Wieringen kan weer een
eiland worden
In 1924 werd het eiland

Wieringen een onderdeel van het vasteland, door de aanleg van de
dijken van de Wieringermeer polder. Zoals het er nu uitziet, zal het
honderdjarig jubileum van deze toestand niet gevierd kunnen worden.
Voor het zo ver is, wordt Wieringen wellicht van het vasteland
gescheiden door een randmeer.
–––– Jan

van den Berg

e aanleg van een polder naast
een hoger gelegen gebied heeft
geleerd, dat het voor de waterhuishouding beter is om tussen
beide een randmeer aan te leggen. Toen de polder Wieringermeer werd
aangelegd, werd dit echter niet voldoende
beseft. Maar het is nooit te laat om het alsnog te doen, moet Jan Vonk gedacht hebben. In 1989 stelde dit lid van de provinciale
staten van Noord-Holland voor, om tussen
Wieringen en de Wieringermeer een randmeer te creëren.

D

–––– Na verkenningen en studies werd in
2002 het Projectbureau Wieringerrandmeer
opgericht door de provincie Noord-Holland,
de gemeentes Wieringen en Wieringermeer
en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het bureau schreef een ontwerpcompetitie uit, waar vijf consortia aan meededen. Als winnaar kwam een combinatie
uit de bus van bouwbedrijf Boskalis, ontwikkelaar Volker Wessels Stevin Bouw en Vastgoedontwikkeling en ingenieursbureau
Witteveen+Bos. Zij treden gezamenlijk op
onder de naam Lago Wirense.
–––– Hun ontwerp voldoet het best aan de
doelstellingen van het projectbureau. Dat
zijn er vele, maar er is één achterliggende
idee dat erg belangrijk is, zegt gedeputeerde Ton Hooijmaijers. “De kop van NoordHolland vergrijst. We moeten die ontwikkeling stoppen door het gebied aantrekkelijk
te houden. Er moet meer werkgelegenheid
komen en het moet aantrekkelijk zijn om er
te wonen.”
–––– Tot de doelstellingen behoren voorts
een betere waterhuishouding en ecologische situatie. Ook is voorzien in een betere
bereikbaarheid van Noord-Holland over het

water. De bedrijvigheid in de kop van NoordHolland moet gestimuleerd worden, evenals
de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding.
Een betere waterhuishouding, tenslotte,
moet ook nieuwe mogelijkheden bieden
voor de landbouw, zoals bollenteelt in de
Wieringermeer. Hoe denkt Lago Wirense dit
te bereiken? Het plan bestaat uit vier fasen,
die uitgevoerd kunnen worden tussen 2007
en 2030. De eerste fase omvat het ontgraven van een strook land rondom de polder
Waard-Nieuwland. Deze maakt deel uit van
het eiland Wieringen. In 2010 is het eerste
deel van het te vormen Wieringerrandmeer
gereed, inclusief een strand, recreatiestrook
en ontsluitingswegen.
–––– Tot 2016 wordt de rest van het randmeer aangelegd. De belangrijkste ingreep
om dit te bereiken is de aanleg van een dijk
ten zuiden van Wieringen. In het Robbenoordbos, de noordelijke punt van de
Wieringermeerpolder, is dan een waterbergingsgebied gecreëerd door middel van dijken. In een ander deel van dit gebied is inmiddels een recreatiepark aangelegd.
–––– Voorts wordt in het Robbenoordbos
een kanaal aangelegd tussen het IJsselmeer
en het Wieringerrandmeer. Dit is van belang
om schoon water naar het randmeer en het
westelijk hiervan gelegen Amstelmeer te
voeren. Ook is het van belang voor de
scheepvaart en de watersport. Het kanaal
moet in 2025 gereed zijn, evenals een
schutsluis voor de inlaat van water van het
IJsselmeer en kunstwerken als een brug in
de A7 en enkele grondduikers. In 2030 kan
het plan volledig zijn uitgevoerd.
–––– In iedere fase van de uitvoering wordt
een aantal woonlocaties ontwikkeld. Het
plan voorziet in de bouw van 1.845 wonin-
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gen. Dit is van groot belang voor de financiering door middel van de verkoop van
grond. Een andere belangrijke factor voor
de financiering is dat er per saldo geen
grond hoeft te worden aan- of afgevoerd uit
het plangebied. De kosten van het plan zijn
begroot op 361 miljoen euro.
–––– Het Wieringerrandmeer zal liggen in het
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. Desondanks is het hoogheemraadschap niet intensief bij de planvorming betrokken, zegt loco-dijkgraaf Ben
Hakvoort. “Een plan als dit grijpt diep in. Wij
vinden daarom dat vertegenwoordigende
organen als provincie en gemeentes het
moeten vaststellen.”
–––– Nu het plan er ligt, wordt de rol van het
hoogheemraadschap groter, legt Hakvoort
uit. “We gaan nu goed kijken naar de invloed van het plan op de waterhuishouding
en de waterkwaliteit. Voor zover ik het nu
kan beoordelen, gaat de waterkwaliteit in
het Amstelmeer er op vooruit.”
–––– Uiteraard zouden de andere betrokkenen bij het plan graag zien dat het hoogheemraadschap een deel van de financiering voor zijn rekening neemt. Maar daar ziet
Hakvoort niets in. “Wij zullen alleen betalen
voor wat direct op onze taken betrekking
heeft.”
–––– Het plan van Lago Wirense is vooralsnog niet meer dan een schets. De provincie
Noord-Holland en de gemeentes Wieringen
en Wieringermeer hebben er mee ingestemd. Nu is de weg vrij om het plan uit te
werken. Eind 2005 of begin 2006 kan het
besluit genomen worden om het Wieringermeer wel of niet aan te leggen.
––––

–––– 02 juni 2005 –––– hetWATERschap –––– 21 ––––

