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BEDOELING VAN HET RAPPORT
Deze nota beschrijft het plan van het vooroeverproject in het IJsselmeer nabij de gemeenten Andijk en Wervershoof. De nota heeft een tweeledig doel.
Het dient enerzijds om de belanghebbenden en belangstellenden te informeren
over achtergronden, inhoud en gevolgen van het plan. Anderzijds is het rapport de bouwsteen voor verschillende projectnota's over dit plan. Een
projectnota is ingediend als uitvloeisel van de Waterstaatswetgeving inzake
Droogmakerijen en Indijkingen (Wet 1904) en een projectnota is opgesteld
ten behoeve van de Procedure Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren.

1.
1.1.

ALGEMEEN
Inleiding

In het Natuurbeleidsplan (Regeringsbeslissing, 1990), alsmede in
de derde Nota Waterhuishouding (1989) is opgenomen dat het IJsselmeer is te
beschouwen als belangrijk zoetwaterecosysteem. Het IJsselmeer is onderdeel
van de "Ecologische Hoofdstructuur" van Nederland, het is een zogenaamd
"Kerngebied" met langs de randen "Natuurontwikkelingsgebieden". Het
voornemen is om in deze laatste gebieden het ecologisch functioneren van het
Kerngebied IJsselmeer en de relaties van het IJsselmeer met het aangrenzende
land door uitbreiding van de ondiepe oeverzones te versterken (project 17
Natuurbeleidsplan). Hierbij wordt opgemerkt dat de realisering zoveel
mogelijk zal geschieden met behulp van "werk met werk" uitvoering. Een en
ander wordt onderschreven in het Integraal Beleidsplan IJsselmeer (concept
1989), waarin de zone Andijk-Onderdijk onder andere aangegeven is als "water
met accent op natuurlijke ontwikkeling", waarbij aan uitbreiding van de
oeverzone (vooroeverontwikkeling) wordt gedacht.
Bij het natuurbouw-project "Onderdijk" staat het versterken van het
ecologisch functioneren van het IJsselmeer door vooroeverontwikkeling, met
behulp van het "werk met werk" principe, centraal. Daarnaast worden in
recreatief opzicht delen van de oeverzone aantrekkelijk gemaakt. De oevers
van het Noordhollandse IJsselmeergebied kenmerken zich onder andere door een
op veel plaatsen voorkomende abrupte scheiding van water en land. Deze
scheiding, bestaande uit oeververdedigingsmaterialen zoals basalt,
steenstort, keien of beton zorgt ervoor dat er een strakke scheiding is
tussen water en land waardoor de ecologische waarden laag zijn in
vergelijking met andere oevertypes. Langs andere delen van de IJsselmeerkusten treffen we meer gedifferentieerde oevers aan, met buitendijkse droge
delen, moeras- en oevervegetaties of ondiepe zones. In zijn algemeenheid
zijn ondiepe oeverzones en buitendijks gelegen gebieden waardevolle zones
van het IJsselmeerbekken. Veel functies en relaties, waarvan het ecosysteem
van het IJsselmeerbekken voor wat betreft zijn natuurwaarden en potenties
afhankelijk is, vindt men juist in de oeverzone. Door afsluiting van de
Zuiderzee zijn de belangrijkste sedimentatieprocessen langs de kust
verdwenen en vindt er een zekere afvlakking plaats van het relief van het
IJsselmeerbekken (op de lange duur dreigt een groot deel van de onverdedigde
buitendijkse landen, ondiepten en rietzones te verdwijnen). In zijn
algemeenheid dient de uitbreiding van ondiepe oeverzones
(vooroeverontwikkeling) de aantasting van de natuurwaarden en potenties van
de oeverzones van het IJsselmeerbekken op te heffen en op langere termijn om
te keren in een verhoging van waarden. De relaties met het achterliggende
land worden daarmee eveneens versterkt.
De vooroever-ontwikkeling heeft een drieledig doel:
- Ten eerste zal de aanleg de eigen natuur waarde van de oeverzone verhogen.
Door de ontwikkeling van floristische- en faunistische-elementen op de
vooroever zullen waardevolle natuurgebieden te ontstaan.
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- Ten tweede zal de aanleg leiden tot een versterking en uitbreiding van de
ondersteunende en basale ecosysteem-functies, die ondiepe oeverzone en
buitendijkse gebieden hebben voor de natuurwaarden en samenhangende ecologische functies van het IJsselmeerbekken en het omliggende land.
- Ten derde wordt bij de vooroever-ontwikkeling rekening gehouden met de
huidige en toekomstige gebruiksfuncties van het gebied. Met name zal
gestreefd worden naar een goede afstemming tussen het gebruik van de
IJsselmeeroevers en het open water. Voor de recreatie, visserij en jacht
en natuur. Hierbij worden de principes van integratie, evenwichtige
zonering en elkaar versterkende gebruiksvormen gehanteerd.
1.2.

Vooroever ontwikkeling locatie "Andijk-Onderdijk"

Het project "Onderdijk" is een proef natuurbouwproject in- gevolge het
natuurbeleidsplan geïnitieerd door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij, waaraan een uitbreiding van de recreatie-voorzieningen ten
behoeve van een recreatief medegebruik van de vooroever is gekoppeld. In
totaal zal circa 120 ha ingericht worden ten behoeve van natuurontwikkeling.
Het ligt in de bedoeling na de aanleg van het project voor de natuurdelen en
mogelijk de randzone de Natuurbeschermingswet toe te passen.
De ligging van het project nabij het monument "De Westfriese Omringdijk"
vereist extra zorg voor karakter, maat en inpassing van het project.
Realisering van dit project is mogelijk geworden, doordat er bij het uitdiepen van de drinkwaterbassins van het Provinciaal Waterleiding Bedrijf (PWN)
te Andijk er relatief veel geschikte specie (slib, zand) vrijkomt die volgens het principe van "werk met werk", met dit project een nieuwe bestemming
krijgt.
Aan de zuid-oost zijde zal een circa 12,5 ha groot gebied ingericht worden
voor intensief recreatief gebruik. Hiermee wordt ervaring opgedaan over de mogelijkheid van samengaan van natuurbouw met recreatief
gebruik.
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2.

HUIDIGE SITUATIE

2.1.

Beschrijving en situering

2.1.1. Situering
Het project is gelegen in het gedeelte van het IJsselmeer tussen Onderdijk
en Andijk (zie kaart 1). Het project vooroeverontwikkeling "Andijk-Onderdijk" strekt zich uit langs de IJsselmeerkust voor de Gemeenten Wervershoof
en Andijk. Aan de noord-west zijde strekt het gebied zich uit tot circa 800
meter ten noorden van de dorpskern van Onderdijk, tot het punt waar de Westfriese Zeedijk aan het IJsselmeer raakt. Aan de oostzijde wordt het gebied
begrensd door de plaats waar zich reeds twee zwem- en surfstrandjes voor de
kust van Andijk bevinden op circa 550 meter ten westen van Watersportcentrum
Andijk. Vanaf de zomerkade langs de Koopmanspolder tot aan het noord-westelijke uiterste punt ligt het gebied maximaal 500 meter in het IJsselmeer.

2.1.2. Bewoning
Aan de landzijde van de Westfriese Zeedijk bevinden zich de dorpen Andijk
(gemeenten Andijk), Wervershoof en Onderdijk (beiden gemeente Wervershoof).
Deze gemeenten hebben respectievelijk 5.900 en 7.400 inwoners. Aangezien de
ontwikkeling van de 3 dorpskernen voornamelijk heeft plaatsgevonden langs
bestaande dijken of hogere stroomruggen, kenmerken deze zich door een compacte structuur. Met name Onderdijk en Andijk zijn tegen of vlak langs de
Westfriese Zeedijk gebouwd.
2.1.3. Agrarisch gebied
De gebieden rond de bebouwingen zijn hoofdzakelijk in gebruik als tuinbouwgrond. De tuinbouw vindt reeds lang plaats in deze contreien. Ruilverkaveling in de zeventiger jaren heeft het gebied sterk van aanzien verandert.
Een kleinschalige structuur van akkertjes met veel water er omheen is vervangen voor een rechtlijnig patroon van grote percelen met smalle sloten.
2.1.4. Buitendijks gebied
Aan de buitenzijde van de Westfriese Zeedijk bevindt zich voor de gemeente
Andijk het Watersportcentrum Andijk. Westwaarts van deze jachthaven zijn in
1987 twee korte strekdammetjes aangelegd waarnaast zand is opgespoten. Twee
kleine strandjes van ca. 1,5 ha zijn aanwezig. Tussen Wervershoof en And ijk
bevindt zich buitendijks de Koopmanspolder (ca. 16 ha). Deze polder is van
het IJsselmeer gescheiden door een zomerkade. Voor Wervershoof is een smalle
strook buitendijksland aanwezig langs de Noorderdijk. Dit land (ca. 10 ha)
is door een lage zomerkade van het IJsselmeer gescheiden en loopt bij hoge
waterstanden in het IJsselmeer onder. Vanaf het Uitlaat-gemaal bij Onderdijk
tot aan de noord-west punt van het gebied loopt een smalle (50 meter) strook
land met riet en gras die zonder zomerkade of dijk grenst aan het open water
van het IJsselmeer.
In de noord-west punt ligt een ruim 4 ha groot rietland omgeven door een zomerkade, dit rietland gaat over in een klein tuinbouw gebiedje van ca. 2,5
ha.
-3-

2.2.

Bodem en water

De bodem in het plangebied bestaat uit zandig materiaal. Plaatselijk gemengd
met schelpen en schelpresten.Op een diepte variërend van 2 tot 3 meter komt
een kleipakket voor van wisselende dikte.
Het water in dit gedeelte van het IJsselmeer staat sterk onder invloed van
de kwalitieit van het uitslagwater van het Gemaal "Vier Noorderkoggen ".
Doordat het stagneert binnen een kom die veroorzaakt wordt door een
zandrichel welke bij winterpeil aan de oppervlakte ligt, is de de belasting
aan voedingszouten hier erg hoog. Als gevolg hiervan voldoet dit gedeelte
niet altijd aan de normering : zwemwaterkwaliteit, algemene ecologische
functie.
2.3.

Natuur

2.3.1. Algemeen
Tussen Medemblik en Andijk bevinden zich enkele buitendijkse oeverlanden.
Deze oeverlanden staan met uitzondering van het Nesbos en de Koopmanspolder
bloot aan periodieke inundaties ten gevolge van opstuwing in het IJsselmeer.
Het open water heeft een beschutte ligging ten opzichte van de overheersende
westen en zuidwesten winden. De diepte van het water is rond de 210 cm tot
380 cm. Vanaf de denkbeeldige lijn getrokken vanaf het Nesbos tot aan Watersportcentrum And ijk bevindt zich naar de oever toe een ondiep gebied variërend van 100 cm tot 40 cm diepte. Deze ondiepe zone wordt aan de buitenzijde
(IJsselmeerzijde) begrensd door een richel van zand en schelpenbank van
slechts 20 cm tot 40 cm diepte. De stromingspatronen voor de kustlijn zijn
van dien aard dat er een hoofdstroming is langs de ondiepe bank richting Andijk, terwijl vlak onder de kust een geringe tegenstroom aanwezig is van Andijk richting Nesbos. De waterkwaliteit in het gebied wordt sterk bepaald
door de uitlaat van het gemaal bij Onderdijk. Via dit gemaal wordt eutroof
polderwater en gezuiverd effluentwater op het ondiepe deel voor de kust van
Onderdijk geloosd. Bij noord-westeljke winden vindt een sterke milieubelasting plaats van het kustgebied voor Wervershoof-Andijk, terwijl bij zuidoostelijke winden deze vervuiling zich met name uitstrekt voor de kust van
Onderdijk.
2.3.2. Natuurwaarden buitendijks
De belangrijkste natuurwaarden in het gebied liggen op het kleine stukje
buitendijks land voor de kust. Hier treft men enige bijzondere
plantensoorten aan uit typische pioniers situaties van het oevermilieu,
terwijl tevens enige zoutindicerende soorten aanwezig zijn die duiden op
zilte omstandigheden als overblijfsel van de Zuiderzeetijd. De aanwezige
rietzomen en rietvelden bij Onderdijk bieden aan met name futen goede
nestelgelegenheid, langs de overige delen van het kustgebied zijn
rietvegetaties afwezig. De natte graslanden langs de Oosterdijk en de
Noorderdijk zijn in het winterhalfjaar van belang voor smienten die hier
fourageren. De weidevogelstand op deze buitendijkse graslandjes is laag mede
als gevolg van hun geringe afmeting. De ondiepe zand en schelpenbank voor de
kust heeft een beperkte functie als pleisterplaats voor zwarte stern,
kopmeeuw, stormmeeuw. Enige tientallen steltlopers en eenden (wilde eend,
slobeend en smient) verblijven op deze bank wanneer deze door afwaaiing
gedeeltelijk droogvalt.
-4-

2.3.3. Vegetatie
Onderdiik/Wervershoof
Voor de Ooster- en Noorderdijk is een langgerekte strook grond gelegen. Het
noordelijkste gedeelte van het gebied is ingericht als recreatieterrein, het
Nesbos. Dit terreintje grenst aan een akkerbouwerpceel. Als overgang van het
akkerbouwterrein naar een graslandperceel ligt een ruigte. Deze ruigte staat
in open verbinding met het IJsselmeer. In dit gebiedje overheersen riet
(Phragmitis australis), haagwinde (Calystegia sepium), koninginnekruid (Eupatorium cannabium), grote brandnetel (Urtica dioica) en harig wilgenroosje
(Epilobium hirsutum) in een dichte begroeiing. Op de "vloedlijn" van het
binnendringende water komen voornamelijk pioniersplanten voor, zoals rode
ganzevoet (Chenopodium rubrum), klein kruiskruid (Senecio vulgaris), zwarte
mosterd (Brassica nigra) en perzikkruid (Polygonum persicaria). Het omdijkte
grasland is een laag liggend, komvormig gebied. Bij harde noordoostenwinden
wordt water over het lage dijkje heen geworpen. Het dijkje is opgebouwd uit
losliggende bazaltblokken . Op deze bazaltblokken komen ruderale plantesoorten voor als hondsdraf (Glechoma hederacea) en zilverschoon (Potentilla anserina). In het laagstgelegen gedeelte van het gransland heeft zich een
rietvegetatie ontwikkeld. Langs de randen van het rietveld komt ruwe bies
(Scripus lacustris ssp. tabernaemontani) voor samen met waterzuring (Rumex
hydrolapathum) en grote lisdodde (Typha latifolia). Deze vegetatie gaat vervolgens over in liesgras (Glyceria maxima) en daarna in een grasland. Deze
vegetatie kenmerkt zich door het voorkomen van ruwbeemdgras (Poa trivialis),
gestreepte witbol (Holcus lanatus), witte klaver (Trifolium repens), krui-.
pende boterbloem (Ranunculus repens) en veel zegge-soorten als tweerijige
zegge (Carex disticha), ruige zegge (Carex hirta), valse vos-zegge {Carex
cuprina) en oeverzegge {Carex riparia). Verder komen als vocht- en ziltindicatoren veelvuldig moeraszoutgras (Triglochin palustre), zilte rus (Juncus
gerardii), zomprus (Juncus articulatus), aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) en pijptorkruid (Oenanthe fistulosa) voor. Het aanwezig zijn van kamgras (Cynosurus cristatus) en de andere soorten duidt op een minder intensief gebruik. Melkkruid (Glaux maritima) wordt pleksgewijs massaal waargenomen. Tegen de Oosterdijk aan komen tussen de losliggende bazaltblokken, begroeid met mossen, duizendblad (Achillea millefolium), madeliefje (Bellis
perennis), rietzwenkgras (Festuca arundinacea) en peen (Daucus carota) voor.
Het grasland wordt beweid met jongvee. Het terrein is, vooral tegen het Usselmeerdijkje aan, vertrapt. Tegen het IJsselmeer aan komt gevleugeld tandzaad (Bidens tripartitus) algemeen voor.
In het noordelijkste puntje van het perceel bloeit de opvallende moerasandijvie (Senecio congestus). Deze plant is een pionierplant op voedselrijke,
minerale, humusarme bodems die droogvallen (Westhoff e.a.; 1970). Na een gedeelte dijktalud breidt de buitendijkse strook land zich weer uit tot een
verland rietland, doorbroken dooreen uitwatering van een gemaal. Naast de
uitwatering zijn enkele wilgen aangeplant. Door beweiding van het rietland
is een riet-grasland ontstaan. Het gebied staat onder directe invloed van
het IJsselmeerwater doordat een omdijking ontbreekt. Een vrij brede rietkraag (ca. 2-3 meter) met een vegetatie van kleine en grote lisdodde (Typha
angustifolia/latifolia) schermt het gebied tegen het water af. Het riet gaat
over in bestanden kalmoes (Acorus calamus) en zeebies (Scirpus maritimus).
Meer landinwaarts volgt een ruigtkruidenvegetatie met onder andere harig
wilgenroosje (Epilobium hirsutum), rietzwenkgras (Festuca arundinacea),
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hondsdraf (Glechoma hederacea) en kropaar (Dactylus glomerata). De laatst
genoemde plantesoorten duiden op een droger milieu. Na deze zone loopt het
gebied af naar de Oosterdijk. Geknikte vossestaart (Alopecurus geniculatus),
valse voszegge (Carex cuprina), slanke waterbies (Eleocharis palustris ssp.
uniglumus), moeraszoutgras (Triglochin palustre) en gele lis (Iris
pseudacorus) komen hier algemeen voor. Aan de dijkvoet gaat de vegetatie
over in een vegetatietype dat een droger milieu karakteriseert, met soorten
zoals duizendblad (Achillea millefolium).
In het oostelijke deel van de strook is een verlandingsvegetatie met een mozaïekstructuur te vinden van pijptorkruid (Oenanthe fistulosa), moeraswalstro (Galium palustre), gele waterkers (Rorippa amphibia), slanke waterkers
(Nasturtium microphyllum) en liesgras (Glyceria maxima). Waar de Oosterdijk
overgaat in de Noorderdijk volgt een bedijkt perceel grasland. Het grasland
is doorsneden door een sloot. Langs het dijkje loopt eveneens een sloot. Een
windmolentje in het midden van het perceel bemaalt het gebied. Het perceel
bezit enkele hogere delen, hierop komt zachte dravik (Bromus mollis) dominant voor. Algemeen is ruwbeemdgras (Poa trivialis), engels raaigras (Lolium
perenne) en rietzwenkgras (Festuca arundinacea) aanwezig. De lager gelegen
delen hebben een vochtiger karakter waar geknikte vossestaart (Alopecurus
geniculatus) en fioringras (Agrostis stolonifera) voorkomen. Aan de slootkanten wordt pijptorkruid (Oenanthe fistulosa) en moeraszoutgras (Triglochin
palustre) gevonden.
2.3.4. Broedvoaels
Broedgevallen van watersnip, waterral en kievit zijn waarschijnlijk, maar
niet vastgesteld. Wel worden jaarlijks 1 paar scholekster, 1 paar grutto, 1
paar tureluur, 1 paar slobeend en varieerd 1-10 paar graspiepers broedend
aangetroffen in het buitendijkse grasland. Langs de oevers in de riet- en
moerasvegetaties broeden circa 2 paar waterhoen, 28 paar kleine karekiet, 9
paar rietgors, 8 paar meerkoet en 30-40 paar fuut (prov. milieu inventarisaties).
2.3.5. Fouraaerende en pleisterende voaels
Het open water voor de kust van Onderdijk, Wervershoof en Andijk biedt vanwege de beschutte ligging in het winterhalfjaar plaats aan verschillende watervogels. Extreem grote concentraties komen niet voor. Voor watervogels
lijkt het gebied dan ook meer van belang vanwege de beschutte ligging dan
vanwege goede fourageermogelijkheden. De meeste watervogels verblijven in de
diepere delen verder uit de kust.
Maximale aantallen komen voor tussen november tot en met maart. Onderstaande
tabel geeft een globale indruk van aangetroffen maximale aantallen over verschillende jaren.
Wilde eend
Smient
Wintertalingen
Krakeend
Slobeend
Toppereend

1.700
840
25
80
130
10.000
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Kuifeend
Tafeleend
Brilduiker
Fuut
Grote Zaagbek
Nonnetje
Meerkoet

5.500
3.800
600
670
500
50
3.600

Velduil, Buizerd, Bruine Kiekendief en Blauwe Kiekendief fourageren incidenteel langs de oeverzone van de kust. Bergeenden verblijven in geringe aantallen op de ondiepe zandbank om te fourageren. In de nazomer kunnen de
droogvallende delen van de zandbank plaats bieden aan enige duizenden Zwarte
sterns die op najaarstrek enige tijd in het IJsselmeergebied vertoeven.
2.3.6. Visfauna
Het kustgebied lijkt in principe een bijzondere plaats in te kunnen nemen
als voortplantingsgebied voor Baars en Snoekbaars. Gebleken is echter dat
slechts de buitenste rand van de ondiepten voor de kust geschikt zijn voor
deze soorten om eieren af te zetten. Mogelijk bieden de hier aanwezige fossiele schelpenbanken enig aanhechtingssubstraat voor de eieren. De
belangrijkste voortplantingsgebieden voor deze soorten vindt men elders in
het IJsselmeer in de met waterplanten begroeide delen van de Gouwzee en
langs de buitendijkse oeverlanden bij de Friese kust. Naar de mening van de
visserijdeskundigen van het RIVO te Umuiden is het gebied bij Andijk Onderdijk voor de totale stand van Baars en Snoekbaars op dit moment slechts
van marginale betekenis. Snoek is in het gebied nagenoeg afwezig, hoogstwaarschijnlijk is de afwezigheid van waterplanten in combinatie met het geringe doorzicht van het water de hoofdoorzaak hiervan. De afwezigheid van
begroeide oevers en waterplanten biedt paling weinig kans zich hier in hoge
dichtheden op te houden. De kale zandbodem voor de kust en de marginale oevervegetaties blijken de oorzaak te zijn van de geringe palingstand. Brasem,
Spiering en enkele voornsoorten trekken van het diepe water wel naar de
ondiepe oeverzone. De aantallen en dichtheden waarin deze vissen in deze zone voorkomen zijn onbekend.
De ondiepe oeverzone van het gebied is dus nu van geringe betekenis voor de
vissoorten van het IJsselmeer. Het ontbreken van oevervegetaties,
onderwatervegetaties en de vervuiling van de oeverzone vanuit het
Uitlaatgemaal bij Onderdijk zijn de hoofdoorzaken hiervan.
2.4.

Landschappelijke functies

Dit landschap van het IJsselmeeroevergebied tussen Andijk-Medemblik kenmerkt
zich door de wijdse uitzichten en oeverzichten over de diepe baai die hier
gelegen is. De hoge {5.6 m) Westfriese Omringd ijk markeert en zoneert een
duidelijke scheiding tussen het kleinschalige binnendijkse gebied en het
grootschalige buitendijkse gebied. Als zodanig is deze dijk in combinatie
met het open water dan ook aspectbepalend voor dit oevergebied. Met name
vanaf enige punten op de dijk waar deze een scherpe knik maakt (hoek Nespo Ider/Noorderd ijk, hoek Koopmanspolder, hoek noord/west Onderdijk/Nesbos)
zijn goede oeverzichten over het buitendijkse landschap aanwezig. Slechts in
geringe mate bestaat dit buitendijkse landschap uit overgangszones tussen
dijk en water. Alleen enige smalle stroken land bij de Noorderdijk en
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noord-west Onderdijk zijn buitendijks aanwezig. De Koopmanspolder is wel een
duidelijk aanwezige landschappelijk buitendijkse structuur. Echter door de
vrij hoge omkading van deze polder is deze weinig landschappelijk herkenbaar
als overgangsgebied tussen dijk en water.
De Westfriese Omringdijk is in beheer van het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier. In 1983 besloten GS van Noord-Holland de Westfriese
Omringdijk op de monumentenlijst te plaatsen, omdat de dijk Westfriesland
eeuwenlang heeft beschermd tegen het water van de zee. Het tracé van de dijk
is historisch bepaald, met daarin sporen van de strijd tegen het water.
Vanaf het water gezien gaat het open water abrupt over in de hoge Westfriese
Omrindijk. De bebouwing blijft nagenoeg geheel verscholen achter deze dijk.
Slechts hoge bouwwerken zoals, kerktorens en schoorstenen, alsook het gemaalgebouw rijzen uit boven het niveau van de dijk. Nabij Andijk worden deze
kenmerken doorbroken door een jachthaven locatie.
2.5.

Huidige gebruiksfuncties

Landbouw, buitendijks
De Koopmanspolder is bij 4 tuinders in gebruik als tuinbouwgebied, met als
voornaamste gewassen, aardappelen, bloemkool en bollen. De dijk voor de
gemeente Wervershoof en het buitendijks land bij de Noorderdijk en
Oosterdijk (ca. 15 ha) worden beweid door schapen.
Visserij
Door de geringe diepte van het gebied < 100 cm is het gebied waarbinnen het
project gepland is ongeschikt voor bevissing met netten vanuit de boot.
Een concessies is verleend aan een beroepsvissersvereniging voor het zetten
van palingfuiken. Een groot deel van het jaar worden er geen fuiken geplaatst. Incidenteel wordt vanuit verschillende plaatsen aan het IJsselmeer
(Urk, Lemmer) met de zegen op brasem gevist. Aangezien de brasem een commercieel weinig interessante soort is vindt deze zegenvisserij alleen in het
winterseizoen incidenteel plaats.
Schelpenzandwinning
Aan een inwoner wordt jaarlijks vergunning verleent voor winning van kleine
hoeveelheden schelpzand uit het plangebied.
Jacht
De Dienst der Domeinen verhuurt aan jagers de jacht op het water voor de
gemeenten Wervershoof en Andijk, omschreven als het gebied deel uitmakent
van het IJsselmeer gelegen langs de kust van de gemeente Wervershoof, zich
uitstrekkend voor ongeveer 200 m ten zuiden van het gemaal "De Vier
Noorderkoggen" tot 250 meter oostwaarts van de grens tussen de gemeenten
Wervershoof en Andijk met een oppervlakte van 2.000 ha. De jacht wordt door
maximaal 2 personen uitgeoefend. Het overige water voor de kustlijn van
Andijk tot en met Watersportcentrum Andijk wordt met het oog op het watersportgebruik van dit water niet verhuurd.
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Infrastructuur
In het plangebied van het project is geen infrastructuur aanwezig, behalve
enige ontsluiting ten behoeve van de schapenteelt over de Westfriese Omringdijk naar de Noorderdijk. In de Koopmanspolder bevindt zich een ontsluitingsweg vanaf Andijk over de Westfriese Omringdijk ten behoeve van de
ontsluiting van Watersportcentrum Andijk, het surfstrandje, de parkeerplaats
en de tuinbouwgebieden in de Koopmanspolder.
Recreatie
Recreatie vindt plaats bij het surfstrand en ligweide in de Koopmanspolder.
Hier vertoeven op een vijf na drukste dag (normdag) circa 1.000 personen.
Een parkeerplaats nabij het strand biedt plaats aan circa 200 auto's. Voor
het overige wordt sporadisch buitendijks langs de dijk gewandeld en er wordt
op het open water gesurft.
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3. FUNCTIES VAN VOOROEVERONTWIKKELING
Natuurbouw dient zo te geschieden dat voorwaarden geschapen worden waardoor
allerlei ecosysteem-functies, levensgemeenschappen en soorten binnen het
vooroevergebied of in relatie met het vooroevergebied tot ontwikkeling
komen. De grote open wateren in het IJsselmeerbekken (Klein IJsselmeer, Markermeer, Ketelmeer en Randmeren) hebben een geheel eigen waarde als laagland-zoetwatêrmeer. Met name het feit, dat het hier gaat om een eutroof
aquatisch systeem met geringe waterdiepten en hoge biomassa, maakt het
IJsselmeerbekken van groot belang voor vis en vogelpopulaties. Het betreft
hier "autonome" waarden die in hoofdzaak afhankelijk zijn van voorwaarden in
het IJsselmeerbekken zelf. Veel natuurwaarden op het land en in het
IJsselmeerbekken hangen daarenboven af van de relaties tussen deze twee
verschillende gebieden bestaan. Wegzijging of kwel zijn van invloed op het
voorkomen van vegetaties in de contactzone van deze twee gebieden. De
relaties tussen deze twee gebieden voor vogels is pluriform. Voor
verschillende soortsgroepen en soorten staan de functies fourageren,
pleisteren, ruien, baltsen en broeden in tijd en ruimte over
beide gebieden, in relatie tot elkaar.
Vooroevers kunnen een versterkende en ondersteunende rol hebbeben op
bovengenoemde waarden.
Uitgaande van een referentiebeeld, gebaseerd op een analyse van beschrijvingen van laagland-zoetwater-meren met een hoge graad van natuurlijkheid,
blijkt dat bij een natuurlijk laagland-zoetwatersysteem van grote omvang
langs de randen uitgebreide ondiepe oeverzone en vegetatiegordels voorkomen
die heel verschillend van structuur zijn. Die verschillen worden veroorzaakt
door specifieke omstandigheden zoals waterdiepte, grondsoort, sedimentatiehelling, kwelstromen, waterkwaliteit, peilfluctuaties en begrazing. Het hele
scala van ondiepwater, ondergedoken waterplanten, slik en/of zandplaten,
rietveld en moerasbossen komt er voor.
Juist de ondiepe oeverzones en oevervegetatie gordels blijken zowel voor organismen uit het begin van de voedselketen {bodemorganismen, benthische organismen, vissen) als voor organismen uit de top van de voedselketen (roofvis, vogels) de belangrijkste zone te zijn van het meer. Vooroevers zouden
een nabootsing zijn van deze zone die momenteel op vele plaatsen langs de
kusten van het IJsselmeerbekken ontbreekt
Op basis van het referentiebeeld en de nu in het IJsselmeer aanwezige
waarden is een lijst te maken van soorten, soorts-groepen en
levensgemeenschappen die afhankelijk zijn van brede oeverzones.
3.1.

Abiotische functies

A. Waterkwaliteit
Vooroevers zullen doordat ze een afscherming vormen met het open water en
tevens ondiep zijn een veel geringere opwerveling in de waterkolom hebben.
Bezinking van deeltjes zal leiden tot een verhoogde helderheid van het
water. Deze helderheid van het water in combinatie met geringere turbulentie
leidt geven tot een uitbreiding van de onderwatervegetaties van met name
fonteinkruiden, die op zijn beurt weer leidt tot een verhoogde sedimentatie
-10-

deeltjes in het water. Door de aangroei van onderwatervegetaties wordt de
kans op het ontstaan van algenbloei eveneens gereduceerd. De negatieve
gevolgen van algenbloei zoals zuurstofloosheid van de waterkolom wordt
zodoende voorkomen. De grotere helderheid van het water in combinatie met
waterplantengroei en geringere turbulentie leidt tot een afname van de
concentratie opgeloste voedingsstoffen (P en N) in de waterkolom.
B. Oeverbescherming
Gebleken is dat brede vooroevers, de achterliggende buitendijkse gebieden
goed kunnen beschermen tegen afslag en erosie. Het behoud van bestaande
waardevolle oeverzones kan door de aanleg van een vooroever geschieden.
Vooroevers breken de golven waardoor erosie en afslag gereduceerd wordt en
ook stopt het sedimenttranspórt van de oeverzones naar diepere delen van het
open water.
C. Zonering en buffering
Vooroevers kunnen zowel een fysieke barrière als een visuele barrière vormen
in die gevallen dat zones met natuurwaarden door recreatie verstoord danwei
bedreigd worden. De aanleg van dammen en ondiepten kan ervoor zorgen dat gebieden niet meer vanaf het water te betreden zijn. Brede vooroeverstroken
met rietvegetaties of moerasbos deelt een gebied visueel in tweeen waardoor
verstoring kan worden opgeheven zonder dat recreatieve activiteiten beperkt
moeten worden. Vooroevers kunnen ook als buffer fungeren in die gevallen dat
het van belang is om achterliggende waardevolle gebieden af te schermen van
de invloed van vervuild of voedselrijk water.
3.2.

Biotische functies

3.2,1. Biotische functies in de voorlanden
A. Contactzone water-oever-land
De contactzone tussen water en het land wordt normaliter gevormd door een
enigzins ontwikkelde oeverzone. Deze oeverzone is een overgangsgebied waarin
een geleidelijke verloop is van de "droge fase" naar de "natte fase". Het
zijn juist deze overgangen die vanuit het oogpunt van diversiteit en productiviteit van het ecosysteem van groot belang zijn. Doordat in de gradiënt
van droog naar nat allerlei parameters een verschillende grootheid hebben,
(diepte, temperatuur, lichtinval, expositie, dynamiek) biedt deze zone
plaats aan vele organismen en levensvormen. Oever- en waterplanten kennen
een zeer rijke epiphytische flora en fauna die op de ondergedoken delen van
de planten voorkomen. Tezamen met het fytoplankton, de benthische primaire
producenten en de hogere planten vormen zij een milieu met een hoge productie. Secundaire producenten zoals macrofauna-elementen komen als gevolg
hiervan in hoge dichtheden voor en kenmerken zich ook door een hoge diversiteitsgraad in vergelijking met die van het open water. Met name voor jonge
vissen is deze zone van groot belang. Naast het feit dat de diversiteit van
de zone aan meedere vissoorten paaigelegenheid biedt vinden de jonge stadia
van de verschillende vissoorten in deze zone ook genoeg beschutting en geschikte fourageeromstandigheden. De combinatie van hogere watertemperaturen,
dekking en een hoog voedselaanbod vormt de oeverzone het ideale milieu voor
jonge vis.
-11-

B. Ecologische infrastructuur
Vooroevers die zich in een langgerekte vorm langs de kusten van het IJsselmeerbekken uitstrekken zullen een rol vervullen in de migratiemogelijkheden
van organismen langs deze kust. Hoewel de Otter momenteel niet meer voorkomt
zou bij een toekomstige herintroductie juist deze soort in vooroevers een
optimaal tussenstation vinden bij expansie van het leefgebied of verspreidingsgebied. Ook voor trekvogels die vaak middels gestuwde trek in een smalle trekbaan langs de IJsselmeerkusten doortrekken kunnen de vooroevers als
tussenstation functioneren.
C. Biotopen voor vissen
Voor bepaalde vissoorten zullen vooroevers nieuwe vestigingsplaatsen zijn.
De snoek die afhankelijk is van een groot doorzicht en een rijke waterplantenvegetatie kan binnen de vooroevers weer geschikte leef- en voortplantingsomstandigheden aantreffen. Gebleken is dat met name de oevers van de
Friese kust en de Gouwzee, de belangrijkste paaigebieden zijn voor baars en
snoekbaars. Juist dit soort milieu's van rietoevers en met waterplanten begroeide ondiepe zones worden in het vooroeverproject Onderdijk-Andijk nagestreefd.
D. Broedbiotopen voor vogels
De voedselrijkdom van het IJsselmeerbekken op het gebied van vis, bodemorganismen zoals muggelarven, vlokreeften en tweekleppigen, biedt aan vele
vogels de gelegenheid tot fourageren. Het tekort aan geschikte broed- en nestelplaatsen is vermoedelijk de reden dat een aantal vogelsoorten in geringe
aantallen in het IJsselmeerbekken voorkomt. Als voorbeeld kan een soort als
de fuut dienen. Deze viseter komt op enkele plaatsen in grote getale in
kolonies langs de randen van rietvelden tot broeden. Het tekort aan dit
soort aan open water grenzende rietvegetaties in bv. het Markermeer beperkt
hoogstwaarschijnlijk het aantal futen dat hier broedt.
E. Pleisterplaatsen
Voor veel vogelsoorten fungeert het IJsselmeerbekken als een verzamelgebied
aan het einde van het broedseizoen. Tevens is het naast een van de belangrijkste zoetwater-overwinteringsgebieden voor watervogels in Noord-west Europa, ook een belangrijk doortrekstation voor steltlopers, watervogels,
sterns en meeuwen. Deze vogels zijn slechts een deel van de tijd actief met
bijvoorbeeld fourageren. Een ander deel van de tijd wordt besteed aan slapen, rusten en poetsen. Voor deze functies hebben de vogels behoefte aan geisoleerde rustige plaatsen waar verstoring door menselijke activiteiten nagenoeg afwezig is. De vogels blijken een voorkeur te hebben voor aan het water grenzende open terreinen met uitzicht op het open water en vrije aan- en
afvliegroutes. Vooroeverontwikkeling in de vorm van aan het open water grenzende kale zandplaten of slikvlakten zullen naar verwachting gaan functioneren als pleisterplaatsen voor vele vogels. De aanwezigheid van vele luwe
hoeken op het water binnen de vooroevers biedt bij zwaar weer aan watervogels {kuifeend, tafeleend, toppereend en nonnetje) belangrijke rustgebieden.
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F. Ruiplaatsen
Watervogelsoorten zoals eenden en ganzen zijn een bepaald deel van het jaar
nagenoeg immobiel wanneer tijdens de ruiperiode het vliegvermogen afwezig
is. In deze kwetsbare periode zijn deze vogels dan ook afhankelijk van
oeverzones en moerasgebieden waarin ze dekking en rust vinden. De
afwezigheid van grondpredatoren is hierbij van belang. Ook is van belang dat
deze vogels in de nabijheid van de plaats waar ze dekking aantreffen voor de
korte tijd die de rui in beslag neemt ook genoeg voedsel kunnen vinden. De
combinatie van brede oevervegetaties en ondiepe luwe wateren zijn de
belangrijkste ruigebieden. Ondiepe lagunes met drogere delen en of moeras/
rietvegetaties dienen in de vooroeverontwerpen aanwezig te zijn. Andere watervogelsoorten zoals kuifeend en tafeleend hebben er baat bij wanneer zij
tijdens de ruiperiode in luw water kunnen verkeren vanwaar zij slechts een
korte afstand verwijderd zijn van hun belangrijkste voedselbronnen (driehoeksmosselen) in het diepere water of langs steenglooiingen. Voor deze
soorten is het van belang om ondermeer vrije in- en uitzwemmogelijkheden van
het open water naar de vooroever te creëren.
G. Fourageergebieden
Ondiepe oeverzones en buitendijkse gebieden zijn van belang als fourageergebied van vele vogelsoorten. Buitendijkse graslanden zijn in het winterhalfjaar van belang als fourageergebied voor bijvoorbeeld smient, wintertaling
en enkele ganzensoorten. Slikkige oevers en drassige vegetaties zijn voor
vele soorten steltlopers een goed fourageerbiotoop. Voor de blauwe reiger en
de roerdomp zijn de moerasvegetaties en de overgang naar het ondiepe water
van belang, terwijl voor een soort als de lepelaar ondiepe visrijke wateren
een grote rol spelen. Door bij de vooroeverontwikkeling het areaal van deze
biotopen te vergroten zal voor veel van deze soorten de waarde van het Usselmeerbekken als fourageergebied toenemen. De verbetering van de visstand
door de positieve uitwerking van vooroevers op het voortplantingssucces van
verschillende vissoorten zal in de bijdragen aan een grotere rol van het
IJsselmeerbekken voor zaagbekken. Ondiepe luwe oeverzones zijn momenteel
begroeid met fonteinkruidenvegetaties. Deze vegetaties vormen een
belangrijke voedelsbron voor plantenetende vogels. Tevens vormen deze velden
door hun rijkdom aan macrofaunaorganismen ook een goede fourageerbiotoop
voor jonge watervogels die afhankelijk zijn van kleine fauna-organismen. Het
voorkomen van de kleine zwaan lijkt in het winterhalfjaar sterk te kunnen
toenemen wanneer genoeg fonteinkruidvelden aanwezig zijn. Een uitbreiding
van deze waardevolle vegetaties door vooroeverontwikkeling schept hoge
verwachtingen.
H. Vegetatiesuccessie
Bij de afsluiting van het Ussêlmeer is een abrupt einde gekomen aan een
dynamisch milieu waar sedimentatie en erosie onder invloed van de
getijdenbewegingen het ontstaan en verdwijnen van successiereeksen
beheerste. Op dit moment bestaan vegetaties op de overgebleven oeverzones en
buitendijkse gebieden voor zover het niet de omkade graslanden betreft,
voornamelijk uit oude rietvegetaties of wilgenstruwelen. Doordat aan de
waterzijde van deze gebieden alleen erosieprocessen een rol spelen zijn de
typerende beginstadia uit de verlandingsreeksen van oevervegetaties nagenoeg
afwezig. Door opnieuw flauwe overgangen te maken van het land naar het water
-13-

en deze te beschermen tegen afslag door vooroevers kunnen deze reeksen
gedeeltelijk weer op gaan treden. Naar verwachting zal door vooroeverontwikkeling het areaal biezen- en zeggevegetaties toenemen. Op meer dynamische plaatsen kunnen tijdelijk weer begroeingen ontstaan waarin
moerasandijvie een belangrijke rol speelt. Op de meer luwe minder dynamische
plaatsen zal langzaamaan een verlanding optreden. Anderzijds is het zo dat
door het rietmaaibeheer op de buitendijkse oeverlanden de successie naar elzen/wilgenbroekbos nauwelijks tot ontwikkeling is gekomen. Dit is het gevolg
van de keuze om het geringe areaal aan deze rietlanden met hun specifieke
waarden te bewaren ten koste van de ontwikkeling van broekbossen. Doordat
bij vooroeverontwikkeling het areaal aan buitendijkse oeverlanden naar
verwachting zal toenemen kan hierdoor ook plaatselijk de ruimte ontstaan om
elzen/wilgenbroekbossen tot ontwikkeling te laten komen. Op kleine schaal
kunnen aan de randen van aangelegde zandstranden vegetaties ontstaan uit de
pioniersfase van vochtige duinvalleien. Het behoud van deze vegetaties zal
geheel afhangen van de dynamiek die op deze strandjes wel of niet aanwezig
blijft.
I. Floristische diversiteit
De bestaande buitendijkse oeverlanden staan momenteel door hun geringe diepte (de afstand van dijk naar open water) erg onder invloed van het voedselrijke IJsselmeerwater. Schrale kruidenrijke vegetaties zijn daardoor
nauwelijks aanwezig. Een situatie met een vooroeverzone schept mogelijkheden
voor dergelijke vegetaties. Elders is al gewezen op de filterende en waterkwaliteitsverbeterende functies van een vooroever.

3.2.2. Biotische functies in relatie met het achterland
A. Pleisterplaatsen
De ontwikkelingen in het cultuurland doen in toenemende mate afbreuk aan de
rust- en schuilfuncties, die het vroeger had voor vele vogelsoorten.
Doorsnijdingen van rustgebieden door wegen, door urbanisatie en de
intensivering van de landbouw zorgen ervoor, dat voor vele vogels minder
geschikte pleisterplaatsen aanwezig zijn. De huidige buitendijkse
oeverlanden, platen en waarden, blijken van eminent belang voor vogels die
op het land fourageren, maar daar geen geschikte rustige pleisterplaatsen
meer aantreffen. Met name voor ganzen, eenden en steltlopers zal een
uitbreiding van oeverzones waarin de rust gegarandeerd is, van groot belang
zijn.
B. Broedplaatsen
Gelijk aan A geldt dat ook het aantal geschikte broedlocaties voor vele vogelsoorten op het vasteland sterk afneemt. Voor soorten als Lepelaar, Visdief en Roerdomp, kan een vooroevergebied nieuwe vestigingsmogelijkheden
bieden.
C. Ecologische infrastructuur
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Op plaatsen waar binnendijks reeds uitgebreide moeras en oeverzones langs
meren en wateren aanwezig zijn, kunnen vooroevers bijdragen aan de verspreidings- en verplaatsingsmogelijkheden van organismen naar en van deze binnendijks gelegen gebieden.

-15-

4.

BELEIDSKADER EN ONTWIKKELINGEN

In het Integraal Beleidsplan IJsselmeer wordt veel aandacht besteed aan het
belang van oeverzones en de mogelijkheid om deze zones door natuurbouw uit
te breiden. Met name het versterken van de ecologische functies van de
oeverzones voor het gehele ecosysteem van het IJsselmeer worden met nadruk
als beleidsprioriteit genoemd.
4.1.

Beleidskaders

In het Natuurbeleidsplan (NBP), stelt men zich onder meer tot doel het
ecologisch functioneren van het IJsselmeer- en Randmerengebied te verbeteren. Uitbreiding van ecologisch waardevolle ondiepe oeverzones en een
versterking van de relaties van het IJsselmeer en Randmerengebied met het
aangrenzende land zijn inrichtingsmaatregelen die hieruit voortvloeien. De
in het NBP geformuleerde doelstellingen zijn voor een groot deel terug te
vinden in het project Onderdijk. Het actief ontwikkelen van natuurgebieden,
het verbeteren van ecologische verbindingszones en het versterken van uitbreiden van specifieke ecologische functies die het ecosysteem van het IJsselmeer ondersteunen zijn doelstellingen die in het project Onderdijk worden
nagestreefd. Gelet op het feit dat er hier sprake is van een situatie "werk
met werk" waarbij het vrijkomen van grote hoeveelheden slib en het aanwezig
zijn van zand, als gevolg van het uitdiepen van het drinkwaterbekken Andijk,
leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing. Het project is een proefproject
uitvoering NBR
In de Derde Nota Waterhuishouding wordt een stimulerend beleid ten aanzien
van het ontwikkelen van natuurlijke vooroevers gepropageerd, terwijl ook
vooroevers genoemd worden in het kader van een proefproject in het IJsselmeer in samenwerking tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
4.2.

Integratie vooroeverontwikkelina met bestaande andere ontwikkelingen

Vooroeverontwikkeling dient zoveel mogelijk samen te vallen met bestaande en
toekomstige waterstaatkundige werken in het IJsselmeergebied. Er dient een
afstemming te komen tussen wensen en noodzaken voortkomend uit natuurbouwontwikkeling en de mogelijkheden die er liggen om dit te combineren met uitdiepingen, vaargeulen, baggerstortingen in IJsselmeergebied, dijkverhogingen
en bescherming van buitendijkse landen. Specifieke raakvlakken in dit kader
zijn:
A.

In de jaren 1989 tot en met 1991 komt uit het spaarbekken van de PWN
ongeveer 2 miljoen m3 baggerspecie en zandig materiaal vrij, die ten dele
voor de handel weinig interessant is. Dit heeft tot gevolg dat deze
specie op bepaalde locaties weer in het IJsselmeer of in het spaarbekken
wordt teruggestort. Vrije storting van bagger heeft in de regel nadelige
effecten op het ecosysteem van het IJsselmeer. Door deze bagger nu aan te
wenden voor vooroeverontwikkeling kan door een gecontroleerde wijze van
storting (binnen beschermende dammen en met voorzieningen zoals
slibkisten) de negatieve effecten van storting sterk gereduceerd worden.
Er zal uitsluitend met schone specie worden gewerkt- klasse-I specie-.
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B. Het aanwenden van baggerspecie ten behoeve van natuurbouw heeft tevens
tot voordeel dat er bespaard kan worden op de aanlegkosten van vooroevers. De vrijkomende specie kan namelijk relatief goedkoop beschikbaar
komen voor natuurbouw. Anderzijds kan vanuit natuurbouw een deel van de
transportkosten van baggerlocatie naar vooroeverlocatie bekostigd worden,
of kan het zelfs zo zijn dat de transportkosten naar de vooroeverlocatie
lager zijn dan de kosten van transport van baggerlocatie naar
stortingslocatie.
C. Vanuit de oeverrecreatie bestaat een behoefte aan een uitbreiding van
voorzieningen. Vooroeverontwikkeling met enkele op recreatie gerichte
aspecten kan ook leiden tot hogere ecologische waarden van de oeverzone.
Door in tijd en ruimte recreatie ten opzichte van natuur te zoneren
kunnen deze twee belangen binnen vooroevers gecombineerd worden met
relatief weinig kwaliteitsverlies. Vooroevers zullen een wezenlijke
bijdrage leveren aan de meerwaarde van de oevers ten behoeve van de
recreatieve natuurbeleving. Vooroeverontwikkeling zal een kwalitatieve
verbetering inhouden van de landschappelijke ervaring van de recreant.
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5.
5.1.

AANLEG EN INRICHTING
Uitgangspunten voor inrichting per seizoen

5.1.1. Erosie
In het IJsselmeer wordt in de zomer een streef peil van -20 cm NAP
gehanteerd, terwijl dit in de winter dit zakt tot -40 cm NAR Door deze
peilen vindt de invloed van golfslag plaats op een relatief klein deel van
de oevers waardoor er een eroderende werking ontstaat, die resulteert in
steile klifkust-strandjes. De oorspronkelijke, uit de Zuiderzeetijd
stammende reliefverschillen van de onderwaterbodem dreigen door een erosieproces langzaam maarzeker te verdwijnen, terwijl alleen sedimentatie
plaatsvindt in diepere delen (bezinking). Bij de aanleg van vooroevers ten
behoeve van natuurontwikkeling dienen deze zaken in ogenschouw te worden genomen. Het verontdiepen van oeverzones zonder een zekere mate van bescherming tegen erosie zal leiden tot een erosie van deze ondiepten. Binnen enige
jaren zullen plaatselijke verontdiepingen nagenoeg verdwenen zijn doordat de
gestorte specie zich over een zeer brede zone zal gaan verspreiden.
5.1.2. Dammen en kaden
Analoog aan de situatie in het Grevelingenmeer en Veerse Meer zal bij vooroeverontwikkeling in het IJsselmeergebied uitgegaan worden van harde oeververdedigingen die aan de kant van het open water de vooroeverzones beschermen. De stuwingshoogten in het Klein IJsselmeer in combinatie met de grote
strijklengte maakt de aanleg van verdedigde vooroevers noodzakelijk. Omdat
bij de ontwikkeling van vooroevers in het IJsselmeergebied veelal natte baggerspecie in ondiepe waterzones gestort gaat worden is het noodzakelijk om
dit storten binnen omkade gedeelten te laten plaatsvinden. Anders dreigt immers het gevaar dat deze slappe bagger zich over een zeer breed gebied gaat
uitspreiden (talud minimaal 1:70) alvorens het bezinkt. Tevens biedt het opspuiten binnen kaden het voordeel dat met behulp van slibkisten, de hoeveelheid slibdeeltjes in het retourperswater sterk gereduceerd kan worden. Het
verdedigen van de vooroeverzone met harde structuren tegen erosie en de
noodzaak om voor het storten van bagger een omkading te gebruiken leidt tot
het logische concept dat aanleg van vooroevers plaats vindt binnen een casco
van dammen. Het uitgangspunt van het gebruik van harde verdedigingsvormen
door middel van kaden en dammen is dat deze zo minimaal mogelijk dienen te
worden uitgevoerd, in zoverre dat verdediging noodzakelijk is om erosie tegen te gaan en de globale aanlegvorm van de overgrote delen van de kaden en
dammen onder het zomerpeil te houden. Alleen in de winter zullen de dammen
10 tot 20 cm boven water uitsteken. Het gebruikte materiaal dient van dusdanige aard te zijn dat de kaden en dammen begroeid kunnen raken met riet of
andere oevervegetaties.
Slechts op plaatsen, waar bijvoorbeeld een hoog zandlichaam of recreatieve
voorzieningen beveiligd moeten worden, zal de kade of dam groter en hoger
worden. In de plannen van dit project zullen deze harde verdedigingen niet
meer dan circa 75 tot 100 cm boven water uit gaan steken. In alle gevallen
zal getracht worden harde verdedigingswerken door oevervegetatieontwikkeling te laten begroeien.
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5.1.3. Doorstroming
De vooroever zal qua vorm een ondiep oeverland zijn omgeven door een harde
verdediging. Dit heeft als consequentie dat het water in de vooroever afgesloten dreigt te raken van het open water van het IJsselmeer. Hoewel dit een
gunstig aspect kan zijn wanneer men poogt om de vooroever af te schermen van
de sterk eutrofierende invloed van het IJsselmeer op de vooroever, dreigt
anderzijds met name in de zomer, verslechtering van de waterkwaliteit, waardoor botulisme op zou kunnen treden. Gekozen is derhalve voor een halfdoorlaatbare bescherming zodat een optimale uitwisseling van organismen vanuit
het IJsselmeer naar de vooroever en vice versa aanwezig is (bijvoorbeeld
jonge vis die dieper water opzoekt). Hiertoe dienen in- en uitstroom-openingen aanwezig te zijn. Ervaringen in Zeeland bij vooroeverprojecten geven
aan dat om de circa 120 meter een doorstroomopening in de harde dam aanwezig
moet zijn, om de waterkwaliteit en uitwisseling optimaal te houden. Op
plaatsen waar ook amfibische recreatie is voorzien, is extra rekening gehouden met doorstroming, door middel van extra grote in- en uitstroomopeningen
waardoor de mogelijkheid van watercirculatie optimaal is.
5.1.4. Dynamiek
Om te voorkomen dat na aanleg een te sterke dichtgroeiing van de vooroever
gaat optreden dient er voor gezorgd te worden dat de dynamiek in de vooroever groot genoeg is. Dit kan met name geregeld worden door de maat van inen uitstroming via de doorstroom openingen te veranderen. Bij het ontwerp
van de dammen en de doorstroomopeningen zal gekozen worden voor een aanlegvorm waarbij na verloop van tijd zonder hoge kosten de mate van doorstroming
veranderd kan worden. Dit is van belang om zowel de waterkwaliteit te kunnen
sturen en ook om het openhouden van de lagunes en het zanderig houden van de
bodem in bepaalde zones te kunnen manipuleren. In eerste instantie gaan de
gedachten uit naar schanskorven in en nabij de doorstroomopeningen. Deze
schanskorven kunnen als gehele pakketten makkelijk verplaatst en verlegd
worden.
5.2.

Specifieke inrichting (zie plankaart)

5.2.1. Rietlanden
Rietlanden zullen een gemiddelde aanleghoogte krijgen van -10 cm NAR Dit
betekent dat de rietlanden 's zomers een drooglegging hebben van circa 10
cm, terwijl 's winters een drooglegging van circa 30 cm wordt bereikt. Aangezien door opwaaiing de waterhoogtes in het IJsselmeer sterk fluctueren zal
zowel 's zomers als 's winters veelvuldige inundatie van de rietlanden optreden. Bij het opspuiten zullen enige hoogteverschillen in het rietland
aangebracht worden, waardoor er gradaties van nat naar zompig en droog rietland zullen ontstaan.
5.2.2. Biezenvelden
Langs de randen van de rietvelden zullen ondiepe gordels ontstaan die in
principe geschikt kunnen zijn voor biezenontwikkeling. Er zal moeten blijken
hoe de fysisch-chemische milieucomponenten zich in de vooroever ontwikkelen
teneinde biezenvegetatie-ontwikkeling mogelijk te maken.
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5.2.3. Inundatie grasland
Onderlangs de Westfriese Omringdijk wordt een grasland aangelegd. Dit grasland wordt omgeven door een lage kade {circa +60 cm NAP). In de winter en
het voorjaar kan dit grasland op natuurlijke wijze inunderen wanneer tijdens
stuwing aan de Noordhollandse kant van het IJsselmeer de waterstand verhoogd
wordt. Tijdens stuwing stroomt IJsselmeerwater over de kaden en over de
schotten in de uitlaatopeningen het grasland binnen. Wanneer stuwingshoogten
weer afnemen stagneert het water achter de schotten en blijven de laagste
delen van het inundatiegrasland onder water staan. Nadat reproductie en
groei van vispopulaties heeft plaatsgevonden, kan door openzetten van de
schotten in de uitlaatopeningen het visgebroed de vooroeverzone inzwemmen.
Na droogvallen is het gebied geschikt voor inscharing van vee (aanleghoogte
grasland 0 tot -40 cm NAP).
5.2.4. Moerasbos
Moerasbosontwikkeling zal via de natuurlijke weg plaats moeten vinden. De
aanleghoogten voor het moerasbos variëren van 0 cm NAP tot circa +60 cm NAP.
Het moerasbos met z'n vele contactzones met het open water zal het karakter
hebben van een wilgen-broekbos op de natste delen, overgaand in een
wilgen-elzen-broekbos op de hogere drogere randen. Deze hogere delen zijn
ook van belang om bij hoge waterstanden bosorganismen een droge veilige
schuilplaats te bieden.
5.2.5. Visdiefkolonie-pleisterplaats
Teneinde een veilige en optimale broedplaats te creëren voor stemachtigen,
wordt een hoog en droog gelegen zandlichaam opgespoten. Dit lichaam zal een
drooglegging van circa 120 cm krijgen in de zomer. Deze drooglegging is
gekozen om de op dit lichaam broedende vogels bescherming te bieden tegen
overstrominVoor bijvoorbeeld de visdief vormt dit een optimaal broedbiotoop.
Langs de randen van dit zandlichaam kan de droge rietzone een geschikte
broedplaats voor rietvogels, en mogelijk de lepelaar worden. Buiten het
broedzeizoen zal dit zandlichaam een aantrekkelijke rust- en pleisterplaats
zijn voor vele vogelsoorten, waaronder steltlopers en sterns.
5.2.6. Open water
Getracht wordt om daar waar het niet noodzakelijk is voor de verontdieping
de bestaande kale zandbodem te behouden. Door te werken met spuitkaden rond
de verontdiepingen moet voorkomen worden dat de gehele vooroeverzone bedekt
raakt met een type bodemslib. Doelstelling bij de aanleg is om door een optimale situering van de doorstroomopeningen en het beperken van het verspreiden van slib, een deel van de huidige zandige bodems te houden.
5.2.7. Llitlaatgemaal
Het bestaande uitlaatgemaal vormt bij de aanleg van de vooroevers een probleem van waterstaatkundige aard, maar ook van milieutechnische aard. Momenteel loost de gemaaluitlaat direct op de toekomstige vooroeverzone. Dit
heeft nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit in dit gebied daar deze lozing vaak erg voedselrijk water bevat. Het gaat hierbij om zowel vervuilende
componenten afkomstig uit rioolwaterzuiveringsinstallatie te Wervershoof
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alsook om componenten uit de agrarische sector. Door uitbreiding van de
waterzuivering Wervershoof en de daar toe te passen defosfatering zal de
waterkwaliteit verbeteren.
Door het uitgeslagen water middels twee strekdammen verder weg naar een
lozingspunt in het diepe water van het IJsselmeer te geleiden wordt
voorkomen dat de vervuilende invloed een nadelig gevolg heeft voor
natuurwaarden en zwemwaterkwaliteit. De verbetering van de
zwemwaterkwaliteit zal hoogstwaarschijnlijk zowel voor de recreatievoorzieningen bij Andijk als voor de reeds bestaande voorzieningen bij het Nesbos
gelden. In de constructie van de strekdammen is rekening gehouden met
onbelemmerde uitstroming van het uitslagwater van het gemaal naar het
diepere water (conform de eisen van het Waterschap Westfriesland). De
uitstroomopening wordt bij gemaal minimaal 70 meter breed. De uitstroombreedte zal halverwege 120-140 meter zijn. Door de aanleg van een strekdam
aan de noord zijde welke uitsteekt in diep water wordt verzanding in uitstroomopening voorkomen.
5.2.8. Inlaat Koopmanspolder
Teneinde het waterbeheer in de Koopmanspolder goed te kunnen blijven uitvoeren dient bij de aanleg van het recreatiestrand nabij Andijk een voorziening
te worden getroffen waarmee de water inlaat van de Koopmanspolder gegarandeerd is. Een duiker of een smalle toevoersloot zou hierin kunnen voorzien.
5.3.

Aanleamethodiek

5.3.1. Fasel
De buitenrand van de vooroever wordt nagenoeg geheel omdijkt door een lage
verharde en verdedigde kade of dam. Deze omdijking vormt het casco waarbinnen gewerkt kan worden. Het casco fungeert in een later stadium ten behoeve
van het vasthouden van de aangelegde vormen van de vooroever. Bij de aanleg
dient het ter ondersteuning van het opspuitingswerk. Het casco moet voorkomen dat een te groot deel van het losse slib in het IJsselmeer terechtkomt
waardoor vertroebeling van het aquatische milieu zou optreden.
5.3.2. Fase g
Langs de binnenzijde van het casco wordt met zand, dat er plaatse aanwezig
is, spuitkaden aangelegd. Deze spuitkaden volgen vanaf de verharde kaden de
buitenvormen van de in de vooroever aan te leggen verontdiepingen.
5.3.3. Fa?e 3
Binnen de nu aangelegde spuitkaden wordt specie en zand opgespoten tot een
hoogte die berekend is als de opspuithoogte die nodig is om na inklinking en
indroging de gewenst ontwerphoogte ten behoeve van de functies te verkrijgen.
5.3.4. Fase 4
Na inklinking wordt op verschillende delen de vegetatie-ontwikkeling gestimuleerd door het uitzaaien danwei over kleine oppervlakte-aanplanten van
riet of het versnipperen en onderploegen van wilgentenen/snippers. Op andere
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plaatsen wordt niet ingegrepen in de vegetatie-ontwikkeling. Deze aanzet
voor de vegetatie-ontwikkeling is bedoeld om het slib op minimale wijze vast
te leggen zodat in de volgende fasen het slib zich niet alsnog over de gehele vooroever gaat verspreiden.
5.3.5. Fase 5
Nadat de specie en het zand voldoende zijn ingeklonken en een zekere mate
van stabiliteit heeft bereikt worden de spuitkaden rond de verontdiepingen
weggehaald. Hierbij wordt de overgang van verontdieping naar open lagune zo
geleidelijk mogelijk uitgevoerd.
5.3.6. Fase 6
Tot slot worden in het casco dat nog steeds als een gesloten geheel rond de
vooroever ligt, de openingen in de harde verdediging gemaakt. Op de plaatsen
waar surfers en watersporters geweerd worden, blijven er onderwaterdrempels
van steen aanwezig. In de overige openingen zal voorzover noodzakelijk, enige bodemerosiebeschermende voorzieningen aanwezig blijven.
5.4.

Inrichting en zonering

5.4.1. Uitgangspunten
De vooroevers aan te leggen in het kader van natuurbouw hebben als primaire
functie het verhogen van de natuurwaarden van de oeverzone en het vergroten
van de ecologische potenties van de zone's; oever, ondiep water, diep Usselmeer. De paaimogelijkheden voor vis, paaimogelijkheden voor vis, subveense vegetaties, oevervegetaties en vestigingskansen voor broedvogels zullen
sterk toenemen. Gelet op deze natuurontwikkelingsfunctie dient recreatief
medegebruik een zodanige vorm en afmeting te hebben dat het toekomstig gebruik past binnen de functie natuurontwikkeling.
5.4.2. Kaders: ruimte
5.4.2.1. Zone 1
Het noordwestelijke deel (uitlaat gemaal tot Nesbos), heeft een natuurfunctie. Het gebied bestaat uit ondiep water met platen van zand en slib. Dit
betekent dat in dit deelgebied geen enkele vorm van verontrusting of
verstoring dient plaats te vinden, danwei deze verstoring zoveel mogelijk
moet worden vermeden.

5.4.2.2. Zone 2
Het zuidoostelijke deel (Koopmanspolder tot uitlaat gemaal) bestaat uit een
gebied met slenken van ondiep water waarbinnen in het noordelijk deel, dat
voor natuufunctier bestemd is, een zonering plaatsvindt in zuidoostelijke
richting naar een toenemend recreatief medegebruik. Natuurwaarden en
vergroting van de ecologische potenties blijven hier echter hoofdfunctie.
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5.4.2.3. Zone 3
Het oostelijk deel (voor Koopmanspolder) krijgt als functie recreatie. Voorzien wordt in goede recreatie-infrastructurele voorzieningen. Bij de inrichting zal aandacht worden besteed aan mogelijke natuurfuncties en milieuvriendelijke aanleg.
5.4.3. Kaders-aebruik
5.4.3.1. Zone 1
Het noordwestelijk deel zal recreatieve zin een functie kunnen vervullen als
gebied met enig gebruik voor natuur-educatie. Recreatie mag de primaire
functie van natuurontwikkeling niet negatief beïnvloeden. De inrichtingsvoorzieningen zullen dan ook een uitgesproken "natuurlijk" karakter hebben.
- Als voorziening wordt gedacht aan een voetspoorroute die onderlangs de
Nesdijk aan de buitenzijde loopt. Dit voetspoor zal toegankelijk zijn vanaf de noordzijde en nabij het uitlaatpunt van het gemaal.
- Aansluitend op het voetspoor komt er in het zuidoostelijke deel (nabij het
uitlaatgemaal) een schuilhut/observatiehut die uitzicht biedt op de meest
interessante plaatsen van de vooroever. De toegang van de schuilhut moet
goed beschut zijn en dient een "avontuurlijk" karakter te krijgen.
- De scheiding tussen voetspoor en natuurgebied dient een natuurlijk fysieke
scheiding te zijn. Aan de natuurbouwzijde zal een brede sloot, danwei een
nat rietland de overgang en tevens de scheiding vormen naar het natuurgebied. Het inlopen van honden dient voorkomen te worden, honden mogen alleen aangelijnd worden meegevoerd.
5.4.3.2. Zone 2
Vanaf het gemaal, tot aan de toegang tot de recreatie zone zal gelijk aan
zone 1 hier natuurontwikkeling de primaire functie zijn van het gebied. Dit
houdt in dat er ongeveer gelijkvormige recreatievoorzieningen en recreatieve
gebruiksvormen wenselijk worden geacht zoals ïn zone 1.
- Vanaf het gemaal tot aan de toegang stofzone 3 zal een voetspoor aangelegd
kunnen worden. Dit voetspoor kan over de "Lage Dijk" lopen en aansluiten
op de ontsluitingen bij zone 3.
- Een toegangspad vanaf de ontsluiting bij de Koopmanspolder sluit aan op
een ophaalbrug of plankierenbrug. Het toegangspad zal alleen te voet toegankelijk zijn en dient duidelijk voorzien te zijn van aanwijzingen met
betrekking tot de toelaatbare gebruiksvormen. Surfers dienen door goede
informatie geweerd te worden uit deze zone. Vanaf 1 september zal door het
ophalen van de brug of het verwijderen van de plankiers de toegang tot bepaalde delen van het moerasbos worden gesloten.
- Teneinde surfers te verhinderen via de opening met het open water de "lagune" binnen te komen wordt in deze opening een ondiepe stenendrempel net
onder de waterlijn aangebracht.
- De doorstroomopeningen aan de buitenzijde van de vooroevers, zal van voldoende afmeting moeten zijn om aan goede waterkwaliteit gedurende het zomerseizoen te waarborgen.
Vanaf de oostrand van de lagune tot aan het permanente recreatiegebied (zone
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zal een moerasbos een visuele buffer vormen tussen zone 3 en zone 2. Dit
moerasbos zal langs de rand toegankelijk zijn. Het moerasbos dat een zeer
nat karakter zal hebben (broekbos) zal alleen betreedbaar zijn via een pad
(plankenpad) dat door de natste delen een route vormt. Via dit plankenpad
zijn enige visplaatsen langs de "boslagune" en op de buitenrand van de vooroever, als ook een vogelobservatiepunt te bereiken. Door nu rond begin
september de toegang naar de noordelijke lob, middels het weghalen van enige
plankendelen, te bemoeilijkt wordt de rust beter gewaarborgd:
- De afscheiding tussen het moerasbos en zone 3 zal geschieden in de vorm
van een zeer natte rand, met water, riet en wilgenstruweel.
- Het pad zal deels op de drogere delen in het bos via een voetspoor aansluiten op andere delen plankenpad over de nattere delen van het bos.
- Visstekken aan de "boslagune" en buitenrand van het bos zijn bereikbaar
via dit pad. De visstekken zelf zullen bestaan uit platforms, die droog en
enigzins recht zijn.
- Het observatiepad zal bestaan uit een eenvoudige molest-bestendige voorziening van wilgen, schermen en takkenranden. Het observatiepad is
bereikbaar via het plankenpad.
5.4.3.3. Zone 3
Deze zone wordt ingericht voor recreatief gebruik voornamelijk gericht op
dagrecreatie met een hoogwaardige kwaliteit en aantrekkelijkheid. De vormen
van recreatie zwemmen, zonnen en surfen zullen goed worden gescheiden. Het
totaal aantal bezoekers op het drukste uur zal ongeveeer ca. 1.250 personen
bedragen. Het is de bedoeling een ruime groenvoorziening aan te brengen
(voor luwte). Ten-einde naast de strand- en amfibische recreatie zo veel
mogelijk de gelegenheid te geven aan wandelaars en fietsers om het gebied te
bereiken zullen wandelroutes en fietsvoorzieningen aangebracht worden. De
wandelpaden zullen aansluiten op de natuurpaden in het overgangs- en
natuurbouwgebied (zone 2). Deze zone zal ook bij uitstek geschikt gemaakt
worden voor het plankzeilen zodat deze categorie recreanten geweerd kunnen
worden van dat natuurgebied (zone 1 + 2).
De inrichting en de benodigde voorzieningen zullen worden uitgewerkt door de
betrokken gemeenten Andijk en Werverhoof/ het Samenwerkings Orgaan
Westfriesland en Prov. NH (GBD). Over de opzet van deze zone is de
rapportage: Recreatie project nabij Koopmanspolder, beschikbaar.
5.4.4. Toegangswegen bepalingen. Beperkende voorwaarden recreatief gebruik
5.4.4.1. Zone 1
- Het voetspoor onderlangs de Nesdijk loopt langs het natuurgebied. Gezien
de verwachting dat hier zowel pleisterende als broedende vogels in redelijk hoge concentraties zullen voorkomen, dient het wandelen met honden
hier uitsluitend te gebeuren met aangelijnde honden.
- Voorts spreekt het voor zich dat het gehele natuurgebied zelf zowel vanaf
het voetspoor, als vanaf het open water niet voor publiek toegankelijk is.
5.4.4.2. Zone 2
- Dezelfde voorwaarden ten aanzien van het aanlijnen van honden als in zone
1 dienen hier van toepassing te zijn. Bijkomend in deze zone is dat er
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zich tussen de Noorderdijk en de Lage Dijk nog een gebied bevindt met
agrarische gebruik, waar betreding door honden ook vermeden moet worden
(mogelijk aanwezigheid vee).
- Surfers, surfend of opstappend in zone 3 dienen uit deze zone 2 geweerd te
worden middels een verbod.
- Toegang en betreding over land, dammen of via water naar het natuurgebied
{zone 2) is niet toegestaan.
- De noordwestelijke delen van het moerasbos worden periodiek voor publiek
afgesloten.
- De inloop vanaf zone 3 naar het moerasbos dient zoveel mogelijk beperkt te
blijven tot een gereguleerde toegang voor natuurrecreanten.
5.4.5. Informatievoorziening naar recreanten
Het is van groot belang dat de verschillende gebruiksmogelijkheden van het
gehele gebied duidelijk meegedeeld worden aan de recreant.
Daarmee kan worden voorkomen dat er onnodig misbruik plaatsvindt van de voor
andere gebruiksvormen bedoelde zones en er onnodige verstoring van de natuur
optreedt. Op de (belangrijkste) toegangspunten over de dijk heen dienen
duidelijke en aantrekkelijke informatiepanelen geplaatst te worden. Hierop
dienen de zones duidelijk herkenbaar te zijn. Er dient middels een overzichtelijke presentatie aangegeven te worden waar men mag surfen, zwemmen,
vissen, wandelen, vogels observeren etc. De toegang tot de voorzieningen
zoals voetspoor, observatiehut en strand dienen duidelijk gemarkeerd te
zijn. Men moet als het ware vanaf het informatiepaneel direct de weg vinden
naar een bepaalde voorziening.
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6.

WETTELIJK KADER

Wet RO Streekplan
In het Streekplan West-Friesland (1986) is de aanduiding van het IJsselmeer
"Water" en van het buitendijkse gebied, op de Koopmanspolder na, "natuurgebied". De Koopmanspolder heeft de aanduiding "Agrarisch Gebied" met in de
zuidoostpunt "Toekomstige Dag recreatie". Bij een herziening van het streekplan zullen de aanduidingen overeenkomstig de natuurbouwplannen weergegeven
kunnen worden.
Wet RO Bestemmingsplan
Het plangebied is per 1 januari 1990 gemeentelijk ingedeeld. Teneinde te komen tot een bestemmingsplan waarbij de doeleinden van de planuitvoering adequaat in bestemmingsvoorschriften worden opgenomen hebben de gemeenten Andijk en Wervershoof begin maart 1990 een voorbereidingsbesluit genomen ex
artikel 21. Bij het voorbereidingsbesluit zijn voorschriften gegeven teneinde te voorkomen dat de planlocatie minder geschikt wordt voor de verwerkelijking van daaraan in het plan te geven bestemmingen.
In dit kader is op 13 maart 1990 door de beide genoemde gemeenten alsmede
ook door de gemeente Medemblik een hoorzitting gehouden. Deze hoorzitting
was zeer goed bezocht. Door de aanwezigen zijn naast informatieve vragen ook
tal van suggesties met betrekking tot inhoud van het plan en ontwerp (zonering, natuur en recreatie, recreatieve geleding, versterking van de voorwaarden van de natuurfuncties). Het plan is naar aanleiding van de suggesties en aanmerkingen na de hoorzitting aangepast. De veranderingen laten
zich als volgt samenvatten:
- De ligging van de stranden is conform de geuitte wensen aangepast.
- De zonering tussen natuurfuncties en meer recreatieve functies is versterkt.
- In ontwerp en inrichting is thans een duidelijke scheiding tussen de verschillende recreatieve activiteiten aangebracht.
Naar aanleiding van de indiening van de plannen is door het Provinciaal
Bestuur NH een verklaring "van geen bezwaar "verstrekt.
Door de gemeenten Andijk en Wervershoof zijn in augustus 1990 de benodigde
aanleg vergunningen verleend.
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
Terzake van het storten van specie (zand en slib) is de WVO van kracht. De
Wet heeft tot doel vervuiling van het oppervlaktewater tegen te gaan. Als
kwaliteitsbeheerder voor het rijkswater treedt op het Rijk (Rijkswaterstaat). Medio maart is een vergunningsaanvrage in procedure genomen. In het
vooronderzoek is niet gebleken dat de kwaliteit van de sterke specie zal
leiden tot watervervuiling. In het kader van de WVO-aanvragen zijn bemonsteringen van de specie gedaan om de beoordeling van de kwaliteit mogelijk te
maken.
Ten behoeve van de ter visie legging is een projectnota WVO vervaardigd.
Deze rapportage bevat meer uitgebreide gegevens over te treffen
voorzieningen en het verwerken van de specie.
In de WVO procedure zijn geen bezwaren ontvangen. In septeber 1990 is de WVO
vergunning voor dit project verleend.
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Wet 1904 Wet inzake Droogmakerijen en Indijkinaen
Doel
Deze Wet wil dat er een concessie verleend is door de Kroon voordat een
droogmakerij of een indijking wordt ondernomen. Als het Rijk zelf een drooglegging onderneemt kan er geen concessie verleend worden, maar moet wel de
procedure van de concessieverlening worden doorlopen.
De bedoeling van de wetgever is om voor het begin van het werk in een openbare procedure nagegaan te hebben welke bezwaren er bestaan bij belanghebbenden. Voorts dient vastgesteld te worden welke gevolgen ter zijn voor omliggende gebieden; met name dient te worden nagegaan of er sprake is van een
deugdelijk en veilig werk. De Minister {V. en W.) kan voorwaarden stellen om
de belangen van de Waterstaat veilig te stellen.
Procedure Wet 1904
De procedure kan als volgt worden samengevat:
- De ondernemer vraagt de concessie aan bij de Koningin.
- De stukken worden onmiddelijk ter hand gesteld aan het College van GS van
de betrokken provincie.
- GS publiceert de aanvraag, legt de stukken gedurende dertig dagen ter inzage en geeft de gelegenheid bezwaren in te dienen tot 14 dagen na verloop
van de periode van terinzagelegging (een deskundige; Ministerie van Verkeer en Waterstaat woont de hoorzitting bij).
- GS onderzoekt het onderwerp en de ingekomen bezwaren en stellen daarvan
een verslag op; het verslag wordt na aankondiging, gedurende 14 dagen ter
inzage gelegd.
- De minister van Verkeer en Waterstaat legt een ontwerp-KB voor aan de Koningin.
Uitvoering door het Rijk
In de situatie dat er door het Rijk een project met een zekere drooglegging
worden ondernomen dient de procedure van de "Wet 1904" doorlopen te worden.
GS dient ook in die situatie terinzagelegging en een bezwarenprocedure te
laten doorlopen. Het advies dat GS tenslotte uitbrengt dient altijd aan de
Minister van Verkeer en Waterstaat gericht te zijn.
Voor de procedure in dit kader is een projectnota vervaardigd. Deze bevat de
voor de procedure benodigde gegevens.
Naar verwachting zal de procedure eind november 1990 zijn afgerond.
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7.

EFFECTENBESCHRIJVING

Voor de beoordeling van de planvorming is het van belang inzicht te verschaffen over de gevolgen van het uitvoeren van het plan. Het gaat hierbij
zowel om gevolgen (aard, mate) gerelateerd aan de huidige situatie en huidig
gebruik als om gevolgen op de omgeving van het toegedachte gebruik in het
plan. In onderstaande komen de verschillende aspecten in veelal kwalitatieve
beschrijving aan de orde.
7.1.

Toetsing aan MER

Nagegaan is of de plan uitvoering binnen de werkingssfeer van de Wet op de
Milieueffectrapportage valt. Met betrekking tot de MER plichtige activiteiten zoals deze in het daarop betrekking hebbende Algemene Maatregel van Bestuur worden genoemd zijn de relevante criteria nagegaan.
- "Het op enigerlei wijze bevestigen van installaties in de bodem van (ondermeer) het IJsselmeer in gevallen waarin de installaties of de ophoging
een oppervlakte van 200 hectare of meer bestaan".
* Op grond van deze beschrijving zou het onderhavige voorgestelde plan niet
MER-plichtig zijn. De oppervlakte van de hier voorgestelde werken is ten
aanzien van de planrealisatie globaal 160 ha, inclusief wateren.
- "Aanleg van een recreatieve of toeristische voorziening in gevallen, waarin de activiteit redelijkerwijs een verkeersaantrekkende werking zal hebben van 1.000 voertuigen per dag of meer, of betrekking heeft op een oppervlakte van 50 hectare of meer".
* Op grond hiervan zou het voorgestelde plan eveneens niet in aanmerking
hoeven te komen voor het maken van een MER. Uit de voorlopige berekeningen
volgt een maximum aantal voertuigen van erica 375. Ten aanzien van het oppervlaktecriterium bij vermeld dat de oppervlakte globaal max. 13 ha bedraagt.
- Aanleg van een dijk of dam, in gevallen waarin de activiteit een dijk of
dam betreft met:
- een lengte van 5 km respectievelijk 2 km
- een dwarsprofiel van 250 m2 of meer
* Daar deze waarden in het voorgestelde plan niet overschreden zullen worden
is ook deze bepaling niet van toepassing.
Op grond van het bovenstaande is het niet nodig gebleken, dat een MER
opgesteld moet worden. Dit neemt echter niet weg dat de beschrijving van de
belangrijkste effecten wel gewenst is. In het hierna volgende zal hier
verder op worden ingegaan.
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7.2.

Effectbeschrijvina in relatie tot huidige situatie

SCHEMA
Aspecten
kwaliteit/peilbeheer

Huidige betekenis
plangebied

Waterhuishouding
Waterkering
Waterkwaliteit.
Natuur
Landschap
Recreatie
Visserij
o
= nihil of geen effect
o/+ = nihil of enig positief effect
+/+ = positief effect
= negatief effect

+
+
-

+

effecten plan
uitvoer
0

0/+

+/+
+/+
0

+
0

+/+
(vis) +

Waterhuishoudkundiae aspecten
Door de uitvoering van het plan zijn een aantal aspecten met betrekking tot
waterkwantiteit mogelijk aan de orde.
Peilbeheer
De invloed van de planuitvoering op het peilbeheer van het IJsselmeer zijn
verwaarloosbaar gezien de oppervlakte plangebied in relatie tot oppervlakte
IJsselmeergebied.
Stroming
De invloed van de planuitvoering op de stroming langs het kustgebied op de
locatie zijn zeer gering. Ter hoogte van de buitenbegrenzing van het plan
bevindt zich thans een ondiepte (0-20 cm onder winterpeil IJsselmeer) waardoor de stroming ook nu al zeer beperkt blijft. De effecten met betrekking
tot verandering van sedimentatie hangen samen met stroming en zijn derhalve
ook nihil.
Uitlaat gemaal
In het plan is voorzien in onbelemmerde uitstroming van het gemaal De Vier
Noorder Koggen.
Inlaat
In het plan is voorzien in inlaatmogelijkheden van oppervlaktewater voor de
Koopmanspolder.
Waterkering
Het plan is gesitueerd voor een dijktichaam dat in het algemeen op goede
waterkerende hoogte bevindt en voldoende stabiel is. Ter plaatse van de
Koopmanspolder is het dijklichaam in de bestaande situatie onvoldoende
stabiel. Bij uitvoering van het plan zal in samenwerking met de
dijksbeheerder ook dit gedeelte zodanig worden uitgevoerd dat de
dijksstabiliteit voldoende toeneemt.
Hoewel in zijn algemeenheid een positieve invloed aan vooroevers wordt
toegekend in relatie tot waterhuishouding is dit in deze locatie niet van
directe betekenis. Op langere termijn zal de aanwezigheid van voorland een
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kostenbesparende invloed hebben op onderhoud en herstel van deze dijk.

Waterkwaliteit
De waterkwaliteit wordt in het plangebied bepaald door de kwaliteit van het
IJsselmeerwater en de belasting als gevolg van afvoer van uitslagwater uit
het gemaal. Zowel het IJsselmeerwater als het uitslag water uit gemaal is erg
voedselrijk. Door de bestaande ondiepte, parallel aan de IJsselmeerkust,
blijkt het uitslagwater thans enigszins te stagneren, waardoor een hoge milieubelasting optreedt. Bij uitvoering van het plan zal het uitslagwater via
het uitstroomkanaal verder het IJsselmeer ingevoerd worden, over de ondiepte
heen, in de diepere IJsselmeergedeelten. Ter plaatse ontstaat daardoor naar
verwachting een verbetering van de waterkwaliteit. De te verwachten locale
verbetering van de waterkwaliteit heeft positieve gevolgen voor de geplande
amfibische recreatie en natuurfuncties.
Natuur
Uitvoering van het plan heeft positieve gevolgen voor natuur. Vooroevers
zijn erg schaars langs de Noordhollandse kust, maar, zoals al eerder opgemerkt, van groot belang voor het functioneren van het ecosysteem van het
IJsselmeer. Zo zullen in de natuurbouwzones ruiplaatsen, fourageer-, broeden rustgebieden, zowel voor de watervogels van het open water als voor moerasvogels, ontstaan. Voor vissen ontstaan goede paai- en leefomstandigheden.
Voor onderwaterplanten en andere interessante vegetaties ontstaan vestigingsplaatsen. Tevens is de natuurbouwzone een onderdeel van de ecologische
infrastructuur voor organismen, bijvoorbeeld steltlopers langs de Noord-Hollandse IJsselmeerkust (stepping stones). Tenslotte draagt de natuurbouwzone
mee aan het beter functioneren van natuurgebieden binnendijks gelegen. Een
en ander is in hoofdstuk 3 reeds uitgebreider toegelicht.

landschap
Belangrijk in de visuele beleving is de Westfriese Omringdijk in relatie tot
IJsselmeerwater en kust. De dijk is de grens tussen het gebied binnendijks
(ontginnen, relatief kleinschalig door bebouwing en beplanting) en het gebied buitendijks (grootschaliger, water). In het ontwerp is met betrekking
tot schaal en maatvoering deze herkenbaarheid een van de uitgangspunten geweest. Door de planuitvoering zal deze herkenbaarheid niet afnemen. Door bij
de aanleg de reeds aanwezige komvorm in grote lijnen te handhaven, blijft
vanaf het water gezien dit landschappelijk aspect bewaard. In essentie ontstaat in het oostelijk deel van het project een soort tweedeling. Deze tweedeling heeft zowel een landschappelijke consequentie alsook een gebruiksconsequentie (in de zin van herkenbaarheid gebruiksfuncties). Vanaf de dijk in
de noordwest-punt van de Koopmanspolder ontstaan vanaf het land twee zichtassen naar het open water. De een in noordelijke richting over het natuurgebied, de ander in oostelijke richting over het recreatiegebied. De reeds bestaande uitzicht/overzicht-punt vanaf de dijk langs Onderdijk/Nesbos blijft
bestaan, met dien verstande dat men nabij de dijk een geleidelijke overgang
aantreft van dijk naar water.

Recreatie
Het gebied wordt gebruikt voor locale behoefte aan amphibische recreatie
(zwemmen, surfen en enige sportvisserij). Door de bestaande voorzieningen en
inrichting is geen goede scheiding te bewerkstelligen tussen de recreatie-30-

vormen (met name zwemmers en surfers). In de bestaande situatie zijn weinig
aantrekkelijke wandelmogelijkheden. In de bestaande siutatie zijn geen mogelijkheden voor op natuur gerichte recreatie.
Bij de uitvoering van het plan zal de kwaliteit van de bestaande recreatievormen toenemen als ook nieuwe recreatiemogelijkheden worden toegevoegd.
Uitvoering van het plan wordt daarom ook gunstig beoordeeld.
Visserij
In het plangebied is een vergunning verleend voor beroepsvissers (paling)
mede voor het ondiepe water is het gebied van geringe betekenis voor de beroepsvisserij. In het plan is veel aandacht geschonken aan het optimaliseren
van voortplantingsmilieus en habitats van vissoorten zoals baars, snoekbaars
en paling.
Het uitoefenen van de palingvisserij met fuiken in het plangebied zal na
aanleg vooroevers mogelijk blijven. Tevens zullen op de buitenbeschoeiing
van het oeverland verbeterde vangstmogelijkheden (met name voor paling) ontstaan. Netto zal het effect door aanleg een versterking betekenen van de locale populaties snoek, snoekbaars, baars en paling en als zodanig zeker geen
nadelig effect sorteren op de beroepsvisserij.
Zandwinning
In het plangebied wordt op jaarvergunning enig schelpzand gewonnen voor locaal of persoonlijk gebruik. Dit aspect heeft geen of slechts marginale economische betekenis. Getracht zal worden een andere locatie aan te wijzen.
Jacht
De verhuur van de jacht door de Dienst der Domeinen zal plaats kunnen blijven vinden in het gebied waar het project wordt uitgevoerd. In de toekomst
zal gestreefd worden naar het opstellen van een wildbeheerplan, voor het natuurgedeelte. Dit wildbeheerplan dient zo goed mogelijk de belangen van
jacht en natuurbeheer (bijvoorbeeld pleisterplaats en kolonieplaats voor vogels, rust en andere functies) te regelen, zodat beide gebruiksfuncties samen in het gebied mogelijk zijn.
7.3.

Effectbeschrijvina plan (uitvoerina-aebruikï

Aanleafase
- Verontdieping
De verontdieping vindt plaats in open water door middel van opspuiting van
zand en slib. Teneinde te voorkomen dat materiaal wegvloeit zullen voorzieningen worden getroffen. Door middel van spuitkades, filterdoek en zonodig
slibkisten zullen negatieve milieugevolgen vermeden worden. De toe te passen
materialen en verdedigde dammen zullen geen milieugevolgen hebben. Er zal op
worden toegezien dat binnen de locatie alleen specie die aan de kwaliteitseisen voldoet wordt verwerkt. De kwaliteit en voorzieningen zullen voldoen
aan de voorwaarden gesteld met betrekking tot de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Eventuele zettingen in de ondergrond als gevolg van aanleg
zullen grondmechanisch worden beoordeeld. Gezien de geringe ophoging respectievelijk verontdieping worden hier geen negatieve gevolgen verwacht.
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- Verstoring rust
De verstoring van rust heeft betrekking op omwonenden en fauna. In de aanlegfase zal moeten worden toegezien op vermijden van hinder als gevolg van
aanvoermateriaal en de uitvoer van de werkzaamheden met machines. De maatregelen ter beperking van overlast en hinder zullen nader worden uitgewerkt.
Globaal is ten aanzien van dit aspect aan te geven dat de voorgestane werkwijze voor de aanleg van buiten kade (verdedigde dam) in relatief korte tijd
kan worden uitgevoerd. De uitvoering kan geschieden met machines zonder hoge
geluidsbelasting of hinderlijke trilling of frequentie. De spuitkaden kunnen
eveneens worden gerealiseerd zonder dat overlast of hinder waarschijnlijk
is. Bij het opspuiten zullen eventueel pompmotoren noodzakelijk zijn waarbij
hinder of overlast voorkomen dient te worden. Met betrekking tot verstoring
van de fauna is enige verstoring bij de uitvoering van werkzaamheden aan de
beschermde draai- en spuitkaden niet te vermijden. Het gaat hierbij om een
relatief kort tijdsbestek en heeft uitsluitend betrekking op fauna in het
binnendijks gebied en op rustende watervogels in en zone van maximaal 300
meter vanuit de buitenste kade. Tijdens de opspuitingsfase wordt geen verstoring van de fauna verwacht. Deze werkzaamheden oefenen naar verwachting
juist een zekere aantrekkingskracht uit op enkele vogelsoorten (meeuwachtigen en steltlopers).
- Gevaar
Tijdens de inspuitingsfase is het terrein gevaarlijk om te betreden. Door de
instabiliteit van de ingespoten materialen moet betreding worden vermeden.
Door duidelijke borden zal op dit gevaar moeten worden gewezen. Ook zal door
middel van voorlichting dit aspect in de aangrenzende gemeenten bekend moeten worden gemaakt.
- Gebruiksfase
Met betrekking tot de natuurdelen worden geen nadelige milieugevolgen na de
aanlegfase verwacht. Verwacht wordt dat door een toenemende isolatie van de
aan de dijk gelegen natuurgebieden er een verbetering zal optreden ten aanzien van de eutrofierende invloed van het IJsselmeerwater op de vegetatie.
Met betrekking tot de delen recreatie en recreatief medegebruik kunnen de
volgende aspecten worden genoemd.
- Waterverontreiniging door afvoer van neerslag via terreinoppervlak
Dit aspect zal nader moeten worden onderzocht. Van belang zijn kwaliteit van
de te verwerken specie terreinafwerking en vegetatie. Gezien de normering
ten aanzien van de toe te passen materialen worden geen negatieve milieugevolgen verwacht.
- Waterverontreiniging door urine en faeces van zwemmers en surfers
De effecten er van moeten nader worden onderzocht. Daar in het ontwerp is
voorzien in zwemgeiegenheid en aanlandingsoevers voor surfers, dient te worden voorzien, in voldoende waterverversing. Ook moeten worden voorkomen dat
zich drijfvuil ophoopt.
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Om verontreiniging van urine en faeces in het oppervlaktewater zo goed mogelijk te beperken dienen, op strategische plaatsen, voldoende toiletgelegenheden aanwezig te zijn.
- Bodemverontreiniging door bevuiling van de bodem door recreanten
Hierbij kan worden gedacht aan uitwerpselen (ook die van huisdieren). Maar
ook kan worden gedacht aan auto's, bijvoorbeeld door lekkage, calamiteiten
en bewuste vervuiling door weggooien van motorolie na verversen door hobbyisten. Verontreiniging door motorolie is niet acceptabel en zal preventief
moeten worden geregeld en via controle moeten worden voorkomen.
- Verontreiniging door vast afval
Met deze vorm van verontreiniging wordt bedoeld papier, plastic en andere
rommel die wordt achtergelaten door recreanten, of die door afwaaiing vanaf
het water op het terrein terechtkomt. Maatregelen hiertegen zijn vuilnisbakken, -containers en een adequate vuilophaaldienst.
Samenvattend kan worden gesteld dat hoewel een aantal genoemde aspecten nader dient te worden onderzocht er met de thans voorhanden zijnde gegevens
weinig negatieve milieugevolgen worden verwacht.
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8.

BEHEER NATUURDELEN

8.1.

Beherende instantie

Het ligt in de bedoeling het beheer (zowel het ontwikkelingsbeheer als eindbeheer) van de natuurdelen te laten uitvoeren door een natuurbeschermingsorganisatie (deskundigheid, ervaring). Gezien de beheersafspraken en de verdeling van de zogenaamde aankoopsferen is Staatsbosbeheer voor dit gebied de
meest gerede beheerder. Het Consulentschap NMF heeft met Staatsbosbeheer
overleg gevoerd over de beheersconsequentie van de uitvoering van het plan.
Het beheer - voorzover noodzakelijk - tijdens de aanlegfase zal door of namens de opdrachtgever uitgevoerd worden.
Nadat enige jaren beheerservaringen zijn opgedaan en de in Hoofdstuk 11 genoemde onderzoeken zijn gestart, is het wenselijk dat het natuurbeheer, inventarisatie en onderzoek worden vastgelegd in een beheersplan.
8.2.

Beheersdoelstellingen

Het beheer wordt afgestemd op de doelstellingen en functies welke in hoofdstuk 2 zijn genoemd. Er is bij de planvorming vanuit gegaan dat de natuurlijke processen (in tijd en ruimte) zo ongestoord mogelijk kunnen verlopen.
Beheersingrepen (op grotere schaal) zijn pas noodzakelijk wanneer de in de
doelstelling genoemde functies gaan conflicteren. Daarnaast dient, door surveillance en toezicht en voorlichting, er zorg voor worden gedragen dat ongewenst gebruik van het gebied wordt voorkomen (in ontwerp en voorzieningen
van het plan is met dit aspect rekening gehouden). In het beheer en onderhoud van het object zal rekening worden gehouden met andere maatschappelijke
functies in het plan met name recreatie en Waterstaatszorg (uitstroom Gemaal
Noorder Koggen).
8.3.

Beheersdoeltvpen

8.3.1. Dammen en kaden
Verdedigde dammen
De door steenbestorting verdedigde dammen dienen duurzaam in stand te worden
gehouden. In de laatste fase van de aanleg zullen openingen in de verdedigde
dammen worden gemaakt. De verdedigde dammen ter weerszijden van de uitstroomkolk en de dam voor het vogeleiland en recreatiestrand hebben een hogere aanleghoogte als de overige verdedigde dammen. Het is van belang dat er
geen water vanuit de uitstroomkolk direct het gebied in kan komen. In de
aanleg- en ontwikkelingsfase wordt niet verwacht dat de verdedigde dammen
zullen begroeien met struweel. Na circa 10 jaar kan dit op bepaalde delen
wel het geval zijn. Hogere begroeiing op de verdedigde dammen is niet bezwaarlijk behalve ter hoogte van het vogeleiland wanneer zich hier hogere
begroeiing voordoet dient dit periodiek (1 x 2 a 3 jaar) te worden teruggezet (geraamde maximale oppervlakte 500 m2). Totaal geraamde kosten civielbeheer onderhoud/waterkerend kosten en beplanting terug zetten f. 7.000,- per
jaar.
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Niet verdedigde dammen en kaden
Binnen het casco van verdedigde dammen worden niet verdedigde kaden opgezet.
Ook na de profilering van deze kaden zullen zich onder invloed van het Usselmeerwater (wind/golfaanval/sedimentatie) vormveranderingen voordoen in de
aanleg- en ontwikkelingsfase. In de eindfase zullen de vormen van de eilanden naar verwachting meer stabiel zijn. Met de thans voorhanden zijne kennis
worden in het algemeen geen beheersingrepen noodzakelijk geacht. Mogelijk
zal er door afslag aan de zuidzijde door verstuiving zandverlies optreden op
het vogeleiland. Wanneer het zandverleis leidt tot een gemiddelde maaiveldsdaling van 10 cm zullen maatregelen moeten worden genomen (zie overigens beheersdoeltype sternachtigen). Voor het profileren van de kade ook de zuidzijde vogeleiland 500 m' wordt 1 x per 3 jaar onderhoud in het eindbeheer
geraamd. Jaarlijkse kosten worden daarvoor geraamd op f. 2.000,- (f. 5.000,1 x per 3 jaar).
8.3.2. Open water
Voor de natuurfuncties van het plan (watervogels, vispopulatie) is het van
belang in het eindbeheer open water in stand te houden. In de aanlegfase en
de ontwikkelingsfase zal de begroefing met waterplanten op gang komen. Mogelijk zal de begroeiing tijdelijk explosief zijn als gevolg van de veranderde
omstandigheden. Begroeiïng met waterplanten is gewenst voor de diverse natuurfuncties. Op langere termijn zou dit kunnen leiden tot een zekere verlanding. In het eindbeheer moet er rekening mee worden gehouden dat verlanding over de gehele oppervlakte van het in ontwerp aangegeven "open water"
wordt voorkomen. Maatregelen als onderwatermaaien en zelf ploegen van de onderwaterbodem zijn op de lange duur niet ondenkbaar in een zo'n voedselrijk
ecosysteem. Op kaart is een figuratie aangegeven waar geen verlanding mag
plaatsvinden. Voor de eerste 10 jaar werden geen beheersmaatregelen voor dit
beheersdoeltype voorzien. Daarna worden de maximale kosten voor dit beheersdoeltype geraamd op maximaal f. 35.000,- (circa 35 ha). Gemiddeld wordt voor
dit beheersdoeltype beheerskosten geraamd van f. 17.500,- per jaar (maaien
en (afvoer) 5 ha).
8.3.3. Rietvelden - biezenvelden
In de aanleg- en ontwikkelingsfase zal geleidelijk rietbegrpeiïng ontstaan.
In het eindbeheer is door de voorafgaande successie ook verkruiding en enige
hogere begroeiïng te verwachten. Verwacht wordt dat over een groot deel van
de oppervlakte rietbegroeiïng in stand blijft door de dynamiek van sterk
wisselende waterstanden. In de diepere delen mag de ontwikkeling van een
biezenvegetatie worden verwacht (Mattehbies) in verband met de gewenste differentiatie binnen dit beheersdoeltype zal in het kader van het beheersplan
moeten worden bezien of periodiek maaien noodzakelijk is.
8.3.4. Inundatie grasland
De primaire functie van dit gedeelte is een paaiplaatsfunctie. Vanaf circa
1/2 mei kan het gebied wat droger worden gezet. Vanaf half juni kan enige
begrazing plaatsvinden (rundvee). Voor 1 oktober dient het vee uitgeschaard
te worden. De te verwachten beheerskosten (toezicht vee, raster onderhoud,
waterpomp/waterkering) wordt geraamd op f. 500,- per ha, totaal f. 3.000,per jaar.
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8.3.5. Moerasbos
In de aanlegfase zal worden bezien of op zeer bescheiden schaal enige aanzet
worden gegeven door planten van stekken of bezaaiïng. In het ontwikkelingsbeheer en eindbeheer worden geen beheersmaatregelen voorzien.
8.3.6. Broedvoaeleiland (sternachtigenï
Het ligt in de bedoeling dat dit beheersdoeltype voornamelijk uit kaal zand
blijft bestaan. In de aanlegfase zullen enige voorzieningen worden getroffen
om zandverstuiving tegen te gaan. Ook in de ontwikkelingsfase en eindbeheersfase zijn naar verwachting maatregelen nodig om zandverstuiving tegen
te gaan (plaatsing bos riet/nat/natte of wilgentenen). Voor reparatie en onderhoud wordt f. 2.000,- per jaar geraamd. Het eiland zal naar verwachting
minimaal 1 x per jaar oppervlakkig moeten worden bewerkt om hogere begroeiing tegen te gaan. Deze werkzaamheden dienen het liefst 's winters te geschieden, maar in ieder geval buiten het broedseizoen. Naar alle waarschijnlijkheid volstaat een oppervlakkige bewerking met een eg, cultivator of iets
dergelijke. Als raming voor deze beheerskosten wordt uitgegaan van
f. 1.500,- per ha. Totaal f. 3.000,-.
8.3.7. Uitlaat gemaal
Door de voorzieningen in het planontwerp voorgesteld en de stromingpatronen
wordt geen verzanding van de uitlaatkolk verwacht. De uitlaatopening zal
worden opgeleverd op een waterdiepte van minimaal 40 cm. Wanneer na enige
jaren mocht blijken dat verontdieping door sedimantatie plaatsvindt zullen
beheersmaatregelen in het beheersplan moeten worden opgenomen.
8.4.

Beheer natuureducatieve voorzieningen

De natuureducatieve voorzieningen zijn "onderhoudsarm" en simpel aangelegd.
Voor hetstel/onderhoud en beheer van natuurpaden/brug/informatieborden/hekken en rasters en observatoehutten wordt in het eindbeheer f. 6.000,- per
jaar geraamd.
8.5.

Beheersinvesterinoen

Gezien de aard en bereikbaarheid van de in het plan opgenomen beheersdoeltypen is het wenselijk dat voor het beheer tractiemiddelen worden aangeschaft
die zich zowel over land als water kunnen voortbewegen (amfiebisch). Gedacht
wordt aan capaciteit voor personenvervoer (2 personen, surveillance, klein
beheer werk en reparatie) en laadruimte voor klein materiaal (borden, palen,
rastergaas, gereedschap en dergelijke). De investering hiervoor wordt geraamd op f. 45.000,-. Voor opslag klein beheersmateriaal, borden, rasters
etc. alsmede als slecht weer en surveillancevoorziening en stallingsruimte
voor tractie is het wenselijk dat een eenvoudige beheersaccomodatie wordt
geplaatst voorzien van telefoon, water, gas (vloeroppervlakte circa 70 m2).
De investering hiervoor wordt geraamd op f. 120.000,-.
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8.6.

Raming beheerskosten eindbeheer

Beheersdoeltype

Jaarkosten

Dammen en kaden
Open water
Riet en biezenveld
Broedvogeleiland
Natuureducatie

f. 9.000,- 17.500,- 3.000,- 3.000,- 6.000,-

Totale geraamde jaarkosten

f. 38.500,- circa 130 ha-

Beheer investeringen raming f. 165.000,-.
8.7.

Uitwerking beheersmaatregelen

Zoals eerder gesteld zal in de ontwikkelingsfase van het project wanneer
enige jaren beheerservaring is opgedaan het beheer moeten worden vastgelegd
in een beheersplan. Wanneer de natuurdelen, zoals in de bedoeling ligt wordt
gerangschikt onder de Natuurbouwbeschermingswet zal in dit kader het beheer
eveneens verder moeten worden uitgewerkt. De aandacht zal daarbij met name
dienen uit te gaan naar een uitwerking van de zonering tussen recreatief gebruik en de natuurdelen, een bebordings- en informatieplan en plan van extra
voorzieningen en maatregelen i.c. toepassing Natuurbeschermingswet. Bij de
voorbereiding ten behoeve van toepassing Natuurbeschermingswet zullen alle
betrokken instanties moeten worden geconsulteerd.
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10.

BEHEER RECREATIEF GEDEELTE

Algemeen
Het recreatief gedeelte beslaat een oppervlakte van circa 20 ha waarvan circa 10 ha water. Ondergebracht zijn de volgende functies.
- Zwem- en zonstrand, uitgevoerd in gedeeltelijk zand en gedeeltelijk gras.
- Een surfstrand, gescheiden van het zwem(spartel)gedeelte.
- Toegangswegen, parkeerterreinen en wandelpaden.
- Afschermende beplantingen.
- Toiletvoorzieningen.
Rekening is gehouden met een maatgevend maximum bezoek (5e drukste dag) van
circa 1.300 recreanten, waarvan circa 400 personen georiënteerd zullen zijn
op het surfstrand. Het totale jaarbezoek wordt geschat op 22.000 personen.
Ontsluiting is zowel aan de westzijde direct ten westen van de Koopmanspolder geprojecteerd als aan de oostzijde middels het reeds bestaande parkeerterrein bij Andijk.
Globale beheers/onderhoudslasten
De raming van deze lasten kan in dit stadium slechts globaal zijn. In de besteksfase zal bekend zijn voor welke constructies uiteindelijk gekozen gaat
worden. Als grens wordt aangehouden de sloot aan de westzijde, gelegen tussen het natuurbouwproject en het recreatieproject.
Rekening moet gehouden worden met de kosten van onderhoud van de volgende
onderdelen en beheerslasten (inclusief BTW) per jaar.
* Onderhoud van ligweiden intensief
2,5 ha è f. 3.000,f. 7.500,* Zandstranden
- amphibische recreatie circa 1,5 ha ]
- surfstranden circa 1,5 ha
j a f. 6.000,0
f. 18.000,(inclusief regelmatige zandaanvullingen,
schoonhouden en dergelijke)
* Onderhoud beplantingen 3,0 ha a f. 2.500,f. 7.500,(eerste 2 jaar onderhoudstermijn in bestek)
* Onderhoud oeverbescherming
uitgegaan is van dam wand/
circa 500 m'
f. 5.000,stortsteen constructies)
* Onderhoud (half)verhardingen
f. 5.000,- grasparkeren 0,4 ha a f. 3.000,- toegangsweg plus zijstroken
op
f, 1,-/m2
parkeerplaatsen (700 m2)
2
- schelpenvoetpaden (3.000 m )
* Ontsluiting aan de oostzijde
RM.
* Schoonhouden toiletten en dergelijke
f. 10.000,* Onderhoud bebordingen, afzettingen en dergelijke
f. 2.000,* Eventuele domeinrechten, eigenaarslasten e.d.
RM.
* Toezicht en veiligheid afhankelijk van beleid,
inschakeling, EHBO-vereniging e.d.
RM.
Totaal
f. 55.000,- + pm
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Vooralsnog is geen rekening gehouden met inkomsten uit verpachtingen bijvoorbeeld "snackwagen" en dergelijke.
De beherende instantie
De drie betrokken gemeenten Medemblik, Andijk en Wervershoof zullen garant
staan voor het beheer en onderhoud van dit project. In nader overleg met het
SOW/recreatieschap zal te zijner tijd betaald worden welke instantie daadwerkelijk het beheer en onderhoud zal uitvoeren.
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11.

MONITORINGONDERZOEK

11.1.

Inleiding

Omdat er bij het vooroeverproject Onderdijk voor het eerst op grote schaal
getracht gaat worden om een ecologisch waardevolle oeverzone op kunstmatige
wijze in het IJsselmeer te creëren is het noodzakelijk dat vanaf een zo
vroeg mogelijk stadium ecologische parameters onderzocht gaan worden. Het
onderzoek dat hiervoor gedaan moet worden betreft in zijn algemeenheid het
monitoren van ecologische, technische parameters om te bezien of de gestelde
doelen worden gehaald.
Vanuit de resultaten kunnen adviezen worden gegeven ten aanzien van inrichting en beheer in het project en in toekomstige projecten.
11.2.

Waterkwaliteitsonderzoek

Onderzocht dient te worden in welke mate de vooroevers met dammen en verontdiepingen zorgen voor een verbetering van de waterkwaliteit binnen de vooroever zelf.
Verwacht wordt dat de vegetatie-ontwikkeling van oeverplanten en ondergedoken waterplanten bij gaat dragen aan een afscherming van de eutrofierende
invloed van het IJsselmeerwater. Een ander aspect is dat doort het verleggen
van het uitlaatpunt van het gemaal de oeverzone minder direct belast zal
worden met vervuild uitslagwater. Gebleken is dat de Fonteinkruidvegetaties
in de Gouwzee sterk hebben bij- gedragen aan een grotere helderheid van het
water en daarmee aan een veel grotere zuurstofrijkdom. Met name het feit dat
de concentraties opgeloste nutriënten in het water beduidend lager waren in
vergelijking met het open water van de Gouwzee geven aan dat in de vooroever
bij vegetatie-ontwikkeling sterke veranderingen te verwachten zijn in de waterkwaliteit. Aangezien een deel van de vooroever een recreatieve functie
krijgt zal de aandacht ook uitgaan naar de kwaliteit van het zwemwater dat
in en rond de vooroever optreedt. Het is mogelijk dat na aanleg van de vooroever de doorspoeling van sommige delen van de vooroever niet groot genoeg
blijkt te zijn. Mocht dit blijken aan de hand van de onderzoek dan kan besloten worden om enige doorspoelopeningen te vergroten (hiermee wordt bij de
aanleg door middel van de openingen reeds rekening gehouden).
11.3. Visserijkundia onderzoek
Het is van belang om middels visserijkundig onderzoek na te gaan in hoeverre
de vooroever bij Onderdijk ook inderdaad zich gaat ontwikkelen tot paaigebied van baars en snoekbaars. De aanleg van rietlanden en de aanwezigheid
van begroeide slibrijke oevers zal met name voor de palingstand in deze oeverzone van het IJsselmeer een sterke verbetering kunnen betekenen. In het
vooroeverproject wordt een deel grasland speciaal ingericht en beheerd ten
behoeve van het creëren van een optimaal voortplantingsmilieu voor de snoek.
Deze beide aspecten ten aanzien van paling en snoek kunnen ook in het onderzoek betrokken worden. Waarbij met name voor de snoek uit de resultaten van
de werking van het kunstmatige grasland-inundatie-systeem ook adviezen kunnen volgen voor meer van dit soort visserijkundige projecten.
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11.4.

Monitorina vogelstand

Vogels zijn een diergroep waarmee op redelijk eenvoudige wijze een indruk
verkregen kan worden van de waarde van hetgeen middels vooroeveraanleg wordt
georeerd. Door het volgen van het aantal en de soorten broedvogels in het
gebied, alsook het vastleggen van het gebruik van het gebied door allerlei
vogels (naar soort en aantal), kan een goede uitspraak worden gedaan over de
ontwikkelde natuurwaarden.
11.5. Onderzoek recreatief medegebruik
Het vooroeverproject Andijk-Onderdijk is een natuurbouwproject met een gedeeltelijk recreatief medegebruik, dat gezoneerd in intensiteit plaatsvindt
in de zuid-oosthoek van de oeverzone. De uitgangspunten van het plan zijn
dat de natuurwaarden van de oeverzone van het IJsselmeer vergroot moeten
worden, terwijl tegelijkertijd een integratie van recreatie in een deel van
het gebied plaatsvindt zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor het ontwikkelen van natuurwaarden. Het is van belang dat het samengaan van deze
twee functies naast elkaar in de praktijk op haalbaarheid wordt getoetst.
11.6. Waterstaatkundig onderzoek
Het is van belang om te weten of de keuze van een minimale oeververdediging
ten behoeve van een zo groot mogelijke dynamiek een juiste keuze is geweest.
Met name de mate waarin erosie mogelijk nog op zal treden of waarin schade
ontstaat aan de verdedigingswerken verdient aandacht.
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12. EIGENDOM
Ten aanzien van het toekomstig eigendom zullen nadere regelingen dienen te
worden getroffen. Het ligt daarbij voor de hand het eigendom van het project
voorzover dat betrekking heeft op de buitendijkse delen, na de oplevering
van het werk, aan 1 eigenaar over te dragen. Gezien de functies van het plan
ligt overdracht in eigendom aan: "Staat der Nederlanden, Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Staatsbosbeheer" in de rede. Dit past
binnen de provincie in Noord-Holland vigerende beleid ten aanzien van de
aankoopsferen van natuurbeschermingsorganisaties.
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13. FINANCIËLE RAMINGEN
De totale geraamde kosten van aanleg van het project zijn globaal 6 miljoen
gulden.
In het project wordt financieel bijgedragen door de volgende instanties.

£m
Het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland is opdrachtgever voor het
verdiepen van de spaarbekkens van waaruit het zand en slib in het project
verwerkt zullen worden (+ PM).
Gemeenten
De gemeenten Medemblik, Andijk en Wervershoof dragen financieel bij in het
project (f. 1.000.000). Daarnaast wordt ten behoeve van de planlocatie met
betrekking tot de gemeenten Wervershoof en Andijk een bestemmingsplan voorbereid.
RWS
Rijkswaterstaat Directie Flevoland draagt bij in het plan middels inspanningen met betrekking tot voorbereiding van het plan en de daarbij benodigde
procedures. Daarnaast wordt door deze instantie de werkbegeleiding en directievoering verzorgd (p.m.).
Ministerie LNV. Dir. OR
Dir. OR draagt bij in de kosten voor de recreatieve voorzieningen
(f. 350.000,-).

Provincie Noord-Holland
Prov. NH draagt financieel in het project bij ten behoeve van (natuureducatieve) voorzieningen, recreatie en recreatief medegebruik (f. 500.000,-).
Ministerie LNV. Dir. NMF
Directie NMF draagt bij in de natuurdelen van het project (circa 4 miljoen).
Daarnaast zijn veel inspanningen verricht met betrekking tot voorbereiding,
coördinatie, voorlichting en begeleidingsprocedures.
Met de toegezegde bijdragen van genoemde participanten is dekking voor de
financiële uitgaven van het project aanwezig. In de raming zijn beheersinvesteringen opgenomen.
De begroting voor het werk is hierna globaal aangegeven (in miljoenen guldens).
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Oeverwerk/dammen
Transport
Inrichting
Specie (zand + slib)
Afwerking + voorzieningen
Beheersinvesteringen

1,5
0,5
0,54
2,0
1.3
0,16

De fasering van de voorziene uitgaven hangt samen met de uitvoeringsplanning. Globaal is deze fasering hieronder aangegeven (in miljoenen guldens).
129Q

laai

1994/1995

1.5

1,5

3

"Bijdrage Participanten"

EE
Ministerie van LNV - Dir. NMF
- Dir. OR
Ministerie van RWS - Dir. Flevoland

f. 3.925.000,- 350.000,-

225.000,-

idem
idem
plan kosten, voorber. p.m.
directievoering

Provincie
Provinciaal Bestuur Dienst Ruimte
en Groen
PWN

f. 500.000,-

Gemeenten
Andijk, Wervershoof, Medemblik

f. 1.000.000,-

Totaal

f. 6.000.000,-
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recreatie en natuureducatie
stelt specie "om niet"
beschikbaar

IN HET KADER VAN DIT PROJECT ZIJN VERSCHENEN
Natuurontwikkelingsproject IJsselmeeroevers "Onderdijk
Projectnota ten behoeve van WVO procedure.

Juni 1990

Minsterie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Consulentschap NMF
Noord-Holland
(als bijlage 6 WVO aanvraag)
Voorontwerp Recreatieproject IJsselmeeroevers nabij Koopmanspolder
mei 1990
Grabowsky & Poort B.V. Hoorn
Projectnota IJsselmeeroevers "Onderdijk
Ten behoeve van de Wet 1904, Wet omtrent het ondernemen van droogmakerijen
en indijkingen.
oktober 1990
Ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS Directie Flevoland

Dit rapport kan worden aangehaald als :"lnformatienota Project Onderdijk
IJsselmeeroever
Natuurvriendelijke oever
Natuurbouw

wetten 1
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