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"DeMarkerwaard- een
onvervulde belofte"
DeVerenigingvanVriendenvandeMarkewaard 2000schree/inhetverlengdevandelandelijke
prijsvraag 'WaterlandschapvandeToekomst'eeneigenprijsvraaguit.Dewinnendeinzendingis
inmiddelsbekend:'DeMarkerwaard-eenonvervuldebelofte'naareenideevanhetHaagsearchitectenbureauir.Leo Q.Onderwater.Deinzendingsluitaanophetthema'Meervoudig ruimtegebruik
vanwaterin landehjkgebied'.
DroogleggingvandeMarkerwaard, niet
meer uit veiligheidsoverwegingen zoals
beginvorigeeeuwinhet kadervanhetZuiderzeeproject, maar ingegeven door ruimtegebrek,daargaathetominhetnieuweplan.
Inpoldering vandeMarkerwaard riepde
afgelopen tientallenjaren veelprotestenop,
onder meeromdathetdefunctie vanspaarbekken voordrinkwatervoorziening zou
moetenvervullen.Tochheeft drooglegging
talvanvoordelen,zovindt LeoOnderwater.
"AlseralooitindeNederlandsegeschiedenisdenoodzaakisgeweestvoordeaanwinningvan land voorwonen,werken,
recreërenenmobiliteit,dan ishet nu aan het
beginvande21eeeuw",lichtendeontwerperstoe.Landaanwinning inhetIJsselmeergebiedkandeovervolleRandstad vooreen
deelontlasten.Bovendien kan landaanwinningruimte biedenvoorallerleifuncties en

bebouwingen,dieniet meer inhet rivierenlandschap thuishoren.Herstructurering van
gebieden rondom degroterivieren,diein
gevalvannood alsinundatiegebieden moetenfungeren, wordtnamelijk opkortetermijn noodzakelijk. Landzaleventueelmoetenworden teruggegeven in het kadervan
eenmeer naruurlijke bedding vanderivier.
Oorspronkelijk wasdedroogleggingvan
deMarkerwaard indejaren tachtiggepland.
Onvoldoendegoedeargumenten gavende
doorslaghet planniet uit tevoeren.In
Nederlandwastoengeensprakemeervan
eenexplosievebevolkingsgroei.Bovendien
verminderden slechteeconomische vooruitzichtendebehoefte aan bedrijventerreinen.
Inmiddelswijzen berekeningen van het
CentraalPlanbureau eropdat dekomende30
jaar hetinwoneraantal inNederland zal
groeien tot 18miljoen mensen.Met name

steden indeRandstad zullendebevolkingsdruk moetenopvangen.Daarnaast claimen
dezesteden ruimte voor bedrijventerreinen
buiten hun eigengemeentegrenzen.Vooral
Amsterdam enUtrecht,denoordelijke vleugelvandeRandstad, hebben de afgelopen
tijd behoorlijkgeprofiteerd vandeeconomischegroei.Debehoefte aan woningbouwlocatiesinditdeelvandeRandstad blijkt
eveneensaanzienlijk. Indeperiode tussen
2010en2030moeteninditgebied1510.000
nieuwewoningen wordengebouwd.In
totaalzaleenruimtebehoefte vanongeveer
40.000hectareontstaan voor woningbouw,
infrastructuur, bedrijventerreinen enrecreatiegebieden.Hiervoorzaleendeelvan het
GroeneHart moetenwijken, terwijlecologischemotievenomlandbouwgrond enweilanden tesparen,nietuit hetoogverloren
mogen worden.
Voorwaarde
Hetconcept 'DeMarkerwaard -een
onvervuldebelofte', biedt met denootdelijke
uitloop richring het Markermeer,eenstructureleoplossingvoorhetgroeiende ruimtegebrek,aldus deindienersvanhetplan.De
huidigeoppervlaktevanhet Markermeer,
60.000hectare,zalworden opgedeeld in
randmeren (20.000hectare)eninland en
wetlands f40.000hectare).Een belangrijk
deelvandeMarkerwaard moet innoodgevallenvoorzien indetijdelijke bergingvan
overtolligwatervanelders.Herplan kentals
voorwaardedatdeMarkerwaard moetwordenteruggegeven aanhetwater,alsna50
jaar blijkt dat vanhetaangewonnen land
geengebruik meerwordtgemaakt. Hierop
moetdebedijkings- en inrichtingsstrategie
kunnen anticiperen.

HetmodelvandeMarkerwaard,[foto:Architectenbureauir.LeoOnderwater.

Zeven functies
Zevenfuncties zijn aan hetgebied toegedicht.Teneerstekanhetruimtebiedenaan
eenstad metmaximaal 150.000inwoners
(60.000-70.000woningen) indebuurt van
Almereeneensradmetmaximaal 100.000
inwoners(40.000woningen),gelegen inde
bocht bijdeHoornscheHop tegenover
Hoorn.Destadskernen zullen worden
omzoomd metstadsbossen.Vervolgens
wordr5000hecraregereserveerdvooreen
aquatischterrestrischgebieddatalsinundatiegebieddient.Voordedrinkwatervoorziening iseenspaarbekken inditgebiedopgenomen.Tenderdezaleenbosareaalvan7000
hectareeveneensgedeeltelijk alsinundatiegebied fungeren. Hierin isplaatsgemaakt
voorenkelemeren meteenrecreariefkarakter.Het bosisbedoeldvoorrecrearie,depro50
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ductievanhout enalsleverancier vanbiomassavoordeFlevocentrale.Devierde functievormtdeverblijfszone langsderandmeren,waarinovereentotale lengtevan40
kilometer herenderplaats isvoorstrandrecreatieenaanlegplaatsen voorpleziervaartuigen.Vervolgensmoet inhetgebied4000
hectareworden ingericht voorde(glastuinbouwen8000hectarevoorextensieve bollenteelt.Alslaatste moet hetgebied verkeerswe-

gen,spoorlijnen envaarwegen kunnen herbergen.

Waterbeheer
Momenteel wordt het Markermeer richtingNoordzeedoorspoeld metIJsselmeerwater,dat bij Enkhuizen wordt ingelaten.
DoorspoelingisnodigvoordeAmsterdamse
grachten envanwegedeuitslagvanzout
kwelwater vanuitFlevoland.Deaanlegvan

deMarkerwaard reduceert de noodzakelijke
inleidingvanhet IJsselmeerwater,waardoor
derandmeren eenaanzienlijk kleiner
gedeeltevandeverontreinigde stoffen zullenopnemen danhet huidige Markermeer.
DoordeaanlegvandetweedeOostvaardersdijk kanhetzouteuitslagwater vanFlevoland endeMarkerwaard direct door het
Oostvaardersdiep naar het Noordzeekanaal
worden afgevoerd. Het wateroppervlak van

InrichtingsplanMarkerwaard.

I

.
S T E D E

B H O K

INRICHTINGSPLAN MARKERWAARD
I Stedelijke bebouwing
(^

Hoogstedelijke functies

£ 2 * ] Stadsbos
Ü'I'H Boabouw

Natuurgebied
J Strandrecréâtie
ggvg Tuinbouw
Bollenteelt

Autosnelweg
Hoofdweg
Spoorweg
Vaarweg

Architectenbureau
ir LeoQ Onderwater

H20

25/26-2001

5'

hetoorspronkelijkeMarkermeer istoteen
derdeverminderd en heeft een navenante
vermindering vanverdamping totgevolg.In
eendroogzomerseizoen overstijgt deverdampingvanhetMarkermeer deneerslag
metongeveer0,4meter.Minder ingeleid
waterbetekentinditgevalmindetverontreiniging.
Hetagrarisch-terrestrischgebied moet
naastdefunctie vanbos-en natuurbouw bij
verdereplanontwikkeling tevensdienst
doenalsinundatiegebied. Ingevalvan
watersnood moetminimaal 5000hectare
naruurgebied danwelbosaereaal beschikbaarzijn omhetovettolligewater tijdelijk te
bergen.Hetgebied moetinhetuiterste
gevaleenbergingscapaciteit van 250 miljoen
kubieke metet watet kunnen bevatten.De
spaarbekkens voorzien inreserve-drinkwater,datviahetgrondwater wordt gewonnen.
Ditgarandeerteenbetere milieu-hygiënischekwaliteit danwateruithetIJsselmeer.
Bestaandedijken omdeMarkerwaard
worden minder zwaar belast,vanwege minderopwaaiingen hogegolven,diebij harde
wind totéénmeter hoogkunnen opwaaien.
Debestaandedijken vanhetMarkermeer,
metnamevanNoord-Holland,zijn nier
hooggenoegen instabiel.Deaanlegvande
Markerwaard betekent datdedijken
bewaard kunnen blijven, nietindelaatste
plaatsvanwegehuncultuuthistorische
waarde.

Uitvoering en ontginning
DeaanlegvandetweedeOostvaardersdijkvanLelystadnaarSchellingwoudeende
huidigeHoutribdijk vanLelystadnaar Enkhuizen zijn fundamentele uitgangspunten
vootdeaanlegvandeMarkerwaard.Het
Oostvaardersdiep,dedirecte vaarverbinding

tussenAmsterdamenhetIJsselmeer, krijgt
eensluisvoordescheepvaart tussenhet
IJmeerendetoekomstige randmeren.De
aanlegvandederdedijk vanafderweede
Oostvaardersdijk naar Enkhuizen vormtde
begrenzingvanhetterrestrisch aquatisch
gebied enhetbosareel.Dooreendijk loodrechtopdeHouttibdijk vanafTrintelhaven
aanteleggen,isditgebied volledig omdijkt.
De'badkuip'diehierdoor ontstaat kanin
noodgevallen 250 miljoen kubieke meter
water tijdelijk bergen. Compartimentering
zorgt voorreguleringvandewaterberging,
afhankelijk vandefuncties inanderedeelgebieden.

Oordeel jury
Dejury,onder voorzitterschap van
profir.].Kop,concludeerdedatalmetalhet
ontwerp merbijgaand onderbouwend rapporteenvoldoendebasisbiedtvooreenverdereuitwetking vandeaanlegen inrichting
vandeMarkerwaard. HetIjsselmeergebied
speelteenbijzondere rolinhethuidigeen
toekomstige waterbeheer inNederland,met
betrekkingtotdewatersnood endewaternood.Inheteerstegevalmoet hetgebied
nietdirectafvoerbaar wateruirdeRijnen
hetstroomgebied vanhetIJsselmeer bergen.
Inhettweedegevalisintijden vandroogte
zuinigomgaan metwatet van belang.Zoet
water bovengrondsenondergronds opslaan
voorkomt waterverspilling door verdamping.Daarnaast illustreert deinzenderde
verbeteringvandewaterkwaliteit doorde
aanlegvandeMarkerwaard metrandmeren
enhetOostvaardersdiep vanwegeeengeringereaanvoervanvervuildestoffen uithet
IJsselmeetendescheidingvan schoonwateraanvoerstromen en vuilwaterafvoerstromen,
aldusdejury.

Niettemin vindtdejurydathetconcept
wataandeschetsmatige kant isgeblevenen
dat bepaaldedetails niet ofonvoldoende zijn
onderzocht ofuitgewerkt.Hetdrinkwaterbekken indeMarkerwaard zalvolgensde
jury niet nodigzijn.Zoetwatet kanbeterin
debodemwordenopgeborgen danineen
open reservoir,meent zij. Vooteen inundatiezonevan5000tot6000hectarekan men
kiezenvoornietbebouwdeagrarischegrondenalsnatuurgebieden diegeforceerd onder
waterzetten kunnen verdragen.
Metditlaatstekanworden ingespeeld
ophetperiodiek bewerkstellingen vanjonge
drooggevallen gronden,waardoor wetlands
kunnen wordenverkregendierelatiefaim
aanplantensoorten zijn, maar rijk aan
vogelsoorten.Verderverdient detechnische
oplossingvoorhetinunderen metinstroomdebietvan500 tot100 kubiekemetet pet
secondeeveneenseengedegen studie,zo
schrijft dejury inhaar oordeel.Dein-enuitlaatsluizen voordeMarkerwaard zijnnog
niet aangegeven,evenalshetontwateringstelsel metdepositievandegemalen.
Verdermistedejuryeenexposéoverde
tijd dienodigisvoordeaanlegendeinrichting,degeraamde aanlegkosten vandeMarkerwaard,dewijzevanfinanciering, hetvetwervenvan(overheids)gronden ende
regelingvandemogelijke publiekeenprivateeigendom indeMarkerwaard.
Deprijs (1000 gulden)istijdens dejaarvergaderingvandeVerenigingVriendenvan
deMarkerwaard beginnovember aanhet
atchitectenbureau overhandigd. •
Voormeerinformatie:(070) 363 35 87
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