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Grietje Bosker Paviljoen 
 
Het consortium Grietje Bosker zet proefondervindelijk en stap voor stap een trein vol innovaties in 
beweging. Dat heeft tot gevolg dat de eerste stappen wellicht “onzichtbaar” zullen zijn. Voor elke 
stap gedurende het traject is het essentieel om met de verschillende partijen, stakeholders, bestuur-
ders en burgers goed te communiceren.  
Om de vaak complexe en abstracte materie tastbaar te maken stelt het consortium een speciaal 
infopaviljoen voor. Dit zogenaamde Grietje Bosker paviljoen reist rond het gehele IJsselmeer. Iedere 
proeftuin zal worden aangedaan om zo alle betrokkenen optimaal te kunnen informeren.  
Het paviljoen roept associaties op met een gestolde golf. Deze vorm is gebaseerd op diverse histori-
sche kaarten uit het tijdspad van de transformatie van de Zuiderzee tot het hedendaagse IJsselmeer. 
Via algoritmen zijn deze 2D kaarten vertaald tot een ruimtelijke constructie. In haar architectuur ver-
beeldt dit paviljoen daarmee de evolutie van de “Zuiderzee”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de loop der tijd zal de opbouw van dit paviljoen deze evolutie verbeelden. De vormgeving van het 
het “Grietje Bosker” paviljoen kent ook geen vastgelegd eindbeeld en blijft veranderen. 
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BIJLAGE 01 – De veranderende omgeving 
 
De grote mondiale issues en hun interactie met de basisfunctionaliteit van dijk en water 

1. Klimaatverandering en afgeleide problemen: 
- zeespiegelrijzing (VEILIGHEID, verzilting i.v.m. landbouwproductiviteit); 
- superstormen; 
- RIVIERAFVOER (vernatting en verdroging); 

2. Groei van de bevolking en verlies aan biodiversiteit: 
- urbanisatie (minder landbouwproductieareaal, toename MOBILITEIT); 
- bebouwing buitendijks (RECREATIE/TOERISME, SCHEEPVAART);  
- vervuiling i.v.m. NATUURWAARDEN (water, bodem, lucht, horizon, geluid); 
- grotere voedselbehoefte (planten, dieren, i.h.b. vis); 
- toerisme en recreatie (i.v.m. natuur- en CULTUURHISTORIE). 

 
Conditie van de ecosystemen 

- De Waddenzee is aan de zuidwestkant geen estuarium meer, en ontvangt het zoete 
water van IJssel, Eem en Vecht niet langer gespreid in ruimte en tijd.  

- Er is een trend waarneembaar van een lager zoutgehalte en meer voedselrijkdom in 
zee: veranderingen in de spui debieten stralen uit naar de Waddenzee. Dat lijkt een 
gevolg van een hoger debiet van de IJssel. 

- Het zoete water veroorzaakt langs de Afsluitdijk zoetwaterbellen; die zijn schadelijk 
voor vele organismen (wieren, dieren van glooiing en vooroever). Migrerende vis 
heeft last, hiervan, én van de turbulente stroming door de sluizen (schade/ziekten). 
De trek van diadrome vis wordt belemmerd door de Afsluitdijk.  

- De KRW eist dat het water van het IJsselmeer (type M21) ten hoogste 0,10 mg fosfaat /L be-
vat, en langs de Afsluitdijk is dat al tot maximaal 0,05 mg P/L teruggebracht. Dan nog: er kan 
met 0,05 mg P/L gemakkelijk 70-95 mg/m3 chlorofyl (fytoplankton) gevormd worden: vele 
meer dan toegestaan op de Waddenzee (type K2) waar ook maar maximaal 0,02 mg P/L geme-
ten mag worden. Dit alles betekent dat op het “snijvlak Afsluitdijk” de waterkwaliteit instan-
taan zou moeten verbeteren. En dat alles voor 2015.   

- Het IJsselmeer is ons grootste zoetwatermeer (1200 km2, gem. diepte 4.4 m; HRT 4 mnd).  
- Het meer verschilt ruimtelijk in waterkwaliteit, samenstelling van de voedselketen en 

energie stroming door het ecosysteem.  
- Gedurende de eerste decennia na de afsluiting is, als gevolg van het afsterven van de 

mariene organismen in de bodem en toevoer van sterk geëutrofieerd rivierwater een 
enorme explosie van planktonalgen waargenomen. Daarbij is een groot deel van deze 
algen op de bodem afgebroken; lange tijd is het aldus gevormde detritus is voedsel 
voor muggenlarven en wormen geweest. Dit samen, resulteerde in grote visbestanden 
en een florerende visserij.    

- De driehoeksmossel is een indringer (exoot uit het gebied van Zwarte Zee en Kaspi-
sche Zee) die in het IJsselmeer en de randmeren vanaf ~1980 een steeds grotere 
plaats opeiste. Het ecosysteem verschoof daardoor qua energiestroom van pelagisch 
naar benthisch; daardoor is minder energie via zooplankton naar vis gegaan, wat een 
oorzaak kan zijn van de neergang van de visstand. 
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- Filtratie van fytoplankton door driehoeksmosselen in het zuidelijke deel geven het 
water van het meer een relatief groot doorzicht. 

- RWS rapporteert dat ondanks de reductie van fosfaat de biomassaproductie in het 
IJsselmeer nog weinig is verminderd. Ondanks de afname van de fosfaatconcentraties 
de laatste 10 jaar, is de fytoplankton biomassa minder dan evenredig gedaald en is 
het doorzicht soms locaal nog afgenomen.  

- Het Rijn Actieplan streeft naar verdere fosfaat reductie waarbij de biomassaproduc-
tie daalt tot 70% van het huidige niveau. Nu al is het fosfaatgehalte -vooral in het 
noordelijke deel- zo laag, dat dit de (blauw)algenbloei kan gaan beperken.  

- Er is een voorzichtige, opgaande trend in de waterplantengroei; er zijn berichten dat 
dit komt door een grotere helderheid (zichtdiepte) en de opname van stikstof en fos-
faat uit de bodem, waardoor wortelende planten een competitievoorsprong nemen 
op het fytoplankton.  

- Dit geldt niet voor het Markermeer. De troebelheid daarin schrijft men toe aan de 
uitspoeling van klei van polders en oevererosie, maar kan ook te wijten zijn aan de 
driehoeksmossel. 

- Deze mossel vormt riffen van steeds dikker gestapelde individuen; bij een zekere 
dichtheid kan de mossel te weinig algen filtreren; bovendien, via continu geprodu-
ceerde faecal pellets en pseudofaeces, i.c.m. door de wind veroorzaakte stromingen 
in het ondiepe meer, worden deze organische deeltjes opgewerveld.  

- De driehoeksmossel maakt daarmee geleidelijk zijn habitat ongeschikt voor voort-
planting en vestiging; bovendien kan het fytoplankton (voedsel van de filter feeder) 
in dit troebele water minder snel groeien.  

- De achteruitgang van de zoetwatermossel die men constateert kan een gevolg zijn 
van beide fenomenen (de afspoeling van klei en de vorming van organisch slib).  

- Onderzoekers hebben als gevolg daarvan bij vogels die deze mossel eten een achter-
uitgang in de populatiegrootten gezien.  

- De waterbodem kan door de neergang in de mosselpopulaties wederom rijker worden 
aan wormen, muggenlarven, enz.  

- Als de totale filtratie van fytoplankton door de driehoeksmossel afneemt, zou het 
ecosysteem weer kunnen verschuiven van benthisch naar pelagisch: meer energie van 
fytoplankton via zooplankton naar vis, mogelijk ten gunste van de visproductie.  

- De beroepsvisserij is van grote invloed op de samenstelling van het voedselweb en 
daardoor de waterkwaliteit.  

- De spiering is nog steeds in een neergaande trend; mogelijk kunnen vispassages dit 
deels ten goede keren; volledig herstel van getijdenwerking zou beter zijn. 

- De neergang van de aal populatie is een ander probleem. Het is een mondiaal pro-
bleem, toe te schrijven aan sterk verminderde aanwezigheid van glasaal. Te weinig 
glasaal kan men wijten aan verminderd reproductiesucces van de schieraal (toxican-
ten), aan overbevissing op zee (consumptie glasaal) of aan idem in de binnenwateren 
(t.b.v. de kwekerijen). De intrek van glasaal lijkt vooral via Rijn, IJssel en Ketelmeer 
te zijn. De passage door de Afsluitdijk is geringer. Het glasaal probleem kan niet al-
leen door meer vispassages worden gekeerd, maar, elke doorlaatopening zout/zoet 
telt.  

- Als de zichtdiepte (helderheid) toeneemt, zal in het IJsselmeer de predatie door vo-
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gels -i.h.b. de aalscholver- op vooral kleine soorten en jonge vis toenemen. Ook de 
snoekbaars ziet zijn prooi beter, maar deze is overgevoelig voor teveel zonlicht en 
inmiddels ook een prooi van de aalscholver: er worden haast geen exemplaren van 
ouder dan een jaar gevonden.  

- Tegenover een beter doorzicht voor de zichtjagers en de vogels, staat een toename 
van de waterplantengroei (o.a. fonteinkruid, kranswier, in brakke delen ook ruppia) 
waardoor ook de vis-kraamkamerfunctie van het meer wordt versterkt.  

- Er is momenteel onderzoek gaande om de oorzaken van voornoemde neergaande 
trends in het IJsselmeer te analyseren. Veel is nog onzeker over het huidige ecosys-
teem functioneren.  

- De opgave is om een nieuw evenwicht in te stellen via een pakket maatregelen. Het 
meer heeft een tamelijk goede chemische kwaliteit, maar door slibvorming en egali-
satie van geulen en (oude) platen toont het ecosysteem, i.h.b. de visstand, een 
neerwaartse ontwikkeling.  

- De dynamiek is uit het ecosysteem; het leunt qua energie input (behalve op zonlicht 
en idem warmte) op windmenging (kinetische energie).  

- De netto energie uit het geabsorbeerde deel van het zonnespectrum en de kinetische 
energie in het water (menging) bepalen grosso modo de fotosynthese capaciteit. Be-
schikbaarheid van nutriënten bepaalt, daarenboven, hoeveel omgezet wordt in pri-
maire biomassa (fytoplankton en fytobenthos). De primaire productie levert de basis 
(in caloriën vastgelegde energie). 

- Het IJsselmeer ecosysteem is relatief laagenergetisch (laagdynamisch), te weinig 
productief en gevoelig voor verstoring. Ook een intensieve visserij heeft nu een te 
sterke invloed.  

- Uitwisseling van genen is door isolatie beperkt: de biodiversiteit staat onder druk. 
Het meer is zo onproductief dat exploitatie, na “aftrek” van de vogelpredatie, aan 
banden is gelegd.  

- Er mag niet meer uitgehaald worden, dan het systeem zelf produceert en regenereert 
(stand still); en het wordt nog steeds minder in het IJsselmeer. 
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BIJLAGE 02 - Richting geven aan de aanpak 
 

Motivatie van mitigerende maatregelen 
- Door alleen water van Waddenzee en IJsselmeer te mengen, zou een brak meer ontstaan, 

vergelijkbaar met Grevelingen en Veerse Meer. De problemen die het beheer daarmee heeft 
gehad, zijn een les. Verversen met zeewater via doorlaatkokers is een minimale stap: ook het 
Veerse Meer herstelt zich na die ingreep.  

- Genoemde voorbeelden zijn echter niet 1:1 vergelijkbaar met een zout/zoetovergang naar 
het IJsselmeer: een brak meer gevoed met al het zoete water dat uit het IJsselmeer moet 
worden gespuid, krijgt sneller stratificaties dan de genoemde (zelfs veel diepere) Delta bas-
sins die relatief weinig zoet polderwater ontvangen.  

- Genoemde Deltawateren hebben een zoute voorgeschiedenis; de bodem van een nieuw brak-
water meer ten zuiden van de Afsluitdijk zou eerst moeten verzilten, wat gepaard gaat met 
massale dood en afbraak van de bodemorganismen; dit zou een grote zuurstofvraag veroorza-
ken. De snelheid van bodem afsterving is een punt van aandacht, en vergt nader onderzoek. 
Als de plannen doorgaan, om het Volkerak-Zoommeer (VZ) van de blauwalgen bloeien af te 
helpen door het te verzouten, zal dit sterke verstoringen geven: een praktijkles voor hoe het 
t.z.v. de Afsluitdijk zou moeten.  

- Te verwachten is dat bodem afsterving in een brak meer, behalve lokale zuurstofdeficits ook 
een periode van macroalgenbloei geven zal (zeesla, darmwier: vgl. Lagune van Venetië). Het 
is dus raadzaam om zo snel mogelijk getijde invloed (energie) in het water te brengen. Door 
intensieve uitwisseling met grote volumina zeewater is een transitie fase (zoet – zout) te ver-
korten.  

- Met een brakwater getijdenbassin is input gegarandeerd van kinetische energie vanuit zee 
(hoogenergetisch, dynamisch ecosysteem); met de input van nutriënten (via bodem en zoet 
water) is dit nieuwe IJsselmeer compartiment niet langer een opslagtank voor nutriënten in 
de bodem, maar wordt een netto hoogenergetisch en productief aquatisch ecosysteem. Het 
bevordert de biodiversiteit. 

- Een brak getijdenbassin wordt daarmee importeur van energie (vastgelegde caloriën); daar-
bij: een optimale migratie van vis (en passief meegevoerde zaden, sporen, larven, ...), sor-
teert een sterk productieverhogend effect, ook in economische zin.  

- Voor een betere vismigratie (bot, aal, spiering) moeten er meer en betere vispassages komen 
in de brakke bufferzone. Hoe groter de dijkopeningen, des te beter (herstel van de aalstand is 
vooral een kwestie van tekort aan glasaal).  

- Slechts door substantiële hoeveelheden zeewater uit te wisselen, wordt het een getijdenzone 
met een stabiliseerbare zoutgradiënt. De doorlaatopeningen en de totale, minimaal vereist 
oppervlak van zo’n brak bufferbekken moeten via modellen worden berekend. Experimenten 
op kleinere schaal moeten daarvan de basis zijn (proeftuinen). 

- Door diffuse transitiezones kunnen organismen zich beter (osmotisch) adapteren; ook vastzit-
tende wieren en planten. In die proeftuinen kan ook een nadere studie naar het verlies van 
het zeegras areaal worden opgezet.  

- Zeegras- en ruppia velden zijn een goede paaiplaats en kraamkamer voor o.a. jonge vis. Door 
hun groei te bevorderen wordt duurzame visserij in deze brakke zone weer mogelijk.  

- Doordat het getij vruchtbaar slib meebrengt vanuit zee, worden in het inter-getijdengebied 
wadplaten gevormd: de ontwikkelingskern voor zeegrasvelden, schelpdierbanken en nieuw 
schor (kwelders). De schorren zijn de pioniers voor zilte polders; die kunnen mede dienen ter 
verbreding van de waterkering als sterke buffer tegen overstromingen.  
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- Als het brakwater compartiment wordt ingericht, met een grote opening voor uitwisseling met 
de Waddenzee, kunnen activiteiten worden overgeheveld. Ook de schelpdierkweek. Voor de 
Waddenzee, die onder druk staat door de in feite onverenigbare vogelpredatie, visserij en 
mosselkweek, betekent dit brakwater getijde bassin een afname van de grote druk op het 
ecosysteem van de Waddenzee, én dat van het IJsselmeer!  

- Zo brengen de zee en het zoete water gezamenlijk een systeem tot stand waaruit onder be-
perkingen duurzaam geproduceerd kan worden: de primaire massa die netto wordt geïmpor-
teerd, mag aan het systeem worden ontrokken in de vorm van vis, blauwe mossels, zilte 
groenten en zeewier.  
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BIJLAGE 03 - Mogelijke acties in het IJsselmeer 
 

Bevordering bodem reliëf in het IJsselmeer 
- Meer diepte contrast zal de primaire productie in ondiepten de waterplantengroei 

bevorderen en op diepe plekken een competitief voordeel geven aan primaire pro-
ductie van fytoplankton.  

- Dit creëert bovendien een contrast tussen de subsystemen pelagisch vs benthisch; er 
gaat in diepe stukken meer energie over de schakels fytoplankton – zooplankton - vis-
vogels/vissers; in ondiepten gaat meer energie over waterplanten (- plantengrazers) - 
vogels.  

- Dat komt de stabiliteit, veerkracht, biodiversiteit en productiviteit van het systeem 
ten goede. Mits goed ontworpen, kan in deze geulen de visstand zich herstellen.  

- Een hogere algenproductie op dezelfde nutriëntenconcentraties (in casu de fosfaat 
yield) impliceert meer voedsel voor de driehoeksmossel. Op te maken ondiepten kan 
deze mossel zich herstellen (kunstriffen), mits het water niet te slibrijk is.  

- Dit zou een eerste fase van een herstel kunnen zijn. Voor het totale gebied geldt dat 
elk verlies in habitat moet worden gecompenseerd.  

- Door de geschetste plannen zullen voedselaanbod en woongebied van de organismen 
zelfs verruimd kunnen worden.  

- Een deel van wateroppervlak zal in het geschetste beeld (BIJLAGE 02) van zoet ver-
anderen in brak water (oligohalien-polyhalien) met een getij van ca. 0.5-1.5 m.  

- Voor een beperkte groep vissen en vogels is dat een beperking van areaal (habitat 
verlies). Binnen het zoet blijvende deel van het IJsselmeer worden de levensvoor-
waarden verbeterd door het aanbrengen van meer reliëf in het landschap (onder en 
boven water). 

- M.a.w. een groter oppervlak:inhoud ratio. Ook boven het wateroppervlak: er kan een 
grotere biodiversiteit in het IJsselmeer worden verkregen door de aanleg van eilan-
den.  
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BIJLAGE 04 - Elementen in de aanpak 
 

De blauwgroene bouwelementen van het productielandschap 
 
Ongeacht hoe men een zout/zoet overgang zal aanbrengen: het lost een probleem op, maar 
creëert vaak weer een neveneffect, dat weer moet worden gecompenseerd of geëlimineerd. 
Diverse scenario’s kunnen worden gevolgd. Toch komen dan ongeveer dezelfde bouwstenen 
terug. Die ELEMENTEN zijn: 
 
Element 1 – Van zoet/zout overgang naar brakwater getijdenbassin (BGB) 
 
Het 1e element van “de oplossing” is doorgaans een brakwater getijdenbassin (BGB) in het 
noordelijke IJsselmeer. Het BGB zal consequenties hebben voor de basisfunctionaliteiten, 
i.h.b. de veiligheid en de waterhuishouding (peilbeheer en verzilting). Ook raakt het de regel-
geving voor de natuur. Het BGB bezet een deel van het IJsselmeer, en dus een deel van de 
strategische zoetwater reserve en de beschermde natuur. Het vervallen van een deel van de 
zoetwatervoorraad kan ruim gecompenseerd worden (Bijlage 03). Het getijdenbassin hoeft 
geen gevolgen te hebben voor andere basisfuncties. Qua veiligheid brengt het BGB met zich 
mee dat een permeabele Afsluitdijk, als hoofdkering, het achterland minder beschermt. Het 
achterland mag geen overstroming en zoutintrusie krijgen. Zonder nadere maatregelen mag 
het BGB maar een relatief klein deel van het IJsselmeer beslaan; geografische grenzen en di-
mensies zijn hier indicatief. Als waterpeil en zout een reëel probleem worden, dient er een 
compartimentering aan west-, oost- en zuidkant van het BGB, plus een stormvloed afsluitklep 
in de zoetwaterinlaat te komen. Daarover later meer.  
 
Element 2 – Randmeren als kwelschermen langs de kusten (KS) 
 
In de eerste bouwfase van de zout/zoet overgangen wordt (in proeftuinen) onderzocht hoe 
het van zee binnenkomende water zich verhoudt tot de te maken vrije doorstroomopening. 
Hoe ver rukt de zoutgrens op (bv. 600 mg chloride/L)? Is de spuicapaciteit altijd genoeg om te 
voorkomen dat de oostelijke en westelijke polders brak water binnenkrijgen? Zo niet, dan is 
een alternatieve methode mogelijk… 
 
Element 3 – De Blue Energy centrale (RED) 
Hier een combinatie met de aangevulde functionaliteit: het opwekken van duurzame energie. 
Op de tweesprong van zoet en zout water kan een osmosecentrale van het principe Reversed 
ElectroDialysis worden gezet: deze centrale heeft een pomp die het zoete water aantrekt. De 
gegenereerde stroming zorgt ervoor dat er geen extra scheepvaartsluisje gezet moet worden 
tussen kwel-randmeer en IJsselmeer. De RED centrale (blue energy) als “tool” en “proeftuin” 
wordt separaat besproken.  
 
Element 4 – Achtervang als secundaire waterkering (AV) 
 
Behalve de ring om het spaarbekken, worden ook de dammen die het BGB scheiden van het 
land gebouwd als breed moeras (buitenkant zoet, binnenkant zout/brak). Aan de binnenkant 
is plaats voor schorvorming en wisselpolders. Zo’n moerasachtige dam kan meegroeien met de 
zeespiegelrijzing en vormt een klimaatbestendige tweede kering (achtervang). Hiermee is de 



 Grietje Bosker 46 

veiligheid van het achterland afdoende te garanderen. Als er teveel water door een geperfo-
reerde Afsluitdijk wordt gestuwd bij storm of springvloed, zorgt het BGB voor opvang en de 
achtervang stopt dit overslaande zeewater definitief. Behalve de breedte is ook de hoogte per 
saldo van belang. Dus moet de AV hoog genoeg zijn. Dat zal aan de NH kant geen bezwaar op-
leveren, voor de bewoners van Hindeloopen en Workum wel: ter plaatse zal een “uitstulping” 
moeten komen: naar buiten als die plaatsen zoet willen blijven.  
 
Element 5 – Spaarbekkens (SB) 
 
Het IJsselmeer is ons grootste zoetwater reservoir. De waterhuishouding is afhankelijk van de 
zeespiegelrijzing; als men ervoor kiest het peil mee te laten stijgen met het gemiddelde tus-
sen hoog en laag water in de zee, wordt het omgevende land bedreigd met overstroming en 
verzilting. Als het binnenpeil niet meestijgt, zullen er pompen nodig zijn om het water te 
spuien; de polders zullen tegendruk behoeven, om zoute kwel tegen te gaan. In het scenario 
van +8% verdamping en +2% neerslag in de zomer zal bij een gelijkblijvende vraag (landbouw 
areaal) en aanbod (Rijn/IJssel debiet) geen groot probleem optreden. Er zit rek in de toege-
stane inname: er mag zelfs nog 2x zoveel worden onttrokken. Het is onzeker is wat er de ko-
mende eeuwen gebeurt met de aanvoer: gletsjers krimpen, maar zijrivieren kunnen meer re-
genwater aanvoeren). Het is beter op safe te spelen met het algemene IJsselmeer peil (zie 
boven). Zo is het aan te bevelen een spaarbekken in het IJsselmeer aan te leggen. Wat er 
minder is aan strategische zoetwater reserve, na aanleg van een brak bassin, dient te worden 
gecompenseerd: de voor zoet water nodige “schil” van water vermenigvuldigd met het opper-
vlak van het brakwater getijden bassin is het verlies. Dat moet in een spaarbekken opgeslagen 
worden (SB). Na berekening van de te verdelen reserves, zijn voorzieningen nodig om (1) vol-
doende zoet grond/drinkwater te garanderen, (2) een zo stabiel mogelijke zoet/zoutgradiënt 
in het BGB te houden, en (3) verzilting tegen te gaan via kwelschermen. Daarom heeft een SB 
een ringwal en voor bijvulling tot het gewenste opgezette peil een pomp, bv. aangedreven 
door zonne-energie (zonnepanelen in de ringwal). Om verlies aan natuurwaarden te compen-
seren, en de waterkwaliteit (KRW) van overgang van IJsselmeer naar BGB te verbeteren, 
wordt dit geen smalle ringdijk maar een groot zoetwater moeras rondom, met de grootste wa-
terdiepte in het centrum. Van daaruit sijpelt over de breedte van het spaarbekken continu 
zoet water naar het BGB. De waterstroom in de kwel randmeren kan gegenereerd worden 
door vrij verval vanuit de spaarbekkens. Met dit moerasachtige systeem is een verlies aan na-
tuurwaarden ruim te compenseren. Er ontstaat een aantrekkelijk landschap, ook langs de oe-
vers (vasteland). Dus zal men dit niet ervaren als een verlies aan ruimtelijke kwaliteit.  
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BIJLAGE 05 - Voorbeeld van groei naar een totaaloplossing 

 
De lineaire route naar een eindbeeld, eerst het voorbeeld van de proeftuinen: 
 
Spui via wieringermeer als omleiding, als proeftuin, als deel tussen en eindbeeld (voorstel): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 1: BGB2 wordt onderdeel proeftuin voor wierkweek, schelpdierteelt, herstel visstand, 
zeeegrasherstel, schorvorming, wisselpolders, enz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
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Stap 1: BGB3 (Friese optie) soortgelijke inrichting als bij Den Oever- uitgekiende bouwput; 
volgende stap is bv grotere opening in Ijsselmeer (na leerperiode).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twee zout zoet overgangen dijk verbreed (riffen, wierkweek, haken+schorpolders) 

- Beperkt brakwater en haast geen getij. 
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We volgen de rechte weg naar een eindbeeld met: 
- Groot brakwater getijden bassin N-ijsselmeer 
- Volledig herstel verbinding zoet-zout 
- Bescherming tegen zilt (kwelschermen) 
- Bescherming tegen overstroming 2e hoofdas EHS 
- Compensatie verlies zoetwater reserve  

 
Strekdammen verlengen, uitstulpingen bij havenplaatsen, lange kwelschermen 
(+getijcentrale=GTC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beter natuur en productie herstel brakwater getij door groter stroomgat met hoge brug en 
eventueel nog een koker centraal 
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Gevolg: toch groter zoutprobleem eerst oplossen door interactie brak zoet te verkleinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gevolg: toch groter zoutprobleem eerst oplossen door interactie brak zoet te verkleinen en 
zoete water door kwelschermen te trekken, via blue energy, osmose centrales. 
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GTC

SB SB

VOLLEDIG NATUURHERSTEL
GEEN ZOUTINTRUSIE POLDERS
GOEDE WATERRESERVE:
NU PUNTJES OP DE i …

Het is nu misschien 2050… 
Gevolg: tekort zoetwaterreserve –oplossen met spaarbekkens (SB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is nu misschien 2090… 
Eindbeeld nadert: nu bv sluis bij ingang en aanzet deelcompartimenten (tussendijken) voor 
meer constante/stabiele zout gradient – wisselpolders ook binnendijks. 
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ECOLOGISCHE HOOFDAS O/W ERBIJ !

GTC

SB SB

Er is daarmee inmiddels ook een goed functionerende tweede hoofdas (Ecologische Hoofd-
structuur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dit zou het (ook eerder getoonde) eindbeeld dan kunnen zijn, bv. in 2200… 
Nog meer relief in bodem van zowel brakwater getijdenbassin (getij schuurt uit) als ijssel-
meer: geulen, riffen en eilanden/platen. 
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SPAARBEKKEN

BRAKWATER 
GETIJDENBASSIN

KWELSCHERM

GEPERFOREERDE 
HOUTRIBRIJK

DISTRIBUTIE 
PIJPLEIDING

BRAKWATER 
GETIJDENBASSIN

VERZONKEN 
DISTRIBUTIE 
PIJPLEIDING

SPAARBEKKEN

KWELSCHERM

Maar het kan qua alternatieven ook anders uitpakken…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markermeer is te weinig doorspoeld: 
• Houtribdijken doorspoelen 
• Water actief verversen (aanvoeren vanuit spaarbekken noordelijk) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaarbekkens zuidkant brakwater getijden bassin te klein: 
• Markermeer ondiep en troebel, groot volume 
• Maak van markermeer een diep spaarbekken 
• Markermeer extra of ipv spaarbekken tzv brakbassin 
• Moeras rond markermeer 
 
Laatste voorbeeld eindsituatie: 
IJsselmeer instabiel ecosysteem- we willen alleen dat verbeteren 
Besluit is: geen zout/zoet overgangen (bv Stichting Wetlands IJsselmeer) 
• Meer reliëf in de bodem 
• Ondiepten waterplanten-gedomineerd 
• Diepe geulen fytoplankton – zooplankton gedomineerd 
• Beter voor herstel produktie (vis, mossels) 
• Liever inheemse vervanger voor driehoeksmossel 
 
Deze bijlage geeft aan dat het kwelderspel tot een scala aan oplossingen kan leiden. 
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BIJLAGE 07 – Beknopte observaties huidige ruimtelijke kwaliteit Afsluitdijk 

Vanaf de Afsluitdijk 
• twee werelden  

o ongetemdeWaddenzee (zonder autogeluid) 
o getemd IJsselmeer (met voorbijrazende auto’s) 
o allen bij het Monument, Breezand en Kornwerderzand tegelijk zicht op/ervaring van beide 

werelden 
• direct zicht op open water/IJsselmeer (verder alleen in de nederland bij Harderwijk e.o ) 
• lege horizon met 

o icoon fryslan: werven bij Makkum 
o icon NH: zendmast in het Robbenoordbos 

• bijzondere lichtval bij half bewolkt weer 
• extreme beleving van de elementen bij slecht weer 
• eenduidige en consequent doorgevoerde vormgeving van alle elementen 

o al 75 jaar een constant beeld 
o een recht element zonder dat het saai is 

• helder weer: zicht tot Stavoren en Andijk  
• mistig weer: kleine mystieke wereld 
• element voor (zinloze) beproevingen tegen de elementen (wandelen en fietsen ) 
• element voor (zinloze) snelheid records 
• pretfiles bij open sluizen (waar in Nederland gaat iedereen kort uit zijn auto om te genieten van 

de omgeving) 
 
Vanaf het water of schip 
• tot 10 km afstand een onopvallend element zowel vanaf Waddenzee en IJsselmeer 
• scheiding tussen zoet- en zoutwatermossels (de bruine vloot) 
• aantrekkelijke kustplaatsen aan de voormalige zuiderzee 
• de sluizen als scheiding der werelden 
• afsluitdijk als verbinding van twee verschillende provincies 
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BIJLAGE 08 - Verkenning functionele waarden 

Legenda: 
Groen - zeer gunstig 
tot 
Rood – zeer ongunstig 
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BIJLAGE 09 - De Cartobase 
 
Kaarten als verbeelding van geografische informatie (kennis) zijn van cruciaal belang in het langlo-
pende proces dat ons Consortium voor ogen staat. Met name de wijze waarop de procesarchitectuur 
wordt ingericht, biedt kansen om de communicatie tussen betrokkenen van inhoud te voorzien. In-
middels zijn er inspirerende gevallen te raadplegen. Een voorbeeld: tegenwoordig is een bibliothecair 
parool: zet de stap van collecting naar connecting. Immers, top-down voorlichting heeft zijn tijd ge-
had; bottom-up inspraak kent ook zo zijn gebreken. Zoek zij-waarts: consulteer (en carteer) het cul-
tureel kapitaal dat her en der in de samenleving huist. Daarnaast strookt onze inzet met recente vor-
men van data-analysis waarbij ICT wordt beproefd, ver voorbij digitale opslag van informatie: van 
data-analysis naar pattern-analysis. Het is daarom dat wij voorstellen om een zogeheten carto-base te 
maken. Een interactieve atlas boordevol kaarten: de Afsluitdijk-atlas. De feitelijke (veranderlijke) 
uitkomst is een kaartenmachine die tegelijkertijd fungeert als een geheugenmachine en een verha-
lenmachine.  Inmiddels heeft ons Consortium een beknopte verzameling kaarten aangelegd. Dit om 
een indruk te geven van de mogelijkheden. Die kaarten zijn afkomstig uit verschillende bronnen. 
Enerzijds zijn het historische kaarten, geput uit de rijkelijk gevulde archieven; neem de reeks van 
ambities rondom en in de Zuiderzee, zeg vanaf de zeventiende eeuw. Het zijn hedendaagse kaarten: 
hoe vliegen welke vogels vandaag de dag; waar vermoeden wij nu de aanwezigheid van scheepswrak-
ken? Bronnen te over.En uiteraard zijn onze kaarten toekomstgericht; ze verbeelden bijvoorbeeld de 
visies van de acht consortia van de Uitvraag Afsluitdijk. Deze kaarten zijn nog niet in ons bezit; ze 
verraden wel onze collegiale nieuwsgierigheid. Wij verzamelen gaarne ook kaarten van anderen die 
recentelijk van zich hebben laten horen. Vooralsnog hebben wij ons gebaseerd op secundaire litera-
tuur. De herkomst der kaarten zal in een later stadium worden vermeld.  Volgens een methode die wij 
elders hebben ontwikkeld (Cito-planning, Den Haag 2007), behandelt de carto-base de collectie kaar-
ten volgens een viertal spelregels. De kaarten krijgen alle dezelfde schaal, vervolgens dezelfde orien-
tatie. Ten derde worden ze gestapeld (het gelaagde landschap). Tenslotte worden de kaarten zodanig 
bewerkt dat ze traploos transparant dan weer glashelder zijn te maken. Dat levert een publieksvrien-
delijke kaartenmachine op die elke geïnteresseerde in staat stelt zijn eigen kaartcombinaties te ma-
ken. Combineer de wonderschone kaarten uit de traditie van de hydrografie met die van de topogra-
fie, of te wel combineer zeekaarten met landkaarten. Op deze wijze zijn eindeloos vele nieuwe 
kaarten te maken. Deze combi-kaarten tonen onverwachte dwarsverbanden, aldus inhoud gevend aan 
de idee van het gelaagde landschap als een leesbaar landschap: de dijk en zijn streek (van formaat) 
als palimpsest.  
Een dergelijke atlas is primair bedoeld ter ondersteuning van het ontwerpgericht onderzoek. Het sti-
muleert krachtig ‘onze’ ambitie om ruimtelijke opgaven bij voortduring te interpreteren als culturele 
opgaven. Onze ervaring tot nog toe is dat een dergelijke atlas wervend werkt. De Afsluitdijk kan er 
wel bij varen.  
Voor de Afsluitdijk is zijn de volgende boeken geraadpleegd: 

•  Het Nederlandse Landschap; Ir. J.T.P. Bijhouwer, 1977 
•  Jonge landschappen 1800-1940; eindredactie Marty de Harde, Hans van Triesr, 1994 
•  De Dijken; Supervisie Ir A.G. Maris, 1954 
•  Het Landschap van de IJsselmeerpolders, Planning Inrichting en Vormgeving; Zef Hemel, 1994 
•  Zee van Land; De droogmakerij als atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur; Wouter 

Reh, Clemens Steenbergen, Diederik Aten, 2005 
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