  (goedkope) 
energieoverschotten.

•	 Het zand wordt op deze manier over een langere doorlooptijd aangebracht. Dit kan bij dijkversterkingen werken als continue beheers-
maatregel in plaats van grootschalig onderhoud waardoor eventuele negatieve effecten kunnen worden beperkt.

•	 Het zand wordt verspreid op een duurzame manier via slow motion of op een innovative manier via “zand robots” of “zand jetski”.

Kennisvraag
•	 Het is voor deze opgave belangrijk een ontwikkelcoalitie te smeden. Het verdient nog verdere aandacht uit te diepen wie hier als 

interessante stakeholders kunnen worden benaderd. Hierbij kan men onder andere denken aan Zuiderzeeland, Alliander, gemeenten en 
provincies.
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5.4 Energierijke, jonge Noordoost polder
In de groep ‘Energierijke jonge Noordoostpolder ‘ is uitgezocht op welke manier de Noordoostpolder zich kan ontwikkelen tot 
energie productielandschap. Dit is gedaan door te kijken naar huidige landschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technische 
innovaties. Daarnaast is ook gekeken naar slimme samenwerkingen tussen partijen in het gebied.

Kansen en aandachtspunten
•	 Er zijn onontkoombare ontwikkelingen die landbouw in de toekomst moeilijk maken en waar de energieopgave uitkomst kan bieden. 

Denk hierbij aan bodemdaling, wateroverlast en demografische krimp. Als voorbeeld zou de polder ontwikkeld kunnen worden 
tot super valmeer: water de polder in bij energietekort en water de polder uit bij energie-overschot.

• Essentieel voor de slagingskans zijn slimme en innovatieve mensen in de polder. Zij moeten in de polder ondernemen en deze 
vermarkten tot waterpolder met onder andere projecten als warmteopslag, een getijdencentrale (scheefstand IJsselmeer benut-
ten) en een waterbatterij (opslag van energie).

•	 Het biedt kansen om de energieopgave te bekijken in als tijdelijke invulling. Het denken in termijnen biedt mogelijkheden om 
bezwaren weg te nemen. Pilots kunnen eerder opgestart worden en gebieden met een beperking (openheid) zijn tijdelijk wellicht 
wel te gebruiken. 

Kennisvragen
•	 De  transformatieopgaven kennen veel spanningsvelden waaronder die van productielandschap voor energie versus cultuurhisto-

rie. Het is wenselijk de spanningsvelden in kaart te brengen wat betreft locatie en belangen.
•	 Het is belangrijk om te weten wie er nodig zijn voor de transformatie opgave. Het in kaart brengen van shareholders en het smeden 

van samenwerkingen is essentieel voor de slagingskans van de transformatieopgave voor energie. Hierbij moet men denken aan 
partijen als ketenpartners in de agrarische sector en energiemaatschappijen.
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5.5 Valmeer IJsseloog 
In de groep ‘Valmeer IJsseloog ‘ is uitgezocht op welke manier een valmeer bij kan dragen aan verschillende waarden in het gebied. Hierbij 
bestaat de basis uit energieopslag in het valmeer. Dit gebeurt door het meer twee compartimenten op te delen. Het peilverschil tussen de 
twee compartimenten kan dienen om energie op te slaan. Tevens is ook gekeken naar combinaties met recreatie, natuur en werkgelegen-
heid. Het bestaande slibdepot IJsseloog kan dienen als concrete opgave.

Kansen en aandachtspunten
• IJsseloog is te klein voor een valmeer. Een valmeer heeft een minimale oppervlakte van 5 vierkante kilometer nodig en een minimaal 

hoogteverschil van 8 meter. Tevens is het wenselijk het principe op te schalen naar het hele IJsselmeergebied om door de schaalvergro-
ting efficiëntievoordeel te behalen.

•	 Het leeg laten lopen van een bassin (valmeer) kan benut worden voor doorstroming van vaargeulen. 
• Er zijn meerdere bestaande plekken die kansen bieden voor een valmeer:
 a. zorg dat  de vraag (hoge energie- of warmtevraag van bijvoorbeeld industrie) en aanbod (overcapaciteit van bijvoorbeeld windmolens) 

gekoppeld kan worden binnen een systeem waarin het valmeer kan worden voorzien in opslag;
 b. gebruik bestaande hoogteverschillen tussen bijvoorbeeld het Veluwemassief en de randmeren in het voordeel;
 c. de energievraag vanuit de bloementeelt, de nabijheid van biomassa bij het Markerwatt en het mogelijke grondverzet van de aansluit-

dijk bieden kansen voor een valmeer nabij Enkhuizen. Dit nieuwe initiatief kan betiteld worden als het ‘Markerwatt’.
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5.6 Aansluitdijk  Enkhuizen - Stavoren  
In de groep ‘Aansluitdijk  Enkhuizen - Stavoren ‘ is gekeken naar de haalbaarheid van een nieuwe dijk tussen Enkhuizen en Stavoren. De dijk 
is een bundelingsconcept. Het is een corridor voor stedelijke en economische regionale ontwikkeling. De dijk is een combinatie van 
verkeer (nieuwe snelweg tussen Noord-Holland en Friesland), energie (noordkoppeling energiehoofdstructuur via valmeren), ruimtelijke 
kwaliteit (natuur en recreatie) en bouwontwikkelingen (inkomsten en vraag energie).

Kansen en aandachtpunten
• De Houtribdijk biedt een goede plek voor pilots en onderzoek voor ontwikkelingen die hun plek moeten krijgen bij de aansluitdijk.
• De aansluitdijk bied mogelijkheden voor de waterveiligheid. Er ontstaat namelijk extra compartimentering voor waterveiligheid 

mogelijk, hetgeen inspeelt op de gevolgen van klimaatverandering.

Kennisvraag
• Het is wenselijk uit te zoeken of de meerwaarde van de aansluitdijk ook elders is te realiseren. De Afsluitdijk biedt namelijk ook een 

locatie om dergelijke meekoppelkansen te realiseren. Daarnaast vinden daar al werkzaamheden plaats en is er dus werk met werk te 
combineren. 
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5.7 Warmtekoppeling/ warmterotonde Amsterdam  
In de groep ‘Warmtekoppeling/ warmterotonde Amsterdam  ‘ is uitgezocht op welke manier de warmtevraag van Amsterdam kan worden 
beantwoord door middel van een duurzame warmterotonde. Doel is de consumptie van fossiele brandstoffen (aardgas) te minimaliseren 
om vervuiling tegen te gaan. Tevens is warmte moeilijk verplaatsbaar, dus in de toekomst is lokaal energie opwekken en benutten 
wenselijk.

Kansen en aandachtspunten
•	 50%	van	de	WKO	vraag	kan	worden	voorzien	in	het	oppervlaktewater	van	lokale	waterlopen	en	de	IJsselmeeroever	(maximaal	2km	uit	de	

oever).
• WKO biedt veel potentie omdat  80% van de energievraag warmte betreft (zeker in stedelijk/ bebouwd gebied), 20% van de energievraag 

betreft elektriciteit.
•	 Zandwinputten		die	relatief	dicht	bij	Amsterdam	zijn	gelegen	bieden	kansen	voor	WKO	opslag.	Echter	voor	warmte-	koudeopslag	(WKO)	

door middel van waterputten heb je minimaal 10 meter diepte nodig. Dit houdt in dat van het bestaande water enkel de zandwinputten 
effectief kunnen worden ingezet. Veel van deze putten liggen echter relatief ver van stedelijk gebied. 

• Er is behoefte aan een energie bestemmingsplan om eenheid in handelen te garanderen, vooral in het landelijk gebied.

Kennisvraag
•	 Het	is	wenselijk	uit	te	zoeken	in	hoevere	WKO	voor-	of	nadelen	voor	natuur	oplevert.
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6       Reflectie
Reflectie door Rijksadviseur Landschap en Water, Eric Luiten 
Aan het eind van de gebiedsdialoog 2 over energie, waterkwantiteit, landschap en cultuurhistorie werd door Eric Luiten een beknopte 
reflectie gegeven waarin hij de rode draad van twee inspirerende dagen samenvatte. Dit deed hij in zes punten:

1. Het “beweer-gehalte” is hoog, maar het “bewijs-gehalte” is (nog) laag. Dat is in de divergerende fase van de gebiedsdialoog nu nog niet 
erg. Er is behoefte aan validatie en onderbouwing van interessante concepten die passen bij het gebied. Stellingen zijn nu arbitrair en 
daarom kwetsbaar. Tevens voert kwaliteit de boventoon ten opzichte van kwantiteit: dit moet meer in balans worden gebracht. Er zijn 
echter veel ingrediënten aanwezig voor een betoog dat nog valide moet worden gemaakt.

2. Een interessant vervolg zou de uitwerking van de scenario’s en de timing zijn.
3. Er zijn interessante ingrediënten benoemd die gevalideerd moeten worden: veel ‘landschappelijk substraat’  is naar voren gekomen 

(dijken, open ruimten, water) dat in de agenda kan worden opgenomen. 
4. Wat ontbreekt is een diagnose over de publieke zaak. Wat is de private/maatschappelijke zaak? Het publiek zal eerst publieke verbonden 

moeten worden.
5. Blijvende en tijdelijke voorzieningen in de energie mix zijn in beeld en zorgen voor een waardevolle discussie. Hierbij kan de land-

schappelijke kwaliteit als onderlegger een kansrijke rol vervullen (substraat). Eric gaf hierbij een landschappelijk advies voor de 
energietransitie:

•	 interne integratie: energierecepten als geheel benoemen (gebiedseigen, koppelen van besparingen voor transport, reductie  en 
productie energie);

•	 externe integratie: hoe verhoudt energie zich tot andere functies (agro, wonen en water);
•	 proportionele compensatie (van NIMBY naar positieve effecten), bijvoorbeeld nieuwe natuur als compensatie voor windturbines 

(Friese kust);
•	 maatschappelijk insluiting (mensen betrekken bij energieconcepten (grote energieproducenten zijn hier al mee bezig).

6. De opbrengst van de dialoog is een matrix die deels gevuld is met kansrijke ideeën en deels met minder kansrijke ideeën. Enkele 
kansrijke ideeën zijn: 

•	 blijvende en wijkende/ flexibele voorzieningen vastleggen (wat kan er straks weg? maar ook: wat is de backbone?)
•	 bedenk goed hoe we tegen het landschap aan willen kijken als decor of als systeem/ onderlegger

Dit dient verder gevalideerd te worden. Al met al is dit een zeer waardevolle eerste aanzet.
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Bijlage 1
Programma dialoog II

Programma dag 1 - 9 juni 2016 - Erfgoedcentrum Nieuw Land te Lelystad

09:45 - welkom door de dagvoorzitter, toelichting gebiedsagenda
09:50 - context : toelichting door Rob Bouman 
10:00 - instructie opdracht ronde 1 en 2 door Joke Schalk 
10:30 - schetsronde 1: droombeelden en visies (in groepen)
11:25 - schetsronde 2: waarden
12:15 - plenaire terugkoppeling ronde 1 en 2
12:45 - lunch
13:45 - schetsronde 3: cross-overs (in groepen)
15:30 - plenaire terugkoppeling ronde 3
16:20 - afsluiting en vooruitblik dag 2  
16:40 - einde en borrel

Programma dag 2 - 16 juni 2016 - Erfgoedcentrum Nieuw Land te Lelystad

11.45 - inloop met lunch
12:30 - opening en welkom door de dagvoorzitter en ateliermeester
12.45 - terugkoppeling dag 1 door moderatoren
13:00 - gebiedsuitwerkingen (in groepen)
14:30 - opbrengst gebiedsuitwerkingen “wat levert het plan op” (in groepen)
15:00 - pauze
15.15 - plenaire terugkoppeling van de groepen
16:15 - afsluiting 
16.30 - einde en borrel
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Bijlage 2
Aanwezigen dialoog II

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

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

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

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