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Beste Leden van de Ysselmeervereniging,

C

orona houdt ons in de greep
en het ziet ernaar uit dat we
voorlopig nog niet uit deze
pandemie geraken. Desondanks doen wij er als bestuur
en vrijwilligers alles aan om te zorgen
dat het IJsselmeer en de randmeren de
aandacht krijgen die ze behoeven. Via
diverse kanalen, van website tot nieuwsbrieven, houden we jullie op de hoogte.
Maar omdat onze ledenvergadering dit
jaar niet kon doorgaan leek het ons een
goed idee om een speciale ledenbrief te
verzorgen om jullie als trouwe leden van
onze vereniging de laatste nieuwtjes en
stand van zaken te geven die vanuit het
bestuur van belang geacht worden om te
vernemen.
Wij hopen dat we volgend jaar wel
onze jaarlijkse ledenvergadering
kunnen houden. We plannen deze op
zaterdag 27 maart 2021 en kunnen dan
hopelijk fysiek terecht in het Woudagemaal in Lemmer. Voor de zekerheid en
om meer leden te laten meeluisteren
en beslissen over het reilen en zeilen
van de vereniging zullen we de ALV
volgend jaar op die 27ste maart ook
online beschikbaar maken. Dus ook de
leden die niet fysiek kunnen of willen

afreizen naar Lemmer,
kunnen dan online de
vergadering en het
programma volgen.

In deze ledenbrief
geven wij veel
aandacht aan de
projecten die er op
dit moment toe doen
voor ons als IJV. Onze
vereniging zit geregeld aan
tafel om projecten te bespreken
en als het even kan bij te sturen, zodat
de uitvoering voldoet aan onze doelstellingen. Hierbij schuwen wij de publiciteit
niet om onze ideeën kracht bij te zetten.
Ook nemen wij geregeld juridische stappen als blijkt dat er via overleg niet uit
te komen is. We sluiten aan bij diverse
groepen, die onze inzet waarderen en
ons vragen om zij aan zij op te treden
tegen misstanden in het IJsselmeergebied. Wij zijn van het samenwerken en
overleggen, maar zien de druk op het
IJsselmeergebied toenemen, of het nu
gaat om de waterkwaliteit, het plaatsen
van zonne-eilanden en windparken,
de aanleg van eilanden en vele andere
zaken. Het is alle hens aan dek voor ons
blauwe hart.

Hebt u de ledenspecial per post ontvangen? Zo ja, dan hebben wij geen e-mailadres van u.
Zou u dat aan ons willen doorgeven? Wij kunnen dan ook per mail met u communiceren.
ledenadministratie@ijsselmeervereniging.nl

Wij proberen met onze
beperkte middelen en
gevoed door de steun
van jullie als leden en
met inzet van onze
vrijwilligers, die
onze oren en ogen
zijn in den lande,
om ontwikkelingen
rondom energietransitie
en windparken, Enkhuizerzand, zandwinning, Urk en
andere urgente zaken zo goed als
mogelijk te beïnvloeden met alle middelen
die de IJV tot haar beschikking heeft.
In deze ledenbrief kunnen jullie meer
over deze zaken lezen. Hopelijk waarderen jullie onze aanpak, maar als jullie
op- of aanmerkingen hebben: laat het ons
weten! We doen het namens jullie! We
zijn blij als bestuur dat we zo’n fijne actieve ledenachterban hebben en daarom
hopen wij dat we nog lang van jullie als
lid kunnen genieten. Dus als dank voor
jullie vaak jarenlange steun als lid van
onze vereniging veel plezier met deze
ledenbrief en hopelijk tot de volgende
ALV in maart 2021! En blijf gezond!
Voorzitter Benno van Tilburg
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Ysselmeergebied:
bescherm de recreatieve
en culturele waarden

H

Tekst Auke Wouda

et IJsselmeergebied heeft
een belangrijke rol in de
recreatie en het toerisme in
Nederland. De landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van het gebied zijn
het werkkapitaal voor die recreatie en het toerisme:
de rust en ruimte, het weidse open water, de historische landschappen, dijken en steden. Recreatie en
toerisme in het IJsselmeergebied zullen zo ingevuld
moeten worden dat dit ‘werkkapitaal’ niet aangetast
wordt door de wijze waarop we recreëren of de toerist
uithangen.
We zijn zeer kritisch over ontwikkelingen die het
aangezicht van die historische waarden aantasten
en evenzo ten aanzien van vormen van recreatie die
nadelig zijn voor de natuurwaarden. Om dit uit te
werken heeft het bestuur het voornemen het komende
jaar onze standpunten in een recreatie- en toerismebeleid neer te leggen, zodat we minder ad hoc
reageren op ontwikkelingen. Ook veranderingen in de
maatschappij maken dat nodig. Covid-19 hoeven we
daarbij nauwelijks te noemen. Maar ook de noodzaak
om ook de recreatie- en toerismesector duurzaam te
maken. Daarbij komen vragen aan de orde als: hoe
ga je om met nieuwe vormen van watersport, zoals
kitesurfen, wat te doen met snelle motorboten en
cruiseschepen? En de daarbij horende of noodzakelijke faciliteiten, zoals aanlegmogelijkheden.
We verzetten ons in principe tegen de aanleg van
recreatiewoningen in het buitendijkse gebied, zoals
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de plannen bij Enkhuizen (Enkhuizerzand, hierover
later meer).
Speciale aandacht verdienen ook historische vaartuigen, zoals vissersvaartuigen van de Zuiderzee en
vrachtvaarders. De historische vissersvaartuigen,
botters, kwakken en aken zijn ofwel in handen van
(gemeentelijke) stichtingen of van particulieren.
De voormalige vrachtvaarders, klippers, tjalken en
zo horen bij de ‘bruine vloot’, waarbij voormalige
zeilende vrachtschepen zijn omgebouwd tot passagiersschepen. Varen met passagiers is nu niet mogelijk
en daardoor is de bruine vloot door Covid-19 in grote
financiële problemen gekomen en heeft daarvoor
tijdelijk steun gekregen. We vinden dat de overheid
maatregelen moet nemen om aan de hand van historische of museale criteria voormalige vrachtschepen in
stand te houden. Het zal nodig zijn om daarvoor een
subsidieregeling in het leven te roepen die niet alleen
deze coronaperiode overbrugt, maar ook zorgt voor
het permanent in stand houden van dit erfgoed.

Bruine Vloot is
varend cultureel
erfgoed

BRIEVEN
onze twijfels over een ‘alliantie’ van
een openbaar lichaam en op winst
gerichte aannemers. Maar wij zijn
ervan overtuigd dat deze versterking een historische vergissing is.
De baggerschepen, de stenenstorters en de hekkenzetters zijn
begonnen. Over twee jaar is deze
sierlijke zeedijk, het resultaat van
eeuwenlang geploeter door onze
voorvaderen, voorgoed verdwenen.
Benno van Tilburg
Voorzitter IJsselmeervereniging
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MOTORLAWAAI

De historische Markermeerdijk van Amsterdam naar Hoorn wordt de komende twee jaar drastisch vernieuwd.

MARKERMEERDIJJK

Historische vergissing

Afgelopen 6 mei werd een begin
gemaakt met de versterking van
grote stukken van de Markermeerdijk tussen Amsterdam en Hoorn.
Het Waterlandse gedeelte van deze
dijk, tussen Durgerdam en Uitdam,
een geliefd wandel- en fietspad, zal
langdurig worden afgesloten. De
voormalige Zuiderzeedijk wordt
gedurende twee jaar versterkt door
de Alliantie Markermeerdijken, een
verbintenis tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en enkele grote aannemers.
Tegen deze versterking hebben wij,
de IJsselmeervereniging samen met
de Stichting Zuyderzeedijk, ons
jarenlang verzet. Maar wij hebben
deze strijd verloren. De Raad van
State, op wie wij onze laatste hoop
gevestigd hadden, besliste op 22
april dat de versterking kan doorgaan, omdat de dijk niet langer voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen.
Inwoners van Amsterdam en Waterland die de afgelopen maand over
de dijk fietsten en wandelden, zullen waarschijnlijk niet beseft hebben dat ze voor de laatste maal de
oude zeedijk in zijn volle glorie
zagen. Deze dijk, uitvoerig beschre-

ven door Jac. P. Thijsse in het Verkade-album Langs de Zuiderzee en
opgevoerd door Nescio in zijn
Titaantjes, lag er toen op zijn mooist
bij met het gele koolzaad langs het
fietspad. Tureluurs en kwikstaarten
hipten over de Noordse stenen aan
de voet van de dijk – sommige van
die stenen zijn nog afkomstig van
de Drentse hunebedden die in de
19de eeuw voor dit doel waren
gekliefd. En daartussen gleden ringslangen, de trots van de plaatselijke
natuurbescherming.
Dit alles is na de dijkversterking
definitief verleden tijd. De dijk
wordt over 33 kilometer verhoogd
en verbreed. De historische slingeringen en bochtjes worden deels
rechtgetrokken en de waterzijde
wordt bedekt met ‘basalton’, een
waterdichte laag van asfalt en
beton. Dit is nodig voor onze
„waterveiligheid”, zoals de Alliantie Markermeerdijken niet moe
wordt te verzekeren. Een moderne,
„zeewerende” dijk is nu eenmaal
nodig om ons te beveiligen tegen...
ja, wat? Tegen de ‘Waterwolf ’ die
eeuwenlang stukken polder van
Noord-Holland wegvrat? Tegen het
hoog opgestuwde Noordzeewater
van een westerstorm? Nee, allang
niet meer. Sinds 1932 ligt er de
Afsluitdijk en sinds 1975 de Hout-

ribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Het Markermeer, het zuidelijk
deel van het voormalige IJsselmeer,
is tegenwoordig niet meer dan een
ondiep zoetwaterreservoir waarvan
het peil volledig door Rijkswaterstaat wordt bepaald. Zelfs hoge
waterstand van de Gelderse IJssel
vormt geen bedreiging: die rivier
mondt uit in het noordelijk deel
van het IJsselmeer, gescheiden van
het Markermeer door de Houtribdijk. Dus wat nou ‘waterveiligheid’
en ‘zeewerend’?
We hadden vele alternatieven aangedragen, vooral gericht op het hergebruik van het oude basalt en de
Noordse stenen. Verhoging van de
veiligheid is prima, maar laat het
oude aanzicht behouden blijven!
Terwijl in Zeeland het besef is doorgedrongen dat de ingrepen van de
Deltawerken veel nodeloze schade
met zich meebrachten – en men
hier en daar begonnen is die schade
te herstellen – gaat men in het IJsselmeergebied onverdroten voort
met ingrijpende versterkingen.
Voor 33 kilometer Markermeerdijk
wordt 630 miljoen euro ingezet –
bijna 20.000 euro per meter.
Goed, we hebben verloren. Het
besluit tot deze draconische
ingreep is op democratische wijze
tot stand gekomen – al houden wij

Het lijkt wel oorlog

Ik zou willen dat er meer aandacht
uitgaat naar de overlast door motorrijders. Het lijkt erop dat er meer en
meer door Amsterdam rijden, bij
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de wijze waarop deze dijk
versterkt wordt, als dat al zo
nodig is, nog steeds een historische vergissing. Waarom
deze historisch waardevolle
dijk vernietigen? Terwijl er
zo veel reële alternatieven
zijn aangedragen, zowel
door waterbouwkundige
experts als door gewone
burgers. Naar de NRC hebben wij een brief gestuurd
en deze is neemt
geplaatst.
Motorlawaai
toe en kan als zeer intimiderend w

Ingezonden brief in de NRC 23 mei 2020
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Overal
windmolens
te zien
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IJsselmeer steeds meer
omringd door windmolens
foto: Willem Goudswaard

D

e afgelopen jaren
heeft de IJsselmeervereniging zich zonder resultaat verzet tegen de
aanleg van windparken in en om het IJsselmeerge-

bied. Dit gaat om grote molens met een tiphoogte tot
wel 200 meter.
De windparken op en langs de dijken van de Noordoostpolder staan er al enkele jaren. De windparken in
de Wieringermeer zijn in aanleg. Hetzelfde geldt voor
het windpark Fryslân, 89 hoge molens in het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk. De molens bij de
kop van de Afsluitdijk aan de Friese kant, bekend als
Nij Hiddum Houw, en windpark Blauw in het noordwesten van noordelijk Flevoland zullen de komende
jaren aangelegd worden. Al die windparken veroorzaken dat er nergens meer in het IJsselmeergebied een
plek is zonder zicht op die windmolens.
We maken ons ook grote zorgen over de effecten van
al die windparken op de natuur, in het bijzonder over
de gevolgen voor vogels. Dat was ook de aanleiding
voor het bestuur van de IJsselmeervereniging om met
de initiatiefnemers van windpark Blauw de afspraak
te maken dat er – op hun kosten – nader onderzoek
zal komen naar de effecten van windparken op vogels
in het IJsselmeergebied. De precieze opdracht voor
dit onderzoek is nu in ontwikkeling door samen met
bekende onderzoekers van universiteiten en bureaus
te identificeren welke kennisleemtes er nog zijn. We
hopen dat dit onderzoek beter inzicht zal geven in de
gevolgen en dat – als die gevolgen negatiever zijn dan
verondersteld – dit ook zal leiden tot maatregelen om
die negatieve effecten te verminderen.
We vinden in ieder geval dat het IJsselmeergebied
meer dan voldoende belast is met windparken en dat
in het kader van de Regionale Energiestrategieën
(RESsen) nog meer windparken uit den boze zijn.
Zie hiervoor het aparte artikel over de RESsen in
deze ledenbrief.
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Zandwinner Smals is naar
de Raad van State gestapt

Zandwinning
voorlopig geblokkeerd

B

Tekst Auke Wouda

egin 2019 behaalden we
samen met andere natuurorganisaties en bewoners van
Gaasterland een overwinning: de gemeenteraad van De Fryske Marren stemde in
meerderheid tegen de plannen van zandwinner Smals
om in het IJsselmeer ten zuiden van de kust van Gaasterland enorme hoeveelheden zand te winnen tot een
diepte van 60 meter en daarvoor ook een eiland te bouwen met een zandverwerkingsfabriek erop. Vlak daarna
viel het college van burgemeester en wethouders van De
Fryske Marren en kwam er een nieuw college, waarin in
plaats van de FNP (Frysk Nasjonale Partij) naast CDA en
VVD ook de PvdA en GroenLinks zitten.
Zandwinner Smals is tegen het meerderheidsbesluit
van de gemeenteraad in beroep gegaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hun
belangrijkste argumenten: het zand is nodig voor
de bouw en we waren al zo lang in overleg met de
gemeente.
De IJsselmeervereniging is, samen met andere natuurorganisaties en de bewoners als zogenaamde derde
belanghebbende, partij in deze procedure met als doel
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te voorkomen dat de zandwinner bij de Raad van State
gelijk krijgt en zo de gemeente dwingt om toch in te
stemmen met de plannen voor zandwinning in het IJsselmeer. De Raad van State zal dit beroep behandelen
op een zitting op 5 november 2020.
In verband met Covid-19 is het niet mogelijk voor publiek om hierbij aanwezig te zijn en zullen de natuurorganisaties en de bewoners slechts met hooguit vier
personen daar aanwezig zijn. Er wordt wel geprobeerd
om deze zitting digitaal toegankelijk te maken. Als
dat lukt, zullen we dat op de website aankondigen.
Naar verwachting duurt het zes tot twaalf weken na
de zitting voordat de Raad van State uitspraak doet.
Natuurlijk zullen we die uitspraak aankondigen op
onze website en in de nieuwsbrief.
In het IJsselmeer en Markermeer en de andere meren
van het IJsselmeergebied vindt nog meer zandwinning plaats. We zijn niet a priori tegen zandwinning in
het IJsselmeergebied, maar hebben een sterke voorkeur voor het combineren van zandwinning met het
aanleggen of verdiepen van vaargeulen. En natuurlijk
moet het zeker zijn dat negatieve effecten op de natuur van het gebied zijn te voorkomen.

Energietransitie en het Ysselmeergebied
Tussenstand van de Regionale
Energie Studies, september 2020

Het is inmiddels algemeen bekend dat Nederland ver
achter ligt bij de opgave om de opwarming van de
aarde af te remmen. De taken die voortkomen uit de
klimaatdoelen van Parijs worden nog maar spaarzaam
opgepakt. Voor de gebouwde omgeving wordt nu een
plan van aanpak voor (elektrische) energiewinning uit
natuurlijke en hernieuwbare bronnen gemaakt. Dat gaat
via een regionale aanpak. Dertig energieregio’s maken een
inventarisatie van de mogelijkheden voor energietransitie
in een zogenaamde RES (Regionale Energie Studie).
Tekst Frans de Nooij

Meer dan genoeg windmolens in het IJsselmeer.
Foto: Willem Goudswaard
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eze RES heeft geen
wettelijke basis.
Besluiten kunnen alleen door
gemeenten en provincies genomen
worden. Eveneens
ontbreekt een
landelijke sturing, zoals die wel bestond bij de eerdere
exercitie voor het plaatsen van windmolens. Daardoor
ontbreekt eigenlijk het zicht op de grootte van de vraag
naar energie waar deze operatie in moet voorzien.
Economische ontwikkelingen kunnen eveneens de
energiebehoefte veranderen. Het plotseling opduiken
van een groot aantal datacentra in Flevoland en de
Wieringermeer, die onze zwaar gesubsidieerde groene
energie opslurpen, zou het beeld bijvoorbeeld wel eens
drastisch kunnen verstoren. Evenmin wordt er een afweging gemaakt tussen meer windturbines op land, met
vaak veel landschapspijn als gevolg, en meer windturbines op zee, waar het vaker en harder waait.

Overkoepelende visie

Wat de beoordeling van de noodzaak van allerlei pijnlijke ingrepen voor het landschap, de natuur en de mens,
nog moeilijker maakt is dat er totaal geen zicht lijkt op
de haalbaarheid van de noodzakelijke inspanningen bij
de landbouw, het verkeer en de industrie.
De RES gaat vooral over opwekking van elektriciteit (en
warmte) voor de gebouwde omgeving. Elektriciteit en
warmte vormen samen echter maar 25 procent van de
totale opgave waar we als land voor staan. Het zou beter
zijn als de RES wordt gebaseerd op een overkoepelende
visie op de energietransitie die gebaseerd is op een
optimaal benutten van de grote mogelijkheden op de
Noordzee en ook uitgaat van een besparingsprogramma. Anders is straks het IJsselmeer (nog verder) verpest
en roken de schoorstenen op de Maasvlakte nog rustig
door, blijft de intensieve veehouderij CO2 uitstoten en
vliegt de KLM weer rustig verder.
Maar de opgave is hoe dan ook groot! Volgens de NRC
moeten er in Nederland voor 2030 ruwweg duizend
vaak zeer hoge windturbines worden geplaatst en ongeveer 200 km2 aan ‘zonneweides’. En dan moet er daarna
voor de periode 2030-2050 nog een vergelijkbare of
misschien wel grotere inspanning worden georganiseerd volgens de recent gepubliceerde Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
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Bouwsteen omgevingsbeleid

De RES-regio’s hebben dit voorjaar alle een conceptRES gepubliceerd. Het achter ons liggende halfjaar is
besteed aan overleg en brainstormen met bewoners, initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties en anderen. Onderdeel van het RES-traject is overigens ook om
bewoners enthousiast te maken voor de energietransitie
en het verder in kaart brengen van de mogelijkheden
voor wind en zon en het sonderen van het draagvlak
voor deze mogelijkheden. Maar er zijn ook alternatieve
plannen en bezwaren geïnventariseerd. De wensen en
bedenkingen zullen in een reactienota, die in het late
najaar verschijnt, worden neergelegd en deze voorstellen zullen in het vervolgproces worden meegenomen.
Uit dit proces moet in het voorjaar de RES 1.0 resulteren, dat een bouwsteen vormt voor het omgevingsbeleid. Bij de besluitvorming over het omgevingsbeleid,
dus het aannemen van concrete plannen voor een
bepaalde plek, zijn echter de gemeenteraden en provinciale staten aan zet en daar vallen de beslissingen.
Begin oktober zijn de resultaten van het proces, zonder
dat daarover besluitvorming heeft plaatsgevonden, ter
hand gesteld aan het Planbureau voor de Leefomgeving.
De wensen en bedenkingen van volksvertegenwoordigers
en reacties, en visies van derden worden meegestuurd.
Het Planbureau gaat de voorstellen doorrekenen, ook
op haalbaarheid op redelijke termijn. Na het advies van
het Planbureau komt de regering met een oordeel en
mogelijk met een ‘aanwijzing’ op grond waarvan in juli
2021 per regio de definitieve Regionale Energie Studies
moeten worden vastgesteld en zullen de betrokken besturen een reeks besluiten moeten nemen. Het is vanzelfsprekend de bedoeling de RES periodiek te herijken. Overigens wordt in sommige RES-sen ook aandacht besteed
aan warmte. Dit laten wij hier buiten beschouwing.

RES en het IJsselmeer

Voor het IJsselmeergebied zijn vijf Regionale Energie
Studies relevant. Allereerst de RES-regio Friesland.
Door de plaatsing van 89 turbines bij de Afsluitdijk,
het windpark Fryslân, vindt men het kennelijk wel
genoeg. Meer windenergie in het IJsselmeer wordt
op voorhand uitgesloten. Wel start dit najaar een
ontwerpend onderzoek waaruit nog moet blijken of
het IJsselmeer betrokken wordt bij het zoeken naar
plekken voor zonne-energie. De verwachting is dat dit
onderzoek in december 2020 gereed is.
De RES-regio West-Overijssel grenst maar beperkt

Bouw van weer
een windmolenpark IJsselmeer

aan het IJsselmeergebied. Daarom zijn er geen onderzoeken of plannen die betrekking hebben op duurzame opwekking in het IJsselmeer.
De RES-regio Flevoland heeft al een zeer forse bijdrage
geleverd door de grote reeks van 86 windturbines langs
de dijk van de Noordoostpolder (38 op het land en 48 in
het water) en door het geplande windpark Blaauw, met
61 turbines, tussen de Ketelbrug en Lelystad. En natuurlijk door het grote aantal turbines in de polder zelf. De
regio sluit verder het IJsselmeer uit als zoekgebied voor
turbines, maar wil wel de effecten van zon op water
onderzoeken, middels een pilot. De lobby voor windmolens op de Houtribdijk lijkt gelukkig voorbij.
In de RES-regio Noord-Holland-Zuid heeft Amsterdam de hoop uitgesproken dat het de taakstelling voor
energie uit zon en wind kan vinden binnen het bestaande stedelijke en industriële landschap. Voor het opwekken van zonne-energie wordt primair in de stad gezocht
naar grote daken en dubbel ruimtegebruik. Maar als dat
niet lukt houdt men de optie open ook in Waterland en
het IJmeer locaties uit te denken voor zon volgens het
‘nee, tenzij’-principe. Dat wordt dus alleen in overweging genomen wanneer de andere gebieden niet genoeg
ruimte bieden. Dezelfde redenering geldt voor de ambitie windenergie. Daarvoor zijn zeven zoekgebieden binnen de stedelijke contour geïdentificeerd. Waterland/
IJmeer komen ook hier in beeld als binnen de contour
geen 50 MW kan worden gerealiseerd of wanneer er
vanuit het Rijk een extra opgave wordt opgelegd.
Buiten het Amsterdamse is een bescheiden turbinezoekgebied getekend aan de rand van de Gouwzee,
bij de Nes, rond het aanlandingspunt van de Markerdijk. In het Gooimeer staat een potentieel zonneveld
op de kaart met als vrome intentie: ‘(…) mits dit als
experimenteergebied wordt aangemerkt, waarbij ook
gestreefd wordt naar verbeteren
van de biodiversiteit’. Niet
duidelijk is of dit om een
mogelijke combinatie
gaat of om compensatie.
Bij Noord-HollandZuid hoort slechts
een kleine ‘schil’
IJsselmeer, omdat
de beoogde grens
van de Markerwaard
nu de grens van de

gemeente Almere is. Daar kan dus betrekkelijk weinig. Bij
Noord-Holland-Noord hoort echter een groot stuk IJsselmeer. Daar wordt dan ook begerig naar gekeken.

Begerige ogen

In de RES-regio Noord-Holland-Noord lijkt het wel
bingo! Daar zien we een aantal zoekgebieden op of
nabij water. Een grote pluk windmolens (75 wellicht),
eilanden met zonnecellen of drijvende zonnecellen (470
ha) zitten in het conceptplan. Een lokale actiegroep,
sprekend over het IJsselmeer als ‘een grote bak dood
water’, lanceert ambitieuze plannen voor een aantal
zonne-eilanden. In de RES-tekst zelf staat zoetgevooisd: ‘(..) deze zoekgebieden lenen zich voor pilots.
Deze zoekgebieden zullen verder worden onderzocht.
Om te leren en te ervaren hoe technische oplossingen
voor wind- en zonne-energie gecombineerd kunnen
worden met andere opgaven, zoals verbetering van de
waterkwaliteit, natuurontwikkeling, biodiversiteit of
recreatieve functie.’ Het zal ook gaan om haalbaarheid,
wenselijkheid, kansen en beperkingen. De zoekgebieden
op het IJsselmeer zullen in afstemming met de aangrenzende RES-regio’s en belanghebbenden verder worden
onderzocht. Het IJsselmeer is derhalve als een groot
zoekgebied opgenomen in deze RES. Wel wordt geconstateerd dat er weinig steun is voor zon- en windenergie
in natuurgebieden en cultuurhistorisch landschap.
De regio West-Friesland en de gemeente Medemblik willen inzetten op zonneceleilanden en daarmee
plaatsing van nog meer windmolens in het kwetsbare
landschap en in het IJsselmeer te voorkomen. Bij de
bewoners van Andijk en de verdere kustzone tussen
Medemblik en Enkhuizen heeft dit tot grote ongerustheid geleid. Een petitie tegen de plannen is intussen
meer dan vierduizend keer ondertekend. Hoe groot het
draagvlak voor het burgerinitiatief is, is onbekend. De
provincie Noord-Holland en de gemeente Medemblik
hebben een opdracht aan Deltares verleend voor het
onderzoeken van de zogenaamde zonnebanken.
Te verwachten is dat bij deze studies naar de mogelijkheden voor energiewinning ‘te water’ een afstemming
of verweving zal plaatsvinden met de projectstudie
Wieringerhoek, die is opgezet om de mogelijkheden
voor een robuuste natte natuur in het gebied tussen
Den Oever en Enkhuizen te verkennen.
Vogelbescherming heeft in de strijd tegen aantasting
van de leefwereld van vogels in het IJsselmeer onlangs
een plan (een nieuwe denkrichting) gelanceerd voor
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achteroevers in de Wieringermeer, met een groene dynamische
osmotische kustzone en aan de landzijde een reeks zonnevelden.
In deze multifunctionele zone kunnen biodiversiteitsherstel en
de klimaatopgave worden gekoppeld, zo wordt gesteld. Vogelbescherming verzoekt de provincie deze te laten doorrekenen.

Windenergie en IJsselmeer

Oplossingen in Noord-Holland voor de klimaatcrisis druisen soms
lijnrecht in tegen oplossingen voor de biodiversiteitscrisis. Vogelbescherming en andere organisaties, verenigd in de coalitie Blauwe
Hart, hebben die bezorgdheid ook naar buiten gebracht in brieven
aan de provincie en de RES-regio’s. Omdat wij die bezorgdheid absoluut delen en bovendien zeer bezorgd zijn over de te verwachten
verdere aantasting van het landschap, heeft de IJsselmeervereniging deze brieven medeondertekend.
De groene organisaties vinden het onwenselijk dat door een eenzijdige keuze voor de klimaataanpak de biodiversiteit en de landschappelijke waarden verder verslechteren. Het ecosysteem van het
IJsselmeer functioneert zeker niet optimaal en het is nodig dat er
gewerkt wordt aan herstel en verbetering. Dat gebeurt overigens ook
met de Programmatisch Aanpak Grote Wateren (PAGW). In het kader
daarvan wordt gewerkt aan de verbeterprojecten Marker Wadden,
Friese Kust, Oostvaardersoevers, Wieringerhoek en Noord-Hollandse
Markermeerkust. Het zou zeer teleurstellend zijn als de natuurwinst
die straks met deze plannen wordt bereikt weer tenietgedaan zou
worden door (meer) windmolens en zonnecellen in het IJsselmeer.
Wij vinden dan ook dat natuurgebieden moeten worden vermeden
bij het zoeken naar mogelijkheden om duurzame energie te winnen. Voor aquathermie kan een uitzondering worden gemaakt. Ook
roepen we het Rijk op te bevorderen dat er een integrale ruimtelijk
visie voor de lange termijn komt met het oog op de toekomstige
energieopgave.
De coalitie Blauwe Hart en de IJsselmeervereniging zien dan ook
geen nieuwe mogelijkheden voor windenergie in het IJsselmeergebied. Het is een beschermd natuurgebied, vooral voor vogels.
Bovendien wordt een groot deel van de nationale windopgave op
land hier op dit moment al gerealiseerd. Om een groot deel van het
IJsselmeer staat al een hek van windturbines. Dus geen turbinepark bij de Nes, in het IJmeer of in het IJsselmeer!

Bezwaren watersporters

Voor zonne-energie geldt in feite hetzelfde. ‘Zonnevelden’ horen
niet in het IJsselmeer of het Markermeer. Al was het maar omdat
ze vanwege veiligheid alleen op eilanden denkbaar zijn. Wij
pleiten ervoor veel serieuzer te zoeken naar mogelijkheden op
daken, op dijken en langs wegen. Met behulp van de door de
Tweede Kamer aangenomen ‘Zonneladder’ kunnen experimenten
met kleinschalige aantallen zonnepanelen alleen plaatsvinden na
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toetsing aan Natura 2000 en moeten ze worden gekoppeld aan
een zorgvuldig monitoringsonderzoek. Daarbij kan de mogelijkheid windmolenparken te combineren met zonnevelden wellicht
als minst slechte mogelijkheid ook onderzoekwaardig zijn.
Ook de watersporters hebben in een open brief gereageerd, zowel
op de plannen voor natuurontwikkeling als op de RES. Zij schrijven: ‘In de RES Noord-Holland worden IJsselmeer en Markermeer
als zoekgebied aangegeven voor grootschalige windparken. In de
planvorming voor de PAGW-projecten worden zonneparken gezien als meekoppelkansen. Natura 2000-gebied wordt dan in feite
gezien als industrieterrein. Het IJsselmeergebied is echter geen
“lege bak” of “ecologisch drama” dat verder kan worden ingericht
met windparken en/of zonnepanelen, natuureilanden, rietmoerassen en ondieptes. Het is een binnen Europa uniek zoetwatermeer waar je kunt zeilen en recreëren en je vanaf het water en
vanaf de oevers de ruimte, openheid en weidsheid en ’s nachts de
duisternis nog kunt ervaren. Door de vele plannen dreigen deze
waarden verloren te gaan.’
De IJsselmeervereniging is natuurlijk voor een effectieve aanpak
van het klimaatprobleem. Maar wij vinden ook dat er in de RES
veel meer aandacht moet zijn voor grootschalige besparingen,
bijvoorbeeld door de isolatie van woningen. Dat kan een stuk
aantasting van het landschap voorkomen. De IJsselmeervereniging vindt dat er al te veel windturbines rond en in het IJsselmeer
staan en vindt de suggesties in de RES van Noord-Holland dan
ook funest, zeker ook zolang niet meer bekend is over de schade
aan vogels in dit internationaal beschermde gebied. Zonnecellen
horen vooral op daken en bij infrastructuur, en zeker niet in het
water van natuurgebieden.
De studies hiernaar zullen wij dan ook zeer kritisch volgen. De
aanleg van eilanden voor zonnecellen vinden wij funest voor het
aanzien van dit landschap van wereldklasse. Ten slotte tekenen
wij protest aan tegen de ‘uitverkoop’ van de met belastingmiddelen gesubsidieerde groene stroom aan Amerikaanse datacentra, die geen of te weinig belasting betalen en bovendien (gaan)
zorgen voor grootschalige horizonvervuiling.
Wiebes, word wakker! Kabinet word wakker!

Noodkreet IJsselmeervereniging!
Het IJsselmeergebied moet de stek blijven waar de internationale vogelgemeenschap royaal een veilige plek
vindt en waar je als oeverrecreant of als zeiler van de
ruimte, openheid en weidsheid kunt genieten. Energieeilanden of nog meer windmolens beschadigen dit
landschap van wereldklasse in ernstige mate!

IJsselmeer als waterbuffer

H

Tekst Auke Wouda

et klimaat verandert en de grootste verandering is
door mensen zelf veroorzaakt: de veel te grote uitstoot van CO2 en vergelijkbare stoffen. We zijn dan
ook groot voorstander van maatregelen die nodig
zijn om die uitstoot naar nul terug te brengen door vooral energie
te besparen en de rest van de benodigde energie klimaatneutraal,
dus vrijwel zonder CO2-uitstoot, op te wekken. Zie het aparte
artikel over de energiestrategieën (RESsen) in deze ledenbrief
voor onze standpunten over de manier waarop dat zou moeten
gebeuren in het IJsselmeergebied.
Maar zelfs als we kans zien de CO2-uitstoot terug te brengen zoals
afgesproken in het akkoord van Parijs, zijn de gevolgen van klimaatverandering groot. De gevolgen van klimaatverandering zijn
er nu al en zullen doorgaan. Denk aan de droge periodes van de afgelopen jaren, de toenemende regenbuien en de zeespiegelstijging.
We vinden dat ondanks de klimaatverandering de natuur in het
IJsselmeergebied hersteld moet worden en dat daarom zoveel
mogelijk de natuurlijke overgangen, zoals van zoet naar zout (het
estuariene karakter), ook hersteld moeten worden. Daarom zijn we
groot voorstander van de vismigratierivier in de Afsluitdijk, die nu
in aanleg is, waardoor voor vissen de verbinding tussen IJsselmeer
en Waddenzee enigszins wordt hersteld. Daarom zijn we ook voorstander van een opener Houtribdijk, waardoor de verbinding tussen
Markermeer en IJsselmeer in zekere mate terugkomt.
We realiseren ons dat terugkomst van het echte estuarium, zoals
de voormalige Zuiderzee, niet meer mogelijk is. Nederland is nu
al sterk afhankelijk van het IJsselmeergebied voor zoet water. Dat
zal door de klimaatverandering alleen maar sterker worden. Door
de langere droge periodes is het zoete water immers steeds harder
nodig. Daarbij komt dat de gletsjers in de Alpen verdwijnen door
klimaatverandering, waardoor de aanvoer van de Rijn en dus ook
de IJssel afhankelijker wordt van regen en ook het IJsselmeergebied meer de gevolgen zal ondervinden van droge periodes.
In het peilbesluit voor het IJsselmeergebied van 2015 is daar al
enigszins op geanticipeerd door in het voorjaar het water 20 centimeter op te kunnen zetten en in het najaar 10 centimeter meer uit te
kunnen laten zakken. Vanwege de negatieve effecten hiervan voor
broedvogels worden maatregelen genomen langs de Friese kust.
We vinden dat de waterschappen rond het IJsselmeergebied meer
maatregelen moeten nemen om het (regen)water vast te houden,
zodat het IJsselmeerwater niet nog meer nodig is dan nu al het
geval is om die waterschappen te voorzien van zoet water. Dat
betekent voor die waterschappen vernatting van het landelijk
gebied en aanleg van gebieden voor wateropvang, zodat de droge

periodes beter kunnen worden overbrugd. Zonder dat soort maatregelen van de omringende waterschappen zal het in de toekomst
nodig kunnen zijn de peilen in het gebied nog verder te verhogen,
met alle nadelen voor niet alleen de natuur maar ook voor de
dijken. Hogere peilen veroorzaken de noodzaak om de historische
dijken in het gebied verder te versterken. Bij de Markermeerdijken
tussen Amsterdam en Hoorn hebben we gezien hoe desastreus dat
kan uitpakken voor het historische karakter van die dijken.
De grootste bedreiging voor ons land is de stijging van de zeespiegel. Hoeveel en hoe snel de zeespiegel zal stijgen is onzeker.
Bekend is dat de gletsjers deze eeuw vrijwel allemaal zullen
verdwijnen. De gevolgen voor de Rijn zijn hiervoor al genoemd.
Van Groenland is bekend dat de ijskap steeds sneller verdwijnt
en dat de gletsjers daar steeds sneller afkalven. Een gelukje is
dat als gevolg van de verdwijnende zwaartekracht van de ijsmassa’s op Groenland het effect op de zeespiegel in Nederland
beperkt is, zo’n 20 procent van het wereldwijde gemiddelde.
Het meest onzeker is de snelheid van het afkalven van het ijs
van Antarctica. Als je de wetenschappelijke berichten over de
zeespiegelstijging volgt, zijn daarover twee conclusies mogelijk.
De onzekerheden nemen toe en tegelijkertijd nemen de grenzen
waartussen de zeespiegel zal stijgen ook toe. Kortom: we weten
dat de zeespiegel fors zal stijgen, maar of dat deze eeuw minder
dan 1 meter zal zijn of mogelijk zelfs 3 meter is onzeker.
De zeespiegelstijging heeft grote gevolgen voor heel Nederland en
dus ook voor het IJsselmeergebied. Het hangt van de snelheid van
de stijging af of de Waddenzee zoals we die nu kennen met geulen
en platen zo zal blijven bestaan. Daar hangt van af hoeveel de dijken,
ook de Afsluitdijk, zullen moeten worden verhoogd en versterkt.
Vaststaat dat door de hogere zeespiegel de zoute kwel zal toenemen, zowel bij de omringende vaste wal als bij de Afsluitdijk.
Dat zal vragen om meer doorspoelen met water uit de IJssel (en
het regenwater). Met het risico dat in de toekomst ook het IJsselmeerpeil onvoldoende te handhaven is, zodat de zoetwatervoorraad in gevaar komt. Reden te meer om in de omringende
gebieden zuiniger om te gaan met het zoete regenwater, zodat
er minder IJsselmeerwater nodig is.

IJsselmeer wordt
steeds meer een
waterbuffer voor
waterschappen
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Marker Wadden 2020:

nieuwbouw, brand
en baardmannetjes
Bestuurslid Willem Goudswaard bezocht in juli 2019 met
zijn sloep de Marker Wadden en gaf hiervan een impressie
in de IJsselmeerberichten najaar 2019. Precies een jaar
later bezocht hij het eiland opnieuw. Hieronder het
verslag van zijn wederwaardigheden.
Tekst en foto’s Willem Goudswaard
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Baardmannetje in het riet.
De havenkom was aanzienlijk veranderd door de nieuwbouw, waar
helaas in juni brand is geweest.

D

itmaal kwamen wij uit het
zuiden. De haven was vrij vol,
maar het lukte een goede aanlegplaats te vinden vlak bij de
oever. Het aanzicht van de havenkom was heel anders
dan een jaar eerder: er waren vier vakantiehuisjes gebouwd, een eilandpaviljoen, gebouwtjes voor beheer
en toezicht en een onderzoekstation.
Na aanmelden direct een wandeling gemaakt. Wat
opviel was de hoge waterstand in het plas-drasgebied,
nu geen foeragerende vogels maar enkel eenden en
een kluut. Aan de andere kant een enorm rietveld en
lisdoddes met hierin behalve rietzangers veel baardmannetjes. De laatste hadden we hier niet eerder
gezien. Het baardmannetje is een rietvogel. Het mannetje heeft karakteristieke ‘bakkebaarden’. Ze jagen
op insecten tussen de riethalmen. In de winter gaan ze
over op rietzaden. Het was heel lastig een baardmannetje op de foto te krijgen, ze doken steeds snel het riet
in, maar het lukte uiteindelijk met veel geduld. De omvangrijkste populatie baardmannetjes van Nederland
zit in de Oostvaarderplassen, en waarschijnlijk zijn ze
van hieruit overgekomen. De flora was verder rijkelijk
aanwezig: veel slangenkruid en ook het goudknopje.
De ontwikkeling van het ecosysteem van de Marker
Wadden wordt gevolgd door het KIMA, het Kennis- en
Innovatieprogramma van Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Deltares en EcoShape. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het slib zich goed ophoopt in de geul en de
putten en dat de sliblaag gemiddeld 20-50 centimeter,
op sommige plaatsen zelfs een meter, dik is geworden.
Verder worden op de bodem kluwens witte draden
aangetroffen, veroorzaakt door grote hoeveelheden
van de zwavelbacterie Thioploca; het is onbekend wat
hiervan het gevolg zal zijn.

Brand

De vakantiehuisjes worden geëxploiteerd door
Landal GreenParks. De opening moest worden uitgesteld vanwege een verwoestende brand in een loods
op 17 juni 2020. De brandweer kon pas een halfuur
na de melding aanwezig zijn. Het was niet meer
mogelijk het gebouw te redden en gelukkig lukte
het wel om het gebouw ernaast van de ondergang
te redden. Door de brand raakte het eiland in één
klap alle voorzieningen kwijt voor water, stroom,
warmte, riolering en wifi. Deze stonden allemaal in
de verwoeste loods, met zonnepanelen op het dak,
waar ook de accu’s voor de stroomvoorziening waren opgeslagen. Mogelijk is ergens in een van deze
installaties de brand ontstaan. De schade wordt
geschat op 1 miljoen euro.
Door deze brand werd pijnlijk duidelijk dat meer bij
bewoning op dit eiland komt kijken dan was voorzien. Er waren alleen brandblussers aanwezig. De
aanrij(vaar)tijd voor de brandweer moet ten hoogste
acht minuten bedragen en hier bleek het een halfuur
te duren voor de brandweer aanwezig kon zijn. De
nederzetting moet zelfvoorzienend zijn, wat betekent
dat ze zelf haar stroom moet opwekken met behulp
van zonnepanelen, omvormers en accu’s, wat lastig
te bestrijden branden kunnen veroorzaken zoals
is gebleken. Zo is vanwege de aanwezigheid van
lithium-ionbatterijen de brandweer nog een aantal
uren gebleven, omdat een dergelijke brand niet met
water te blussen is.
De volgende dag vertrokken we weer naar het
noorden, verheugd over onze waarneming van de
baardmannetjes in de enorme rietvelden. Het blijft
interessant om de dynamiek op en rond de eilanden
te volgen.

IJsselmeer Ledenspecial 2020

13

Groene Ontwikkelingsprojecten
en de Programmatische Aanpak
Grote Wateren (PAGW)
De ecologische kwaliteit van het IJsselmeergebied staat
al geruime tijd onder druk. De maatregelen uit de Kader
Richtlijn Water hebben de waterkwaliteit aanzienlijk
verbeterd, het ontbreekt echter aan essentiële leef- en
paaigebieden(ondiepten) en verbindingen met het achterland.

V

Tekst Frans de Nooij

erbetering van de inrichting van het IJsselmeergebied is naar voren gekomen
als kansrijke maatregel om de biodiversiteit in dit gebied te vergroten en een robuuster voedselweb
te verkrijgen. Daarvoor lopen vijf projecten in het kader van de
Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), waarvoor
rond de 100 miljoen euro beschikbaar is.

Marker Wadden

Na de aanleg van de Marker Wadden vindt nu een periode van intensieve monitoring plaats naar de resultaten. Onlangs verscheen
daarvan het eerste verslag: de zeer lezenswaardige Mid Term
Review van het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden
(KIMA). Voor deze monitoring bestaat een gecoördineerd onderzoeksprogramma. Ook ligt er een aanvraag van de uitvoeringsorganisatie Marker Wadden bij de PAGW voor de aanleg van nog
twee eilanden. Dat is een verlenging van de eerste fase Marker
Wadden en deze aanvraag is een laatste stap die past binnen het
vigerende bestemmingsplan en het uitvoeringscontract.

Oostvaardersoevers

Het project Oostvaardersoevers heeft als doel de waterkwaliteit
in de Oostvaarders- en de Lepelaarsplassen te verbeteren door
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uitwisseling met het water van het Markermeer. Ook wordt de
mogelijkheid van vismigratie onderzocht, gekoppeld aan de mogelijkheid om luwtezones onder water aan de Markermeerkant
van de dijk in te richten. Toeristisch recreatieve mogelijkheden
zijn in deze plannen eveneens een belangrijk aandachtspunt.
Deze drie onderzoeksalternatieven zijn ondertussen gepresenteerd en besproken. De IJsselmeervereniging heeft hierop een
zienswijze ingediend. Daarin wordt gesteld dat voor natuurontwikkeling aan de buitenzijde van de dijk ten behoeve van de
visstand onderwateroplossingen prima zijn, maar eilanden niet.
Daarnaast vragen we aandacht voor het scheppen van goede,
vooral educatieve recreatiemogelijkheden. Eventueel door het
creatief aanboren van andere geldbronnen. Op basis van de
PlanMER (onderzoek of een milieueffectrapportage (MER) nodig is) zullen kansrijke onderdelen van elk van de alternatieven
worden geselecteerd en in 2021 wordt daarna een eindbeeld
met onze voorkeur opgesteld.

Wieringerhoek

In maart 2020 zijn de eerste nota’s gepresenteerd met ideeën over
de mogelijke inrichting van de Wieringerhoek. Er zijn vier sterk
verschillende inrichtingsideeën, die worden toegelicht op de website van de IJsselmeervereniging. De IJsselmeervereniging heeft

in haar zienswijze daar het volgende commentaar bij gegeven:
• Wij staan positief tegenover het zoveel mogelijk herstellen van
de dynamiek in het gebied. Wij pleiten voor een brede aanpak,
dus ook voor een maatschappelijke kosten- en batenanalyse en
niet alleen een milieueffectrapportage.
• Wij missen een concreet idee voor welke natuurdoeltypen en
welke vogels en vissen het gebied gaat worden (her)ingericht.
De beoogde natuurwinst moet concreet worden benoemd en
de resultaten moeten goed worden gemonitord. Een inrichting
waarbij nog goed kan worden bijgestuurd lijkt erg belangrijk.
• Wij staan positief tegenover de ideeën om de kustzone zowel
binnen- als buitendijks een veel natuurlijker profiel te geven en
beter recreatief in te richten. Wel moet hierbij voorkomen worden
dat een mooi groen buitendijks gebied, zoals bij het Enkhuizerzand, ondergeschoffeld wordt.
• In twee varianten komt de aanleg van eilanden voor. Hier
hebben wij, evenals de watersporters, grote bedenkingen tegen
uitgesproken. Kernvraag is dan: hoe groot is de behoefte aan
broedgelegenheid van vogels om hier een stuk open water
aan op te offeren? Een eventuele uitbreiding van het eiland de
Kreupel zal wel heel goed beargumenteerd moeten worden. De
variant waarin een archipel wordt voorgesteld, verwerpen wij
absoluut. Op dit moment wordt er gewerkt aan het selecteren
van elementen voor een voorkeursstrategie. Recent is echter
duidelijk geworden dat er buiten dit project ook ideeën zijn
gelanceerd voor energie- of zonneceleilanden. De gemeente Medemblik heeft opdracht gegeven voor een onderzoek daarnaar.
Evenals de andere groene organisaties en de watersport zijn wij
tegen deze vereilandisering van het IJsselmeer. De realiteit gebiedt echter dat er rekening mee moet worden gehouden dat de
discussie over eilanden in het IJsselmeer de komende periode
waarschijnlijk hevig kan oplaaien. Ook de kustgemeenten zijn
aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een visie op toerisme en recreatie en wellicht wonen in de kustzone, die gelinkt
gaat worden aan de ‘groene’ mogelijkheden.

Noord-Hollandse Markermeerkust
De ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit hebben besloten ook dit project op

de rit te zetten. Binnenkort komt er een Startbeslissing voor dit
project, een Samenwerkingsovereenkomst en een Verkenning.

Friese Kust
Ook hier hebben de ministers van Infrastructuur en Waterstaat
en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de opdracht
verleend voor een Verkenning. Eind van dit jaar komt er een
Startbeslissing en een Samenwerkingsovereenkomst.

Monitoring

Goede monitoring is een essentieel hulpmiddel om te zien
welke voortgang nu werkelijk wordt geboekt bij het herstellen
van een robuuste natte natuur. Voor de Marker Wadden is nog
wel wat af te dingen op de helderheid van de geformuleerde
natuurdoelen, maar de monitoring wordt in ieder geval stevig
opgepakt. Onlangs verscheen daarvan het eerste verslag: de
zeer lezenswaardige Mid Term Review van het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA). De kernvraag is
daarbij: ontwikkelen de Marker Wadden zich tot een productief
en duurzaam ecosysteem voor moeras- en watervogels?
De onderzoekers constateren dat het nog te vroeg is voor een
complete evaluatie. Dat kan pas aan het eind van de periode
2018-2022, pas dan is een echte beleidsevaluatie mogelijk en
daarmee kunnen dan eventueel gefundeerde aanbevelingen
worden gedaan voor de mogelijke aanleg van Marker Wadden
Fase II en andere vergelijkbare objecten. Voor nu schrijven de
onderzoekers: ‘Marker Wadden is momenteel het belangrijkst
voor de landelijk bedreigde pioniersoorten. De aantallen visdieven, dwergsterns, plevieren en kluten zijn regionaal en nationaal van belang. Het gebied wordt ook steeds interessanter voor
moerasvogels, zoals diverse eendensoorten, grauwe ganzen,
meerkoeten en kleine karekieten.’

Som der delen

De IJsselmeervereniging juicht de versterking van de natuur
in de oeverzones toe, maar vindt het essentieel dat de natuurdoelen voor deze projecten ook in samenhang geformuleerd
worden. Zeker nu er veel projecten met veel varianten spelen
is het belangrijk dat ook voor het hele gebied de natuurdoelen
helder en in samenhang worden geformuleerd en evidence
based zijn. Ook de monitoring dient te worden gecoördineerd.
Voor het Bestuurlijk Platform IJsselmeer zien wij hier een
cruciale rol.

Er wordt ook gekeken naar de recreatieve
mogelijkheden van IJsselmeergebied
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Meld overheidsplannen die
landschap of natuur aantasten

N

aast het deelnemen
aan overleggen van
en met overheden,
zoals ROIJ, Agenda 2050 en andere projectgroepen, proberen we ook de plannen in
het gebied van alle overheden in de gaten
te houden. Als het plannen zijn die we zien
als aantasting van landschap of natuur in
het gebied, dan ondernemen we actie, zo
mogelijk samen met andere (natuur)organisaties of verontruste bewoners.
U kunt ons daarbij helpen door via info@
ijsselmeervereniging.nl door te geven als
u plannen of ontwikkelingen constateert
die voor het landschap of de natuur in
het IJsselmeergebied negatief uitpakken.
Hierna enkele voorbeelden van plannen
waar de IJsselmeervereniging zich tegen
verzet of zal verzetten.
De IJsselmeervereniging heeft, samen met
het Comité behoud Enkhuizerzand, beroep
ingesteld bij de Raad van State tegen het
bestemmingsplan voor verplaatsing van de
camping en de aanleg van een villapark,
eerst met tweehonderd maar nu met 160
villa’s. De bezwaren betreffen vooral de
massaliteit en de hoogte van de bebouwing
van het villapark vlak voor de historische
Westfriese Omringdijk. Voor de camping
is een klein overgangsgebied tussen nat en
droog gedempt en verhoogd, terwijl ook

die camping bebouwing met stacaravans en
chalets tot dicht op die dijk toestaat. Ook
het Zuiderzeemuseum en de Bond Heemschut hebben beroep ingesteld, omdat het
villapark onder meer het buitenmuseum van
het Zuiderzeemuseum te veel aantastte. Dat
laatste lijkt inmiddels door een nieuw besluit
van de gemeente opgelost te zijn.
De Raad van State zal deze zaak behandelen
in een zitting op 30 november 2020. Zie op
onze website of in de nieuwsbrief voor een
uitspraak die te verwachten is tussen eind
december 2020 en februari 2021.
De provincie Flevoland wil een buitendijkse
haven aanleggen langs de dijk van de Noordoostpolder ten oosten van Urk, genaamd
de Maritieme Servicehaven Noordelijk
Flevoland (SMNF). Kenmerk hiervan is veel
en hoge bebouwing. In 2019 heeft de Raad
van State een eerder plan voor deze haven
vernietigd, nadat de I Jsselmeervereniging
daar beroep tegen had ingesteld. Desondanks wil de provincie dit plan doorzetten
en zal een nieuw plan in procedure worden
gebracht. Dit plan zal – noodgedwongen
door de uitspraak van de Raad van State
– wat kleiner worden dan het vorige plan.
Desondanks zullen we ons beraden over een
nieuw beroep zodra de provincie Flevoland
dat nieuwe plan heeft vastgesteld.
Blijf op de hoogte. Zie onze website
www.ijsselmeervereniging.nl
En meld u aan voor onze nieuwsbrief
(https://ijsselmeervereniging.nl/
nieuwsbrieven-aanmelden/), die ongeveer
zes keer per jaar verschijnt.
Makkumerwaard
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ZOOM-meeting
november
Naar aanleiding van deze
Ledenbriefspecial willen we
als bestuur graag met jullie
als leden over de inhoud van
gedachten wisselen via een
ZOOM-meeting.
We willen die tweede helft
november gaan houden. Houd
onze website in de gaten voor
meer informatie!

De ALV IJsselmeervereniging
27 maart 2021
Het bestuur nodigt de leden
uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 27
maart 2021 van 13.00 uur tot ca.
15.00 uur in het Woudagemaal,
Gemaalweg 1, Lemmer.
Na de formele agendapunten,
zoals herbenoeming bestuurs
leden, de jaarrekening, het jaarverslag 2019/2020 en de begroting en jaarplan 2021, besteden
we bijzondere aandacht aan de
gevolgen van de energietransitie
en de regionale energiestrategieën voor het IJsselmeergebied.
Het laatste deel van deze
middag, vanaf 15.15 uur, biedt
het bestuur de aanwezige
leden een excursie aan door
het Woudagemaal, wereldwijd
het grootste nog werkende
stoomgemaal. Het gemaal is
erkend door UNESCO als
Werelderfgoed.
Deze ALV zal (ook als deze niet
fysiek gehouden kan worden) en/
ook digitaal aangeboden worden.

