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Het IJsselmeergebied, 
een ruimtelijk perspectief. Boekbespreking.

Van de voorzitter

Van de
redactie

Benno van Tilburg
Bestuur en vrijwilligers keken op 31
augustus tijdens een heidag in het in
maart geopende Afsluitdijk Wadden
Center terug op de afgelopen jaren en
namen een voorschot op de toekomst.
Een terugblik was zeker nodig met het treurige nieuws van het overlijden van Marten
Bierman op 27 augustus. Het bestuur en
de vrijwilligers bespraken de vele zaken die
Marten namens de IJsselmeervereniging
had geïnstigeerd. In korte tijd zijn ons nu
twee grote namen van de vereniging ontvallen. Eerder Jan Baron en nu Marten Bierman.
Aan beide erfenissen werd nog veelvuldig teruggedacht. Dat maakte meteen de
discussie los waar we als vereniging met
teruglopende ledenaantallen en vrijwilligers
nog voor kunnen staan. Natuurlijk baart dat
teruglopende aantal ons als bestuur zorgen,
maar anderzijds is de algemene stemming
dat de vereniging nog steeds relevant kan
zijn, mits ze de goede zaken en projecten
aanpakt. Groot voordeel is nog steeds dat
wij als vereniging onafhankelijk zijn en het
grote geheel bezien en bewaken. Dat is een
meerwaarde in een veld waar veel spelers
actief zijn, maar elk maar met een beperkt
zicht of speelveld.
De vereniging wil zich de komende tijd richten op het actief vinden van nieuwe leden,
maar meer nog kijken of er niet een nieuw
verdienmodel gevonden kan worden om
het financieel langer te kunnen uitzingen.
Bestuursleden Auke en Jan gaan zich hier
de komende tijd op richten. Ook zal flink
gezocht moeten worden om met name de
werkzaamheden van afgetreden bestuurslid
Kees Schouten op communicatiegebied
over te laten nemen door anderen. Nog tot
het einde van het jaar zal Kees onze website,
(digitale) tijdschrift en andere zaken behartigen. Maar dan valt het doek. Wij zijn dus
hard op zoek naar opvolgers van Kees. Onze
blad heeft een groot bereik en is onder Kees

uitgegroeid tot ons paradepaardje dat we
graag willen continueren.
Een van de grootste zaken waar we ons als
vereniging op willen richten, is kijken of de
vereniging niet de IJsselmeer Academie kan
gaan vormgeven en leiden. Deze Academie
staat al genoemd in de IJsselmeeragenda
2050 en het zou goed zijn als wij die meer
handen en voeten geven. Ook is het onderzoek gaande of het totale IJsselmeergebied
niet uitgeroepen kan gaan worden tot een
Nationaal Park. Onderzoekster Lotte Hoek
is bezig en we verwachten in november de
resultaten van haar onderzoek.
En ondanks het uitstappen uit Het Blauwe
Hart houdt de vereniging de contacten
met de diverse partners natuurlijk warm.
Gesprekken over samenwerking met
bijvoorbeeld Natuurmonumenten worden
gevoerd over monitoring Marker Wadden,
Nationaal Park en andere zaken.
Zoals gezegd hielden wij onze heidag in
het Wadden Center. Juist die dag bezocht
de honderdduizendste bezoeker dit fraai
gelegen centrum met boven op het dak de
mogelijkheid om te genieten van een weids
uitzicht over IJsselmeer, Waddenzee en
Friesland. Bestuur en vrijwilligers keken hun
ogen uit en eens te meer kwam de gedachte
bovendrijven dat we als vereniging een
missie hebben om de Nederlanders duidelijk
te maken dat we over dijken, dammen en
grenzen heen moeten kijken en beseffen
dat alles met elkaar in evenwicht moet zijn.
Kortom, het IJsselmeer is het blauwe hart
van Nederland, maar verbonden met al het
water en land…

Na een warme droge
zomer weer een IJsselmeerberichten met veel
nieuws over onze zoete
binnenzee. Bij de uitzonderlijke droogte waren de
grote wateren van het IJsselmeergebied het infuus
voor drinkwater, landbouw en klimaat. Maar
het was ook een heerlijke
zomer voor zwemmers,
fietsers en zeilers.
Dit nummer van IJsselmeerberichten is een
van de laatste waarop
hoofredacteur Kees
Schouten zijn stempel
heeft gedrukt. Nog eentje
aan het einde van dit
jaar. IJsselmeerberichten
zoekt nog steeds naar een
goede opvolger voor deze
belangrijke en ook leuke
functie in de IJsselmeervereniging.
Met het oog op het
komend jaargetijde dat
we weer behaaglijk bij de
radiator kruipen met een
goed boek over de ruige
natuur, hebben we dit
keer weer twee boekbesprekingen: Stilte, ruimte,
duisternis van Kester Freriks en IJsselmeergebied,
een ruimtelijk perspectief
van Frits Palmboom. Dat
laatste kunt u als lid van
de IJsselmeervereniging
voor een sterk gereduceerd tarief bij ons bestellen: voor slechts €26,inclusief verzendkosten.
Haast u want op is op!
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In Memoriam Marten Bierman
Oprichter en oud-voorzitter van de IJsselmeervereniging (VBIJ)
Marten Bierman is op 27 augustus 2018 overleden. Medebestuurder
en goede bekende Frans de Nooij sprak tijdens zijn begrafenis op
5 september namens het bestuur van de IJsselmeervereniging het
volgende In Memoriam uit.
Marten Bierman
schildert het
IJsselmeer.
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‘I

k sta hier vooral namens de IJsselmeervereniging, die Marten heeft opgericht en
lang getrokken, maar ook een beetje als
vakgenoot die hem zakelijk heeft ontmoet.
Kernbegrip van zijn betrokkenheid op
ruimtelijke vraagstukken was het begrip Landschapspijn, dat onlangs in Friesland opdook om de
teloorgang van het vogelrijke Friese landschap te
duiden. Toen ik hem bijna vijftig jaar geleden leerde
kennen, noemden we ons verdriet over de aantasting van het landschap overigens nog niet zo! Maar
het zou hem zeer hebben aangesproken.
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Marten vroeg namelijk altijd aandacht voor het
mooi en open houden van het Nederlandse landschap en vocht als directeur van het onderzoeks
instituut SISWO uit dien hoofde voortdurend – naar
zijn mening overtrokken – prognoses voor woningbouw en bedrijfsterreinen aan. Ik heb het als hoofd
onderzoek van de provincie Zuid-Holland daarover
vaak met hem aan de stok gehad. Als ik zie hoe ons
land er na de vijftig jaar dat wij elkaar kenden en
ontmoetten bijligt, heeft hij deze slag toch niet echt
kunnen winnen. Want zijn vrees voor veel landschapspijn is zeker bewaarheid geworden.

Markerwaard
Maar wat hij wel gewonnen heeft, is de slag om de
Markerwaard. Of beter: om het open houden van
het Markermeer. Vanuit dezelfde betrokkenheid
op het mooi houden van Nederland en vanuit zijn
minachting voor allerlei behoefteprognoses was hij
een van de organisatoren van wat we nu een volks
opstand zouden noemen. Met als motto: ‘Markermeer met water is meer waard voor later.’ Alles werd
rond 1970 te water en te land uit de kast gehaald
om de inpolderingsplannen van tafel te krijgen. En
dat lukte uiteindelijk! Marten was daarbij een van de
prominente actievoerders. Hij onderkende ook dat
een duurzame organisatie nodig was om het resultaat te bewaken en uit te bouwen en richtte in 1972
de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer op. Die
richtte zich vooral op het bestrijden van buitendijkse
bouwplannen, zoals IJburg. Een slag die we overigens verloren hebben, zoals onlangs ook die om het
grote windmolenpark in het water bij Kornwerd.
Marten voelde aan dat er naast alerte bestrijding
van bouwplannen ook behoefte was aan een eigen
meer complete visie en was de drijvende kracht
achter de in 1990 door de Vereniging uitgebrachte
Integrale Beleidsvisie IJsselmeergebied. Een duidelijke uitnodiging aan de overheden om na de afgewezen inpolderingsplannen te komen met een visie
voor het gehele Zuiderzeegebied. Deze uitnodiging
is helaas nooit echt verzilverd in een stevig rijks
beleid. Dat zal Marten en zijn bestuurders ernstig
hebben teleurgesteld. Eerst nu wordt met het project IJsselmeergebied 2050 een poging gewaagd
tot een samenhangende aanpak te komen, waarbij
de kwaliteit van het gebied centraal staat.
Na een aantal jaren werd dan ook geconstateerd
dat een groter draagvlak nodig was om voor de
kwaliteit van het IJsselmeergebied een vuist te maken tegen bedreigingen en activiteiten te genereren
voor verbetering. Marten spande zich bijzonder in
om partners bij elkaar te brengen in wat we Het
Blauwe Hart zijn gaan noemen. Een coalitie van een
aantal belangrijke spelers is onder die naam de laatste jaren samen actief geweest, waardoor een breed
draagvlak is ontstaan voor de bevordering van de
kwaliteit van het oude Zuiderzeegebied. Maar tot
een stevige sturing heeft dit helaas nog niet geleid.

Omzien
Marten voelde als geen ander dat het IJsselmeergebied onderhevig is aan de eeuwige strijd tussen

de liefhebbers van openheid, rust en ruimte en de
pragmatisten die er van alles in willen bereiken.
Hij bleef, zij het later op afstand, dan ook altijd
betrokken. In een in veertig jaar geschreven groot
aantal columns deed hij regelmatig verslag van
dit gevecht. Natuurlijk vaak met zijn wat cynische
commentaar. Die columns zijn gebundeld in het
boekje Omzien naar onze Binnenzee, dat vorig jaar
is uitgebracht.
Onze waardering voor Marten hebben wij als
Vereniging ook laten blijken door het instellen van
de Marten Bierman Prijs, die om de twee jaar wordt
uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft
gemaakt voor het gebied. De laatste heb ik, vanwege de ziekte van Marten, mogen uitreiken aan
professor Frits Palmboom voor zijn voortreffelijke
ontwerpideeën voor het versterken van de kwaliteiten van het IJsselmeergebied.
De komende jaren zullen worden gedomineerd
door discussies over ingrijpende energieplannen,
boven op de honderden windturbines die er nu
al staan, en over heftige groene ambities, zoals de
dromen van grote aantallen eilanden, al of niet met
zonnecellen. Gelukkig zal ook worden gewerkt aan
het vormen van een echte IJsselmeercommunity,
iets wat Marten, denk ik, zeer zou hebben aangesproken. Hij was een communityman, ook al zag hij
er meestal keurig uit. Een echte senator. Mensen als
Marten met een scherp inzicht, een goede pen en
doorzettingsvermogen zijn en blijven nodig om de
kwaliteit van het IJsselmeergebied te versterken en
aanslagen te weren. De liefde die Marten voor ons
gebied had, moet worden doorgegeven!

Marten bij
uitreiking van
zijn Bierman prijs
op Urk.

Marten, het IJsselmeergebied dankt je voor je formidabele, liefdevolle inzet en gaat je missen!’
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Actuele ontwikkelingen
Schokland met vuurtoren.

Archeologische vindplaatsen bij
Schokland beschermd
Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
trekt 12 miljoen euro uit om archeologische vindplaatsen rond
Schokland, een voormalig eiland in de vroegere Zuiderzee, in
stand te houden.
De archeologische resten worden bedreigd door daling van de bodem
en agrarische activiteiten. Ook de provincie Flevoland, de gemeente
Noordoostpolder, stichting Flevo-landschap en Waterschap Zuiderzeeland dragen samen 14,6 miljoen euro bij aan het project. Door de
gezamenlijke investering van bijna 27 miljoen euro kan onder andere
de grondwaterstand verhoogd worden en kan op de landbouwgrond
een nat natuurgebied ingericht
Kaart schokland.
worden. Door het natuurgebied aan
te leggen worden de archeologische resten op de beste manier bewaard en beschermd: in de bodem.
Archeologen hebben in het gebied
op en rond Schokland sporen
gevonden van jagers, verzamelaars en vroege boeren daterend
tot achtduizend jaar geleden. Deze
vindplaatsen uit de Steentijd zijn
getuigenissen van de overgang
van een samenleving van jagersverzamelaars naar een samenleving
van landbouwers. Al deze informatie over de eeuwenlange bewoning
van dit gebied ligt nog ongestoord
in de bodem. Dit maakt Schokland
uniek in de wereld.
(Bron: ministerie van Onderwijs,
Schokland, ruïne van de kerk.
Cultuur en Wetenschap)
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Lutz Jacobi
nieuwe directeur
Wadden
vereniging
Lutz Jacobi, oud-Tweede Kamerlid voor de PvdA, is sinds
1 mei directeur van de Waddenvereniging. Ze is de opvolgster
van Arjan Berkhuysen, die per
1 januari vertrok om directeur
van de World Fish Migration
Foundation te worden.
Jacobi werd geboren in het Friese
Katlijk en volgde na de havo de
lerarenopleiding Nederlands en
Gezondheidskunde. Ze kwam
in 2006 namens de PvdA in de
Tweede Kamer. Daar heeft zij
zich onder meer beijverd voor
een nieuwe natuurwet en het
rijksbeleid voor de grote wateren.
'Opkomen voor de natuur is een
kwestie van waarden' was haar
leus. Voor die tijd was zij directeur
van de nieuw gevormde GGD
Fryslân. De Waddenvereniging
zet zich in voor de rust, ruimte en
ruige natuur van Werelderfgoed
Waddenzee. De vereniging heeft
ruim 35.000 leden en donateurs.
(Bron: Waddenvereniging)

Lutz Jacobi.

Het oude Lelystad
Airport gebouw.

De Lelystadse Boer ontvangt ruim 129.000 euro uit Luchthavenfonds
Stichting De Lelystadse Boer, een groep van zeventig
verenigde boeren in een straal van ongeveer 2,5 kilometer rondom Lelystad Airport die gezamenlijk 3500
hectare landbouwgrond bewerken, krijgt een bijdrage
van 129.585 euro uit het Luchthavenfonds.
Lelystad Airport, de provincie Flevoland en de gemeente
Lelystad hebben in juni 2017 gezamenlijk het Luchthavenfonds opgericht. Doel van dit fonds is het stimuleren van
duurzaamheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling
op en rond de luchthaven. Dit bedrag zet de stichting in
voor verdere professionalisering van de organisatie, duurzame energieprojecten en onderzoek om regionale voedselproducten voor reizigers van Lelystad Airport te ontwikkelen.
De Lelystadse Boer gaat een haalbaarheidsstudie uitvoeren
naar de mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen
op onder andere de daken op boerenerven en het leveren
van deze duurzame energie aan de luchthaven en bedrijven
in de omgeving. Ook wordt gekeken hoe inwoners van Lelystad via crowdfunding kunnen deelnemen. Niet echt een
studie waarvan de resultaten veel nieuws zullen opleveren:
zonnepanelen op landbouwgebouwen komen inmiddels in
heel Nederland op grote schaal voor en zijn voor de boeren
zeer lucratief.
Met het verbouwen van gewassen zoals bamboe, vlas, hennep en soja kan volgens de Lelystadse Boer CO2 vastgelegd
worden. Samen met Wageningen University & Research,
LTO en Aeres Hogeschool werkt De Lelystadse Boer aan
een ‘menukaart’ en een concrete handleiding voor agrari-

ërs waarin staat welke gewassen in de Flevolandse situatie
het beste CO2 vastleggen. Een deel van de bijdrage wordt
gebruikt om de mogelijkheden van carbon mining in kaart
te brengen. Bij carbon mining wordt opgevangen koolstof
uit de lucht afgevangen en omgezet naar een bruikbare
grondstof voor producten. Daarmee zouden vliegtuigpassagiers CO2-compensatie in de regio kunnen realiseren. Dat
we het niet van compensatie van CO2 moeten hebben maar
van absolute reductie door minder vliegen, lijkt hier geen rol
te spelen. Overigens betreffen de compensatiemogelijkheden slechts een fractie van de uitstoot die de toekomstige
40.000 vliegbewegingen zullen veroorzaken.
De Lelystadse Boer wil de Flevolandse producten promoten
en zo bijdragen aan het imago van Flevoland als belangrijk landbouwgebied. Binnen het project ‘Proeven uit de
groentetuin van Europa’ gaan zij een voedselconcept met
regionale producten ontwikkelen, zoals een thuiskomstbox.
Lekker zo’n groentebox uit een gebied met veel fijnstof en
uitstoot rond een drukke charterluchthaven waarvan de
exploitatie van het parkeerterrein de economische kurk is
waarop de onderneming drijft!
Je kunt je afvragen wat de functie van dit Luchthavenfonds
met zijn bijdrage aan de omliggende boeren precies is. Op
zijn minst wordt de indruk gewekt dat hiermee goodwill
in plaats van weerstand tegen de grootschalige uitbreiding
Lelystad Airport wordt beoogd. Het ligt immers niet voor de
hand dat de toekomstige charterpassagiers voor hun vlucht
naar de zon nog even wat lokale Flevolandse landbouwproducten gaan inslaan.
(Bron: provincie Flevoland)
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Fonteinkruid.

Plan voor conferentie
fonteinkruidplaag
In het voorjaar van 2019 komt er mogelijk een conferentie over het probleem van het fonteinkruid in de
Randmeren, het IJmeer en het Markermeer met alle
betrokken partijen, inclusief het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waar ook de visserij
onder valt.
Fonteinkruid maakt steeds grotere delen van het Markermeer en de Randmeren onbevaarbaar. De belangen van
de verschillende overheden lopen niet gelijk op. Rijkswaterstaat ziet het fonteinkruid als een indicator van een
verbeterde waterkwaliteit en maait alleen waterplanten als
deze het verkeer in de vaargeul van een (hoofd)vaarweg
belemmeren. Gemeenten als Durgerdam, Almere en Naarden willen juist dat er buiten de vaargeul gemaaid wordt.
Ze zien dat watersporters afhaken en zijn bezorgd over de
economische gevolgen.
Fonteinkruid is in de genoemde wateren geen nieuw
fenomeen, maar dit jaar is er sprake van een ware explosie, constateren alle betrokkenen. Oorzaak: dankzij een
hele trits maatregelen is het water de voorbije twintig jaar
steeds schoner en helderder geworden, waardoor het
warme zonlicht vaker de vruchtbare bodem bereikt. En dit
jaar was er veel, heel veel zonlicht.
Waterplanten zorgen ervoor dat algen geen kans krijgen.
Volgens Rijkswaterstaat is de alomtegenwoordigheid van
fonteinkruid dus een indicator van een verbeterde waterkwaliteit. Maar de watersportbranche heeft een ander
belang. Het taaie groen kwelt zwemmers, surfers, zeilers
en motorboten. Zelfs reddingsboten maakt het onklaar; de
reddingsbrigade van Blaricum sloeg onlangs groot alarm.
Een oplossing voor dit probleem is nog niet in zicht en
allerlei mogelijke aanpakken passeren de revue. De laatste
tijd wordt het op grote schaal uitzetten van brasem weer
als mogelijke oplossing geponeerd. Brasem eet planten en
vertroebelt door bodemomwoeling het water, waardoor
waterplanten minder kansen krijgen.
Bij de IJsselmeervereniging wordt de fonteinkruidwoeker
gezien als een verlandingsverschijnsel, dat in zoete, min
of meer stilstaande meren een natuurlijke ontwikkeling
is. Met het herstellen van de dynamiek door het verbreken van de compartimenten van het IJsselmeergebied
(Houtribdijk en Afsluitdijk veilig doorlaatbaar maken)
zullen waterkwaliteit en visstand sterk verbeteren en zal
de plantengroei weer beheersbaar worden.
(Bron: o.a. Zeepost.nl)
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LTO uit twijfels over
plannen Markermeer
Landbouworganisatie LTO in West-Friesland heeft
grote bedenkingen tegen de natuurplannen van de
overheid voor het IJssel- en Markermeer.
‘We lezen weer van alles over ontwikkeling van oevers
en moerassen’, zegt LTO-voorzitter Arie Schouten,
‘maar we hebben al dat water meer dan ooit nodig.’
LTO reageert op de ‘ontwikkelprincipes’, een plan dat
door de samenwerkende provincies Noord-Holland en
Flevoland aan de gemeenten is voorgelegd. Het plan is
afkomstig van de stuurgroep Markermeer, waarvan ook
de gemeenten Hoorn en Lelystad deel uitmaken, net als
het waterschap. Zij zetten vol in op het verbeteren van
de ecologische waarden van de grote wateroppervlakte.
Door afsluiting als gevolg van de aanleg van de Houtribdijk heeft vooral het Markermeer te kampen met te
veel slib in het water en te weinig voedsel. De overheid heeft met het actieplan Natura 2000 aangegeven
dat dit beter moet. Afgelopen voorjaar heeft minister
Cora van Nieuwenhuizen (VVD) met de betrokken
instanties en overheden hiervoor ook de ’Agenda IJsselmeergebied’ getekend. De Marker Wadden gelden
als voorbeeld hoe de natuurbelangen kunnen worden
gediend, aldus de minister.
En dat smaakt naar meer, zoals grotere moeraszones
langs de oevers van de Houtribdijk. Precies wat LTO
niet wil, benadrukt Schouten. ‘Als we deze zomer toch
iets moeten hebben geleerd, is het wel dat we heel erg
zuinig moeten zijn op iedere druppel water. Het is ons
drinkwater en het is het water voor de beregening.’
Vooral de plannen voor nieuwe eilandjes en ’moerassen’
zijn in de ogen van LTO niets anders dan een kleinschalige inpoldering. ‘Elke keer neem je wateroppervlakte
weg, en dat komt niet terug’, waarschuwt Schouten. ‘Je
moet de grote meren vooral met rust laten.’
Vanuit de afdeling wordt ook bij de gemeenten in WestFriesland druk uitgeoefend om de kritische
geluiden over het verdwijnen van water
in ruil voor eilanden door te laten
klinken. ‘De gemeenten moeten
tegengas geven. Want de agrarische sector betekent nog steeds
heel veel voor de economie
van Noord-Holland.’
(Bron: Zeepost.nl)
Arie Schouten, LTO West-Friesland.

Illegale visnetten uit
Markermeer gehaald
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in augustus
verschillende illegale vistuigen gevonden in het Markermeer. Bij inspecties
werden in totaal 21 illegale aalfuiken
en zo’n 1.800 meter aan staande
netten aangetroffen zonder verplichte
vismerken. Op dit moment doet de
NVWA onderzoek naar de mogelijke
eigenaar.
De vistuigen zijn in beslag genomen en
zullen worden vernietigd. Aangezien
de netten al geruime tijd in het water
stonden, vermoedt
de NVWA dat de
stroper vergeten
is de netten op
te halen. Vissen
met staande
netten of aalIllegaal visnet.
fuiken zonder de
verplichte vismerken wordt gezien als
illegale visserij. Er valt dan niet te controleren of de visser hier de benodigde
toestemming voor had en dit kan de
visstand grote schade toebrengen.
(Bron: NH Nieuws)

Illegaal visnet.

Marker Wadden
vogelkijkhut.

Eerste Marker Waddeneiland open
voor publiek
Wie de Marker Wadden wil bezoeken, is sinds 8 september welkom op ‘het eerste’ eiland. De andere eilanden in het Markermeer
blijven beschermd natuurgebied.
In 2016 werd gestart met de aanleg van eilanden in het Markermeer.
Na de afsluiting en inpoldering van het IJsselmeer en de afscheiding
tussen het Marker- en IJsselmeer verarmden de natuur en vogelstand
enorm. Initiatiefnemer Natuurmonumenten weet dit vooral aan een
steeds dikkere slibdeken in het water. De eilandjes zouden het slib
filteren en zorgen voor meer stroming en dus betere leefomstandigheden voor flora en fauna. Natuurmonumenten is het met de IJsselmeervereniging eens dat het doorlaatbaar maken van de Houtribdijk
voor echt natuurlijk herstel van het IJsselmeergebied essentieel is. Het
is nu tijd voor pas op de plaats en monitoring, voordat er nog meer
eilanden komen.
De Marker Wadden zijn beschermd natuurgebied, maar één eiland
is vanaf september vrij te bezoeken. Je moet je dan wel via de Blue
Water App aanmelden voor een aanlegplek. Voor charterschepen
en jachten is een haventje aangelegd, waarvandaan gewandeld kan
worden.
Op het nieuwe eiland is 12 kilometer aan wandelpaden aangelegd,
er zijn vogelhutten en een uitkijktoren, voor wie wil vogelspotten of
gewoon genieten van het uitzicht. Zonnebaden met een meegebracht
picknickmandje mag volgens Natuurmonumenten ook.
Natuurmonumenten vraagt aan alle bezoekers een bijdrage van
6 euro, leden van Natuurmonumenten betalen 3 euro. Kinderen t/m
12 jaar hebben gratis toegang.
Charterschepen betalen alleen in het weekend een basisaanlegtarief
van 50 euro. Door de week is aanleggen gratis, overnachten niet.
Reservering en afrekening kunnen alleen plaatsvinden via de Blue
Water App; download deze voorafgaand aan uw bezoek. Ook kunt
u via deze app gidsen van Natuurmonumenten aanvragen voor een
rondleiding op Marker Wadden. De kosten van een gids op Marker
Wadden zijn 50 euro (ex btw) per uur voor begeleiding van maximaal
25 personen. Bij meer bezoekers zijn ook meer begeleidende
gidsen nodig.
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ddoel is een
Minister Schouten: ein
erijsector
kleinere, rendabele viss
Een van de ambities waarover in de Agenda
IJsselmeergebied 2050 afspraken zijn gemaakt, is
het streven naar een toekomstbestendig water- en
ecosysteem. De Zuiderzee is al lange tijd afgedamd en
voor een groot deel ingepolderd, maar de natuur lijdt
daar nog steeds onder. Het ecosysteem is nog steeds niet
‘robuust’ genoeg om natuurdoelstellingen te bereiken,
om klimaatveranderingen op te vangen en ook nog
ruimte te bieden voor economische activiteiten.

D

Door Barbara van Beijma

e afgelopen jaren is er al
wel veel gedaan om zo’n
toestand van robuustheid
te bereiken. Er wordt
bijvoorbeeld hard gewerkt aan uitbreiding van leefgebieden voor vogels en vissen en er komt binnenkort
een visrivier, die het mogelijk maakt dat vissen door de
Afsluitdijk zwemmen. En er zijn nog veel meer maatregelen afgesproken. Een daarvan is een duurzame
visserij, waarbij jaarlijks niet meer gevangen wordt dan
het ecosysteem kan dragen. Omdat het IJsselmeer een
Natura 2000-gebied is, waar vooral het aantal visetende vogels sterk moet toenemen, is het essentieel dat er
voldoende vis beschikbaar is om deze vogels te kunnen
voeden. Daarom is de visserij in het IJsselmeer al jaren
beperkt. Desondanks is het nog steeds niet gelukt de
visbestanden weer op het gewenste peil te krijgen.

Schubvisserij

Wat betreft schubvissen heeft ook vorig jaar Wageningen Marine Research (WMR) weer visserijadvies
uitgebracht voor vier soorten. Uit onderzoek is gebleken dat de stand van baars en snoekbaars beter wordt.
Maar met brasem en blankvoorn gaat het zo slecht dat
een sterkere reductie van de visserij geadviseerd is. De

10
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visserijsector heeft tegelijkertijd zelf een voorstel voor
regulering gedaan. De regering heeft besloten dit voorstel voor het seizoen 2017-2018 over te nemen. Dit
houdt in dat de sector een eigen controle en handhaving moest opzetten en financieren. Tegelijkertijd blijft
het reguliere toezicht doorgaan. Als het niet goed gaat,
wordt het advies van WMR gevolgd en volgt een sterke
reductie van de toegestane visserij. Of het allemaal
goed gaat is de vraag. Onlangs zijn er weer kilometers
illegale netten gevonden.

Spieringvisserij

De stand van de spiering fluctueerde sinds de afsluiting van de Zuiderzee enorm. Goede en slechte jaren
wisselen elkaar af. In 1997 is een protocol van kracht
geworden waarmee ieder jaar de openstelling van de
spieringvisserij geregeld wordt. Uitgangspunt was daarbij dat de hoeveelheid spiering voldoende moet zijn om
jonge aalscholvers en visdiefjes te laten groeien.
In 2012 is het voornemen om vrijstelling te verlenen
voor de spieringvisserij aangevochten bij de Raad van
State en vervolgens geschorst, omdat niet uitgesloten
kon worden dat deze visserij nadelige gevolgen had
voor de aantallen door Natura 2000 beschermde
vogels. Sindsdien zijn er geen vergunningen meer ver-

Brasem. Foto:
Janny Bosman.

Hoe staat het met de

visstand

in het Ysselmeer?
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2000 en wordt de spieringvisserij ook de komende
jaren uit voorzorg verboden. Zoals te verwachten was,
werd deze maatregel van de regering toegejuicht door
Vogelbescherming en bestreden door de vissers, zeker
toen afgelopen voorjaar een grote hoeveelheid dode
spiering aanspoelde bij Urk. Volgens WMR waren dit
zogenoemd ‘uitgepaaide’ vissen, die door stress en
chemische verontreiniging het loodje hadden gelegd.
Op zich een goed teken dat het met de voortplanting
van spiering de goede kant op gaat, maar nog niet direct een bewijs dat er weer een overvloed aan spiering
in het IJsselmeer rondzwemt.

Duurzame visserij
leend en dat leidde tot controverse tussen onder meer
vissers, Vogelbescherming Nederland en de sportvisserij. Daarom is WMR op verzoek van het ministerie
om advies gevraagd over herziening van het spieringprotocol uit 1997. Kort samengevat luidde het advies
dat de spieringvisserij gestopt moet worden totdat
vaststaat dat de vogels geen nadeel ondervinden van
de visserij. De instandhoudingsdoelen van Natura
2000 worden immers nog steeds niet gehaald.
Natuurlijk zijn er meer oorzaken aan te wijzen voor
het feit dat er voor 1992 veel meer spiering is het
IJsselmeer zat dan daarna. Genoemd worden onder
meer de afname van voedingsstoffen, een hogere watertemperatuur en helderder water. Maar zo lang niet
aangetoond kan worden dat deze oorzaken een significante invloed hebben, gelden de regels van Natura
Boven: Visdiefje
eet spiering.
Foto: Henry
Spruyt.
Rechts: Duizenden spieringen
op strand Urk.
Foto: Bart Last.
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In 2017 was het eindelijk weer eens een goed broedjaar voor visdiefjes. Het lijkt erop dat maatregelen als
de aanleg van de Marker Wadden een positief effect
hebben. Het paaigebied voor allerlei vissen wordt
daarmee behoorlijk uitgebreid. Bovendien zijn ook de
visdiefjes meteen op het nieuwe eiland gaan broeden.
Op de Kreupel nam het aantal broedparen, na een
dieptepunt in 2015 en 2016, ook weer toe.
De cijfers voor 2018 zijn nog niet bekend, maar een
woordvoerder van Vogelbescherming vertelde dat
het er ook dit jaar goed uitziet voor het broedsucces
van de visdiefjes. Het lijkt erop dat een vangstverbod
inderdaad helpt.
Om in de toekomst een evenwichtig ecosysteem in
het IJsselmeer te krijgen terwijl er toch nog gevist kan
worden, is echter een verdere verduurzaming van de
visserij nodig: niet meer vissen dan de draagkracht
van het systeem. Daarover zijn de visserijsector en

organisaties als Vogelbescherming het in ieder geval
eens. Gezamenlijk werken ze aan een plan voor de
transitie naar duurzame visserij.

De minister

Onlangs besloot minister Schouten om nu werk te gaan
maken van maatregelen om een duurzame visserij te
bereiken in het IJsselmeer. Ze heeft hierover op 13
september een brief aan de Tweede Kamer geschreven.
In het voorjaar hebben alle partijen van het Bestuurlijk
Overleg IJsselmeer aangegeven dat het ‘plan B’ van de
Producentenorganisatie IJsselmeer (lees: de vissers)
om de visserij op schubvissen te reguleren, geen toekomst meer heeft. Zelfregulatie blijkt niet te werken.
Vorig jaar is al afgesproken dat het ministerie dan zelf

Niet meer vissen dan de
draagkracht van het systeem
maatregelen zou nemen om het advies op te volgen
van Wageningen Marine Research voor het seizoen
2017-2018 om de vangsten met 36 procent te verminderen. In de brief wordt een aanpak op hoofdlijnen
voor de komende drie jaar beschreven. Het eindbeeld
is een duurzame visserij, waarbij de vangstcapaciteit
in het IJsselmeer is afgestemd op de hoeveelheid verantwoord te onttrekken vis. De gekozen maatregelen
leiden tot een kleine, economisch gezonde sector met
stabiliteit in de opbrengsten. Maatregelen zijn onder
andere een betrouwbare vangst- en inspannings
registratie, real-time controle van vissersschepen,
invoering van bestuurlijke boetes om overtredingen
adequaat te kunnen bestraffen, uitbreiding van capaciteit en inzet van toezichthoudende diensten, betere
afstemming van de omvang van vangstcapaciteit op de
hoeveelheid verantwoord te vangen vis en innovatie
van visserijmethodes. Over al deze maatregelen heeft
de minister afgelopen maanden met de betrokken
partijen overlegd om een oplossing te vinden.

Links: Visliefhebber, aalscholver
- happy landing.
Foto: Henry
Spruyt.
Onder: Snoekbaars. Foto:
Janny Bosman.
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Adellijk Vollenhove
Vollenhove behoort tot de fraaiste stadjes van de voormalige
Zuiderzee. Jan Bolling liep er deze zomer rond en ontdekte dat hij
omringd was door veel geschiedenis. Het plein, de haven en de
straten hebben de nodige adellijke trekken. Minder bekend is dat
Vollenhove ook ooit dé badplaats van Oost-Nederland was.
Door Jan Bolling
14
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A

ls je van de ‘zeekant’ (de
westkant) Vollenhove
binnenkomt, valt meteen
de grote kerk op, plaatselijk bekend als Grote of Sint-Nicolaaskerk. Deze
bestaat uit maar liefst twee grote, gelijke hallen en
een toren die een beetje bij de kerk in het niet valt. Die
toren staat ook nog eens aan de oostkant en los van
de kerk, en dat komt niet zo veel voor. De kerk staat
op de zeewering en dat is eigenlijk heel ongebruikelijk. Er heeft vroeger een klokkenstoel op die plaats
gestaan. Zou dat de reden zijn dat de toren aan de
oostkant van de kerk staat? Ik heb er geen antwoord
op kunnen vinden.

Strijdende bisschoppen

Kom je op het Kerkplein, dan zie je meteen een paar
aardige gevels die aan een stedelijke nederzetting
doen denken. Het pand met de zuilengalerij,
dat tegen de kerk aanleunt, is nu een
restaurant, maar was vroeger het
stadhuis. Er min of meer tegenover
staat een pand met een mooie
trapgevel, waar vroeger de
Latijnse school was gevestigd.
Je blik wordt op het Kerkplein
bijna vanzelf naar de haven
getrokken.
De haven ligt behoorlijk verdiept ten opzichte van de stad, er
is zelfs een eilandje in die haven.
De nietsvermoedende watersporter die de haven aandoet voor een paar
nachtjes, heeft waarschijnlijk niet in de gaten
dat op dit eiland ooit een imposant kasteel stond.
Het kasteel, later het Olde Huys genoemd, werd in
1165 gesticht door Godfried van Rhenen, bisschop
van Utrecht. Godfried bouwde deze versterking om
zijn gebied te verdedigen tegen de Stellingwervers.
Stellingwerf hoorde tot rond 1500 bij Drenthe en dat
vormde met Overijssel samen het Oversticht en daar
was de bisschop van Utrecht de baas.
Het Oversticht en Friesland verkeerden in die dagen

veel met elkaar in
oorlog. Bisschoppen
droegen in die tijd
vaak liever een helm
dan een mijter. De
bevolking steunde de
bisschop in zijn strijd tegen
de Stellingwervers en Vollenhove kreeg daar als dank in 1354
stadsrechten voor van de toenmalige bisschop van
Utrecht Jan van Arkel.

Boven: Toren
Grote Kerk
Vollenhove.
Inzetfoto:
Havezate De
Lindenhorst
Vollenhove.
Openingsfoto:
Haven Vollen
hove waar vroe
ger 't Oldehuys
stond. Op de
achtergrond de
Grote Kerk.

Havezaten

De bisschop kwam zo af en toe wel eens op het
kasteel, maar voor de dagelijkse gang van zaken had
hij een kastelein aangesteld die over een dertigtal
goed bewapende mannen, ridders, kon beschikken.

IJsselmeerberichten 2 | 2018

15

Bisschoppen droegen
vaak liever een helm
dan een mijter
verbonden. Niet ieder versterkt huis was een havezate, de overheid bepaalde wat wel en wat niet een
havezate was. Later werd het verblijf van edelen in
Vollenhove ook nog aangemoedigd door Filips II, zodat zij hem bestuurlijk van advies konden dienen. Het
aantal havezaten nam daardoor toe. In Vollenhove en
directe omgeving stonden zo’n twintig van die adellijke huizen. Wilde je lid van het provinciale bestuur
worden, dan moest je eigenaar van een havezate zijn
en er tevens wonen.
In 1500 kreeg Vollenhove ook nog een kasteel, dat
Toutenburg werd genoemd. Ter onderscheiding werd
vanaf dat moment het kasteel in de haven Olde Huys
genoemd. Georg Schenck van Toutenburg, die tot
schout van Vollenhove werd benoemd, liet dit kasteel
bouwen en gaf er zijn naam aan. Met de komst van
de Fransen in ons land in 1795 was het gedaan met
de macht van de bisschop en de voorrechten van de
bewoners van de havezaten. Door een gebrek aan
bouwmaterialen in de Franse tijd werden sommige
havezaten afgebroken, omdat het vrijgekomen bouwmateriaal nogal wat opbracht. Vandaag de dag zijn er
nog zes havezaten over.

Adellijke sfeer

Boven: Maria
kerk Vollenhove.
Onder: Latijnse
school met
trapgevel
Vollenhove.
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Die ridders woonden aanvankelijk op het kasteel en
genoten bepaalde privileges. De meesten van hen
vestigden zich in de loop der tijd in het stadje. Hun
huizen hadden dan wel niet helemaal de allure van
een kasteel, maar moesten wel in steen zijn opgetrokken en eruitzien als een groot, versterkt huis. Zo’n
soort huis werd havezate genoemd. Aan het bezit van
zo’n havezate waren bepaalde staatkundige voordelen
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Als je zo door Vollenhove loopt, is er nog wel iets over
van de adellijke sfeer, tal van mooie gevels trekken
de aandacht van de bezoeker. Nog steeds heeft de
voormalige bisschopsstad een relatie met het water. Vollenhove heeft een flinke jachthaven die via
het Vollenhoverkanaal, Zwarte Meer en Ketelmeer
toegang heeft tot het IJsselmeer. Ooit was Vollenhove
ook nog dé badplaats van Oost-Nederland. Met de
tram kwamen de badgasten uit Zwolle en vele andere
plaatsen naar het Vollenhover strand bij de Voorst, een
landtong in de voormalige Zuiderzee. Er zijn nu plannen om het strand bij de Voorst, nu weliswaar aan het
Vollenhoverkanaal, in ere te herstellen. Het plan ligt
nu bij de gemeente, maar als het aan de heer Spans
ligt, de eigenaar van de camping aan het Vollenhoverkanaal, wordt het zo snel mogelijk uitgevoerd.
Bronnen: www.AbsoluteFacts.nl, www.henkvanheerde.nl

Mirdummer klif met oude
zeewering (Bezoekerscentrum Mirdummer klif).
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Zandwinning
ondergraaft natuur

De industrialisering van het IJsselmeer,
zeker voor de Friese kust, neemt
zorgwekkende vormen aan, aldus diverse
natuurgroepen. Naast de plaatsing van
een windmolenpark, de uitbreiding
van havens en het vliegveld Lelystad
ligt er nu ook een plan voor industriële
zandwinning bij het Friese Oudemirdum
en Mirns. Dit vereist dat er een gebouw
van 22 meter hoog voor de kust verrijst.
Belangengroepen en bewoners hebben
hiertegen bezwaren ingediend. Ook de
IJsselmeervereniging is tegen en stelt dat
het huidige plan in strijd is met de wet
Natuurbescherming.
Door Angèle Steentjes

A

cht natuurorganisaties
hebben in een zienswijze
bezwaar gemaakt tegen de
plannen van Rijkswaterstaat
om zandwinning toe te
staan in het IJsselmeer voor de Friese kliffenkust bij
Oudemirdum. Onder die organisaties bevinden zich It
Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming
en de IJsselmeervereniging. Zij stellen dat de industri
ële zandwinning, gepland voor een termijn van dertig
jaar, overlast veroorzaakt in drie stiltegebieden voor
de kust van de kliffen bij Oudemirdum en Mirns. Ook
de weidsheid wordt hierdoor aangetast. Het geplande
industriële werkeiland is 22 meter hoog en ligt zo’n
5 kilometer uit de kust.
De tegenstanders vinden het opmerkelijk dat, zo kort
na de overdracht van verantwoordelijkheden voor dit
gebied door het Rijk aan de Provincie Fryslân, beslo
ten wordt een industriegebied van 250 hectare groot
te vestigen in een uniek en beschermd natuurgebied.
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Boven: Ligging
op de kaart.
Inzetfoto:
Zeehonden op
de Steilebank
Oude Mirdum.

Werkeiland onnodig

De meest uitgebreide bezwaren tegen het zand
winningsplan worden ingebracht door Vereniging
Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer
Bosk en Greide. Zij heeft vooral kritiek op de locatie
en de winmethode. Bosk en Greide zegt dat er zonder
goede redenen is afgeweken van de eerst gekozen
locatie dichter tegen de Noordoostpolder aan, die
verderaf lag van de natuurgevoelige locaties.
Bosk en Greide wil een nieuw vergelijkend onderzoek
naar de gevolgen voor de natuur bij de keuze van
de oorspronkelijke locatie en de nu gekozen locatie
vlak onder de kliffen. Zij wijst erop dat het IJssel
meergebied steeds verder wordt geïndustrialiseerd
met plannen voor windmolenparken, uitbreiding
van havens en overslagterreinen. De conclusie van
de milieueffectrapportage dat de natuur weinig lijdt
onder het zandwinningsproject noemt Bosk en Greide
onbegrijpelijk.
De IJsselmeervereniging sluit zich op hoofdlijnen hier
bij aan. Zij wijst er ook op dat onduidelijk is wat er met
het werkeiland gebeurt wanneer de termijn van dertig
jaar zandwinning is geëindigd. De vereniging meent
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dat het plan zonder herstel van de tekortkomingen
erin in strijd is met de wet Natuurbescherming.

Beeldbepalend

De bezwaren ten aanzien van de geluidsoverlast
voor mens en dier worden ingebracht door 43
klifbewoners. Het gemiddelde geluidsniveau van de
zandverwerkingsmachine gaat uit boven het aanwe
zige natuurgeluid van de omgeving. Zo zouden de
zeehonden worden verjaagd die nu op de Mokke
bank en Steilebank rusten. Bij de aanvraag voor een
zandwinvergunning voor de kust bij Oudemirdum zijn
deze twee groepen zeehonden, die daar leven, over
het hoofd gezien. In de milieueffectrapportage heeft
aannemer Smals geen melding gemaakt van twee
groepen zeehonden die zomers permanent vertoeven
voor de IJsselmeerkust. De aanvragers van de vergun
ning hadden zelfs gesteld dat er geen zeehonden in
het gebied voorkwamen, terwijl er tientallen geregis
treerde waarnemingen zijn geweest.
De indieners van het bezwaar menen dat de milieu
effectrapportage namens zandaannemer Smals iets an
ders concludeert dan de onderzoekers van ingenieurs
bureau Oranjewoud, die de geluidsniveaus moesten
uitrekenen. In de aanvraag stelt de zandwinner dat er
geen toename is van geluid en dat er geen sprake is van
overschrijding van de geluidsnormen voor de stiltege
bieden. De omwonenden lezen een tegenovergestelde
conclusie in het akoestisch rapport van Oranjewoud.
Andere klifbewoners hebben kritiek op de verstoring
van het beeld en de schending van de duisternis met
lichten op het werkeiland. Het 22 meter hoge gebouw
op het werkeiland zou te beeldbepalend worden.

Zuurstofloosheid

De IJsselmeervereniging vraagt zich af of een groot
werkeiland, met zandfabriek en haven, wel nodig
is voor zandwinning. Volgens Bosk en Greide is het
tegenwoordig niet meer nodig om een werkeiland te
gebruiken. Door de stand van de huidige technologie
zijn er ook voldoende mogelijkheden om zand op de
vaste wal te verreiken
Ook heeft de IJsselmeervereniging grote zorgen
over de gevolgen voor het onderwaterleven als er
een put komt van circa 60 meter diep en vele hec
tares groot. De Nederlandse Vissersbond deelt deze
zorgen. Volgens de bond kan hierdoor het gevaar van
zuurstofloosheid op de bodem van de zandwinput
optreden. Dit gevaar ontstaat door instroom van slib
dat zich op de bodem gaat vestigen. Wanneer dit
zuurstofloze water met ongunstige omstandigheden
zich verspreidt, zal dit gevolgen hebben voor de vis,
aldus de bond.
Het Watersportverbond heeft geen bezwaar tegen de
gekozen locatie. De eerste locatie die negen jaar gele
den werd aangewezen, dichter bij Lemmer, stuitte bij
het verbond wel op groot verzet, omdat deze het skût
sjesilen zou hinderen. Volgens regiocommissaris Ruud
Guys is dat op deze locatie niet het geval en wordt het
recreatief vaargebied nauwelijks aangetast.

Achtergrondfoto: Visualisatie werkeiland Smals.
Inzetfoto: Visualisatie werkeiland Smals.

Plannen van Smals

Aannemersbedrijf Smals in Cuijk heeft in 2018 een vergunning aangevraagd om op een werkeiland voor de kust van
Oudemirdum de komende dertig jaar jaarlijks 2 tot 3 miljoen
kuub zand te winnen uit het IJsselmeer. Dit zand is voor de
bouw en het ophogen van wegen. Er wordt hiervoor gebruikgemaakt van een werkeiland van 7 hectare groot (circa
zestien voetbalvelden), Daaromheen komt een winput van 218
hectare, met een maximale diepte van 60 meter.
Aangezien door de zandwinning het leefgebied van beschermde watervogels, zoals de toppereend en de kuifeend,
wordt aangetast, moet Smals compenserende maatregelen
nemen. Dat doet de aannemer bijvoorbeeld door een strook
van 10 meter diep aan te leggen rond het eiland, waar de
visstand zich kan handhaven. Ook legt het bedrijf schelpenbanken aan waarop mossels zich kunnen vastzetten, die weer
voedsel vormen voor de vogels.
Smals is met de gemeente De Fryske Marren overeengekomen
dat het per kubieke meter gewonnen zand 5 cent afdraagt.
Dat komt neer op gemiddeld zo’n 100.000 euro per jaar. De
gemeente zal het geld gebruiken voor het bevorderen van
toerisme en natuur. Het is een vrijwillige afdracht van Smals,
die hiermee hoopt meer draagvlak voor de plannen te verkrijgen. Smals keert ook 2,41 euro per kubieke meter gewonnen
zand uit aan het Rijk.

Inzetfoto: Ontwerp werkeiland.
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rsterking
Continuing story: de ve
k
van de Markermeerdij
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Sorry,
foutje!
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De IJsselmeervereniging werkt samen met de actieve
bewoners- en andere belangenorganisaties verenigd
in de Stichting Zuyderzeedijk om de achthonderd jaar
oude monumentale dijk van Amsterdam tot Hoorn te
beschermen. Kritische vragen van bewoners leiden
regelmatig tot de merkwaardigste antwoorden. Hierbij
een bloemlezing uit onze ervaringen over 'leggers',
modellen en waar je je zoal nog meer over kunt
verbazen bij een dijkversterking.

B

Door Soemini Kasanmoentalib

ij het ontwerpen van de
dijkversterking is door
het Hoogheemraadschap
Hollands Noorder Kwartier
(HHNK) al in een vroeg stadium gekozen voor oplossingen in grond (Trechteringsnotitie, bijlage 1.3, p.7).
Vanwaar die keuze? ‘Omdat het kan!’ Ja, dat
liedje zingt oppergod Wodan in Wagners Ring des

Links: De dijk naar Marken. | Boven: Het Walhalla
uit de Ring des Nibelungen, Hofman 1876.

Nibelungen ook over de bouw van zijn Walhalla. Bij
een excursie in de beginjaren van de planning naar
het Waterschap Rivierenland op uitnodiging van
HHNK vertelde men enthousiast over constructieve
oplossingen, verschillende soorten damwanden en
maatwerk om zelfs individuele bomen te sparen.
Reactie van de verantwoordelijke bestuurder van het
HHNK in de discussie achteraf: ‘Dat gaan we dus niet
doen. Klei op klei.’

Afgegraven dijk van
Durgerdam

In Durgerdam bleek dat men was uitgegaan van 50 tot
60 centimeter verzakking in vijftig jaar en dat daarom
de dijken fors hoger zouden moeten worden. Satellietbeelden wezen echter uit dat de verzakking gemiddeld maar 2 millimeter per jaar bedraagt, dat wil
zeggen 10 centimeter in vijftig jaar. Wel een verschil
van 80 procent!
Bij één stukje dijk was er echter wat meer verzakking.
De bewoners van een onderheide woning snapten er
niets van. Hun huis staat immers op palen en verzakt niet. Als de dijk zoveel verzakt zou zijn, zou hun
voordeur nu veel hoger moeten liggen dan de weg en
zou er een trappetje nodig zijn. Wat bleek: de dijk was
op dat stuk in 1938 afgegraven in plaats van verzakt.
Er was minder extra verhoging voor inklinking nodig.
Een blunder van de eerste orde.
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Ongetoetst gebruik van
modellen

Boven:
Hoeckelingsdam. Foto:
M.Scholtes.

De noodzaak voor versterking wordt bepaald door
de veiligheidsrisico’s in te schatten ten opzichte van
de norm. Dit wordt berekend op basis van modellen
waarin men de waarden van diverse parameters op
die specifieke plek invoert: bijvoorbeeld golfslag of
windsterkte. Zo kwam er in Durgerdam uit de berekeningen dat de dijk het zou begeven bij een langdurige
oost-noordoosterstorm. Er moest dus een fikse versterking komen. Volgens het KNMI in De Bilt is dit in de
afgelopen honderd jaar echter nog nooit voorgekomen.
Men acht de kans daarop in de komende vijftig jaar
minimaal. Sorry, foutje.

Rechts: Markermeerdijk
bij Waterland.
Onder: Hoeckelingsdam.
Foto: S.Kasanmoentalib.

Dijken op veen

Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten over de dijkversterking verwees het hoogheemraadschap naar berekeningen op basis van Duitse modellen voor de veiligheid.
Een bewoner stelde de eenvoudige vraag: ‘Heeft men
in Duitsland dan dezelfde dijken, ook op veengrond?’
De Duitse modellen bleken gebaseerd te zijn op dijken
op klei. Uit deze vraag van de bewoners is het onderzoek ‘Dijken op Veen’ in Uitdam voortgekomen. Op
veengrond blijken de dijken veel sterker dan volgens de
Duitse modellen te verwachten was. De resultaten van
het onderzoek hebben helaas nauwelijks doorgewerkt
in de plannen. Bij de presentatie daarvan sprak de verantwoordelijke bestuurder opgelucht de woorden: ‘Gelukkig vallen de resultaten van Dijken op Veen tegen.
We kunnen dus gewoon verder met de dijkversterking.’

Hoeckelingsdam: zit niet in
onze legger
Lodewijk Napoleon heeft tijdens zijn regime ten noorden van Durgerdam een verdedigingswerk, de Stenen
Beer, laten bouwen in de Waterlandse Zeedijk. Dat
heeft de dijk verzwakt. In 1825 is er ter plaatse een
doorbraak geweest. Het Kinselmeer kreeg toen zijn
huidige omvang.
In het plan moet de dijk daar extra versterkt worden.
Daarom wordt asverschuiving toegepast: men graaft
de bestaande dijk af en legt 50 meter in het water een
nieuwe, hogere dijk aan. Alleen, precies voor dat stuk
dijk ligt de Hoeckelingsdam. Deze is begin eenentwintigste eeuw aangelegd als compensatie voor de
aan IJburg verloren natuurgebieden aan de zuidzijde
van het IJmeer. Tussen de dam en de dijk is daartoe
een strook luw water gecreëerd waar vissen kunnen
paaien en vogels kunnen rusten en hun jongen grootbrengen. Er ligt al een dam voor de dijk, waarom de
dijk alsnog zo zwaar versterken?
Antwoord van HHNK: ‘De Hoeckelingsdam zit niet in
onze legger’ – hij valt onder de verantwoordelijkheid
van Rijkswaterstaat. ‘Wij moeten rekenen alsof hij er

22
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'De Hoeckelingsdam
zit niet in onze
legger. We moeten
ervan uitgaan dat
hij niet bestaat'

niet is.’ ‘Waarom dan niet overlegd met Rijkswaterstaat?’ ‘Dat duurt te lang, zo’n twee tot drie jaar.’
In 2006 is HHNK al met de planvorming gestart.

Scheepswrak bij Uitdam

De vroegere Zuiderzee is het grootste scheepswrakkenkerkhof ter wereld, zo leerde ons maritiem archeoloog
Wouter Waldus. Dat geldt ook voor het IJmeer en
Markermeer. Het hele stuk water vanaf de ondiepten
van Pampus tot aan het Hoornse Hop is archeologisch
nog lang niet uitputtend onderzocht. De Stichting
Zuyderzeedijk heeft via de Wet Openbaarheid van
Bestuur onder andere gevraagd naar de a
 rcheologische
onderzoeksrapporten.
De WOB-aanvraag resulteerde in negen verhuisdozen
met documenten. Desondanks ontbreekt er nog veel
essentiële informatie waarom gevraagd is. Zo zijn
de risicoanalyses voor het bouwen van een nieuwe
dijk op slappe grond volgens HHNK bedrijfsgeheim.
Verder waren alle rapporten over de archeologie systematisch zwart gemaakt. Het argument van HHNK:
om de archeologische vindplaatsen te beschermen en
schatzoekers te weren.
Kort daarna kregen alle bewoners van Uitdam en omstreken een informatieve brief van het HHNK in de bus
over het archeologisch onderzoek naar een wrak vlak
voor de kust van Uitdam met een keurige kaart erbij
waar gezocht zou worden. In juli lag de onderzoeksboot prominent vijf dagen voor de kaap van Uitdam.
Bescherming tegen amateurduikers?

Durgerdammers geven boekje uit
over ‘hun’ Markermeerdijk:
Kijk op de dijk op de bres voor
Durgerdam

Durgerdam bevindt zich, net
als vele andere dorpen in 't
IJsselmeergebied, in de hectiek van de dijkversterkingsopgave. Na grote protesten
tegen de aanvankelijke voorstellen van het Hoogheemraadschap is er nu meer tijd
gekomen voor onderzoek en
het ontwikkelen van een beter
ruimtelijk ontwerp - voor
maatwerk dus. In een reeks
ateliers zijn we als bewoners
intensief in gesprek met externe ingenieurs, landschaps
architecten en beleidsmakers
over de technische en ruimtelijke uitgangspunten van de
toekomstige dijk. Naast waterveiligheid gaat het daarbij ook
om vraagstukken als verkeer,
recreatie en duurzaamheid.
Het gaat over de toekomst
van het dorp als woonplaats
voor de Durgerdammers, en,
tegelijkertijd over de toekomst
van het gebied als tuin van
Amsterdam. Wat willen we
daarbij koesteren? Wat kan
veranderen? Hoe ontwerp je
daarin een nieuwe balans?
Saamhorigheid in het dorp is
in zo’n complex proces van
groot belang. We moeten thema’s vinden die de individuele
belangen overstijgen. We heb-

ben een taal nodig waarmee
we met de externe partijen
kunnen communiceren. En
we hebben spelregels nodig
waaraan de toekomstige plannen kunnen worden getoetst.
Dat is wat het boekje tot doel
heeft en daarom hebben we
als dorp het initiatief genomen
voor deze publicatie.
Het boekje is opgebouwd
rond een drietal wandelingen
over de dijk, steeds vanuit een
ander perspectief. De derde
route wordt gevormd door
een reeks uitzichten vanuit de
huiskamers op de dijk en het
landschap erachter. We hebben iedere bewoner gevraagd
om een frontale foto te nemen
van binnen naar buiten; het is
een prachtige aaneengesloten reeks geworden over de
schoonheid van Durgerdam.
Het boekje ‘kijk op de dijk – op
de bres voor Durgerdam’ is te
bestellen via:
Heide Hinterthür
heidehinterthur@me.com

IJsselmeerberichten 2 | 2018

23

het ruimtelijke
'Zonder de lage horizon en
ndse schilderkunst een
perspectief zou de Nederla
iratiebronnen missen'
van zijn belangrijkste insp

Mijmerend en tastend
stilte, ruimte en
duisternis verkennen
Het verdwijnen van stilte, ruimte en duisternis heeft volgens Kester
Freriks een grote invloed op het leven van mens en dier. Zijn boek Stilte,
ruimte, duisternis. Verkenningen in de natuur is een verkenningstocht
naar de betekenis van deze begrippen. Al lezend realiseer je je als
stadsmens hoe weinig oog en oor je voor deze waarden hebt. Het
boek houdt een overtuigend pleidooi om zuiniger te worden op stilte,
duisternis en de weidsheid van het landschap. Een pleidooi dat goed
aansluit bij de uitgangspunten van de IJsselmeervereniging.
Door Angèle Steentjes
24
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M

et de keuze van de drie thema’s
stilte, ruimte en duisternis sluit
Kester Freriks aan bij eigenlijk alle
natuurbeschermende organisaties. Deze maken zich al langer
zorgen over het verlies van deze drie waarden.
Waarden die volgens hen, en ook volgens Freriks,
van wezenlijke betekenis zijn voor mens en dier.
In de drie delen van het boek tracht hij deze
waarden te definiëren en naar de betekenis ervan
te zoeken in de natuur, maar ook in de kunst en
wetenschappen. Gedurende deze zoektocht
ontdekt Freriks een aantal zaken: het opgeheven
museum van de stilte, dat je geen muziek kunt
componeren zonder stilte, wat kunstmest betekende voor onze ruimte, de Dark Sky-parken. Maar
ook dat absolute stilte iets spookachtigs kan
hebben, zoals Rachel Carson aantoont in haar
boek Silent Spring: door het overmatig gebruik van
pesticiden verdwenen met de insecten ook de
vogels. Dit is een stilte die niemand wil.
Het boek kenmerkt zich door allerlei interessante
overpeinzingen, die je het best gedoseerd tot je
kunt nemen. Om een voorbeeld te geven: wat
gebeurt er met een mens in een landschap, vraagt
Freriks zich af. Hij constateert dat een landschap
een mens nooit uitsluit. ‘Zoals een stad je kan buitensluiten of een verjaardagsfeest met onbekende
gasten. We gaan erin op (het landschap), maken er
wezenlijk deel van uit.’

Zelfstandig naamwoord
Het IJsselmeer wordt regelmatig genoemd in
Freriks’ boek. De stilte van het gebied zie je terug
in schilderijen van Willem van Althuis. Deze
stratenmaker bekwaamde zich in het schilderen
van stilte, leegte en zuivere ingetogenheid. Een
geliefd onderwerp van hem was de zoutloods bij
Laaxum, pal aan de dijk van het IJsselmeer, die hij
wel negentien keer schilderde. De schilderijen
bevinden zich in Museum Belvédère in Oranjewoud, volgens Freriks in ‘een van de stilste
museumzalen die ik ken’.
In het deel ‘Ruimte’ betreurt Freriks dat de ongeschonden ruimte steeds meer overwoekerd is
geraakt in Nederland. ‘Toch zijn de openheid van
het landschap, de zichtbaarheid van de horizon,

de ongebroken ruimte in ons uitzicht van grote
betekenis. We ontlenen er onze identiteit aan (…).
Zonder de lage horizon en het ruimtelijke perspectief zou de Nederlandse schilderkunst een van
zijn belangrijkste inspiratiebronnen missen.’ Het
IJsselmeer heeft nog iets van deze weidsheid,
aldus Freriks, waar de blik ongehinderd kan
dwalen ‘over de horizon, langs de witte zeilen aan
de einder, de dorpen met hun hoge en spitse
torens’.
Het IJsselmeer, de Waddenzee, de Veluwe en de
wateren rondom de Zuid-Hollandse en Zeeuwse
wateren behoren tot de meest open landschap-

Boven: Cover
Stilte, ruimte,
duisternis.
Links: Skyline
Almere.
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Het landschap wordt volgens Freriks te gemakkelijk uitsluitend opgevat als een zelfstandig naamwoord waar wij naar kijken op bijvoorbeeld een
schilderij. ‘Het landschap zouden we moeten zien
als een deelnemer van onze belevenissen, als de
aanstichter en aanjager ervan. Gaan we een
landschap in, dan schépt het ons, het vormt onze
gedachten, wekt beroering, roept herinneringen
op, bezielt ons zoals het zelf bezield is.’

Recht op duisternis

pen, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving.
Deze openheid is snel afgenomen tussen 2002 en
2012, vooral door windturbines. Bij het IJsselmeer
en in de Waddenzee was het zicht op windturbines in 2012 al verdubbeld. Het zou verstandig
zijn als beleidsmakers, die in een snel tempo
met windmolens en zandwinningprojecten deze
weidsheid aantasten, dit boek zouden lezen. Wellicht zouden zij zich dan realiseren wat zij zichzelf
en anderen ontnemen.
Boven: Zachte
oevers.
Rechts: Harde
oevers.
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Van duisternis is de mens maar beperkt een
liefhebber. Sommige theologen in de Middeleeuwen stelden zelfs dat God de nacht geschapen
had om het bestaan van de hel te bewijzen. Freriks
heeft hier ook een lichamelijke verklaring voor.
Ons oog heeft ruim twintig minuten nodig om
zich aan te passen aan het donker. Het is daarom
volgens hem niet vreemd dat de mens kosten
noch moeite spaart om zelfs de kleinste schaduw
en de miniemste duisternis uit te roeien. Toch
heeft de Unesco een besluit aangenomen dat de
mens ‘recht heeft op duisternis’. Op deze manier
kunnen mensen overal ter wereld de sterrenhemel
blijven zien, een van de weinige dingen die de

Wie het IJsselmeer net als Freriks wil ervaren,
zal snel moeten zijn, want de uitbreiding van
vliegveld Lelystad en de plaatsing van windmolens
gaan grotendeels een einde maken aan deze stilte,
ruimte en duisternis
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Sommige theologen in de Middeleeuwen
stelden zelfs dat God de nacht
geschapen had om het bestaan van
de hel te bewijzen

mensheid op de aarde bindt, want we wonen
allemaal onder diezelfde hemel.
Volgens Freriks is duisternis niet iets bedreigends,
maar een moment dat wij andere ervaringen
kunnen opdoen. Het IJsselmeer, samen met de
Veluwe, is niet alleen het stilste en meest ruimtelijke, maar ook het donkerste gebied. Freriks
beschrijft vervolgens een zeiltocht op het
IJsselmeer, waarbij hij bemerkt dat het nooit
helemaal donker of stil is; maar als wij onze
zintuigen – zonder angst – openzetten, zien en
horen wij andere dingen. Wie dit net als Freriks wil
ervaren, zal snel moeten zijn, want de uitbreiding
van vliegveld Lelystad en de plaatsing van windmolens gaan grotendeels een einde maken aan
deze stilte, ruimte en duisternis.

Nederlands landschap
Het bijzondere van dit boek is dat Freriks je
meeneemt op zijn zoektocht naar het belang van
waarden als stilte, ruimte en duisternis. Je kijkt
als het ware over zijn schouder mee. Zijn stijl is
aftastend en mijmerend. Zijn antwoorden zijn
niet gegoten in beton en juist daarom ga je zelf

Boven:
De Makkummer
Waard,
ijsschotsen.
Foto: Henry
Spruyt.
Rechts:
Achtercover.

meedenken en mee mijmeren over het belang van
deze waarden en ze zelf iets meer zien en ervaren.
Tegelijker schrik je hoe gedachteloos wij met stilte,
ruimte en duisternis omspringen. Een boeiend
boek voor iedereen die het Nederlandse landschap
en het IJsselmeer een warm hart toedraagt.
Kester Freriks, Stilte, ruimte, duisternis. Verkenningen in de natuur. Uitgeverij Atheneum-Polak & Van
Gennep. ISBN 978 90 253 08568, € 24,99.

IJsselmeerberichten 2 | 2018

27

een
Het IJsselmeergebied,
ruimtelijk perspectief

Stedelingen zoeken
verademing in
IJsselmeergebied
'Het IJsselmeergebied, een ruimtelijk perspectief' is een
belangrijk, nieuw boek over het IJsselmeergebied – resultaat
van drie jaar ontwerpend onderzoek door professor Frits
Palmboom. Dit boek schetst de problematiek
waarbij ecologie en verstedelijking beide om
aandacht roepen en het IJsselmeergebied
onder druk komt te staan.
Door Jeroen Determan

T

Onder: Oostvaardersdijk. | Boven: Frits Palmboom.
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oen ik in de redactie van de IJsselmeervereniging kwam, hadden we te
doen met een veelheid van instituten, die allemaal hun eigen deuntje
speelden. Daar waren de projectontwikkelaars, de waterschappen, het ministerie, de
ecologen, RWS, een ratjetoe. En… ineens was daar
Frits Palmboom! Zijn opdracht: in de ‘geest van
Van Eesteren’ naar het IJsselmeer kijken. Palmboom vertelde bevlogen over zijn bevindingen en
inspireerde de verschillende partijen om te kijken
naar de gemeenschappelijkheid van hun belangen.
Er kwamen vier kennisconferenties vanuit de Van
Eesteren-leerstoel. Vele discussies volgden en het
leek alsof hij de instituten inderdaad bijeenbracht.
Dat heeft vast bijgedragen aan de totstandkoming
van de Agenda IJsselmeergebied 2050, waarin de

College in boekvorm

afspraken staan tussen vijf ministeries, vier provincies, 32 gemeenten, zes waterschappen, belangenverenigingen en bedrijfsleven.
De TU Delft diende geen partij en dus kon Palmboom vanuit een wetenschappelijke onafhankelijkheid ‘neutraal’ tussen de partijen blijven staan – en
innemend vertellen over wat hij zag.

Als afsluiting van zijn professoraat zou er een
publicatie komen. Er was nog sprake van een Atlas
van het IJsselmeergebied, maar het is misschien
nog iets mooiers geworden: een slotcollege in
boekvorm, een aanbeveling na drie jaar onderzoek.
Hoe om te gaan met de problematiek van het IJsselmeer. Hoe rond te kijken. Waarop te letten.
Het IJsselmeergebied is een gemakkelijk boek –
het is een moeilijk boek. Hele stukken zou een
scholier kunnen gebruiken voor een scriptie over
het meer. Maar dan vertelt Palmboom over lastiger
en filosofische zaken. Over de magie van het raken
van water en land. We lezen: ‘Water komt en gaat
en verwijst altijd naar overal elders. Het relativeert
de hectiek van de stad; het overkoepelt de veelheid
aan ritmes en bindt verschillende tijdservaringen

Boven: Omslag
het IJsselmeer
gebied.
Links: IJssel
meergebied,
een ruimtelijk
perspectief.
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Tekening Waterlandse kust met vooroevers.

samen. Het spiegelt het licht van het land en voegt
zo een poëtische dimensie toe.’
Het boek gaat over de ‘metropolitane verademing’,
die het IJsselmeergebied zou moeten zijn of
worden. De Randstad breidt heftig uit en het IJsselmeer ligt ingeklemd in een verstedelijkt gebied,
tussen Amsterdam, Lelystad, Almere en Zwolle. De
stedelingen zoeken ontsnapping aan de stedelijke
stress – zoeken verademing. Dat kunnen ze vinden
in het IJsselmeergebied, dat deel uitmaakt van het
urbane landschap. Een paradoxaal gegeven. Rust
en urbanisatie. Metropolitane verademing: het IJsselmeergebied als stadvijver van Amsterdam?

‘Water spiegelt het licht
van het land en voegt zo een
poëtische dimensie toe’
Van werkzee naar speelmeer
Het IJsselmeer is inderdaad veranderd wat betreft
gebruik: van nutslandschap naar genietingslandschap. Of zoals een fotoboek uit 2007 al zei: ‘Van
Werkzee tot Speelmeer’. Hierover zegt Palmboom:
‘Uitbouw van het netwerk van vaarverbindingen is
de sleutel tot een passende groei en geleiding van
toerisme en recreatie, zonder dat het gebied fysiek
te zwaar wordt belast.’
Het boek heeft eigenlijk drie secties. Hoofdstuk 1 tot
en met 5 gaan over het verleden. Hoe het allemaal
zo gekomen is. Hoofdstukken 6 en 7 gaan over design. En hoofdstukken 8 tot en met 12 gaan over de
mogelijkheden in de toekomst voor Waterland, Flevoland, Friesland en de Houtribdijk. Er zit een academische lijn in het boek, maar het is ook kriskras
door te nemen. Plaatjes kijken en meemijmeren.

Ontwerpen

Tekening doorlaatbare Houtribdijk
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In hoofdstuk 6 geeft professor Palmboom ‘Gouden
regels’ voor ontwerpers. We zullen er een paar
citeren:
‘In stedelijke situaties zijn reuring en hectiek
soms op hun plaats, in andere situaties vragen
bijvoorbeeld natuurwaarden juist om rust. Geef

de verschillende trajecten een eigen karakter: van
boulevard tot natuurpad.’
‘Zorg dat bij nieuwe ingrepen, zoals dijkversterkingen, het verschil tussen baaien en kapen niet
wordt verzwakt, maar wordt versterkt. Vooral de
kapen vragen om een ruimtelijke articulatie. Ze
markeren het ritme van het dijkverloop, zowel
vanaf het land als vanaf het water.’
‘Plaats geen windmolens langs Afsluitdijk of Houtribdijk. Windmolens langs de dammen werken
als schermen, die de maximale openheid in de
lengteassen verbreken en de compartimentering
benadrukken.’
‘Verbind het water en het achterland. Zorg dat
“landrotten” en “waterratten” beiden van de voorzieningen gebruik kunnen maken. Maak de oevers
ook vanaf land toegankelijk.’
‘Zorg voor voldoende uitwisseling tussen Markermeer en IJsselmeer. Het ecosysteem wint aanzienlijk aan waarde als de verschillende gradiënten met
elkaar in contact komen. Vat de Houtribdijk daarom
op als een membraan of filter dat zo’n uitwisseling
mogelijk maakt. De Houtribdijk als overgangslandschap in plaats van een scherpe scheiding’ (waarvoor de IJsselmeervereniging al jarenlang pleit, JD).
‘Verfijn het netwerk van vervoer over water. Investeer in de multifunctionaliteit van de aanlandingen
Van Wifi tot AH To Go en frappochino.’

Voorzichtig met toerisme
Om zo’n Palmboom-steiger met vermaak zou ik
met een grote bocht heen varen. Maar ik geef toe:
het water is van ons allen en niet alleen van een
kleine elite – ook de modale dagjesmens moet
op z’n e-bike gezellig van het IJsselmeer kunnen
genieten en op de steiger een selfie kunnen sturen
naar zijn kleindochter. Hier gaat het verhaal van
Palmboom ook rechtstreeks in tegen de visie van
de IJsselmeervereniging. Wij zijn huiverig voor
toerisme en hoewel het een aardige boterham
oplevert voor de middenstand, kan het fnuikend
zijn voor de sociale structuur van een gebied. Bewoners kennen hun eigen gebied niet meer. Vaak
verloedert een plek door het toerisme. Er komen
zeker wel voorzieningen: parkeerplaatsen voor
de touringcars, afvalbakken voor de frietzakjes,
terrassen, goede openbare verlichting en verhuur

Frits Palmboom

Frits Palmboom (1951) studeerde stedenbouw aan de Technische Universiteit in Delft. Vanaf 1981 werkte hij bij de dienst
Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Hij richtte een
eigen bureau op in 1990, waarna hij in 1994 met Jaap van den
Bout de maatschap Palmboom & van den Bout is aangegaan,
dat inmiddels is uitgegroeid tot Palmbout Urban Landscapes.
Sinds 2015 is hij teruggetreden uit de dagelijkse leiding. Professor Frits Palmboom is de bedenker van het totale stedenbouwkundige plan dat ‘Buitenplaats Ypenburg’ is gaan heten. Ook
speelde hij een belangrijke rol bij het ontwerp van het stedenbouwkundig Plan IJburg. Frits Palmboom is supervisor voor de
ontwikkeling van diverse gebieden in Nederland, waaronder
de Zaanoevers. Van 2013 tot 2017 vervulde hij het hoogleraarschap aan de Van Eesteren-leerstoel van de TU Delft.

van bootjes. Palmboom bepleit de ontwikkeling
van een ‘nutslandschap naar een genietingslandschap met het water als centraal motief’ – en komt
daarmee uit op toerisme en recreatie.

Raakvlak land en water
We zien in het boek hoe Frits Palmboom denkt
over de dijkversterking bij Waterland. Interessant
en zeer actueel. Hij beveelt de aanleg van een
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buitendijk aan, met een miniatuurrandmeer om
Waterland heen. Dit nieuwe randmeer zou een
breedte van een paar honderd meter krijgen – en
een reflectie zijn van het huidige kronkeldijkje.
Palmboom denkt na over de mogelijke toekomst
van verschillende locaties en we kijken met hem
mee over zijn tekentafel. Zo komt ook de Houtribdijk aan de beurt, de Friese kust, Lelystad, Almere.
Hij vertelt hoe we naar een landschap kunnen
kijken. Hij laat dat ook zien in een foto-essay van
Theo Baart. Dat maakt het ook tot een visueel
verrassend boek, dat veel stof tot nadenken geeft.
Geen cijfers en statistieken, maar ideeën over
vormgeving, over de dynamiek van het raakvlak
van land en water. Over de esthetiek van het bijnaniets. Over het poreuze landschap en de stilgezette
tijd van Waterland. Over het Waddengevoel op het

Van Eesteren-leerstoel

De Van Eesteren-leerstoel
wordt bekleed aan de TU Delft,
faculteit voor Bouwkunde,
afdeling Urbanism. Deze tijdelijke leerstoel werd opgericht
en gefinancierd door de TU
Delft, de Van Eesteren – Fluck
& Van Lohuizen Stichting
(EFL) en het Deltaprogramma
IJsselmeergebied (DPIJ). Hij is
gewijd aan de ‘stedenbouw in
relatie tot de fysieke condities
van het Nederlandse deltalandschap, met het IJsselmeer
als specifiek onderzoeksobject’.
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vasteland van Friesland. Over de Houtribdijk als filter. Over de sfeer van deze voormalige binnenzee.

Handreiking
Het boek gaat verder in op de ‘deltaparadox’. Het
toont wat deze paradox inhoudt en wil ecologie
en verstedelijking sterker verbinden in een nieuw
toekomstbeeld. Het boek pleit voor een integrale
aanpak van de problematiek van het IJsselmeer.
Zoals hierboven al gemeld: de opvattingen van
Palmboom zijn niet altijd de onze. De IJsselmeervereniging verzet zich tegen de urbanisering
van het IJsselmeergebied. Palmboom gaat daar
gewoon van uit, wil dat zoveel mogelijk in goede
banen leiden. Palmboom accepteert ook windmolens langs het IJsselmeer, als ze maar niet op de
Houtribdijk komen – de IJsselmeervereniging zegt:
‘Zet die dingen maar op zee, ver uit het zicht.’
U zult geen instructie vinden over hoe het moet,
alleen een handreiking over hoe u hierover zou
kunnen gaan denken. Het boek staat vol verrassende illustraties (Paul Broekhuisen) en foto’s (Theo
Baart) die door het weglaten van een onderschrift
uitnodigen tot mijmering en reflectie.
Frits – you’re my hero.

Het boek van Frits Palmboom is met korting te
bestellen bij de IJsselmeervereniging. (Voor slechts
€ 26,- inclusief verzendkosten, i.p.v. ruim € 30,-)
December is niet ver meer – en het boek is een
prachtig een oorspronkelijk cadeau. Wees er snel
bij: we hebben beslag weten te leggen op honderd
exemplaren. Op is op. Bestellen via www.ijsselmeervereniging.nl of een briefje aan IJsselmeer
vereniging, Huizingastraat 4, 2313 PW Leiden.

