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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 derde gebiedsdialoog van de gebiedsagenda 2050 over de toekomst van het 
IJsselmeergebied. Rijk en regio hebben in een dag tijd cross-overs tussen de thema’s ruimtelijke adaptatie, circulaire economie, 
zoetwatervoorziening en transport met behulp van ontwerpend onderzoek onderzocht.

De derde gebiedsdialoog is de laatste in een reeks van drie gebiedsdialogen. Tijdens de andere twee gebiedsdialogen zijn andere 
urgente opgaven voor het IJsselmeergebied verkend. Van deze dialogen zijn aparte publicaties gemaakt. 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 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 
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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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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 derde dialoog.

Leeswijzer
Na dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk twee een korte impressie van de dialoogdag. In hoofdstuk 
drie zijn de resultaten van de ochtendsessie beschreven: dromen en ambities per thema. In hoofdstuk vier 
zijn de resultaten van de cross-over sessies gebundeld, die in de middag- en avondsessie aan bod kwamen. 
Het laatste hoofdstuk (vijf ) 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

Op deze website 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 30 juni 2016 vond de derde gebiedsdialoog van Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 plaats. Deze 
bijeenkomst vond plaats in Beach Hotel de Vigilante te Makkum, waar we genoten van een prachtig uitzicht 
op windsurfers op het IJsselmeer. Ook deze bijeenkomst was druk bezocht met in totaal zo’n 50 deelnemers. 
Zij gingen met elkaar aan de slag om een visie te vormen en ruimtelijke opgaven voor het gebied te bepalen. 
In plaats van twee bijeenkomsten werd de derde dialoog in één dag doorlopen door middel van een langer 
programma met diner tussendoor.

De dag werd gestart met een welkom door dagvoorzitter Joris Escher en ateliermeester Abe Veenstra. 
Vervolgens werd het doel van het project en de dag toegelicht door de projectleider van de Gebiedsagenda 
Rob Bouman van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Blauw goud en een Oosterscheldekering ‘light’ als stip op de horizon
Geïnspireerd door korte pitches van onder andere Tom van der Wekken (projectmanager Rijkswaterstaat 
Zoetwatervoorziening), Chris Bakker (It Fryske Gea) en Jack van der Wal (Provincie Friesland) gingen de 
deelnemers in verschillende groepen uiteen om hun dromen voor het IJsselmeergebied te bepalen. De 
deelnemers waren ingedeeld aan de hand van de thema’s circulaire economie, transport, ruimtelijke 
adaptatie en zoetwatervoorziening. Per groep werd ingegaan op de waarden en kwaliteiten die we absoluut 
moeten koesteren in de toekomst. Zo zag de groep van circulaire economie het landschap en de natuur van 
het noorden als belangrijke kwaliteit om hier een woongebied te ontwikkelen: “Door ander type werk is de 
maatschappij in 2050 wellicht ‘footloose’ en minder gebonden aan de Randstad. Dan is het noorden straks 
het meest interessante woongebied van ‘Holland City’ door zijn kwaliteiten op het gebied van landschap en 
natuur”.

Door middel van aansprekende titels werden dromen duidelijk op de kaart gezet. Zo kon de groep ruimtelijke 
adaptatie stedelijk al snel hun statement maken: “Het IJsselmeer is blauw goud, want het gaat over water en 
land. Als je het wil vermarkten: ‘blue d‘or’. Het IJsselmeer is eigenlijk Amsterdam Lake. Nu binnenzee, maar 
het moet weer een zee-arm worden”. Ook werd er inspiratie gehaald uit het verleden om bijvoorbeeld het 
aanbod voor zoetwatervoorziening beter te balanceren: “Een natuurlijker systeem zoals het eigenlijk was 
voor de aanleg van de Afsluitdijk. Je kan hem duidelijk niet weghalen, maar met bepaalde projecten moet er 
weer meer dynamiek in het systeem komen”.

 Amsterdam Central Lake en governance
Hoewel sommige dromen elkaar tegenspraken - IJsselmeer in zijn geheel zoet houden vs. zout water inlaten 
- was er ook een aantal overeenkomsten tussen de plannen op te merken. Deze overeenkomsten zijn door 
dagvoorzitter Joris Escher en ateliermeester Abe Veenstra samengebundeld in zes verschillende concepten. In 
de middag gingen de deelnemers aan de slag om deze concepten invulling te geven. Ideeën werden verder 
ontwikkeld en gekoppeld aan concrete projecten voor de toekomst.

Deze concepten werden vervolgens in één minuut door de verschillende groepen gepresenteerd. Daarna 
hadden de deelnemers de mogelijkheid om bij andere groepen aanvullingen te geven en concrete vragen te 
stellen. Bij de sedimentmotor werd onder andere het idee ingebracht om dit concept te koppelen aan de 
Gouden Driehoek. Hier ging het namelijk om het versterken van drie havenontwikkelingen door het 
verbeteren van de infrastructuur: Flevokust (Lelystad), maritieme servicehaven Urk en ‘Port of Zwolle’. Dit 
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gaat heel goed samen met het uitbaggeren van de vaargeul zoals werd 
voorgesteld in de sedimentmotor. Zo ontstond er een mooie 
integratieslag en werden alle concepten een stap verder gebracht.
 
Zet je geld in op het beste idee!
Na de verrijkingsslag werden de plannen afgerond om gepresenteerd 
te worden. De inzet was deze keer hoog: iedereen mocht zijn geld (€5 
miljoen per persoon) geven aan het beste plan. Deelnemers waren 
zeer betrokken bij hun ideeën. Flos Fleischer over ‘governance en 
kennis’ waarbij een aanpak werd gezocht om de Gebiedsagenda 
bestuurlijk te verankeren: “Het kennisportaal moet de ambitie en 
doelstelling verantwoorden. Nou hebben jullie allemaal geld 
gekregen en het gaat erom: hoeveel is dit je waard? Het kost minder 
dan 5 miljoen, met een ton kun je al heel ver komen. Houd dat in 
gedachte als je straks je geld ergens op in gaat zetten. Dit plan is a) het 
meest essentiële onderdeel van de hele muur en b) waarschijnlijk de 
goedkoopste.”

Maar ook andere deelnemers presenteerden hun idee met verve en 
uiteindelijk hadden ‘de Afsluitdijk als motor’ en ‘de sedimentmotor’ 
met €45 miljoen het meeste geld verdiend.

Over de uitwerking van de resultaten in volgende fasen hebben 
sommige deelnemers hun twijfels. De groep ‘van dam tot dijk’: “Wij 
willen graag een ‘chill’ IJsselmeergebied en hopen dat dat plan 
overeind blijft.”

Het vervolg: de synthesefase
Na een lange, maar zeer succesvolle dag kon de eerste reeks van 
gebiedsdialogen worden afgesloten. Rob Bouman gaf aan dat alle 
ideeën (inclusief ‘een chill IJssemeergebied’) voorlopig nog overeind 
zullen blijven. Ter voorbereiding op de synthesebijeenkomst in 
september worden meerdere doorkijken voor het IJsselmeergebied 
geformuleerd; dit gebeurt op basis van de oogst van alle drie de 
gebiedsdialogen. Tijdens de synthesebijeenkomst zal aan een 
concreet werkprogramma voor 2017 worden gewerkt. Hierin dient 
duidelijk te worden gemaakt welke projecten prioriteit hebben en 
welke fasering eraan vast zit. Het doel is dat deze projecten uiteinde-
lijk worden opgepakt en uitgevoerd door de desbetreffende sharehol-
ders zodat er concreet gewerkt gaat worden aan het IJsselmeergebied 
2050.
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3   Dromen en ambities per thema
In de ochtend werd er gestart met het formuleren van dromen en wensbeelden voor het IJsselmeergebied in 2050. De groepen werden 
ingedeeld per thema zodat de ideeën ‘vrij konden stromen’ omdat de confrontatie met andere thema’s nog niet werd aangaan. Per 
groep leverde dit een helder verhaal op met een doorkijk naar 2050.

De vier hoofdthema’s havens, scheepvaart & transport, zoetwatervoorziening, circulaire economie en ruimtelijke adaptatie zijn in acht 
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. Voor sommige thema’s zijn wel de subgroepen behandeld omdat de resultaten elkaar te 
veel tegenspreken. De uitkomst bestaat uit zes kaarten met de belangrijkste dromen van ronde I.
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3.1 Havens, scheepvaart & transport
Het thema transport is aan bod gekomen in twee deelgroepen. Een groep dacht na over transport over water, terwijl de andere groep zich 
focuste op transport over land. Deze deelthema’s kwamen samen bij de havens en zijn daarom gebundeld.

Havens en scheepvaart
“varen doe je samen”
Economie wordt gezien als motor voor recreatie en natuur.

Voor het stimuleren van de beroepsvaart moet de Gouden Driehoek verder worden ontwikkeld: Flevokust (Lelystad), mari-
tieme servicehaven (Urk) en port of Zwolle (Kampen, Zwolle, Meppel). Hiervoor is in de toekomst een aantal innovaties nodig zoals slimme 
sluizen, bruggen, schepen en een diepe vaargeul voor beroepsvaart richting de Afsluitdijk en de Waddenzee. Deze ingrepen dienen 
gecompenseerd te worden met natuur. Slib uit de vaargeul kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor natuurontwikkeling.

Voor het stimuleren van de recreatievaart wordt de Blauwe Golf (avontuur, natuur en cultuur) ontwikkeld. Vaarwegen dienen te 
worden geoptimaliseerd en netwerken moeten worden verbeterd. De aantrekkelijkheid van het IJsselmeer  als recreatieve bestemming staat 
centraal en moet behouden blijven. Zo kunnen interessante bestemmingen en nieuwe aanlegplekken bijvoorbeeld mooi worden 
gecombineerd. 

Infrastructuur en transport
Het deelthema infrastructuur en transport heeft drie kernpunten:
1. Het ontwikkelen van multimodale knooppunten waarbij infrastructuur en bestemmingen (luchthaven, haven) met elkaar 
worden verbonden. Deze knooppunten kunnen zowel kleinschalig (Lemmer) als grootschalig (Lelystad: combinatie haven en vliegveld) 
zijn. Nieuwe netwerken moeten op verschillende schaalniveaus worden ontwikkeld.
2. Het ontwikkelen van ongelijkvloerse kruispunten zodat er zo min mogelijk barrières in de doorstroming zijn.
3. Het oplossen van verscheidene missing links. Hiervoor zijn concrete projectenvoorstellen gedaan:

•	 Spoor (Almere - Utrecht, Lelyhaven, knooppunt Flevokust met van Eesterenbrug, Zuiderzeelijn) met tevens een goede wegverbin-
ding van haven van Lelystad naar weg en spoor.

•	 Ontsluiting zuidwest Friesland (goede verbinding naar het noorden).
•	 IJmeer verbinding tussen Amsterdam en Almere (metro onder water).
•	 Naviduct Kornwerderzand.
•	 Kleinschalig lokaal idee: drop-lus in recreatieve havens (Hoorn, Enkhuizen, Volendam, Muiden), met lang parkeren buiten de stad.
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3.2 Zoetwatervoorziening
Twee groepen hebben zich verdiept in het thema zoetwatervoorziening. Omdat de resultaten van beide groepen elkaar tegenspreken (wel 
of geen zout water inlaten?) zijn ze apart weergeven. De ene groep ging in op de ‘vraagkant’ van zoetwater, zoals de landbouw en de 
industrie. De andere groep besprak wat het IJsselmeer als zoetwaterreservoir te bieden heeft (aanbod).

Vraag
Het zoete water, oftewel ‘het Blauwe Hart’, moet gekoesterd worden als reservoir. Daarom is het belangrijk om niet teveel grote ingrepen te 
doen. De Afsluitdijk blijft een duidelijke grens tussen zout en zoet. Het IJsselmeer en het Markermeer fungeren als twee grote zoetwaterre-
servoirs. Dit concept heeft vier belangrijke speerpunten (4x Z):
1. Zoet
2. Zuiver (landbouw en medicijnketen niet in de zoetwaterbron)
3. Zuinig
4. Zelfredzaam (waar mogelijk zelfredzaam, circulair: hergebruik restmateriaal)
Zoetwater wordt gebruikt voor landbouw, wat een belangrijke functie blijft in de IJsselmeerpolders. De IJsselmeerpolders gaan voorzien in 
duurzaam voedsel voor de rest van de wereld.  
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Aanbod
De droom is om een natuurlijk en dynamisch systeem te creëren, zoals ten tijde van de Zuiderzee. 
Hierin zijn drie ingrepen bepalend:
1. Gebieden moeten zelfvoorzienend worden met betrekking tot zoetwater voor de landbouw, drinkwater en natuur. Gebieden kunnen hun 
eigen water sparen en vasthouden, waarbij de kwaliteit afhankelijk is van de functie waarvoor het water wordt gebruikt. Hierdoor zijn 
gebieden niet meer afhankelijk van de waterinlaat van het IJsselmeer.
2. Er kan deels zout water instromen via de Afsluitdijk door middel van het creëren van een Oosterscheldekering ‘light’ voor de Afsluitdijk. 
Wel moet er zuidelijker in het IJsselmeer een drempel gecreëerd worden om zout indringing  richting de rest van het IJsselmeer en het 
Markermeer te voorkomen.
3. Het IJsselmeer en Markermeer moeten beter met elkaar verbonden worden door het permeabel maken van de Houtribdijk.
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3.3 Circulaire economie
Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de produc-
tieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. Binnen dit thema is er gekeken naar circulaire economie in het landelijk gebied 
en circulaire economie in steden.

Landelijk
Bij circulaire economie landelijk is er gekeken naar de huidige functies in de buitengebieden op en rond het IJsselmeer, zoals  visserij, 
recreatievaart, land- en tuinbouw. Er is aan de hand van oplossingen voor knelpunten als verslibbing, dichtgroei en verarmde bodems 
gekeken of er (gesloten) productiecirkels gerealiseerd kunnen worden. Hierbij zijn de volgende voorstellen gedaan:
1.  IJsselmeerteelten (aquateelten) ontwikkelen, zowel op land als in het water. Het IJsselmeer is een grote zoetwatervoorraad. Aan de 
randen is er plaats voor viskweek en waterbehoeftige landbouw/begroeiing. Door productie en verwerking dicht op elkaar te plaatsen kan 
dit elkaar versterken. 
2. Zelfvoorzienende voedselproductie Amsterdam-Zwolle. In 2050 zijn we voor 50% op weg naar zelfvoorziening in voedsel in het verzor-
gingsgebied vanaf Amsterdam tot en met Zwolle. Dit doen we door klimaatneutrale productie en elektrisch transport. Dit vraagt een omslag 
in het voedselpatroon: het gebruik van algen, insecten en fonteinkruid dat tot eetbare producten wordt omgevormd. Daarnaast minder 

vlees, maar wel vis/krab die in 
IJsselmeer geproduceerd wordt 
op basis van oogstresten. Het 
betekent ook dat nutriëntenrijk ‘ 
afval’ van menselijke, dierlijke, 
plantaardige aard weer terug naar 
de productiegebieden wordt 
getransporteerd (broodnodige 
organische stof en meststoffen).
3. Het teveel aan Fonteinkruid 
maaien, oogsten en als biomassa 
verwerken voor vezels of energie 
(bijstook). Hierdoor is het 
IJsselmeer meteen weer beter 
bevaarbaar. .
4. Het sediment van de IJssel 
gebruiken als bouwstof. De 
baggermotor IJsseloog krijgt zijn 
aanwas vanuit de natuurlijke 
depositie van de IJssel, elk jaar is 
er nieuwe aanwas.  Dit sediment 
belet momenteel de bevaarbaar-
heid van de IJssel en het 
Ketelmeer. Als het slib hier wordt 
weggehaald kan het direct 
worden gebruikt voor projecten 
in en rond het IJsselmeer zoals de 
Markerwadden: de 
sedimentmotor. 
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Stedelijk
Het IJsselmeergebied fungeerde vroeger als afvoerputje van Nederland. In een circulaire economie zijn er geen medicijnresten, afval en 
plastic soep meer in het water, maar  is het IJsselmeergebied een natuurgebied met een hoge biodiversiteit. De afvalproblematiek is in 2050 
opgelost met behulp van robotisering. Gemeenten en provincies werken samen en er is geen handarbeid meer. Het streven is dat er geen 
restafval meer is waar huishoudens/ gemeenten tegen betaling de afvoer en verbranding organiseren. Sneek heeft bijvoorbeeld een 
kleinschalig project met afvalwater dat tot biogas en sufriet wordt verwerkt. Dit kan op meerdere plekken worden toegepast.

Omdat handarbeid niet meer voorkomt (dat doen robots) worden de mogelijkheden van wonen en recreëren heel anders. De Friese kust 
wordt een buitenwijk van de metropool. Werken doe je tijd en plaats onafhankelijk, waardoor werk en kennis op een hele andere manier 
wordt georganiseerd. Dit kan leiden tot de oprichting van een kennisinstituut voor watermanagement. Met mensen die niet meer reizen 
om naar hun werk te gaan zou je alleen permanente woningen willen bouwen. Recreatiewoningen bestaan dan uit herbruikbaar materiaal. 

Op en rondom de Afsluitdijk vinden op dit moment veel innovaties plaats op het gebied van energie, vismigratierivier, dijkverzwaring en 
waterkwaliteit. De bovengenoemde afvalinnovaties, recreatie-innovaties, mobiliteitsinnovaties en een kennisinstituut kunnen hieraan toe 
worden gevoegd. Hierdoor krijgt de nieuwe Aflsuitdijk de uitstraling van een proeftuin voor nieuwe technologieën naar Nederland en het 
buitenland.
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3.4 Ruimtelijke adaptatie
Ruimtelijke adaptatie gaat over het optimaal inspelen van het IJsselmeergebied op veranderende omstandigheden (zoals klimaatverande-
ring) waarbij de lokale kwaliteiten en omstandigheden worden benut. Binnen het thema ruimtelijke adaptatie is onderscheid gemaakt 
tussen landelijke ruimtelijke adaptatie en stedelijke ruimtelijke adaptatie. 

Ruimtelijke adaptatie stedelijk
‘Het IJsselmeer is blauw goud’, het gaat steeds over de combinatie van water en land.  Bij nieuwe ontwikkelingen is de huidige kwaliteit 
belangrijk. Dit bepaalt waar bepaalde ontwikkelingen wel kunnen plaatsvinden en waar niet. Het is van belang om niet overal iets te willen 
doen, een aantal gebieden dient ook behouden te blijven. 

Het concept ‘Amsterdam Central Lake’ is ontwikkeld, met de volgende ideeën:
•	 Liever ‘zeearm’ dan ‘binnenmeer’
•	 Behoud van de markante silhouetten van het oude land (Zuiderzeestadjes). Bijzondere plaatsen krijgen bijzondere wateroplossingen 

(maatwerk, zoals bij Friese kliffen)
•	 Ontwikkelen van nieuwe stedelijke silhouetten bij de randen Almere en Lelystad: stedelijk met boulevard. Vanaf het water een nieuw 

silhouet toevoegen, terwijl de boulevard vanaf het land een nieuw ‘stedelijk balkon’ vormt.
•	 Dijken met karakter. 

Ruimtelijke adaptatie land
IJsselmeergebied als ‘baai van Nederland’. 
•	 Momenteel bestaat er een ratjetoe aan initiatieven in het IJsselmeergebied. Dit moet beter met elkaar worden verbonden door het goed 

organiseren van alle partijen. Hiervoor is systeemdenken op allerlei vlakken (ecologisch, economisch, bestuurlijk, financieel, organisato-
risch etc. ) van essentieel belang. Dit vraagt een bepaalde organisatiestructuur en is daarmee een belangrijke governance-vraag.

•	 Er moet worden gedacht vanuit kwaliteit. Het landschap is kwetsbaar, daarom moeten nieuwe deelprojecten worden getoetst aan 
ruimtelijke kwaliteit. Een idee hiervoor kan zijn de ontwikkeling van een kennisportaal, bijvoorbeeld de IJsselmeergebied Academie. 
Hier wordt kennis verzameld over allerlei relevante onderwerpen (energie, economie) met betrekking tot het IJsselmeergebied.
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4   Kansrijke projecten, 
combinaties en cross-overs
De tweede ronde stond in het teken van het uitwerken van mogelijke ideeën voor projecten, programma’s en cross-overs zoals die in de 
eerste ronde zijn geïdentificeerd. Er werd gezocht naar interessante combinaties van verschillende thema’s, zoals de al bestaande 
Markerwadden of de Koopmanspolder laten zien.     
Door de dagvoorzitter en de ateliermeester werden vanuit de eerste ronde een zestal concepten gedestilleerd die verder konden uitgewerkt 
door personen die zich graag verder in dat onderwerp wilden verdiepen. 
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4.1 Sediment motor
De essentie van de sedimentmotor is het duurzaam transporteren van sediment op plekken waar nu teveel ligt naar plekken waar sediment 
nodig is. Slib kan dus gebruikt worden als bouwstof. Voor het transporteren van sediment wordt uitgegaan van de natuurlijke stroming van 
het water (via de rivieren zoals de IJssel en de Vecht richting de Waddenzee). Voor het neerleggen van het sediment wordt uitgegaan van de 
kortst mogelijke afstand zodat de transportkosten zo laag mogelijk blijven.

Hierbij moet synergie worden gezocht met andere functies:
•	 Slib vanuit de IJsseldelta (Ketelmeer) transporteren naar weilanden in Noord-Flevoland. Deze zogenaamde weilanddepots kunnen 

gebruikt worden om bodemdaling in dit gebied tegen te gaan en het levert tegelijkertijd geld op (businesscase).
•	 Met slib achteroevers in de Noordoostpolder creëren voor aquateelt.
•	 Ten zuiden en westen van Friesland met slib wisselpolders met peilverschillen creëren (de oevers groeien mee met peilstijging van het 

IJsselmeer).
•	 Het slib dat voor de kust van Friesland terechtkomt gebruiken voor zachte oevers en natuurlijke overgangen.
•	 Het uitbaggeren van de vaargeul voor Friesland door middel van windenergie. Hier wordt voor de kust een reeks kleine windmolentjes 

geplaatst. De bagger uit de vaargeul wordt verplaatst naar de kust Friesland voor de aanleg van eilanden en strekdammen. Hierbij kan ook 
een relatie worden gelegd met het concept de Gouden Driehoek: natuurontwikkeling in combinatie met het baggeren van de vaargeul 
ten behoeve van scheepvaart.
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4.2 De Gouden Driehoek
De Gouden Driehoek gaat over drie steden: Lelystad, Zwolle en Urk. De economische betekenis en de potentie van dit gebied is nog tamelijk 
onbekend. Daarom worden er drie havenontwikkelingen gestimuleerd door het verbeteren van de infrastructuur rondom de havens 
Flevokust (Lelystad), de maritieme servicehaven van Urk en de port of Zwolle (regio Kampen/Zwolle/Meppel). Deze havens zijn verschillend 
in type en worden ontwikkeld als multimodale knooppunten op logistiek niveau en op het niveau van maritieme dienstverlening. Ze 
richten zich onder meer op containeroverslag, bundeling van containerstromen, automotive en luxe scheepsjachtbouw. Dit zorgt voor een 
versterking van de regionale economie en voor een verduurzaming van het vervoer. Omdat de havens in potentiële krimpregio’s liggen 
heeft deze ontwikkeling als neveneffect een verbreding van de werkgelegenheid en het vasthouden van de bevolking.

De Gouden Driehoek kan tevens worden ingezet voor de recreatievaart. Als vaargeulen en netwerken worden geoptimaliseerd heeft dit ook 
een positief effect op het recreatieverkeer. De aantrekkelijkheid van het IJsselmeer  als recreatieve bestemming staat centraal en moet 
behouden blijven.  

Vanuit dit perspectief kunnen er verschillende concrete projecten worden gedefinieerd: 
•	 Toevoegen van water, weg en spoor, bijvoorbeeld de aanleg van een nieuw spoor tussen Lelykust en Lelystad Airport.
•	 Verdiepen van de vaargeulen, zoals het Zwarte Water richting Meppel. Het slib kan worden gebruikt voor natuurontwikkeling.
•	 Van N-wegen naar A-wegen, bijvoorbeeld het opwaarderen van de N50 naar de A50.
•	 Van bruggen naar tunnels, zoals het omvormen van de Ketelbrug naar een Keteltunnel.
•	 Concrete start: sluis Kornwerderzand (15 ME). Als dit knelpunt is opgelost komt de druk om te ontwikkelen vanzelf bij bovenstaande 

projecten te liggen, is de redenering. 
Om dit te realiseren moeten provincies bestuurlijk gezien het voortouw nemen. De projecten zouden kunnen worden ingebracht in 
gebiedsagenda en BO-Mirt.
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4.3 Afsluitdijk als motor: de Delta beleefbaar maken

Komende jaren vinden er veel innovaties plaats op en rondom de Afsluitdijk. In de toekomst moeten deze innovaties worden opgeschaald. 
Enerzijds voor het geven van een economische impuls aan dit gebied en anderzijds om het bewustzijn van ‘het leven in de Delta’ te 
vergroten. Dit is zowel een fysieke als een organisatorische opgave. De fysieke opgave hangt samen met verschillende thema’s:
•	 De beleving van de Afsluitdijk en het IJsselmeer. Bijvoorbeeld door vanaf de kusten ferries te laten varen of door het bouwen van een 

grote brug aan het begin van de dijk. Zo kunnen mensen de Afsluitdijk en het IJsselmeer mooi overzien voordat ze er daadwerkelijk 
overheen rijden.  

•	 De overslagbestendigheid van de dijk als innovatie. Bijvoorbeeld de aanleg van een ‘Oosterscheldekering Light ‘.
•	 De overgang tussen zoet en zout water.

De organisatorische opgave hangt samen met de ontwikkeling van een belevingscentrum: het kenniscentrum Delta. Dit centrum wordt een 
ontmoetingsplek, een proeftuin voor innovatie en een etalage van het bedrijfsleven met allerlei voorbeelden uit het gebied. Om dit te 
realiseren is samenwerking en financiering belangrijk. De ontwikkeling van een ‘Revolving Fund’ kan bijdragen aan de uiteindelijke 
realisering.
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4.4 Van DAM tot DIJK 
Dit plan voorziet in de versterking van de relatie tussen de stad AmsterDAM en het gehele IJsselmeergebied tot aan de AfsluitDIJK. De meren 
in het IJsselmeergebied krijgen de naam ‘Amsterdam Central Lake’ en bieden ruimte voor ontsnapping aan het stedelijke milieu in 
Amsterdam. Deze ruimte kan worden vergeleken met het Central Park in New York. De uitdaging ligt in het fysiek verbinden van de stad 
Amsterdam met de meren in het IJsselmeergebied. Dit plan bestaat uit de volgende drie concepten:
•	 Concept A: ten aanzien van de verbinding tussen Amsterdam en de Afsluitdijk is er sprake van een geleidelijke overgang qua intensiteit. 

Gezien vanuit Amsterdam, waar het druk en vol is, wordt het gebied steeds rustiger en leger.
•	 Concept B: het eiland Pampus wordt gezien als het knooppunt en verbindt de stad Amsterdam, de meren van het IJsselmeergebied 

(‘Natte Hart’) en het groen langs de Vecht.
•	 Concept C: Amsterdam verbinden met het ommeland. Het vinden van een verbinding met de wereld aan de ene kant (Zuidas) en het 

watersysteem aan de andere kant. 

Concrete inrichtingsmaatregelen en instrumenten:
•	 Aanleggen van een metrolijn van Amsterdam naar Almere met een halte op Pampus.
•	 Aanzichten van nieuwe havens inzetten als ‘Golden Gates’.
•	 Nieuwe veerverbindingen van Amsterdam naar het noorden en van Amsterdam naar de Veluwerandmeren.
•	 Koppeling met het proces van de Metropoolregio Amsterdam.
•	 Oprichting recreatieverbond ‘Central Lake’.
•	 ‘Amsterdam Central Lake’ is een samenwerkingsverbond tussen de stad Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de provincie 

Flevoland.



31gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 | publicatie dialoog III | augustus 2016  



32 gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 | publicatie dialoog III | augustus 2016  

4.5 Governance - kennis
“Hoe kunnen we het IJsselmeergebied bestuurlijk en organisatorisch in de steigers zetten?”

De groep van governance heeft zich bezig gehouden met het bedenken van een organisatiestructuur voor Gebiedsagenda IJsselmeer. Deze 
organisatiestructuur moet ervoor zorgen dat de ideeën vanuit de dialoogdagen bestuurlijk draagvlak krijgen en uiteindelijk worden 
uitgevoerd. Hieraan zijn ook concrete data gehangen want:  ‘een gezamenlijke ambitie onderstreept de urgentie’. Het stappenplan bestaat uit vijf 
verschillende stappen:

1. Komen tot gezamenlijke principes. Hierbij moet de hele schaal van het IJsselmeergebied als uitgangspunt worden genomen.
2. Het verkrijgen van bestuurlijk commitment en commitment bij betrokkenen voor ambities. Dit proces moet verankerd worden bij 
provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, kennisinstellingen, etc.
3. Het hanteren van gezamenlijke principes en op basis hiervan een intentieovereenkomst sluiten (‘panorama’). “We moeten het eens zijn over 
wat we belangrijk vinden in het gebied”. Deze intentieverklaring dient getekend te worden door Provincies, waterschappen, gemeenten en andere 
relevante partijen.
4. Een regisseur of regiegroep aanstellen. Na het tekenen van een intentieverklaring is er behoefte aan lichte regie.
5. Het opstellen van een meerjaren uitvoeringsprogramma met daarin:

•	 Thema’s
•	 Pakketten
•	 Projecten

Naast dit spoor zou er een kennisportaal opgezet moeten worden die parallel loopt met de genoemde punten van 1 tot met 5. Het is wel 
belangrijk om hiermee zo snel mogelijk te beginnen.
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4.6  Zelfvoorzienende gebieden

“Duurzaam IJsselmeergebied verbinden met duurzaam landgebruik” 

Er moet een goede relatie zijn tussen zelfvoorzienende gebieden, leverende gebieden en gebieden die vooral ‘afnemen’. 
De projecten die nu lopen zijn voor zo’n 30% zelfvoorzienend. Dit moet naar 100% zelfvoorzienend worden gebracht. Tevens moet dit ook 
in andere gebieden worden toegepast. 

Ondernemers kunnen op langere termijn kosten besparen door nu mee te doen. Ze moeten enthousiast worden gemaakt door:
1. Kennisdeling (‘laat het zien’)
2. Voorbeeldprojecten (living lab) met de aspecten:

•	 Bufferende functie
•	 Teeltkeuze
•	 Sociale innovatie
•	 Technische innovatie

Deze vier aspecten moeten in samenhang worden bekeken. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de sociale aspecten.
3. Bewustwording van urgentie (zowel bij overheden als bij ondernemers). 

Om echt te komen tot 100% zelfvoorzienend is het op een gegeven moment van belang om van stimuleren naar verplichten te gaan. 
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‘een duurzaam IJsselmeer is verbonden met duurzaam landgebruik ‘

Hoe komen de lopende 
projecten van 30 naar 100% ?
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5 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 geïnventariseerd. 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.

•	 Wat is er nodig om een recreatiewoning in de circulaire economie te incorporeren? Wie verdient daar wat aan en hoe verwerk je de 
reststoffen?

•	 Als je tijdelijke eilanden aanlegt, welke sectoren kunnen dan aanhaken? En waarmee ontstaat werkgelegenheid?
•	 Om de Gouden Driehoek te gaan ontwikkelen zou de regio een markt- en capaciteitsanalyse moeten maken om aan te tonen wat het 

economisch gewin is en wat het oplevert.
•	 Hoe diep moet de vaargeul voor de Gouden Driehoek zijn?
•	 Zuinig met water opnemen bij onderzoeksprogramma’s
•	 Vanuit de agrarische sector kijken naar zoetwater opgaven zoals Spaarwater proeflocaties in Noord-Holland  (rendabel en duurzaam 

agrarisch watergebruik in een verziltende omgeving) 
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Bijlage 1
Programma dialoog III

 30 juni 2016 - Beach Hotel De Vigilante, Makkum

09:30 Inloop

10:00 Opening en introductie  (plenair)

11:00 Ronde 1: Droombeelden en visies 2050 (per thema in groepen)

12:20 Terugkoppeling (plenair)

13:00 Lunch

13:45 Ronde 2: Kansrijke projecten, combinaties & cross-overs (groepen)

15:30 Koffie & thee

15:45 Ronde 3: Uitwerking & verdieping (groepen)

17:15  Buffet

18:00 Terugkoppeling & reflectie (plenair)

19:00 Afsluiting
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Bijlage 2
Aanwezigen dialoog III

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

Stichting Climate Adaptation Services -  Kim van Nieuwaal
Stichting Waterfront Hoorn - Harold IJskes
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht - Rob Koeze
Waterschap Drents Overijsselse delta - Dity Langendijk
Wetterskip Fryslân - Bert Piekstra

Ondersteuning
Ministerie van I en M - Rob Bouman
Ministerie van I en M - Desiree Bokma
Ministerie van I en M - Clasina Jansen
Ministerie van I en M - Michiel van Dongen
Rijkswaterstaat - Milou Joosten
Rijkswaterstaat - Joke Schalk
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Ineke van Vliet
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Inge Hoogerbrugge
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Jeroen Heijmerink
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Albin Hunia
Rijksdienst voor ondernemend Nederland-  Aline Klein-de Ruiter
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Anne Zuidhof
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Stephan Hermens
Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Swim Stigter
Witteveen+Bos - Joris Escher (zelfstandig)
Witteveen+Bos - Abe Veenstra (zelfstandig)
Witteveen+Bos - Martijn Franssen
Witteveen+Bos - Lisanne Struckman
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Wilt u reageren op deze publicatie? Stuur dan een e-mail naar 
info@agendaijsselmeergebied.nl.

augustus 2016 


