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Hart van Nederland. 

voorwoord 

In de twee jaar die ik met dit project bezig ben geweest, is de volle omvang van een dergelijk 
project wel duidelijk geworden. Niet alleen <lat er serieuzer naar het afstudeerproject gekeken 
wordt dan naar de T-projecten, maar ook de volle omvang van het onderwerp zelf. De schaal
grootte maakt het tot een gecompliceerd uitdaging. Naast een enorme hoeveelheid randvoor
waarden, waarvan wegens tijdgebrek er maar een paar echt onderzocht zijn, spelen ook 
maatschappelijke factoren een grote rol in de complexiteit. Juist aan de maatschappij, het 
doelgebied van de stedebouw, wordt in de studie stedebouw aan de TUE nauwelijks aandacht 
besteed. Niet te min heeft dit onderzoek bij mij tot nieuwe inzichten geleid. Niet alleen over 
het plangebied ( er zit meer stedebouw/planologie achter dan ik dacht), maar ook over het 
stedebouwkundig proces. Juist de koppeling tussen de maatschappij en de stedebouwkundige 
en planologische doelen die je wilt bereiken heeft mij lange tijd heeft opgehouden, met name 
de vraag: hoe bereik ik duurzaamheid in een consumptiemaatschappij? (antwoord: langzaam) 
De oplossing hiervoor heb ik nog niet, maar ik hoop nog een lange beroepspraktijk voor me te 
hebben om dat uit te zoeken. 

Dat ik het punt bereikt heb om deze beroepspraktijk in te stappen is mede te danken aan een 
aantal personen, die ik hiervoor wil bedanken. Uiteraard wil ik beginnen mijn afstudeerbegel
eiders Aloys Borgers, Piet Beekman en Han Lorzing te bedanken voor hulp en hun kritische 
houding ten aanzien van mijn produkten. Tevens wil ik Wil Thijsen bedanken die met zijn 
kritische houding in het begin van dit project mij uiteindelijk toch op het goede pad heeft 
gezet en uiteraard Peter van der Waerden zonder wie ik nu nog steeds met Transcad aan het 
prutsen zou zijn. Daarnaast wil ik mijn ouders bedanken voor hun geduld dat ze met mij 
hadden en alle notoire bankhangers en andere studenten die belangstelling voor mijn afstu
deerproject toonden. 

Eindhoven, April 1998 

Niels Cools 
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Vervolgens zijn er een aantal varianten ontwik.keld die in principe voldoen aan de gestelde 
randvoorwaarden. Deze varianten zijn: de bandstadvariant, de gridvariant, de landbouwvari
ant, de gridvariant en de vingersvariant. 

De varianten zijn met behulp geografisch informatiesysteem getoetst op een aantal afzonder
lijke criteria, welke zijn opgesteld aan de hand van de ruimtelijke randvoorwaarden en het 
prograrnma van eisen. Deze criteria zijn: plaatsingsgebied van de pomp-accumulatiecentale, 
behoud van de oeverfuncties, de bodemsoorten, de lengte van de scheepvaartroutes, de 
fasering, de kosten, de mogelijkheden van verstedelijking, de verbindingen onderling, de 
verbindingen met de rest van Nederland en het bodemverloop. De criteria zijn daama 
ondergebracht in een aantal categorieen: duurzaamheid, economie, flexibiliteit en verstedelij
king. De varianten d.m.v. multi criteria-evaluaties getoetst. De bandstad komt daar als beste 
uit de bus. 

Deze variant is verder uitgewerkt in een hoofdontwikkelingsstructuur, Waarbij gekozen is 
voor de zogenaamde Lelystadvariant. Deze is op een aantal aspecten uitgedetaileerd. Deze 
aspecten zijn: pomp-accumulatiecentrale en hoge snelheidstrein, de overige infrastructuur, de 
groenstructuur, het afwateringsstelsel en de fasering. Tevens is gezocht naar technieken om 
het water te kunnen betrekken bij de functies die gerealiseerd moeten worden. 

Het water, blijkt uit de inventarisatie, vormt namelijk de basis voor het ecologische systeem 
van het gebied, dat van internationale betekenis is. De matrix kan een aanleiding zijn om 
functies anders in het plangebied onder te brengen dan door middel van inpoldering zoals dat 
nu gebeurt is. Uit het toekomstonderzoek blijkt dat de landbouw in de toekomst weer een 
prominente plaats in de ruimtelijke ordening zal gaan innemen, vanwege het feit dat we 
duurzamer moeten gaan !even en de zelfvoorzienendheid omhoog moet. Tevens kan de 
landbouw ingezet worden voor biobrandstoffen en kunststofvervangers. Om in de energie
vraag te kunnen voorzien dient ingezet te worden op groene stroom, waarbij een pomp
accumulatiecentrale, een kunstmatig stuwmeer, dat weer aangevuld wordt met behulp van 
windkracht, kan hier een grote rol inspelen. Verder wordt geadviseerd om meer maatschappe
lijke aspecten op te nemen in de studie stedebouw, gezien de belangrijkheid van deze aspecten 
en het feit dat deze volkomen onderbelicht zijn in het huidige studiepakket. 

Sarncnvauing III 
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Han van Nederland. 

Hoof dstuk 1 Inleiding 

De inleiding van mijn afstudeerrapport bestaat uit de motivatie van mijn afstudeerproject, de 
probleem- en doelstelling en een schema over de opzet van dit project. Begin 1996 is er door 
de Directie Usselmeergebied een prijsvraag onder studenten uitgeschreven. Dit naar aanleiding 
van het feit, dat aan het eind van 1996 de werkzaamheden aan het Zuiderzeeproject af gerond 
zijn. De opdracht voor de studenten was een visie te geven hoe de voormalige Zuiderzee met 
de huidige inzichten te benaderen en te kijken of deze inzichten ook tot een andere invulling 
zouden leiden. 

Het herinrichten van het Usselmeer, de opgave van de prijsvraag, is voor mij een uitdaging, 
omdat er een duidelijke koppeling met de maatschappij aan ten grondslag ligt. 
Stedebouw heeft naar mijn mening niet Nederland als plangebied, maar de Nederlandse 
maatschappij. De kaart van Nederland is slechts een instrument om te komen tot een verwe
zenlijking van de eisen die onze maatschappij stelt. De ruimtelijke invulling van Nederland is 
een neerslag van de maatschappelijke eisen van dat moment en dient steeds aangepast te 
worden aan de huidige en toekomstige eisen. Omdat deze eisen enorm veelzijdig en divers zijn, 
is het wetenschappelijk gebied van de stedebouw ook enorm breed. Ile wil me in deze studie 
beperken tot de drie aspecten welke in de studie stedebouw, zoals bedoeld door de TUE, het 
nadrukkelijkst naar voren komen: stedebouwkundig ontwerpen, landschapsarchitectuur en 
ruimtelijke planning. Dit zijn de drie onderdelen van de studie stedebouw waar ik me op wil 
concentreren. Het gaat bij de studie stedebouw uiteindelijk om het onderzoeken en het 
vormgeven van de maatschappelijke eisen, waarvoor deze drie onderdelen het meeste van 
belang zijn. De prijsvraag is uitermate geschikt om een groot aantal maatschappelijke aspecten 
te kunnen onderzoeken en evt. te ordenen. 

Er zijn drie aspecten die een grote rol spelen in de stedebouw en welke terug te voeren zijn op 
de maatschappelijke eisen: de schaal, de tijd en de vorm. De schaal is van belang, omdat deze 
bepaalt naar welke eisen er gekeken moet worden en welke eisen er gehonoreerd moeten 
worden. Hoe groter de schaal, hoe omvangrijker de betrokkenheid van de stedebouw bij de 
maatschappij . Op grote schaal 'ontwerpen', betekent dater een beeld van de maatschappij 
gevormd moet worden om de eisen die de maatschappij stelt te toetsen en eventueel te 
honoreren. Plannen en ontwerpen op grote schaal betekent ook het nemen van de moeilijke 
beslissingen, zoals de locatie van een Betuwelijn. Beslissingen op de grote schaal kunnen niet 
omzeild of weggeschoven worden. De prijsvraag strekt zich uit over een groot deel van 
Nederland en is dus uitermate geschikt om het begrip schaal i.s.m. de maatschappelijke eisen te 
onderzoeken. 
Gerelateerd aan de schaal is de tijd, de dynamiek van de maatschappij. Deze dynamiek betekent 
dat er een visie op toekomstige ontwikkelingen nodig is om de ruimtelijke consequenties in te 
kunnen schatten. Deze visie betreft de lange termijn, waarbij vooral duurzaamheid naar mijn 
mening een belangrijke rol hoort te spelen. Het aspect tijd vraagt ook om flexibiliteit van de 
planning. Toekomstige eisen moeten ook ingewilgd kunnen worden. 
De vorm is eigenlijk de neerslag van de maatschappelijke eisen en ook gerelateerd aan de 
schaal en tijd. De vorm dient naar mijn mening voor een groot deel te ontstaan vanuit de plek 
waar je mee bezig bent. (De historie van) de plek vergroot de herkenbaarheid van het ontwerp, 
doet recht aan de plek en verwijst tevens naar het aspect tijd, de dynamiek van de plek. 

Hoofdstuk I De inlciding. 



Han van Nederland. 

De prijsvraag is tevens een typische Nederlandse opgave. Het fictieve plangebied bestaat uit 
een grote plas water. Dit wil overigens niet zeggen dat het gewoon een plas water is. Water is 
van grote betekenis voor de vorming van Nederland. Deze rol is tweeledig. Vroeger was water 
voornamelijk de vijand die geweerd en overwonnen moest worden. Hieraan heeft Nederland 
zijn waterbouwkundige reputatie te danken. Tegenwoordig wordt water ook als ontwerpuit
gangspunt gebruikt, om de ruimtelijke en belevingskwaliteit te verhogen. Tevens wordt water 
steeds vaker ingezet voor natuurontwikkeling, die typisch is voor Nederland en wordt het ook 
als een belangrijke recreatiemogelijkheid gezien. In het spanningsveld, dat tussen het water als 
vriend en water als vijand ligt, dient naar rnijn mening de opgave geconcipieerd en uitgewerkt 
te worden. 

1.1 Probleem- en doelstelling 

De Directie IJsselmeergebied heeft in de prijsvraag de volgende vragen geponeerd: 

Hoe zou u nu het Zuiderzeeproject definieren, aanpakken en uitvoeren? 

En aan welke maatschappelijke/technische eisen vindt u dat een dergelijk project in 
1996 zou moeten voldoen? 

Hieruit is de volgende probleemstelling gehaald. 

Welke maatschappelijke eisen zijn er in de (nabije) toekomst te verwachten en hoe kan 
daarop met een ruimtelijke plan voor de ontwikkeling van het IJsselmeer op worden 
ingespeeld? 

De doelstelling wordt dan als volgt: 

2 

Het verrichten van onderzoek naar de huidige en toekomstige maatschappelijke eisen 
t.a.v. stedelijke functies (wonen, werken en recreeren), agrarische functies en landschap 
en natuurontwikkeling. Hieruit wordt een programma van eisen samengesteld, waarna 
met behulp van dit programma een ruimtelijk plan in een fictief Groot-IJsselmeer 
gemaakt zal worden, waarbij rekening wordt gehouden met de gegevenheden van de 
plek. 

Afb. 1.2 Het onderzoeksgebied 

Hoofdstuk I De inleiding. 
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Om verwarring te voorkomen wordt eerst een definitie van het Zuiderzeeproject en het 
IJsselmeerproject gegeven. Het Zuiderzeeproject is het project zoals het is uitgevoerd in de 
periode 1920-1996 en betreft het afsluiten en inpolderen van de Zuiderzee. 
In de afbeelding 1.2 is dit als het onderzoeksgebied weergegeven. 

Afb. 1.3 Het plangebied 

In de fictieve opgave is de afsluitdijk wel gerealiseerd, waarbij realisering van de dijk is 
losgekoppeld van inpoldering van het achterliggende meer. Er is dus sprake van een IJssel
meer. Indien in dit verslag gesproken wordt over het IJ sselmeerproject, dan wordt het 
plangebied zoals aangeduid in afbeelding 1.3 bedoeld. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat de 
functies die in de huidige situatie (het onderzoeksgebied) een plaats in de polders hebben 
gevonden, zich in de fictieve situatie op het "vaste land" hebben gevestigd. Tevens wordt er 
vanuit gegaan dat de veranderde situatie geen verstrekkende gevolgen heeft gehad op 
overheidsbeleid t.a.v. de ruimtelijke ordening en de daarmee samenhangende documentatie. De 
oppervlakte van het IJsselmeer, gedefinieerd als plangebied, is± 400.000 ha (Van Duin 1995). 

Hoofdstuk I De inleiding. 3 
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1.2 Opzet van bet afstudeerproject 

Het eerste deel van dit afstudeerproject bestaat uit een inventarisatie van de geschiedenis van 
het Zuiderzeeproject en van de huidige functies. Samen met een literatuurstudie naar stede
bouwkundige en maatschappelijke toekomstverkenningen zullen uit de inventarisatie de 
randvoorwaarden voor het plangebied gehaald worden. Daarna wordt een eigen toekomstsce
nario ontwikkeld, dat in ieder geval gedeeltelijk gesteund wordt door de voorgaande literatuur
studie. Uit dit toekomstscenario wordt een programma van eisen t.a.v. van het ruimtegebruik 
gegenereerd. 
Het p.v.e. en de randvoorwaarden zullen een toetsingskader vormen voor de varianten die 
ontwikkeld worden. Na toetsing zal de variant die als beste uit de bus komt uitgewerkt worden 
tot een stedebouwkundig plan. 

hs 2 lnventarisatie 
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Toekomstonderzoek 

hs 3 
Randvoorwaarden 
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Hart van Nederland. 

Hoof dstuk 2 De inventarisatie 

Dit hoofdstuk is een inventarisatie van de huidige indeling van het IJsselmeer, de visies die er in 
het verleden m.b.t. een mogelijke indeling van het gebied zijn geweest en de problemen die 
deze inzichten en de uitvoering van het huidige Zuiderzeeproject, zoals geconcipieerd door 
Lely met zich meebrachten. Het hoofdstuk zal bestaan uit de volgende onderdelen: Een 
historisch overzicht, een ruimtelijke inventarisatie, een bodemkundige analyse, een analyse van 
het aspect natuur, welke een beschrijving bevat van de natuurgebieden, zowel fysiek als 
typologisch en een analyse van de waterhuishouding, waarbij zowel de kwantitatieve als de 
kwalitatieve aspecten aan bod komen. 

2.1 Historisch overzicht 

De historische analyse beschrijft in principe hoe het Zuiderzeeproject is geconcipieerd en 
uitgevoerd. In het begin van de paragraaf worden er een aantal altematieve landaanwinnings
plannen uit de vorige eeuw vergeleken. Tevens wordt er ingegaan op de veranderingen in de 
maatschappij en de gevolgen op de fasen van uitvoering. 

2.1.1 Een historisch voorafje 

De tekst van deze paragraaf is een samenvatting van een deel van het boek Geschiedenis van 
de plannen tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, samengesteld door L. T. van der 
Wal, (1923). 

Bron: Peys (1985) 

Bron: Peys(1985) 
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Na een groot aantal meren te hebben drooggelegd en ingepolderd, 
kwamen er halverwege de negentiende eeuw concrete plannen om 
delen van de Zuiderzee droog te leggen. Het eerst bekende plan 
werd echter al in de 17e eeuw door Hendrie Stevin gepubliceerd. 
Een afsluitdijk tussen de Waddeneilanden voorzag in een betere 
bescherming tegen de Noordzee en liet tevens een zoetwatermeer 
ontstaan. Te zijner tijd zou dit meer dan geschikt zijn voor inpolde
ring. De technische uitvoerbaarheid van het plan was in die tijd 
nihil en het werd dan ook gauw vergeten. Het daarop volgende 
plan werd in 1848 door Kloppenburg en Faddegon gepubliceerd. 
Het plan voorzag in een afsluitdijk tussen Enkhuizen en Stavoren. 
Ten zuiden van deze dijk werd de Zuiderzee in zijn geheel ingepol
derd. Een ringvaart zorgde voor de afwatering. In 1849 presenteer
de Van Diggelen zijn plan. Dit plan behelsde de inpoldering van de 
gehele Zuiderzee inclusief de huidige Waddenzee en de Lauwers
zee. Een grote hoeveelheid stromen, afwaterings- en scheepvaart
kanalen moesten een goede regulatie van de waterhuishouding 
bewerkstelligen. Dit plan werd, voorzover er aandacht aan besteed 
werd, ook verworpen op de technische en financiele haalbaarheid. 
Met name de afvoer van het water van de IJ ssel zou veel proble
men opleveren. Het volgende plan van Beyerinck uit 1866 in 
opdracht van de Nederlandsche Maatschappij voor Grondkrediet 
loste dit probleem op door alleen het zuidelijke deel van de Zuider
zee in te polderen. De afsluitdijk zou van Enkhuizen via Urk naar 
Kampen lopen. Nadelen van dit plan waren de slechte waterver-
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binding van Amsterdam met de Zuiderzee en het feit dat de afsluitdijk tussen Enkhuizen en Urk 
op een zandbodem was geprojecteerd. Hierdoor kon er een flinke kwel verwacht worden. 
Deze problemen werden in het plan van Stieltjes uit 1873 opgelost door een ringvaart, brede 
kanalen en boezemmeren langs de afsluitdijk op te nemen. De plannen van Kooy ( 1870) en 
Opperdoes Alewijn (1873) bevatten een afsluitdijk van Wieringen naar Friesland. Beide heren 
waren meer ge"interesseerd in een afsluitdijk dan inpoldering, getuige de kleine oppervlakte aan 
polders. Dat is niet zo verwonderlijk gezien het feit dat beide heren werkzaam waren in water
schapsbesturen in Friesland resp. Noord Holland en meer ge"interesseerd waren in een goede 
waterhuishouding van hun provincie dan in landaanwinst. 

Bron : Peys ( 1985) 

LL[:MAN S 
18 75-'8 77 

Bron : Peys (1985) 

In 1875 presenteert Huet zijn plan tot inpoldering. Een dijk tussen 
Enkhuizen en Stavoren sloot de Zuiderzee af, waarna het ontstane 
meer in drie fasen vanuit de kust werd ingepolderd. Deze fasering 
moest zorg dragen voor een financieel draagvlak voor de inpol
dering. 
In 1875 werd door de regering de belangrijke beslissing genomen 
om vanwege het enorme landsbelang de eventuele inpoldering 
slechts via staatswege plaats te laten vinden. Dit betekende een 
belangrijke verandering, omdat alle vorige plannen op "particulier" 
initiatief genomen waren om bij de regering de concessie tot inpol
dering aan te vragen. Het Rijk toonde voorheen niet zoveel belang
stelling voor inpoldering, maar dat ging nu veranderen. Voornaam
ste reden hiervoor was te voorkomen dat het rijk de klus mocht 
overnemen als een particulier het om wat voor reden dan ook opgaf. 
Dit zou altijd moeilijker en duurder worden dan het van begin af aan 
door het Rijk laten ontwikkelen en betalen van het uit te voeren 
project. Leemans werd belast met het ontwerpen van een plan dat 
tot een wetsvoorstel zou leiden. In 1877 kwam hij met een ontwerp 
voor inpoldering van slechts het zuidelijke dee! van de Zuiderzee, 
omdat ook Leemans een grote waarde hechtte aan de vrije uitstroom 
van de IJssel. De afsluitdijk was, om kwel te voorkomen echter niet 
op de zandgrond, maar op een kleibodem gelegd en liep bij Enkhui
zen in zuid-oostelijke richting om op een gegeven moment een knik 
richting Kampen te maken. Hierdoor werd het zuidelijke deel van de 
Zuiderzee afgesloten. Tevens lag de klei voor de aanleg van de dijk 
nu dicbtbij. Het wetsontwerp is ecbter nooit behandeld, gezien bet 
feit dat in hetzelfde jaar het kabinet Heemskerk moest aftreden en 
bet volgende kabinet het wetsontwerp weer introk. 

Hierna verflauwde de belangstelling van de regering weer. In 1883 bracht Wenmaekers zijn 
plan voor een totale inpoldering van de Zuiderzee uit, waarin de uitvoering in 16 secties is 
verdeeld. De financiele onderbouwing was ecbter niet goed genoeg, zodat er nauwelijks serieus 
naar gekeken is. In dat zelfde jaar publiceerde Buma zijn plan tot inpoldering. Ook dit plan 
voorzag in volledige inpoldering van de Zuiderzee. 
Ook dit plan stuitte op veel kritiek van vooral technische aard. Door de tegenwerking/
besluiteloosheid van de politiek om tot inpoldering over te gaan, werd er veel gepraat, maar 
weinig gedaan. Als reactie op deze gang van zaken, werd op initiatief van het voormalige 
kamerlid Buma op 4 januari 1886 de Zuiderzeevereniging opgericht. In deze vereniging waren 
provincies, gemeenten en waterschappen, verenigingen en particulieren vertegenwoordigd. De 
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doelstelling van deze vereniging was: "Het instellen van een technisch en financieel onderzoek 
omtrent de afsluiting, mede ter voorbereiding ener latere gedeeltelijke drooglegging van de 
Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerszee". De ingenieur Lely werd benoemd als adviseur. 

2.1.2 Het plan Lely 

De taak van Lely was om het technische gedeelte van 
de doelstelling voor zijn rekening te nemen. Hij kon 
vrijwel direct na de oprichting van de vereniging begin
nen, omdat zowel het aantal leden als het saldo van de 
vereniging snel toenamen. Samen met Van der Toom 
begon hij met het verzamelen van alle benodigde gege
vens. Hun eigen inzichten leidde in Februari 1887 tot de 
1 e nota waarin een plan tot "volledige" droogmaking 
van de Zuiderzee werd gepresenteerd. Vanwege de 
technische en financiele moeilijkheid van indammen van 
het Marsdiep tussen Noord Holland en Texel en het 

Bron: van de Ven (1993) Vlie tussen Vlieland en Terschelling werd hier een 
verbinding open gelaten. De rest van de inpoldering zou 

in drie fasen moeten gebeuren. Een dijk tussen Noord Holland en Friesland via Wieringen 
begrensde de eerste fase. Voor de tweede fase zou een dijk vanaf Wieringen via Terschelling 
en de daarop volgende Waddeneilanden tot Groningen gelegd moeten worden. Bij de derde 
fase werden de eilanden Texel en Vlieland met elkaar verbonden en een aanzienlijke hoeveel
heid zee ingepolderd. 

Het plan werd echter verlaten toen het gecombineerd werd met de resultaten van de grondbo
ringen. De zandbodem van de Waddenzee maakte inpoldering niet rendabel, gezien het feit dat 
het nieuw gewonnen land voomamelijk voor de landbouw gebruikt diende te worden. 
Hetzelfde gold voor een gedeelte van de eerste fase. Door slechts die stukken in te polderen, 
die een kleibodem hadden, ontstond een boezemmeer. Dit meer kon tevens voor de opvang 
van het Usselwater zorgen. Het dichtslibben van het meer zoals voorspeld door voorgaande 
plannenmakers bleek uit metingen mee te vallen. De minimum grootte, afhankelijk van de 
hoogwaterstand die zou optreden wanneer er niet geloosd kon worden, werd berekend op 
80.000 ha. Voor het zuidelijke gedeelte kon uitgegaan worden van het plan Leemans, metals 
toevoeging een polder in het noordoostelijke gedeelte. Er werd ook gekeken naar de variant 
zonder afsluitdijk, maar deze zou aanmerkelijk duurder worden, gezien de grotere dijkhoogte 
van de polders. Tevens kwam hiermee het zoetwatermeer met regelbare peilhoogte te 
vervallen. Deze variant was ook alleen maar gebruikt om de voordelen van de afsluitdijk beter 
in zicht te brengen. Het hele plan zou volgens Lely in 33 jaar uitgevoerd kunnen worden. 
Dit plan werd ook nog op economische, financiele en sociale aspecten doorgelicht en toen in 
zijn geheel aan Hare Majesteit en de ministerraad aangeboden, waarop er op Koninklijk besluit 
een staatscommissie ingesteld werd om te onderzoeken of de inpoldering zoals voorgesteld in 
's lands belang ondemomen behoorde te worden en op welke wijze. De conclusies van de 
commissie ten aanzien van inpoldering waren positief. Het plan dat de commissie voorstelde 
kwam vrij ver overeen met wat de Zuiderzeevereniging had ingediend. De belangrijkste 
veranderingen waren dat de noordoostelijke polder wegens waterhuishoudkundige redenen 
groter werd en de zuidwestelijke polder wegens defensieredenen kleiner. Dit rapport werd in 
1894 aan de Koningin aangeboden. 
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Het concept uit dit rapport werd door Lely als minister van Waterstaat in 1901 als wetsont
werp ingediend, maar door het feit dat Lely na de verkiezingen niet meer als minister kon terug 
keren kwam het concept niet verder dan het voorstelstadium. De noodzaak om het project uit 
te voeren werd steeds groter, gezien het feit dat Koningin Wilhelmina in haar troonrede uit 
1913 aandrong op uitvoering. Doordat in 1916 delen van Nederland bij een overstroming 
onder water kwamen te staan en in de eerste wereldoorlog de afuankelijkheid van voedsel uit 
andere landen pijnlijk duidelijk werd, drong het besef door dat het Zuiderzeeproject inderdaad 
in 's lands belang was. 

2.1.3 De uitvoering van bet Zuiderzeeproject 

Deze paragraaf is samengesteld aan de hand van diverse hoofdstukken van het boek Het 
Zuiderzeeproject in zakformaat (van Duin 1985). 

Bron: Van de Ven (1993) 

De voedselafuankelijkheid tijdens de oorlog en de 
overstroming leidde tot het feit dat de Zuiderzeewet 
op 13 j uni 1918 werd aangenomen. In hetzelfde j aar 
werd gelijk de organisatie voor de uitvoering opgezet, 
zodat in 1920 een begin met de Afsluitdijk 
(Amsteldiepdijk) gemaakt kon worden. 
Op 28 mei 1932 werd twee jaar eerder dan gepland 
het laatste stukje Afsluitdijk gerealiseerd. Tegelijker
tijd met de afsluitdijk werd de Wieringermeerpolder 
aangelegd. Dit was mede te danken aan de financiele 
problemen van het Rijk, waardoor de financiering van 
de afsluitdijk door het verlenen van concessies in de 
Wieringermeerpolder betaald moest worden. De 
financiele problemen speelden in de hele uitvoering 
een grote rol. In tegenstelling tot het plan Lely, dat 
realisatie tegen de klok in voorstond, werd eerst de 
Noordoostpolder drooggelegd i.p.v. Zuidoostelijk 
Flevoland. Ook dit waste wijten aan financiele pro
blemen. Een verhoogde uitvoeringssnelheid ( 1936-
1940) van deze drooglegging zou deze problemen 
gedeeltelijk moeten oplossen. 

In 1941 werd begonnen met de dijk voor de Markerwaard, maar dit werd in de loop van de 
oorlog door de bezetter stop gezet. Na de oorlog werd de draad weer op gepakt. Door de 
financiele situatie werd besloten om de Flevopolder in tweeen te delen, om zodoende kleinere 
polders te krijgen die goedkoper in realisatie waren. Vanwege organisatorische voordelen 
kwam Oostelijk Flevoland als eerste in aanmerking voor realisatie. Het bouwen van de dijk 
begon in 1950 en nam zes jaar in beslag. In dat zelfde jaar ( 1956) werd Marken door middel 
van een dijk met het vaste land verbonden. Tevens werd er met de realisatie van de sluizen bij 
Enkhuizen en Lelystad aangevangen. 
In deze periode ontstond ook de vraag of de polders een rol konden spelen in de opvang van 
de enorme bevolkingsgroei in de Randstad. Om planologische redenen, die hier uit voortvloei
den en ook weer om financiele redenen werd besloten om eerst Zuidelijk Flevoland te 
ontwikkelen. Het werk van de dijk van deze polder werd in 1959 gestart en in 1967 af gerond. 
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Bron: Peys(l985) 

De realisatie van de Markerwaard kon nu verder gaan. Van 
1963 tot 1975 werd er gewerkt aan de dijk tussen Enkhuizen 
en Lelystad, zij het in een langzaam tempo. Toen de Club van 
Rome met z'n "Grenzen aan de groei" verscheen, leek ook de 
inpoldering van de Markerwaard ter discussie te staan. Het 
toenmalige kabinet Den Uyl schortte de werkzaamheden aan 
de polder in 1972 op tot nadere besluitvorming over de be
stemming van de polder. 
In 1975 werd besloten dater voor de Markerwaard een PKB
procedure zou worden gevolgd, hiermee de ontwikkeling van 
de polder verder vertragend. Wei werd in de jaren daarna 
besloten om de bedijking vanwege waterhuishoudkundige 
redenen verder voort te zetten. De weerstand tegen inpolde
ring van het Markermeer werd steeds groter. Er ontstond 
steeds meer het inzicht dat het hier een intemationaal belang-
rijk natuurgebied betrof. Hierdoor verlangde de regering niet 

alleen een beschrijving van de gebruiksmogelijkheden, maar moest de noodzaak van dit gebruik 
ook worden aangetoond (van de Ven 1993). Met een looptijd tussen de 10 en 25 jaar werd het 
haast onmogelijk de noodzaak voor inpoldering aan te tonen. Deze impasse duurt nog steeds 
voort en de waarde van de natuur in het Markermeer neemt alleen maar toe, zodat het hoogst 
waarschijnlijk is dat het meer niet ingepolderd zal worden. 

Uit de plannen kan geconcludeerd worden dat de waterhuishoudkundige aspecten een grote 
stempel drukken op de uitvoerbaarheid van deze plannen. Met deze aspecten zal ook rekening 
gehouden moeten worden bij de planvorming bij dit afstudeerproject. Bij de beoordeling van 
de uitvoerbaarheid van al deze plannen speelden kosten ook een voomame rol. Bij de 
uitvoering van het plan Lely bleken de kosten zelfs hoger uit te vallen dan verwacht. Echter de 
maatschappelijke meerwaarde die het project met zich meebracht heffen de initiatiekosten op. 
Deze maatschappelijke meerwaarde is te vinden in het feit dat de oorspronkelijk als landbouw
gronden bedoelde landaanwinningen gebruikt konden worden voor de aanleg van grootschalige 
projecten in zowel stedelijke sfeer (Almere) als in natuurlijke sfeer (Oostvaardersplassen). Ook 
blijkt uit de historische inventarisatie dat de tijdspanne van realisatie door allerlei omstandig
heden aanzienlijk langer is geworden dan gedacht. Een aantal van deze factoren, voomamelijk 
de economische recessie en de tweede wereldoorlog waren niet te voorzien door Lely. De 
veranderende maatschappelijke eisen t.a.v. bijvoorbeeld natuurwaarden waren ook niet in het 
plan meegenomen, maar hebben wel hun invloed gehad op de realisatie van het plan. Het 
ontbreken van een visie op de maatschappelijke ontwikkelingen wordt door mij als een van de 
zwakke kanten van het plan van Lely gezien. 
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2.2 Ruimtelijke inventarisatie 

De inhoud van de ruimtelijke analyse zal bestaan uit een beschrijving van de ruimteverdeling in 
de huidige IJsselmeerpolders, zowel programmatisch als qua ligging. Groot probleem is hierbij 
dat bijvoorbeeld het CBS alleen cijfers geeft over hele provincies zodat de ruimtelijke verdeling 
over de polders wat moeilijker te achterhalen is. Additioneel probleem is dat de Wieringer
meerpolder geen deel uit maakt van de Provincie Flevoland. 

Tabel 2.1 Functieverdeling van de provincie 
Flevoland ( 1-1-89) 

functie opperv lakte 

in ha. in% 

verkeersterrein 5000 3,05 

recreatieterrein 2700 1,65 

industrie-, haventerrein 800 0,49 

woongebied 3000 1,83 

overig bebouwd 1000 0,61 

bouwterrein 1900 1,16 

bos 15000 9,16 

glastuinbouw 100 0,06 

overig agrarisch 105800 64,63 

natuurlijk terrein 6300 3,85 

overige gronden. 800 0,49 

water 21300 13,01 

totaal 163700 100 
Bron : CBS/LEI 1995. 

In het document Dorpen in de IJsselmeerpolders (Van de Wal 1986) wordt de volgende 
opdeling in percentages gegeven. Hieruit zijn de oppervlakten berekend die opgenomen zijn in 
tabel 2.3. Hierbij moet warden opgemerkt dat de cijfers van Dorpen in de IJsselmeerpolders 
globale cijfers zijn, maar er wel een redelijke indicatie van het grondgebruik te geven is. 
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Tb 1220 a e ,pperv lak f te per unctle per mpo Id . ermg m procenten 

Wiering- Noordoost- Oostflevo- Zuidflevo- Totaal 
ermeer polder land land 

landbouw 87 87 75 50 75 

stedelijke ontw. 1 1 8 25 9 

bos en natuur 3 5 11 18 9 

infrastructuur • 9 7 6 7 7 

Totaal 100 100 100 100 

Tbl23O a e ,pperv lak te per unctle per mpo ermg m a f Id . . h 

Wiering- Noordoost- Oostflevo- Zuidflevo- Totaal 
ermeer polder land land 

landbouw 17400 41760 40500 21500 121160 

stedelijke ontw. 200 480 4320 10750 15750 

bos en natuur 600 2400 5940 7740 16680 

infrastructuur • 1800 3360 3240 3010 11410 

Totaal 20000 48000 54000 43000 165000 

*Tot de infrastructuur behoren (spoor)wegen, dijken en waterlopen. 

Uit de cijfers in tabel 2.3 valt af te leiden dat er in bet begin louter voor de landbouw ( en 
uiteraard de huizen voor de landarbeiders) land werd gewonnen. Ook de NOP is nog voorna
melijk op de landbouw gericht. In deze polder is een grote hoeveelheid dorpen gebouwd. De 
lage mobiliteit komt tot uitdrukking in de verzorgingskern Emmeloord met daar omheen op 
fietsafstand een ring van dorpen (v.d. Wal 1986). Zowel in de Wieringermeer als in de NOP is 
nauwelijks ruimte voor recreatie gecreeerd. De bossen bevinden zicb vooral op plaatsen die 
bodernkundig gezien niet interessant zijn voor de landbouw. 

Gaandeweg tekenen de maatscbappelijke veranderingen zicb in de structuur van de polders af 
(Van Duin 1985). Bij de Oostelijke Flevopolder zijn de veranderingen in de maatschappij heel 
duidelijk af te lezen. Natuur en recreatie doen hun intrede als weloverwogen functie. Deze 
wordt vooral geconcentreerd langs de randmeren. De recreatie betreft vooral kampeergelegen
heden in combinatie met watersport. De nederzettingen liggen verder uit elkaar, wat duidt op 
het welvaartsverschijnsel auto en er zijn beduidend minder nederzettingen gebouwd dan 
gepland was. Tevens wordt er een heuse stad, Lelystad, ontwikkeld. Deze veranderingen 
worden nog duidelijker voortgezet in de Zuidelijke Flevopolder. 
Het grondgebruik in deze inpoldering is dan ook radicaal anders. De landbouw krijgt maar 
50% van het grondoppervlak toebedeeld, terwijl er een kwart vrijgemaakt wordt voor stedelij
ke ontwikkeling, te verdelen over twee nederzettingen: het dorp Zeewolde en de "superkern" 
Almere. Almere dient een deel van de overloop van Amsterdam op te nemen. Tevens wordt er 
voor bet eerst en tot nu toen ook het enige natuurgebied De Oostvaardersplassen opgenomen, 
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dat niet op "restgebied" wordt geprojecteerd. De algehele schaal
vergroting wordt ook in de weinige landbouw die gepland is 
duidelijk door grotere kavels. De bereikbaarheid van de polders 
wordt gegarandeerd door zowel een rijksweg als een spoorlijn . 
Maar toch zijn de verbindingen met het "oude" land nog niet 
voldoende. In het Streekplan Flevoland worden daarom de vol
gende infrastructurele maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen 
zouden voor 2030 gerealiseerd moeten zijn. 
De spoorlijn Amsterdam-Almere-Lelystad wordt doorgetrokken 
richting Kampen en Zwolle. Tevens worden voor de auto's ook 
enkele verbeteringen aangebracht. De A6 wordt met de A9 
gekoppeld. Zodat Amsterdam en Almere beter met elkaar verbon
den zijn . Er moet tussen de steden Lelystad en Kampen een 
snelweg komen en tevens tussen Emmeloord en Kampen (Cuisi
nier 1996). In de Oostflankstudie worden verder nog een aantal 
verbeteringen voorgesteld: de A30 van Almere naar Nijkerk (Ede) 
en een openbaarvervoersverbinding Amsterdam-Almere-Amerf
oort. In het kader van het noord-corridorproject Randstad
Flevoland-Groningen-Duitsland-Scandinavie wordt ook weer de 
Zuiderzeespoorlijn uit de kast gehaald. 

Vanuit de functiekaart , opgenomen als bijlage 4a, valt op dat het 
merendeel van de inpoldering inderdaad voor landbouw gebruikt 
wordt. In de Wieringermeerpolder is dit bijna alleen voor akker
bouw. In de NOP is nog wat gemengd bedrijf gevestigd, maar 
ook hier is het merendeel akkerbouw. In Flevoland bevinden zich 
in de buurt van de Knardijk een aantal veeteeltbedijven, maar ook 
in deze polder vormt akkerbouw de hoofdmoot. Op de kaart blijkt 
ook duidelijk in verschil in grootte van de stedelijke ontwikkeling 
in de diverse polders. Tevens is het verschil aan bebossing in de 
verschillende polders te zien. 

Uit de ruimtelijke inventarisatie blijkt duidelijk dat de maatschappelijke veranderingen in de 
ruimtelijke opbouw van de polders zijn uitgekristalliseerd. Het is dus belangrijk inzicht te 
krijgen in de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en om een flexibel plan op te 
stellen, omdat niet alle ontwikkelingen kunnen voorspeld worden. 
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2.3 De bodemkundige analyse 

In deze paragraaf zal een analyse van de bodem en de toplaag gemaakt worden. 
Uit de bodemkundige analyse kan de bodemgeschiktheid voor de landbouw en stedelijke 
ontwikkeling bepaald worden. In bijlage 4b en 4c bevinden zich een bodem- en dieptelijnenk
aart van bet plangebied. In de analyse wordt gebruik gemaakt van de huidige indeling en 
polders om positie van de grondsoorten te verduidelijken. 

Voor bet IJsselmeer is een globale beschrijving moeilijk, omdat de bodem van dit meer 
gecompliceerd is. Profielen van de bodem maken dit al duidelijk. Zij vertonen net als bet ge
deelte van bet Markermeer bij Enkhuizen een grillig hoogteverloop. De hoogteverschillen zijn 
deels vaargeulen, welke zich dicht bij de kust bevinden en een groot verval hebben en de 
"natuurlijke" diepten. Waarschijnlijk zijn deze ontstaan door de stroming toen bet meer nog 
niet afgesloten was en er nog eb en vloed heerste. De grillige bodem bij Enkhuizen zou in dit 
geval bet gevolg van kolken kunnen zijn. Het valt op dat in de IJsselmeerperiode zich alleen in 
de diepten en in de geulen sedimenten hebben af gezet. De bodemopbouw van bet IJ sselmeer 
toont veel verschillende typen. Globaal gezien heeft bet zuiden van bet meer een kleiachtige 
bovenlaag. Deze is ongeveer te vergelijken met de bodem van bet Markermeer. In bet noorden 
bevindt zich veel zand in de bodem. In bet midden richting de NOP bestaat de bodem 
voomamelijk uit zavel. De draagkrachtige lagen bevinden zich in bet midden en bet noorden 
vrijwel aan de oppervlakte. Deze lagen liggen echter wel ver onder NAP. In bet zuiden liggen 
er nog kleilagen op de zandgrond. Deze worden dikker in de richting van Flevoland. 

De bodem van de Wieringermeer bestaat uit een dik pakket oude zeeklei. In bet midden van de 
polder bevindt zich een zavelpakket. Ten zuiden van bet eiland Wieringen is een mengelmoes 
van grondsoorten aan te treffen. Waarschijnlijk is dit bet gevolg van stromingen uit de 
Zuiderzeeperiode, die bet sedimentatieproces hebben verstoord. 

Uit de analyse van profielen van bet Markermeer blijkt dat in dit meer veel klei is af gezet 
waardoor ondiepe gedeelten ontstonden. Uitzondering vormt de kust bij Diemen/ Almere waar 
zich zand en zavelafzettingen bevinden. Nabij bet Usselmeer bevindt zich ook meer zand in de 
bovenlaag. Uit de afwisseling van veenlaag-kleilaag-veenlaag-kleilaag is duidelijk af te lezen 
dat de sedimentatie bet gevolg is geweest van bet feit dat bet gebied regelmatig onder water 
heeft gestaan, dan weer moeras is geweest. Dat de veen- en kleilagen dikker worden nabij de 
Noord-Hollandse kust maakt dit vermoeden alleen maar sterker. 
De bodem nabij Enkhuizen zit heel anders in elkaar dan de rest van bet Markermeer. De 
toplaag toont een grillig verloop van de hoogteligging, terwijl de rest van bet meer een 
glooiende helling vertoont. Wellicht dat dit gedeeltelijk te verklaren valt uit bet feit dat bier 
vroeger vaargeulen hebben gelegen. De toplagen bestaan uit zand uit de Zuiderzeeperiode. Dit 
zou er op kunnen duiden dater in de IJsselmeerperiode bijna geen sedimentatie heeft plaats 
gevonden. De draagkrachtige zandlaag bevindt zich tussen de 11 meter (Lelystad) en de 17 
meter onder N.A.P. (Oosthuizen). Omdat de draagkrachtige laag zo diep zit, is er voor bet 
bebouwen van de polderbodem of een ophoging nodig of dient er op palen gefundeerd te 
worden. De kleihoudende toplaag is wel zeer geschikt voor bepaalde vormen van landbouw. 

Hoofdstuk 2 De invcntarisatic. 13 



Hart van Nederlaml. 

De toplaag van de NOP bestaat voomamelijk uit zavel. Er zijn vier plekken waar dit niet zo is. 
Tussen Lemmer en Kuinre bevindt zich een gebied met flink wat veen. Bij Urk bevindt zich een 
keileembank, waarachter zich beschut van erosie veen heeft kunnen handhaven. Ten westen 
van Vollenhove bevindt zich ook een keileembank. Het eiland Schokland bestaat uit een 
kleibank die in de loop der tijd aan erosie bloot heeft gestaan. 

De bodem van Flevoland bestaat uit een (zeer) dik pakket jonge zeeklei. In bijna de hele 
polders is binnen een meter diepte geen andere grondsoort te vinden, behalve in het noord
oostelijke deel waar zich een hoeveelheid zavel in de toplaag bevindt. De zandlaagdiepte is 
variabel; hoe verder je naar het IJsselmeer/Markermeer toe gaat, hoe dieper de zandlaag ligt. 
De diepte van deze laag varieert dan ook van 1 tot 12 meter onder N.A.P. 

Kennis van de toplaag is van belang voor de landbouw. De huidige polders, inclusief de 
Markerwaard zijn op voor de landbouw geschikte grond gepland. De toplaag van de 
inpolderingen bestaat voor het merendeel uit klei of zavel. Kennis van de bodemopbouw is van 
belang voor het inklinken van de bodem. Inklinken, het zakken van de bodem, ontstaat doordat 
het water weggehaald wordt, waardoor de grond meer compact wordt. Het inklinken is van 
belang voor de waterhuishouding en zetting van bouwwerken. De mate van inklinking is 
afhankelijk van de grondsoort. 
Ook bij kwel speelt de grondsoort een rol. De mate van kwel is afhankelijk van de korrelgroot
te en het hoogteverschil. Hoe groter de korrelgrootte, hoe meer kwel er ontstaat. De kwel is 
dus gering bij kleigrond en groter bij zandgrond bij gelijke diepte. Bij een diepte van 5 meter 
onder N.A.P. ontstaat bij zand een grote kwelstroom, welke problemen op kan leveren voor 
onder andere de landbouw. 

Bij de bodemgeschiktheid voor de landbouw blijkt dat zowel een klei- als zavelachtige bodem 
geschikt is voor agrarische doeleinden. Voor de stedelijke ontwikkeling is de kennis van de 
bodem van belang om de zetting in te kunnen schatten. Het positioneren van stedelijke 
voorzieningen op het in het IJsselmeer aanwezige zandpakket stuit op twee bezwaren. Het 
voomaamste bezwaar is dat zand heel goed waterdoorlatend is en dus de kwel hier groot zal 
zijn. Tevens is het bouwen van stedelijke ontwikkelingen beneden de vijf meter onder NAP 
vanwege de optredende grote kwel af te raden, omdat de financiele consequenties voor de 
oplossing van deze problemen te groot zijn. In het noorden van het plangebied, waar zand de 
toplaag van de bodem vormt, zullen hierdoor grote waterhuishoudingkundige problemen 
kunnen ontstaan, indien hier wordt ingepolderd. Voor de fundatie van stedelijke voorzieningen 
wordt in de huidige IJsselmeerpolders de methode van ophoging met zand gebruikt. Voor de 
hogere bebouwing wordt er geheid. Recreatie en natuurontwikkeling zijn in principe onafhank
elijk van de bodemgesteldheid. De recreatiefunctie stelt weinig eisen aan de bodemsamenstel
ling. Natuurontwikkeling is wel afhankelijk van de bodem, maar op ieder type bodem kan zich 
een "eigen" soort natuur ontwikkelen. Beide functies hebben ook niet grondgebonden 
randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Deze randvoorwaarden zijn vaak van groter 
belang dan de bodem. 
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2.4 Polders en water als biotoop 

In de opgave van de prijsvraag is er vanuit gegaan dat de afsluitdijk wel is aangelegd, 
waardoor het IJsselmeer een zoetwatermeer is geworden. Hierdoor is een vergelijking met de 
huidige situatie t.a.v. het water gerechtvaardigd. In de IJsselmeerpolders bevindt zich een 
enorme diversiteit aan planten- en diersoorten, welke zich gedeeltelijk na de realisatie van de 
inpolderingen gevestigd hebben. 

De biologische eigenschappen van bet Usselmeer, bet 
Markermeer en de Waddenzee 
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Bron: RPD (1987) 

Uiteraard bevinden zich ook in 
het zoete water van het IJssel- en 
Markermeer vele planten en vis
soorten. Hierdoor is het gebied 
interessant voor vogels die leven 
van planten, vissen of 
schelpdieren, zoals aalscholvers, 
lepelaars, ganzen en duikeenden. 
De norm voor intemationale 
"wetlands" is dat tenminste 1 % 
van de trekpopulatie van tenmin
ste een vogelsoort er een gedeel
te van het jaar verblijft. Hier 
wordt voor de twee meren 
ruimschoots aan voldaan. Het is 
voor zoveel verschillende soor
ten vogels een toevluchtsoord 
dat het gebied na de W addenzee 
het belangrijkste Europese "wet
land" is (RPD 1987). 
In de polders zelf zijn er bossen 
aangelegd, die een grote aantrek
kingskracht uitoefenen op vogels 
en kleine zoogdieren. Tijdens het 
droogmaken en ontwateren bleek 
er door de kwel en het geplante 
riet een moerasgebied te 
ontstaan, waarin zich spontaan 
diverse planten- en diersoorten 
vestigden. In Zuid-Flevoland is 
de natuurwaarde van zo'n gebied 
onderkend en heeft 

Rijkswaterstaat een deel van het riet laten staan. Door diverse succesieprocessen is dit gebied, 
de Oostvaardersplassen, intussen uitgegroeid tot een foerageer- en/of broedgebied van 
intemationaal formaat, omdat er enkele zeldzame vogelsoorten, zoals de lepelaar, hun thuis 
hebben gevonden. Het Zuiderzeeproject heeft er dus voor gezorgd dat het hele IJsselmeerge
bied een van de belangrijkste "natuurgebieden" van Nederland is geworden. 

In 1990 heeft de regering bet Natuurbeleidsplan uitgebracht, waarin wordt aangegeven hoe de 
regering het natuurbeleid voor de komende 30 jaar ziet. In het plan wordt een ecologische 
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hoofdstructuur, een netwerk van internationaal belangrijke natuurgebieden, geschetst. Deze 
structuur bestaat uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones (Min. 
LNV 1990). Vanuit de ecologische hoofdstructuur wordt ingezoomd op de Natuurdoeltypen 
(IKC Natuurbeheer, 1995), waarmee de ecologische hoofdstructuur via "typen" natuur 
geoperationaliseerd wordt. Er worden vier hoofdtypen onderscheiden: nagenoeg natuurlijk, 
begeleid natuurlijk, halfnatuurlijk, multifunctioneel. De laatste twee hoofdtypen zijn vanwege 
hun kleine schaal ( < 100 ha) niet van toepassing voor dit project. Ook het hoofdtype 'nagenoeg 
natuurlijk' is niet van toepassing, gezien het feit dater dan een vrije getijdewerking mag 
verwacht worden. Dit is door de afsluitdijk en het spuibeleid van Rijkswaterstaat niet aanwe
zig, zodat ook dit type afvalt. 
Het project biedt kansen voor "typen" die in de categorieen zeekleigebied en afgesloten 
zeearmen vallen. Voor de zeekleigebieden zijn er drie typen: het klei-oermoeras, het kleibos
landschap en het laagveenmoeras. 

Bron: IKC(l995) 

Het klei-oermoeras is een moeras waarin sedimentatie
en erosieprocessen een belangrijke rol spelen en waarin 
geen over langere periode doorgaande veenafzetting 
heeft plaats gevonden en bestaat uit: 
- permanent open water, van belang voor vissen en 
vogels. 
- ondiepe waterzones met periodiek droogvallende 
platen, met begroeiing, van belang voor vogels, amfibie
en, vissen en insekten. 
- zone die regelmatig en langdurig onder stroomt, van 
belang voor zachthoutooibos en boombroeders. 
- zone die nauwelijks overstroomt, maar in de winter 

wel, van belang voor hardhoutooibos. 
Als voorbeeld worden de Oostvaardersplassen en de Biesbosch genoemd. 

Ontwikkeling van de vegetatie in een periode van 2.5 jaar 
Bron : Van Duin 1995 
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Het kleiboslandschap is een bosgebied dat 
door afwezigheid van duidelijke stromingen 
of stagnatie (van water) ontstaat. Door be
grazing kunnen open plekken ontstaan. De
ze bossen ontstaan op de hogere, droge 
delen van een zeekleibodem. Voorbeeld van 
dit soort gebieden is het droge deel van de 
Oostvaardersplassen. Het laagveenmoeras 
kenmerkt zich door het ontbreken van stro
ming en waterpeilfluctuatie. Er zijn twee 
varianten laagveen: laagveen gevoed door 
grondwater en laagveen gevoed door 
oppervlaktewater. Dit oppervlaktewater 
moet een grondwaterachtig of brak karakter 
hebben. Boomgroei is slechts mogelijk in
dien er ontwaterd wordt of als er minerale 
grond binnen 1,5 meter diepte is. Er zal dan 
elzen- en berkenbroek ontstaan. Een refe
rentiegebied van vergelijkbare grootte 
(> 500 ha) is er in Nederland niet. 
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De categorie af gesloten zeearmen wordt ingedeeld op grond van drie criteria: mate van 
be"invloeding van abiotische, landschapsvormende processen en omstandigheden, mate van 
bei"nvloeding van biotische processen en omstandigheden en mate waarin het ecosysteem 
voldoet aan de algemene milieukwaliteit. Naar aanleiding van deze criteria wordt het IJssel
meer/Markermeer vanwege het waterpeilbeheer ingedeeld in categorie twee: intensief gebruikt 
afgesloten zoet zeearmenlandschap. De karakteristieken zijn groot ondiep zoetwatermeer 
(maar dat wisten we al), met natuurlijke dynamiek; de waterstand hoog in de winter, laag in de 
zomer. De oevers zijn zandig en kleiig. Er kan een successie van riet naar bos optreden. Dit is 
van belang voor vissen en vogels. Het IJsselmeer/Markermeer heeft echter nog een te intensief 
medegebruik om dit natuurdoeltype te laten slagen. 

Er kan geconcludeerd worden dat het "overgebleven" water zich tot een biotoop met een grote 
diversiteit heeft ontwikkeld. De omithologische waarde van het IJssel- en Markermeer is van 
zodanig belang dat er getracht wordt de randvoorwaarden om tot een soortgelijk biotoop te 
komen, over te nemen. Dit zijn voomamelijk de compartimentering en de 'on'diepte van het 
water. Ten aanzien van de natuurontwikkeling in de inpolderingen is het een kwestie van 
'laisez-faire' geweest. Hierdoor is het voor het inpolderingsproces kenmerkend natuurontwik
kelingsproces 'bewaard' gebleven. In de Oostvaardersplassen is dit proces niet verstoord door 
de grond 'geschikt' te maken voor een andere functie. De bebossing is pas bij Oostflevoland 
echt als natuur aangelegd, maar de voormalige produktiebossen in de andere polders hebben 
wel de functie van natuur- en/of recreatiegebied overgenomen. De ontwikkeling van bosgebie
den neemt echter een veel langere periode in beslag dan de natte natuurgebieden, welke ook 
nog eens meer kenmerkend zijn voor het plangebied. In de planvorming voor dit afstudeerpro
ject zal de natte natuur een meer voomame rol spelen dan bebossing. 

2.5 De waterhuishouding 

De waterhuishouding is een heel belangrijk aspect, omdat het IJsselmeer een grote rol speelt in 
de waterhuishouding van heel Nederland. De voomaamste aanvoer van water is natuurlijk de 
IJssel, maar ook de Vecht, de Eem, het Zwarte water en het IJ zijn belangrijke wateren die 
uitmonden in het IJsselmeer. Hierdoor verzorgt het IJsselmeer voor bijna de helft van 
Nederland de afwatering (Ormeling 1976). 

2.5.1 De kwantitatieve aspecten van de waterhuishouding 

Bij de waterhuishouding van het IJsselmeer is natuurlijk een grote hoeveelheid water gemoeid. 
De regulatie en het gebruik hiervan worden in de volgende drie paragraf en beschreven. 

Zoals gezegd neemt de IJssel het leeuwedeel van de aanvoer van water voor zijn rekening 
(RPD 1987). Met een ~fvoer van 350 m3/sec in de zomer en 530 m3/sec in de winter levert de 
rivier meer water af dan alle andere rivieren en gemalen in het plangebied bij elkaar. Dit water 
wordt voor het grootste deel via de Waddenzee weer gespuid. Een andere substantiele 
hoeveelheid wordt via de Markerwaard op het IJ gespuid. Door regelmatig te spuien wordt een 
streefwaterpeil van -40 cm NAP in de winter en -20 cm NAP in de zomer gehandhaafd. 
In de analyse van Lely (Van Duin 1985) wordt melding gemaakt van 80.000 ha vrij water dat 
minstens nodig is om een goede regulatie van het waterpeil te kunnen garanderen. Er is dan 
genoeg bufferruimte om toch een grote aanvoer van water aan te kunnen als er om wat voor 
reden niet gespuid kan worden. 
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Om de waterhuishouding in goede banen te laten lopen zijn diverse waterbouwkundige 
voorzieningen, zoals spui- en inlaatsluizen nodig. Ook inpoldering heeft invloed op de water
huishouding, zoals bleek tijdens de uitvoering van het huidige Zuiderzeeproject. 
Aan de rand van de NOP trad verdroging en verzakking op. Als gevolg van de droogmaling 
van de polder werd het waterpeil van de vroegere IJsselmeeroever drastisch verlaagd, wat 
verdroging en verzakking tot gevolg had. 
De oplossing van dit probleem werd gezien in het "creeren" van randmeren van 1 a 2 km 
breed, zoals bij de Flevopolder gebeurd is. Deze randmeren brachten echter weer hele andere 
problemen met zich mee. Diverse factoren, zoals de kleine waterinhoud, de helderheid van het 
water, de grote hoeveelheid voedingsstoffen en de lange verblijfsduur van het water zorgden 
voor een enorme algengroei. De oplossing van dit probleem moet gezocht worden in of het 
aanpassen van de inhoud van het randmeer, het reinigen van het te lozen water of het regel
matig doorspoelen van de randmeren. 

Er zijn diverse functies, die op het water plaats vinden en in ieder geval van de kwantiteit 
afhankelijk zijn, namelijk scheepvaart, visserij, recreatie, natuur en watervoorziening. Deze 
functies worden weergegeven op de ruimtelijke randvoorwaardenkaart welke is opgenomen als 
bijlage 4d. 
De scheepvaart is de enige functie, die alleen een kwantitatieve eis stelt aan het IJsselmeerwa
ter. Er moet voldoende water aanwezig zijn om een fatsoenlijke doortocht te garanderen. 
De scheepvaartroutes in het huidige IJsselmeer/Markermeer worden in sterke mate bepaald 
door de in het water aanwezige waterbouwkundige werken (RPD 1987). De visserij op het 
IJsselmeer is niet echt groot, maar heeft een specifiek karakter. Er wordt vooral op paling 
gevist. 
De recreatie, die gebruik maakt van het water kan opgesplitst worden in oeverrecreatie en 
pleziervaart. De pleziervaart maakt vooral gebruik van de randmeren en de Friese kust. Vaak 
wordt er van de ene naar de andere haven gevaren, het zogenaamde hopping (van Duin 1985). 
Dit is te wijten aan de "onbereikbaarheid" en onaantrekkelijkheid van de oever. De onbereik
baarheid wordt veroorzaakt door het feit dat sommige stukken natuurgebied zijn (ANWB 
1995) of door het gebrek aan afmeermogelijkheden. De nieuwe kusten van de inpolderingen 
hebben heel veel last van dode hoeken. De kunstmatige oever en het ontbreken van (histo
rische) stadjes/dorpjes aan de oever maken deze stukken onaantrekkelijk voor de pleziervaart. 
Groot pluspunt van Flevoland, is de goede ontsluiting en het feit dat de kust dicht bij grote 
bevolkingsconcentraties (Randstad) ligt. Flevoland is voor de oeverrecreatie wel een groot 
trekpleister. De beschutting die de randmeren bieden is ideaal voor surfers en zwemmers. Het 
voorzieningenniveau voor deze recreatievormen is bij de randmeren dan ook optimaal. Er zijn 
echter ook een aantal minpunten. De ontsluiting ter plekke is op sommige plaatsen niet goed en 
de waterkwaliteit laat op veel plaatsen te wensen over (RPD 1987). Voor de rest van het 
IJsselmeer is er niet veel oeverrecreatie meer. Hier en daar zijn nog wat kleine strandjes en 
tussen Marken en het vaste land is nog een speedboten- en waterskigebied. Het totaal aantal 
lig- en passantplaatsen is 22900, waarvan ± 18000 ligplaatsen zijn en er zich 8780 bij de 
randmeren bevinden (Kramer 1992). In de bijlage 2 is een li jst opgenomen met alle jachthavens 
binnen het in afbeelding la gedefinieerde onderzoeksgebied. 
Het water is ook een belangrijk ecosysteem. Met name de ornithologische waarde van het 
IJsselmeer is zeer groot. Dit is echter al besproken in de voorgaande paragraaf. 
Het water van het IJsselmeer wordt voor diverse doeleinden gebruikt: drinkwater, koelwater, 
drenkwater en beregeningswater. De hoeveelheid drinkwater dat van oppervlaktewater 
gemaakt wordt neemt steeds verder toe. Het koelwater wordt gebruikt voor de energiecentra-
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les, waarvan er enkele langs het Usselmeer staan. Het is beleid om energiecentrales in de buurt 
van grote wateren te zetten, zodat in tijden van waterschaarste de energievoorziening niet stil 
komt te vallen (RPD 1987). De hoeveelheid drenk- en beregeningswater is uiteraard afhank
elijk van het weer. Hierover valt dan ook weinig te zeggen. 

2.5.2 De kwalitatieve aspecten van de waterhuishouding 

Diverse gebruiksfuncties van het water stellen eisen aan de kwaliteit van het water. De 
kwaliteit van het water wordt gemeten aan de hand van diverse parameters. Tabel 2.4 geeft aan 
welke parameters van belang zijn voor de gebruiksfuncties (VROM 1987). 

Tabel 2.4 Waterkwaliteitsparameters en gebruiksfuncties 
para- zuur- chlo- stik- zware gechlo- bact . therm 
meters stof- ride stof meta- reerde ver- - ver-

bin- en len kool- ont. ont. 
gebruiks- dende fos- water-
functies stoffen faat stoffen 

· -· -·--

recreatie 
(zwenmen) 0 0 

natuur 0 

visserij 0 

scheepvaart 0 0 0 0 0 0 0 

drink- en 
:.ndustriewater-
voorziening ol- 0 

delfstof-., i nning 0 0 0 0 0 
(zand en ,;rir.d) 

landbouw 0 0 0 0 0 0 

- zo min .nogelijk -- --
o indifferent 
Bron: RPO (1987) - --· . .•.. 

Het Usselmeer is het grootste drinkwaterspaarbekken van Nederland. De capaciteit ligt tussen 
de 500 en 1000 mio. m3 per jaar (Ormeling 1976). Het is dus van belang om de waterkwaliteit 
in de gaten te houden. Door de toename van het aantal waterzuiveringsinstallaties de laatste 
jaren is het zuurstofgehalte toegenomen en daarmee de zelfreinigende werking en dus de 
kwaliteit van het water aanmerkelijk verbeterd (CBS 1995). Tegelijkertijd is het stikstof en 
fosfaatgehalte gedaald. Er moet nog wel op de niet-organische vervuiling en het zoutgehalte, 
ook van belang voor de landbouw, gelet worden. De hoogte van het zoutgehalte wordt door 
drie bronnen bepaald: de Ussel, de Waddenzee en de bodem (van Duin 1995). De bodem is de 
belangrijkste bron, omdat de bodem van de voormalige Zuiderzee nog veel zout bevat (CBS 
1994) en deze bron "overal" aanwezig is. Deze zouten kunnen d.m.v. opwellen in het opper
vlaktewater terechtkomen. Dat kan zowel direct vanuit de Usselmeerbodem, als indirect vanuit 
de polderbodem in de sloten, die op het Usselmeer worden geloosd. Hierdoor komt het voor 
dat in bepaalde delen van het Usselmeer de grenswaarde voor chloride wordt overschreden. 
Met name in de randmeren wordt de grenswaarden voor fosfaat en chloride overschreden. 
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Hierdoor hebben deze meren veel last van eutrofiering. Aangezien een dee! van de kwaliteits
problemen het gevolg van de samenstelling van de bodem is, kan er moeilijk wat aan gedaan 
worden. Er zit weinig anders op dan, voor zover <lit mogelijk is, het water bij gebruik te 
ontdoen van het te veel aan stoffen, want wachten tot de bodem is doorgespoeld duurt te lang. 
De grenswaarde voor kwik wordt in het gehele IJsselmeer overschreden. Dit is echter bij bijna 
alle wateren van Nederland zo en wordt veroorzaakt doordat de norm hiervoor recentelijk is 
aangescherpt. 

Rijkswaterstaat ( 1995) gebruikt de volgende minimale grens waarvoor verschillende typen 
oppervlaktewater. De inhoud van het water en de intensiteit van gebruik bepalen in hoge mate 
de grenswaarde. 

Tb 12 5 M . . a e m1ma e grenswaar e voor zuurs o 1Il d t f. b epaa ld t e cypen op) ervlaktewater 

classificatie min. grens- eenheid 
waarde 

zuurstofgehalte stadswater 3.0 mg/I 

genormaliseerde beken, 4,0 mg/I 
kanalen, wielen en pet-
gaten 

overiJ?;e wateren 5,0 ml?;/1 

Bron: CBS 1995 

In bijlage 3 zijn de eisen voor drinkwater opgenomen, welke worden gehanteerd door het 
ministerie van VROM en Ven W. 

2.5.3 De combinatie 

Door de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten te combineren, ontstaat een beter beeld van de 
geschiktheid van het water voor bepaalde functies. Hieruit blijkt <lat de randmeren door de 
slechte waterkwaliteit minder geschikt zijn als zwemwater, terwijl ze qua ligging daar uiterst 
geschikt voor zijn. Ook voor de drinkwatervoorziening is de combinatie van kwantiteit en 
kwaliteit van belang. Bij een grote kwantiteit zal een verontreiniging verdund worden. Het 
IJsselmeer zal als drinkwaterverzamelbekken in belangrijkheid toenemen, doordat het 
grondwater steeds vaker vervuild blijkt te zijn. 
De verschillende functies kunnen ook elkaar natuurlijk uitsluiten. In het schema op de volgende 
pagina zijn de relaties van alle functies beschreven. Hierbij moet opgemerkt worden <lat het 
schema is opgesteld voor alle grote wateren van Nederland en dater aspecten zijn die niet voor 
het IJsselmeer gebied van toepassing zijn. Deze aspecten zijn: zeehonden, visserij (zout), 
schelpdierencultures, olie- en gaswinning, militair gebruik, kustuitbreiding en vaste oever
verbinding (over de Westerschelde). 
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De onderlinge relaties tussen de functies van 
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2.6 Conclusies 

Uit het historisch overzicht kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
1 Zorg voor een goede fasering omdat financien en besluitvorming dit noodzakelijk 

maken. 
2 Financien spelen een grote rol bij het wel of niet uitvoeren van het plan. Door een hoge 

rentabiliteit kan het financiele draagvlak vergroot worden. 
3 Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat er delen van het plan niet 

uitgevoerd worden. 

Vanuit de ruimtelijke inventarisatie komt duidelijk naar voren dat de veranderende maatschap
pelijke ontwikkelingen ook een veranderende ruimtevraag tot gevolg hebben. Uit de inventari
satie komt naar voren dat de natuur-, recreatie- en stedelijke ontwikkeling in belangrijkheid zijn 
toegenomen. Het belang van de landbouw is juist afgenomen. Nader onderzoek zal moeten 
uitwijzen, wat de maatschappelijke ontwikkelingen in de toekomst zullen zijn. 

De bodemopbouw van het gebied kan globaal omschreven worden als: klei in het zuiden en 
westen, zavel in het midden en oosten en zand in het midden en noorden. De voor inpoldering 
meest geschikte grondsoorten zijn zavel en kleigronden. Mede door de hoogteligging van het 
zand in het gebied treedt een te grote kwel op. 

De natuur in het IJsselmeer neemt een bijzondere plaats in. Het is bijzonder orndat de natuur 
voor een groot deel ontstaan is door het cultuurlijke proces van inpoldering. Niet-te-min is de 
natuur, met name de natte natuur van internationaal belang. 

De waterhuishoudkundige aspecten zijn eigenlijk de belangrijkste aspecten. Het IJsselmeer is 
van groot belang voor de afwatering van Nederland, natuur, scheep- en pleziervaart en de 
drinkwatervoorziening. Vanwege deze grote hoeveelheid functies en de belangrijkheid hiervan, 
is het belang van de waterhuishoudkundige aspecten aangetoond. De oeverfuncties en een deel 
van het open water dienen behouden te blijven. 
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Hoofdstuk 3 De randvoorwaarden 

Vanuit de prijsvraag van de Directie Usselmeergebied zijn twee uitgangspunten gesteld. 
1 Het behoud van de afsluitdijk. 
2 Het facet landaanwinning dient aan de orde te komen, waarbij rekening gehouden moet 

worden met landbouw, natuur, recreatie en stedebouw (willekeurige volgorde). 

Vanuit de inventarisatie komen ook enkele randvoorwaarden naar voren. Het grote probleem 
is dat een deel van deze randvoorwaarden betnvloed zijn door de aanwezigheid van de 
inpolderingen. Omdat deze invloed moeilijk te bepalen is, wordt er vanuit gegaan dat de 
randvoorwaarden bij afwezigheid van de inpolderingen in het plangebied hetzelfde zouden zijn 
geweest. Tevens is het moeilijk om alle randvoorwaarden te geven, dus zal ik me beperken tot 
die randvoorwaarden die het belangrijkste zijn. Het laatste probleem is dat niet alle randvoor
waarden even hard zijn; bijvoorbeeld de beroepsvaart moet wel van het Usselmeer gebruik 
kunnen maken, maar de vaarroutes kunnen eventueel verplaatst worden. Er is een driedelig 
gemaakt in de randvoorwaarden, namelijk: de oevers, het water en de landaanwinning. Een 
deel van de randvoorwaarden is visueel zichtbaar gemaakt in de ruimtelijke randvoorwaarden
kaart, welke is toegevoegd als bijlage 4d. 

3.1 De oevers 

De functies, die de oevers vervullen, vragen om een goede in/aanpassing van de landaanwin
ningen. In principe kunnen de oevers vier functies hebben: waterkerend, stedelijk, recreatie en 
natuur. Deze functies staan aangegeven op de ruimtelijke randvoorwaardenkaart. Doordat de 
oeverfuncties zoveel mogelijk behouden moeten worden, kan een landaanwinning niet direct 
aan de oever geplaatst worden. Ten aanzien van deze functies ontstaat er wel een probleem. 
Met name de natuur- en de recreatieve functie hebben zich ontwikkeld in de luwte van de 
huidige inpolderingen, welke in het plangebied niet bestaat. Deze functies zullen zonder 
bescherming snel veranderen of verdwijnen. 

3.2 Het water 

Het water zorgt logischerwijs voor de meeste randvoorwaarden, omdat het de "ondergrond" 
van het plangebied vormt. Het water stelt zowel technische (eigenlijk waterhuishoudkundige) 
als functionele randvoorwaarden. Deze twee aspecten zullen apart behandeld worden. 

3.2.1 De technische aspecten 

Uit de analyse van de waterhuishouding kunnen de volgende randvoorwaarden t.a.v. de 
technische aspecten gedistilleerd worden. 
1 De IJ ssel dient een vrije uitstroom te hebben om gevaarlijke opstuwingsproblemen in 

Gelderland en Overijssel te voorkomen. 
2 Er dient een buffer te zijn om in natte perioden te kunnen afwateren en in droge 

perioden zoet water in te kunnen nemen en in tijden dat er niet gespuid kan worden de 
watertoevoer toch op te kunnen nemen zonder dat het tot gevaarlijke situaties leidt. 
Lely heeft berekend dat deze buffer een oppervlakte van 80.000 ha moet hebben. Het 
waterpeil wordt voor een goede regeling van afwatering en inlating kunstmatig op 
-40 cm NAP in de winter en -20 cm NAP in de zomer gehouden. 
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3 Bij landaanwinning aan de oever dient rekening gehouden te worden met verdroging en 
inklinking van het huidige land, welke flinke schade aan bv, de landbouw, natuur en 
stedelijke ontwikkeling kunnen toebrengen. Om dit te voorkomen moet er een water
zone (randmeer) met een breedte van minstens 1,5 kilometer tussen het oude en nieuwe 
land komen. 

4 Ten aanzien van de drinkwatervoorziening dient ook een grote oppervlakte aan water 
vrij van landaanwinning te blijven. Hoe groot deze oppervlakte moet zijn is echter 
onbekend. Het gaat echter om de hoeveelheid water, dus het verminderen van de 
benodigde oppervlakte kan voor een klein deel gecompenseerd worden door verhoging 
van het waterpeil met enkele centimeters. 

5 De waterkwaliteit is ook een van de punten van aandacht, omdat veel functies op en in 
het water afbankelijk zijn van deze kwaliteit. Deze technische randvoorwaarde heeft 
vooral zijn uitwerking op de functies die het water vervult. Bij eventuele lozingen op 
het IJsselmeer dient het afvalwater zoveel mogelijk gezuiverd te zijn, om de kwaliteit 
van het IJsselmeerwater op peil te houden. 

De eisen t.a.v. van drinkwater zijn opgenomen in bijlage 3. 

3.2.2 De functionele aspecten 

Er is een groot aantal functies die het water vervult. Deze functies zijn: transportfunctie 
(scheepvaart), voedselproduktiefunctie (visserij), recreatiefunctie, natuur"functie" en drink- en 
drenkwaterfunctie. Bij het bepalen van de randvoorwaarden die deze functies t.a.v. landaan
winning oproepen ontstaan diverse problemen. Omdat de functiegrenzen op water niet precies 
zijn vast te stellen en er minder sprake van exclusief ruimtegebruik is, kan er verweving van 
functies op treden. Tevens maakt ook het feit dat bepaalde functies (recreatie en natuur) een 
periodiek karakter hebben, het moeilijk om hier randvoorwaarden uit te distilleren. In principe 
wordt de minimaal benodigde 80.000 ha aan oppervlakte vrij van landaanwinning gehouden 
om deze functies de ruimte te geven. De recreatie- en scheepvaart willen zoveel mogelijk vrije 
doorgang, dus bij een compartimentering dient er altijd een sluizencomplex opgenomen te 
worden. 

3.3 De landaanwinning 

De randvoorwaarden die aan de landaanwinningen gesteld worden, zullen slechts de bodem
technische aspecten bevatten, omdat dit de enige randvoorwaarden zijn die op dit schaalniveau 
spelen. 
1 De bodemsamenstelling bepaalt deels de positie van bepaalde functies. Met name de 

landbouw zal hierdoor bepaald worden en gepositioneerd worden op klei- en zavel
gronden. De samenstelling van de ondergrond is ook van belang voor de positie van 
dijken. Bij een dik zandpakket zal er een grote kwel optreden en dient, indien niet 
anders kan, grondverbetering toegepast te worden. 

2 De hoogteligging van de bodem bepaalt de mogelijkheid tot inpolderen. Bij een diepte 
van meer dan 5 meter onder NAP ontstaan er te grote kwelproblemen. 

3 Het verloop van de bodemdiepte is ook van belang. Een te grillig verloop over een 
groot oppervlak maakt landaanwinning in principe minder rendabel, gezien de bodem 
zonder ingrepen minder geschikt is voor landbouw of stedelijke ontwikkelingen. 
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Hoofdstuk 4 De toekomst van Nederland 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: waarom een toekomst verkenning, de factoren die de 
toekomst be"invloeden, het jaar 2050 als opleverdatum, scenario versus utopie, de toekomstver
kenning en conclusies. 

4.1 Waarom een toekomstverkenning? 

Bij een landaanwinningsproject van enige omvang in het IJsselmeer dient er met een lange 
looptijd rekening gehouden te worden. Lely had bij zijn plan de looptijd van 33 jaar iets te 
optimistisch ingeschat. Door allerlei gebeurtenissen liep deze uit tot meer dan het dubbele. 
Tijdens de uitvoering bleek dat een veranderende maatschappij ook een ander ruimtegebruik 
met zich meebracht. De discussie over de tweede nationale luchthaven in de Markerwaard 
bijvoorbeeld had Lely niet kunnen voorzien, omdat er in de tijd dat zijn ontwerp ter tafel kwam 
nog geen vliegtuigen bestonden. Hieruit blijkt de noodzaak tot het bestuderen van de maat
schappelijke veranderingen in de komende jaren. De RPO beschouwt een toekomstverkenning 
als een proces waarin het waarschijnlijke omgezet wordt in het wenselijke (RPO 1981). Het 
voorspellen van de toekomst is echter niet gemakkelijk. Trendbreuken en toevalsfactoren 
be"invloeden het verloop van de toekomst en deze zijn niet makkelijk te voorspellen. Het in het 
begin aangehaalde voorbeeld van de discussie over de luchthaven in de Markerwaard maakt 
dat wel duidelijk. 1k hoop toch een beeld te kunnen schetsen van de toekomst, zodat er een 
visie aan gekoppeld kan worden en deze visie bij de planontwikkeling te betrekken. 

Niet alleen de noodzaak zet mij aan tot het geven van toekomstverkenning, maar er gaat ook 
een prikkeling vanuit. Een toekomstverkenning schetsen kan heel inspirerend werken. De 
maatschappij behoort tot de doelgroep en het "plangebied" van de stedebouw, waardoor er van 
de stedebouwkundige eigenlijk een visie op de maatschappelijke ontwikkelingen en het hieraan 
gerelateerde ruimtegebruik verwacht mag worden. Het ligt in de bedoeling om voor dit project 
hetzelfde te doen. Uit deze visie op de maatschappij van de toekomst zijn een aantal randvoor
waarden en eisen te distilleren, welke in paragraaf 4.7 (programma van eisen) beschreven 
worden. Een toekomstverkenning moet van een zo integraal mogelijk maatschappijbeeld 
uitgaan, zodat ook de ruimtelijke gevolgen niet door een maatschappelijke factor bepaald 
worden. Dit zou een verkeerd toekomstbeeld kunnen opleveren. 

4.2 De factoren die de toekomst beinvloeden 

In het jaarverslag van 1980 van de RPO worden voor een groot deel de relevante factoren die 
de ruimtelijke ordening in de toekomst kunnen be"invloeden beschreven. Er wordt een opdeling 
in exogene (factoren van buiten at) en endogene (factoren vanuit de samenleving zelf) 
gemaakt. De exogene factoren worden weer onderverdeeld in kosmische factoren, calamiteiten 
en oorlogen. Deze kunnen bij een plotse gebeurtenis een grote uitwerking op de maatschappij 
en het ruimtelijk beleid hebben. De invloed van kosmische factoren, bv. komeetinslagen, zijn 
gezien de tijdsperiode waarover de verkenning zich uitstrekt te verwaarlozen. Van de categorie 
calamiteiten zijn er wel enkele van belang. Overstromingen en milieurampen zijn factoren waar 
zeker rekening mee gehouden dient te worden. Een terugblik in de geschiedenis van Nederland 
maakt duidelijk dat de invloed van vooral overstromingen grote invloed op de maatschappij en 
het ruimtelijk beleid heeft gehad. Het Zuiderzeeproject en de Deltawerken zijn bier een reactie 
op. De laatste exogene, de factor oorlog, is er een, waar weinig over valt te zeggen (in 1980). 
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In deze tijd ( 1997) is het gevaar voor een grootschalige of burgeroorlog vrijwel te verwaarlo
zen, maar het gevaar voor een kleinschalige of terroristische oorlog is flink toegenomen. Met 
de effecten hiervan op de ruimtelijke ordening valt echter moeilijk rekening te houden. 
De endogene factoren be"invloeden de toekomst veel meer dan de exogene factoren. Deze 
factoren zijn: economische ontwikkelingen, technische vernieuwingen, demografisch ontwikke
lingen en verschuivingen in normen- en waardenpatronen. De onzekerheid zit bij deze factoren 
vooral in de onvoorspelbaarheid. Tevens be"invloeden deze factoren elkaar en kunnen ze dus 
eigenlijk niet los van elkaar gezien worden. De econornische ontwikkelingen zijn eigenlijk 
serni-endogene factoren, omdat de Nederlandse econornie afhankelijk is van de wereldecono
rnie en de Nederlandse maatschappij hier minder invloed op kan uitoefenen, maar de econorni
sche ontwikkelingen oefenen wel de meeste invloed uit op de toekomst en de ruimtelijke 
ordening. De toekomstige economische ontwikkelingen voorspellen is echter heel moeilijk. Het 
CPB heeft een toekomstvisie op de economische ontwikkelingen tot 2015 gepubliceerd, 
namelijk Nederland in drievoud (CPB 1993). 
Hierin worden drie economische scenario's geschetst die een bepaalde economische situatie 
voorstellen. Het "Global Shiftscenario" heeft als uitgangspunt het verschuiven van het 
economisch zwaartepunt naar de Pacific Rim. Het "Balanced Growthscenario" streeft naar een 
duurzame multipolaire groei. "European Renaissancescenario" zoek het economische heil in 
een verenigd Europa. De stelling dat de Nederlandse samenleving niet zo veel invloed op de 
eigen economische ontwikkelingen heeft, wordt door deze drie scenario's bevestigd. 
De technische ontwikkelingen hebben als tweede factor ook veel invloed op de toekomst. Het 
is echter niet zo dat de technische ontwikkelingen alleen de toekomst bepalen. Sociale en 
maatschappelijke aspecten van de technische vernieuwingen mogen niet vergeten worden. 
Tevens is de invloed van deze ontwikkelingen afhankelijk van de economische omstandigheden 
en het praktische en/of commerciele nut. De voorspelbaarheid is redelijk goed, maar trendbreu
ken kunnen nog wel eens roet in het eten gooien. 
De demografische ontwikkelingen lijken minder moeilijk voorspelbaar dan de andere factoren, 
omdat deze redelijk constant in de tijd zijn. In het gedeelte uit de publikatie van Nederland Nu 
Als Ontwerp over dit onderwerp (een samenvatting hiervan bevindt zich verderop in de tekst) 
wordt hier duidelijk anders over gedacht. De voorbeelden maken duidelijk dat het voorspellen 
van de demografische ontwikkelingen over een periode van 60 jaar toch niet zo makkelijk is. 
De grootste onzekerheden zijn hierbij geboorte en migratie. Deze zijn afhankelijk van 
econornische en maatschappelijke omstandigheden. 
De laatste factor, normen en waardenstelsel hebben toch veel invloed op de ruimtelijke 
ordening. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid en het milieu. Ze zijn cultureel en traditioneel 
bepaald, maar ze kunnen veranderen in de tijd. Het is ook de vraag voor wie de normen en 
waarden nog wel gelden in een steeds individualistischer wordende maatschappij. Tevens 
worden normen en waarden be"invloed door economische en technische ontwikkelingen. 

Er zijn dus heel wat factoren die roet in het eten kunnen gooien als je een toekomstverkenning 
maakt. De enige mogelijkheid is goed onderzoek te doen naar hoe die factoren zich zouden 
kunnen gaan ontwikkelen in de toekomst, om een zo plausibel mogelijk toekomstverkenning te 
maken. Probleem alleen is dat het onderzoek hiernaar zoveel tijd kost dat tegen de tijd dat er 
een goed inzicht in een bepaalde maatschappelijke situatie is, deze meestal al weer veranderd 
is. Daarom wordt meestal voor de oplossing van aannames gekozen. 
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4.3 Het jaar 2050 als opleverdatum 

De vraag is: "Hoe ver kijkje vooruit?" Er is voor hetjaar 2050 als eindpunt van de ontwikke
lingsperiode gekozen. Het is, als de helft van de volgende eeuw eigenlijk een arbitraire grens, 
maar met een looptijd van ± 50 jaar een aardige aanname voor de realisatietijd van een nieuw 
te ontwikkelen Usselmeerproject. Deze tijdspanne kan mijns inziens nog net. Te ver vooruit 
kijken brengt het gevaar met zich mee, dat het geschetste toekomstbeeld steeds minder kan 
gaan lijken op de "echte" toekomst, zoals het in de inleiding van dit hoofdstuk gegeven 
voorbeeld van de luchthaven duidelijk maakt. Een te korte tijdsperiode heeft echter weer het 
nadeel dat een lange termijn visie nog niet is uitgekristalliseerd en vemieuwende ideeen nog 
geen wortel hebben kunnen schieten in de maatschappij. 
Diverse publikaties van de RPD (ruimpad) en Stichting "Nederland Nu Als Ontwerp" 
gebruiken ook het jaar 2050 als leidraad, zodat voor dit afstudeerverslag, door hetzelfde jaartal 
te pakken, van deze publikaties gebruik gemaakt kan worden. 

4.4 Scenario versus utopie 

Het is natuurlijk de vraag in welke vorm deze toekomstverkenning moet worden gegoten. Er 
worden twee mogelijkheden besproken: het scenario en de utopie. Een derde mogelijkheid is 
de trend. De trend is echter meestal van korte duur en dus niet relevant voor de toekomstver
kenning. Tevens wordt voor de trend vaak uit gegaan van extrapolatie van de huidige 
ontwikkelingen, waarbij geen uitspraak wordt gedaan over de wenslijkheid van deze ontwikke
lingen. Het verschil tussen het scenario en de utopie is, dat een utopie een idealistisch eindbeeld 
schetst en het scenario een weg naar hoe de maatschappij zich naar een bepaalde situatie, al 
dan niet idealistisch, ontwikkelt. Het is niet zo moeilijk om een ideale maatschappij als utopie 
te beschrijven. De weg naar het eindbeeld toe is veel moeilijker, omdat het heden als basis 
wordt gebruikt en zoals eerder gezegd er ook met de trendbreuken en toevalsfactoren rekening 
gehouden moet worden. Een scenario heeft dus een meer realistische basis dan een utopie. 
Tevens is door de grootte van dit project een fasering van belang, zodat een inzicht in de 
toekomstige ontwikkelingen in verschillende tijdsperioden noodzakelijk is. Door deze redenen 
ligt de keuze voor een scenario voor de hand. 
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4.5 De toekomstverkenning 

Om een scenario voor de toekomst te beschrijven wordt deels gebruik gemaakt van enkele 
publikaties, die toekomsttrends en ruimtelijke toekomstscenario's beschrijven. Voor zover ik 
bet niet eens ben met deze publikaties zijn daarnaast mijn eigen opvattingen hierover kenbaar 
gemaakt. 
De eerste publikatie, die wordt beschreven, is "Kijken over de eeuwgrens" (Beek 1993) waarin 
25 toekomsttrends voor het begin van de volgende eeuw (tot ±2015) worden beschreven. De 
trends spelen zich zowel op wereldschaal als op menselijke schaal af. Ik behandel van deze 
trends alleen die trends, die direct ruimtelijke consequenties hebben. In het boek wordt verder 
niet expliciet op deze ruimtelijke consequenties in gegaan, maar van de meeste trends is het 
niet moeilijk in te schatten wat deze consequenties zijn. De trends zijn in drie delen gerang
schikt. 
Trends op wereldschaal zijn: 
1 Groei wereldbevolking en -econornie. Over de gehele wereld zullen zowel de econornie 

als de bevolking groeien. Beiden groeien het sterkste in de ontwikkelingslanden. In de 
westerse wereld is de groei van beide aspecten slechts gering. 

2 Toenemende telematica en internationalisering. Telematica is een belangrijke stimulans 
voor de economische groei. Produktieprocessen worden zonder probleem naar andere 
landen uitgevoerd. Hierdoor is er minder sprake van een nationale identiteit. De 
telematica komt het meest tot z'n recht in zeer complexe organisaties, waarin hierarchi
sche structuren snel verdwijnen en worden vervangen door plattere organisatiestructu
ren. 

5 

6 
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Communicatie in huis 

Bron: Titulaer ( 1987) 

3 

4 

Opkomst van het Verre Oosten. 
Met een arbeids- en markt-poten
tieel van 2,5 rnia mensen en de 
combinatie van geavanceerde 
technieken en goedkope arbeids
krachten bezitten de meeste Azia
tische landen een groot 
economisch voordeel t.o.v. de 
westerse wereld. Dit uit zich nu al 
in een economische groeiper-cen
tage van boven de 5% per land. 
Europese samenwerking. Niet al-
leen de West-Europese landen, 

maar ook de Oost-Europese landen zullen uiteindelijk in een verenigd Europa opgeno
men worden. Monetaire unie en gelijkgestemde regelgeving zullen econornische 
perspectieven bieden. 
Milieubeleid verliest het nationale karakter. Milieuvervuiling is zeker qua lucht een 
grensoverschrijdend probleem, dat alleen in samenwerking met andere landen is op te 
lossen. Hierdoor zal de effectiviteit van maatregelen groter zijn en zal de concurrentie
positie van de Nederlandse economie niet ernstig benadeeld worden. 
Doorbraak van de biotechnologie. Ondanks de moeilijke maatschappelijke acceptatie 
van de toepassing van de biotechnologie zal deze technologie in de agrarische en 
medische wereld voor een flinke innovatie zorgen. 
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Op nationale schaal zijn er de trends: 
7 Regionalisering. De concurrentiestrijd gaat niet tussen Nederland en Frankrijk of ltalie, 

maar tussen Europoort en Catalonie, op regionale schaal dus. Dit wordt versterkt door 
de decentralisatie van de nationale overheid. 

8 Economische winst uit het milieu. De milieumarkt wordt de groeimarkt van de 21 e 

eeuw. De leidende rol die Nederland nu al heeft kan verder uitgebouwd worden. Een 
beter milieu gaat wel gepaard met offers, met name in de landbouw, industrie en 
vervoerssector. 

9 Groeiend transport van mensen en goederen. Niet alleen fysiek in de vorm van vracht, 
maar ook het transport van data groeit snel, zelfs sneller dan het transport van goede
ren en mensen. Voor het transport van vracht zal vooral een groei van het wegverkeer 
plaatsvinden. De groei van het personenvervoer zal vooral, mede dankzij overheidsbe
moeienis, door het openbaar vervoer opgevangen worden. 

10 Integratie van de infrastructuur. De toename van het verkeer vereist een investering in 
de infrastructuur. Hierbij moet meer gestreefd worden naar op elkaar afgestemde 
netwerken, gedifferentieerd en flexibel, waardoor de efficiency van deze infrastructuur 
wordt vergroot. De kwaliteit van de overstap- en overslagpunten is daarbij van belang. 
Dit geldt ook voor de telematica-infrastructuur. 

De maatschappelijke/psychologische trends die hun uitwerking op de stedebouw en ruimtelijke 
ordening hebben zijn: 
11 Acceptatie van de techniek. Techniek wordt meestal vereenzelvigd met de erdoor 

optredende nadelige gevolgen, zoals vervuiling en lawaai. Door het inzetten van 
techniek t.b.v. een duurzame ontwikkeling en het doorbreken van vele ethische taboes 
neemt de acceptatie van de techniek toe. 

12 Zelfredzaamheid. De overheid kan steeds minder gelijkheid garanderen. Het huidige 
sociale zekerheidspakket zal vanwege een tekort aan financien verder uitgekleed 
worden. Hierdoor moet ieder voor zichzelf opkomen en voorzorgsmaatregelen nemen. 

De trends 1, 2, 3, 4, 7 en 8 leiden tot een groei in de dienstensector. Op een termijn van 
± 15 jaar zal dit leiden tot een grote vraag naar bedrijfsruimte. Hierbij moet opgemerkt worden 
dat veel van de zojuist genoemde trends ook inhouden dat de bedrijven heel goed kijken waar 
ze zich vestigen. Deze ontwikkeling heeft zoals trend 9 en 10 voorspellen een groei van de 
mobiliteit, met name het vrachtverkeer, tot gevolg, waardoor de vraag naar infrastructuur toe
neemt. Op de lange termijn zal vooral door trend 2, 10, 11 en 12 een grote groei van het tele
werken ontstaan. Hierdoor zal de vraag naar bedrijfsruimte afnemen. Het telewerken heeft wel 
tot gevolg dat woningen anders gebruikt worden, zodat er werkruimte gereserveerd moet 
worden. 
Dit houdt ook in dat vooral het woon-werkverkeer zal verminderen. In ieder geval zal het een 
betere spreiding in de tijd opleveren. Het telewerken zorgt samen met trend 12 voor vrijere 
werktijden, waardoor recreatiestromen ook gelijkmatiger over de tijd verdeeld kan worden. 
Trend 4,5,6,8 en 11 zorgen ervoor dat het milieu veel aandacht krijgt. De efficientie van de 
agrarische bedrijven, meer opbrengst en minder afval, zal zich voortzetten. Hierdoor kunnen er 
minder bedrijven komen en komt er ruimte vrij voor andere functies. Tevens kunnen deze 
bedrijven via de biotechnologie het afval verwerken en in een deel van de energievraag 
voorzien. 
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Zoals gezegd beschrijft deze publikatie niet de ruimtelijke consequenties van de trends. Om 
toch enige houvast op de ruimtelijke ontwikkelingen te krijgen, wordt gebruik gemaakt van de 
publikatie van de stichting Nederland Nu Als Ontwerp (Van der Cammen 1987). De visie reikt 
tevens verder in de tijd, namelijk tot 2050. In deze boeken worden, naast enkele algemene 
ontwikkelingen, vier scenario's beschreven. Deze vier scenario's worden omschreven als: 
zorgvuldig, dynamisch, kritisch en ontspannen. 
De algemene ontwikkelingen betreffen het milieu, de techniek, de energievoorziening, de 
demografische situatie en de landbouw. Deze ontwikkelingen worden door verschillende 
auteurs beschreven vanuit een visie op dat deelaspect. Hierdoor komt het voor dat ze elkaar 
wel eens tegenspreken. In de hiema volgende tekst zijn samenvattingen van deze aspecten 
opgenomen en waar nodig geacht voorzien van enig commentaar. 

4.5.1 Techniek (Sjoerdsma 1987) 

Na een algemeen schema over techniekverbeteringen worden op het gebied van de bio
(medische) techniek, over vervoer en de informatietechniek uitspraken gedaan. In de bio
(medische) techniek zijn d.m.v. verbeterde DNA opsporings- en veranderingstechnieken vele 
ziekten te voorkomen. Volgens de auteur kunnen door deze technieken tevens meer virusziek
ten bestreden worden. Het geheel leidt tot een langere levensduur en grotere vitaliteit, 
waardoor er ook veranderingen in de demografie ontstaan. (Deze DNA technieken leiden ook 
tot verbetering in de landbouwsector.) Mijn mening is dat het gevaar voor virusziekten nooit 
uitgebannen kan worden. 

1995 

2015 

In de vervoerssector zal ondanks de 
toename van informatie- en telecom
municatietechnieken het personenver
voer toenemen. Door diverse technie
ken, zoals automatische piloot en 
verkeersgeleidingssystemen, kan de 
dichtheid op de wegen toenemen. 
Treinen zullen zich voor een groot deel 
magnetisch voortbewegen. Het open
baar vervoer in de steden is gescheiden 
van al het andere verkeer. 

Het gla,oppervlak zal blijven toenemen. Dit gla, zal echter 
via opgedampte 'amorfe' zonnecellen energie uit het zonlicht 
aftappen voor automatische koelingssystemen, zowel rijdend 
als stilstaand. Ook regelingen waardoor het zicht van buiten 
naar binnen door verhoogde retlectie kan worden beperkt, 
zonder hinder voor het uitzicht naar buiten, worden stan
daardvoorzieningen. (Bron: Das 1995) 

2035 Vliegverkeer zal voomamelijk voor 
___ 11~;:;;;;;::;;;;;;;;;;::iii:i;_,--....,. ,·,n lange afstanden gebruikt worden. 

Hiervoor zijn waterstofaangedreven 
supervliegtuigen (mach 14) beschik
baar. Deze vliegtuigen hebben echter 

zoveel nadelen t.a.v. hun wendbaarheid, dat ze alleen voor intercontinentale vluchten gebruikt 
kunnen worden. In de informatietechniek/computertechniek wordt er gezocht naar een compu
ter die de menselijke hersenen benadert. De ingang hiertoe moet gezocht worden in de 
parallelle verwerking en de fotonica (Gaat sneller dan de elektronica). 
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4.5.2 Demografische situatie (Kuisten 1987) 

Het voorspellen van de demografische ontwikkelingen wordt als zeer moeilijk ervaren, 
ondanks het feit dat veranderingen langzaam plaats vinden. Geboorte en sterfte worden in de 
toekomst meer en meer afuankelijk van individuele keuzen van de mens, waardoor inschatten 
van de effecten op de omvang van de bevolking moeilijk is. We kunnen met medische hulp het 
leven een flink stuk verlengen, maar de vraag is of we dat in bepaalde gevallen ook willen. In 
de toekomst kan hierover heel anders gedacht worden. De verandering van het geboortecijfer 
is veel relevanter voor de schommeling in de bevolkingsomvang. Door de ontwikkelingen op 
het gebied van de conceptie-technologie kunnen in 2050 het geslacht, het tijdstip waarop en de 
"hoeveelheid" kinderen veel beter geregeld kunnen worden. De auteur heeft uit een door hem 
ontwikkelde bevolkingsvooruitberekening voor Nederland door verschillende maatschappelijke 
factoren te varieren een grote hoeveelheid verschillende prognoses gevonden. Uit deze 
prognose komen toch enkele algemene trends naar voren. 
1 De bevolkingsomvang neemt eerst nog toe. V anaf 2005 wordt een afname van de 

bevolkingsomvang zichtbaar en in 2050 zal in bijna alle gevallen de omvang kleiner zijn 
dan de huidige. Er is slechts een kans van 9% dat de omvang groter dan de huidige zal 

2 
zijn. 
Er zal hoe dan ook een vergrijzingsproces optreden. In 2035 zal het aantal bejaarden 
op zijn minst 20% van de bevolking zijn. 

Het CBS (CBS 19961
) verwacht dat in 2010 er 16,8 mio. inwoners zullen zijn, waarvan 24,2 % 

65 jaar of ouder is. Dan is de vergrijzing op zijn hoogtepunt. In tegenstelling tot de vorige 

eeftijdsopbouwgrafiek 
publikatie is het CBS (CBS 19962

) van menig dat 
, .... 
-~~~ ... ..... -. ,._.. ,._,. 

EmHS~1-., ..... ..... 
. ..... 

-...... 
. ... ..... -

de hoogste bevolkingspiek namelijk 17,7 mio. 
inwoners, pas in 2030 plaats zal vinden. In 2050 
ziet de leeftijdsgrafiek er als een stolp uit. -~;! (Precieze aantallen zijn er niet, maar zo kun je 

'EE nog wel iets over de opbouw van de bevolking - ::;. vertellen.) Uit de grafiek valt dan op te maken dat -:!• de vergrijzing gedeeltelijk is weggeebd. De le-
E ;E vensverwachting is gestegen, waardoor het per-
•::;• 't!' centage ouderen toch nog hoger ligt dan nu het 
b-.< ... 
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Bron: CBS (1996) 

4.5.3 Milieu (Kuenen 1987) 

Dit stuk is geschreven met de visie dat het reeds 2050 is en dus wordt er teruggekeken op het 
milieubeleid van de afgelopen 50 jaar. Er is een omslag in het denken nodig. Er moet op de 
lange termijn gedacht worden, omdat het aspect milieu in een korte-termijnvisie vaak wegvalt. 
Er wordt gepleit voor een kleinere bevolking, waardoor de toenemende ruimtebehoefte per 
persoon niet tot een toename van het ruimtegebruik in het algemeen leidt. Zijn visie op de 
landbouw is als volgt: grote massa's veevoeder werden van elders aangevoerd, hier verwerkt 
tot vlees en afval, vooral mest. Het vlees werd daarna geexporteerd en met de mest bleven we 
zitten. De geldstroom die door de verkoop van het vlees werd verkregen, werd niet voor het 
wegwerken van de mest gebruikt. Deze uitspraak schets volgens mij op enigszins generalisti
sche wijze een beeld van de landbouw als zijnde niet duurzaam, maar er zit wel een kem van 
waarheid in. 
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Het gebruik van de wind als nuttige energiebron is al eeuwenlang door molenbouwers toegepast. De Nederlandse ir Lievense probeert al jarenlang 
zijn plannen voor Pomp-Accumulatie Centrales (PAC) van de grond te krijgen. Hierboven een tekening van een kunstmatig stuwmeer, waarbij 
het water met behulp van moderne windturbines wordt teruggepompt in het energiebekken. 
Voorlopig houden de !age olieprijzen en bezwaarschriften tegen de hoge dijken deze schone en nunige plannen om de elektriciteit efficienter op te 
wekken nog tegen. Als aardgas en olie beginnen op te raken, of als men op niet herwinbare delfstoffen milieubela~ting gaat heffen, zullen de zaken 
er voor deze plannen gunstiger uitzien. 

Verklaring van de nummers 

I. Zandbank 'De razende Bol' . 2. Kunstmatige duinen op talud . 3. Cirkelvonnig spaarbekken, hoogte ca. 50 m boven zeeniveau. 4. Met a~falt 
beklede binnendijken. 5. Waterinlaat-uitlaatwerk. 6. Turbinehal. 7. Werkhaven. 8. Verbindingsdijk met Texel. 9. Nieuw strand. 10. Duinen van 
Texel. 11. Uitzichttoren in recreatiegebied. 12. Grote windturbines bij zuidwest-talud. 13 Camping. 14. Duinlandschap. 15. Beplanting met 
duinroos en helmgra~. Bron: Das ( 1995) 

Hoewel recente delicten nauwelijks meer voorkomen, zullen bodem- en luchtvervuiling in 2050 
nog veel invloed hebben. Het klimaat zal door het ontstane broeikaseffect be"invloed worden, 
waardoor temperatuur en waterspiegel zullen stijgen. Vooral de landbouw merkt de gevolgen 
van de temperatuurstijging. Het verkeer, met name het persoonlijke verkeer moet drastisch 
ingeperkt worden om escalatie van deze problemen te voorkomen. Dit in tegenstelling tot de 
andere deelaspecten die een toename "constateren". Voor energie zijn we vooral afhankelijk 
van kernfusie, zonne- en windenergie. Kolen leveren zoveel afval dat de berging ervan 
problemen oplevert. Dit pleidooi voor duurzame energie kan naar mijn mening ook een 
vergroting van het draagvlak voor een pomp-accumulatiesysteem (Plan Lievense) betekenen. 

4.5.4 Energie (Boswinkel, Over 1987) 

Groei van de economie gaat gepaard met een toename van het energieverbruik. In een grafiek, 
waarin het gebruik van deze eeuw wordt uiteengezet, wordt d.m.v. extrapolatie een toekom
stig niveau van energieverbruik geschetst. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat tijdelijke dalingen 
door recessies en oorlogen geen invloed op de lange terrnijn hebben en dat door een verbete-
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De oriwiklce1ing van het jaarlijkse cncrgicvcrbruik 
per hoofd van de bevolldng 

O Totaal brandstofvemrulk 

ring van de techniek en een toegenomen ener
giebesparing een verzadigingsniveau van± 
700 Gj/jaar bereikt wordt, bij een economi 
sche groei van 1 a 2%. Het verzadigingsni
veau is zeer globaal uitgedrukt, gezien het feit 
dat de grafiek waar het getal uit is geextrapo
leerd ook zeer globaal is. Er treedt wel een 
grote verschuiving op in de energieleveran
ciers. Elektriciteit zal meer dan de helft van de 
energievraag op zich nemen. Dit is inherent 

12•0 2°00 21120 204 aan de afname van de olie- en gasvoorraden, 
Bron: Van derCammen 1987 waardoor altematieve energie zoals zonne- en 
windenergie relatief goedkoper worden. Hiema wordt de energievraag van de transportsector, 
de industrie en dienstverlening, het wonen en het totaal beeld beschreven. In de transportsector 
zal een toename van de mobiliteit ook een toename van de energievraag tot gevolg hebben. De 
lucht- en ruimtevaart zullen waterstof als brandstof kunnen gebruiken. Het stads- en overige 
urbane verkeer zal voomamelijk geelectrificeerd zijn. Voordeel hierbij is dat het opladen van de 
voertuigen 's nachts plaatsvindt, waardoor het huidige dag- en nachtverschil kan verdwijnen en 
de energie goedkoper geproduceerd kan worden. In de industrie en dienstverlening zorgen de 
bulk-industrieen voor de grote energievraag. Door deze te decentraliseren en eventueel te 
verplaatsen naar de grondstoffenbron, kan de energievraag in Nederland dalen. Als de 
produkten in het land van herkomst verwerkt worden tot halffabrikaten, wordt dure voorraad
vorming en tussenbewerking vermeden. De verhoging van de efficiency leidt tot een verhoging 
van de produktiviteit zonder verhoging van het energieverbruik. Dit wordt versterkt door het 
doorvoeren van een energieheffing/-belasting. Door de economische groei zal de goede
renstroom toenemen en dus ook de dienstensector. Inherent hieraan zal ook energieverbruik in 
deze sector stijgen. 

Bron: KUK 1991 

Elektriciteit uit de atoombom 

Pakweg elke twintig minuten ontploft er in de ondergrondse bol (diameter 60 
meter) een atoombom, overeenkomend met I 1010 2 kiloton TNT. (Boven 
Hiroshima explodeerde in 1945 20 kiloton TNT.) De vrijkomende energie van 
de explosie zet een kemfusie in gang, die eveneens explosiefverloopt. Rondom 
de explosies stroomt vloeibaar zout van boven naar beneden, als bij een douche. 
Dit speciale zout, lithium-berillium-fluoride (Li2BeF4), vangt een dee! van de 
schokgolf op v66r deze de wand bereikt. Maar belangrijker is dat het de enorme 
hitte opvangt en overdraagt aan een stoomcirciut. 
Het zout heeft bovendien als voordeel dat het gemakkelijk (radioactieve) splijt
en fusiestofprodukten oplost. Een dee! van het zout wordt onttrokken aan de 
stoomkringloop en komt in een reinigingsfabriek. Daar haalt men het explosie
afval eruit en brengt het gezuiverde zout terug in het systeem. Aanvankelijk zal 
de atoombom het Ieeuwedeel van de winbare warmte Ieveren. Ontwikkelingen 
moeten ertoe leiden dat het aandeel van de splijtingsenergie afneemt tot IO 
procent en dat van de fusieenergie toeneemt tot 90 procent. Tot zover het plan 
van Sztlke en Mior voor een centrale van 3000 megawatt hitte, waarmee I 000 
MW elektriciteit is op te wekken. Gewaagd, bizar en misschien onuitvoerbaar, 
maar hopelijk prikkelt dit plan de breinen van vele anderen om na te denken 
over een mogelijk gebruik van nucleaire energie die voldoende veilig is. 

De toename van de informatisering zorgt voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod 
van energie. De energieafname kan hierdoor bijvoorbeeld, per minuut berekend worden en 
athankelijk gesteld worden naar de momentaan optredende vraag. Bij een decentralisatie van 
de energieproduktie kan een vraagvolgende elektriciteitsproduktie ontstaan. Hierdoor hoeft 
reservestelling en opslagcapaciteit niet meer regionaal of nationaal opgelost te worden, maar 
worden deze opgevangen door im- en export van en naar andere Europese landen. Hierdoor 
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zal er rnisschien wel een groot electriciteitsopslagsysteem, zoals plan Lievense nodig kunnen 
zijn, zodat er minder afhankelijkheid van het buitenland t.a.v. energie ontstaat. Voor het wonen 
zal er een toenemende behoefte aan energie (elektriciteit) zijn, vanwege de toenemende ruimte 
in de woning voor bijvoorbeeld de werk(informatica)kamer en de toenemende elektrificatie van 
huishoudelijk werk. Het warmteverlies van de woningen zal in 2050 drastisch zijn afgenomen, 
tot een zodanig niveau dat een investering voor gasinstallaties, mede dankzij de prijs van het 
gas zelf, niet meer rendabel is en er op elektrische verwarrning wordt overgestapt. De 
voorzieningen voor elektriciteit zullen altijd rendabel worden, gezien de verdere elektrificatie 
van het huishouden. Het totaalbeeld levert een enorme elektrificatie van de energievraag op. I~-- ·····•· -· . . - .. - . . ·- . 

I ~\>··c 

18 19 lO 

Doorsnede in perspectief van een getijdecentrale ter plaatse van de kostbaarste delen: de inlaat- en uitlaatturbines. Bij voldoende verschil tussen eb 
en vloed zijn per 24 uur vier periodes waarin energie uit het in- of uitstromende zeewater gewonnen kan warden. Dit is echter geen continue 
proces: de turbines leveren een hoog rendement wanneer een nink verschil in waterpeil worden afgewacht en wanneer zij in grotere aantallen in 
een rij geplaatst zijn; hiervoor zijn langere betonconstructies nodig. Bron: Das 1995 

Verklaring van de nummers 

I. Waterpeil van hoogste vloedstand 
(ca drie meter boven NAP) 
2. IJssnijders. 
3. Grofvuil roosters. 
4. Hefdeuren bij elke turbine. 
S. Omstromingskanaal bij turbine . 
6. Omkeerbare turbine. 
7. Verticaal turbinekanaal. 

8. Opening aan zeezijde. 
9. Bodembescherming. 
10. Zeewaterpeil bij eb. 
11 . Trafo's. 
12. Luiken. 
13. Onderhoudskraan op rails. 
14. Verkeersweg. 

15. Controlegebouwen. 
16. Recreatiegebied met jachthaven, wa5 
werkhaven tijdens aanleg. 
17. Binnendijktalud. 
18. sluis voor jachten. 
19. Windturbinepark. 
20. Elektrische centrale. 

Voor de energiewinning zijn olie en gas haast af gevallen. Steenkool lijkt een goed altematief, 
echter het vaste afval dat hierbij ontstaat zorgt voor problemen en uiteindelijk zal ook deze 
bron opraken. Al deze brandstofvormen leiden echter tot een vergroting van het broeikaseffect 
en dragen dus bij tot een klimaatverandering en de daarop volgende waterstaatkundige 
problemen. Dit pleit voor een versneld terugdringen van het gebruik van deze brandstoffen ten 
gunste van kemenergie en duurzame energiewinning. De kosten van deze duurzame winning 
zitten vooral in de aanvangsinvesteringen, zoals bij windmolens en zonnecollectoren. Kemener
gie heeft twee grote nadelen, namelijk de gevolgen van een ongeluk en de opslag van het afval . 
De auteur verwacht dat de kans op ongelukken verder wordt gerninimaliseerd en het afval 
veilig en duurzaam kan worden opgeslagen. Persoonlijk heb ik hier niet zoveel vertrouwen in, 
maar gelijkwaardige altematieven zijn er haast niet. Het is moeilijk te bepalen in hoeverre 
kernfusie in 2050 tot de mogelijkheden behoort. Voor duurzame energie zijn we vooral afhan-
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kelijk van zonne- en windenergie. Zonne-energie kan slechts een klein deel van de behoefte 
dekken. Energyfanning zoals het kweken van organische brandstof (bv. suikerriet) levert nog 
minder rendement op, maar zal als motorbrandstof toch een deel van de energievraag 
opnemen. 

4.5.5 Landbouw (Mentink 1987) 

Het landbouwbeleid wordt voomamelijk door de Europese Gemeenschap bepaald. Door de 
vele problemen, zoals overschotten zowel in produkten, als in afval, wordt de macht van de 
nationale regering steeds verder ingeperkt. De verwachte klimaatsveranderingen, hogere 
temperatuur en meer neerslag, zullen ook hun invloed op de landbouw hebben. Door het 
gebrek aan inzicht in de precieze grote van de klimatologische veranderingen is het moeilijk te 
zeggen hoe de natuur- en cultuurgewassen hierop zullen reageren. Door de auteur worden 
diverse trends op het gebied van de landbouw opgemerkt. Ten eerste zal er een verschuiving 
van kwantiteit naar kwaliteit van de voedselproduktie plaatsvinden. Dit wordt op twee 
manieren bereikt: via kunstmatige weg (genetische manipulatie en betere bestrijdingsmiddelen) 
en via de verbetering van de kennis van het ecosysteem (het bestrijden van bladluizen door 
sluipwespen). Een tweede trend is de verweving (of juist niet) van landbouw met natuur of 
recreatie. Hierdoor zullen twee typen bedrijven ontstaan. Het ene type is een hoogwaardig 
intensief landbouwbedrijf, waarin informatisering (computerisering en robotificatie) van het 
bedrijf een grote rol speelt. Dit type bedrijf is gelokaliseerd in puur voor de landbouw 
ingerichte gebieden. Het andere type bedrijf is een combinatie van extensieve landbouw en 
natuur/recreatie. De landbouw moet in dit geval gezien worden als bijverdienste, omdat het in 
deze vorm nauwelijks rendabel is. De landbouw kan in dit geval als vorm van natuurbeheer, 
bijvoorbeeld schapen op de heide, ingezet worden. Een derde trend, veroorzaakt door de 
produktiviteitsstijging en dalende afzet, is het uit produktie nemen van cultuurgrond. Als alleen 
grond voor de produktie voor onszelf (dus exclusief export) gerekend wordt, dan zal vanaf 
1990 tot 2050 een flinke hoeveelheid oppervlakte van functie kunnen veranderen. De auteur 
spreekt over 520000 ha afname in 60 jaar. Een andere bron (LEI) verwacht nog meer afname 
(± 480000 ha in 20 jaar). Het is echter de oppervlakte die IlQdig is en niet de oppervlakte die 
gebruikt wordt. Extra cultuurgrond wordt gebruikt voor de export en vruchtwisseling/ 
braaklegging, waardoor de afname minder is dan voorgesteld, maar een vermindering van de 
export leidt ook tot een afvalvermindering. 

Als deze verwachtingen echter met gegevens van het statistisch jaarboek 96 van het CBS 
vergeleken worden is er inderdaad een afname van bedrijven, maar zeer weinig afname van 
cultuurgrond (54300 ha in 10 jaar!). Het vermoeden, dat de overgebleven bedrijven de grond 
ovememen, wordt bevestigd door het feit dater een schaalvergroting bij de bedrijven 
plaatsvindt. Hierdoor komt van het uit produktie nemen van cultuurgrond niet veel terecht. Als 
deze trend wordt doorgezet, zal in 2015 de oppervlakte aan cultuurgrond ±110.000 ha minder 
dan nu zijn. 

4.5.6 Verkeer en vervoer 

Dit stuk komt niet uit de publikatie van de stichting Nieuw Nederland Als Ontwerp, maar is 
geschreven met behulp van enkele publikaties met het thema vervoer in de toekomst. 
Vervoer is slechts een middel om bij je doel te komen. Doordat het vervoer makkelijker wordt, 
stelt iedereen zijn doelen verder. De enorme toename van het verkeer zorgt heden ten dagen 
voor flinke problemen. Om een verkeersinfarct te voorkomen is in de komende jaren een 
omslag nodig. 
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De eerste Transrapid wielloze trein zal 
waarschijnlijk voor de eeuwwisseling rijden 
tussen Hamburg en Berlijn met een stop halver-
wege, waar dan het nieuwe intercontinentale 
vliegveld voor beide steden in gebruik zal zijn 
genomen. De kaarsrechte baan doorsnijdt een 
betrekkelijk dunbevolkt gebied waar de bouw van 
deze lijn geen storend element is. De hef- en 
voortstuwingsmagneten zinen onder de baan, de remschoener 
voor noodstops evenals de spoormagneten zien we 
in het treinonderstel tegen de buitenkant van het 
spoor. Met een bloksnelheid van 400 km per uur 
duurt het traject van beide steden tot aan het vlie-
gveld slechts een kwartier. 
Bron: Das 1995 

De RPD is via het Ruimpadpro
j ect al op zoek naar de 
oplossingen voor het jaar 2050. 
Zij zoeken een oplossing onder 
andere door een ander concept 
voor vervoer te zoeken. Tijdens 
het symposium "Toekomst over 
wegen" gaf Wouter van Dieren, 
als spreker aan dat de auto een 
achterhaald concept is, omdat 
de auto zal "uitsterven" als de 
olievoorraden op zijn (van Die
ren 1995). De vrijheid tot reizen 
mag echter niemand ontzegd 
worden, dus blijft individueel 

vervoer noodzakelijk. De fiets is hiervoor de meest duurzame oplossing. Met enige ingrepen, 
zoals overdekken en elektrische (hulp )motor kan de fiets iemand comfortabel over een lange 
afstand vervoeren. Voor echt lange afstanden (internationaal) is de fiets echter niet bruikbaar, 
maar snelwegen zijn ook niet de oplossing. Deze worden in nabijheid van grote steden 
geinternaliseerd, ze behoren tot het lokale niveau (Scheele 1994). Hierdoor is de bereikbaar
heid van steden in het gedrang. Het openbaar vervoer, met name de trein, kan hierin een grote 
rol spelen. Zowel de gewone trein, als de hoge-snelheidstrein (TGV), als de nog snellere 
magneettreinen kunnen in de toekomst voor het collectief vervoer voor grote afstanden dienen. 
Door verbetering van het spoorwegnet, met name de zogenaamde supranationale verbindingen, 
het HSL-net, kan de concurrentie met de auto en zelfs het vliegtuig aangegaan worden. Mede 
omdat de benodigde elektriciteit op duurzame wijze gewonnen kan worden. Het vliegtuig heeft 
als voordeel dat het snel is. Hierdoor zal het in de toekomst blijven bestaan, maar wel radicaal 
veranderen (Das 1995). Waterstof zal als brandstof gaan dienen. Dit opent mogelijkheden voor 
supersnelle vliegtuigen die meer dan drie maal geluidssnelheid vliegen. Deze vliegtuigen zullen 
in de behoefte aan snel transcontinentaal transport voorzien. Voor het minder snelle transconti
nentaal transport zullen vliegboten of draagvleugelboten het transport verzorgen. 

In de publikatie "Nieuw Nederland 2050" van de stichting Nieuw Nederland Als Ontwerp 
worden verder vier scenario's voorgesteld, welke ieder een verschillende sociaal maatschappe
lijke structuur van Nederland schetsen. Deze scenario's worden door verschillende ontwerpers 
op hun ruimtelijke consequenties beoordeeld, waarna een "ontwerp" voor Nederland wordt 
gemaakt. 
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4.5.7 Vier scenario's voor de toekomst 

De vier scenario's worden omschreven als: zorgvuldig, (lk ben van mening dat het woord 
zorgzaam hier beter op zijn plaats was geweest.), dynamisch; kritisch en ontspannen. De 
scenario's moeten uitersten voorstellen van een bepaalde maatschappelijke richting. In ieder 
scenario is een "vormgever" verantwoordelijk voor de maatschappelijke en ruimtelijke 
consequenties. In het zorgvuldige scenario is dat de overheid. In het dynamische scenario is dat 
de markt, het kritische scenario wordt door menselijk overleg vormgegeven en in het ont
spannen scenario is daar de techniek verantwoordelijk voor. Hierbij kun je jezelf de vraag 
stellen of het wel legitiem is om te denken dat een ideologie de hele sociale maatschappelijke 
structuur kan vormen. De kans is groot dat het toekomstbeeld te eenzijdig is gekleurd. Bij het 
beschrijven van de scenario's beperk ik me zoveel mogelijk tot het maatschappelijke beeld. 
Dit heeft vooral te maken met het feit dat de ruimtelijke uitwerkingen in de publikatie op 
nationale schaal slechts summier worden behandeld en de ontwerpen vooral deelprojecten 
beschrijven. Per scenario wordt de opbouw van de maatschappij beschreven. 
Het zorgvuldige scenario leunt vooral op normen en waarden van de christelijke culturele 
traditie. De groep, dus ook het gezin, is dus de hoeksteen van de samenleving. In dit gezin 
zullen alle familieleden, inclusief grootouders een plaats in de woning vinden. De overheid 
moet ervoor zorgen dat de essentiele voorzieningen, zoals gezondheidszorg, onderwijs, 
huisvesting, e.d; in stand blijven. De groei van de bevolking wordt door deze factoren 
gestimuleerd. Met de toenemende individualisering is het idee van een groot familieverband 
volgens mij niet houdbaar, zeker niet met de uitgebreide sociale voorzieningen, die in de 
zorgvuldige samenleving aanwezig zijn. Er is slechts een klein verschil tussen betaald werk en 
ander maatschappelijk nuttige activiteiten. Er is wel een duidelijke sociale ladder, maar deze 
leidt niet tot een sterke differentiatie in consumptiepatronen en leefstijlen. Dit wordt door de 
maatschappij afgewezen. Technische ontwikkelingen worden toegelaten, mits deze voor de 
arbeidsverhoudingen geen nadelige gevolgen hebben. Voor natuurbeheer speelt uitgaande van 
een soort rentmeesterschap de overheid een grote rol. Recreatie kan alleen plaatsvinden als het 
geen schade aan de natuur oplevert. 
Het dynamische scenario is vooral gei"nspireerd door klassiek liberalisme en benadrukt de vrije 
marktwerking op alle maatschappelijke terreinen. Hierdoor wordt het accent gelegd op 
individuele ontplooiing en keuzevrijheid. De rol van de overheid in dit scenario is beperkt, om 
een zo groot mogelijke vrijheid te bewerkstelligen. De meeste collectieve verworvenheden 
zoals het zorgstelsel worden vervangen door individuele voorzieningen op commerciele basis. 
Door de beperkte rol van de overheid is er vrij verkeer tussen vraag en aanbod mogelijk. 
Hierdoor staan individuen bij hun streven naar verhoging van hun eigen welzijn in concurren
tieverhouding tot anderen. Iedereen is vrij om de leefstijl te kiezen, die bij hem of haar past, 
waardoor er een grote gedifferentieerdheid van de samenleving ontstaat. Omdat alles op 
financiele consequenties moet worden afgewogen, zal het krijgen van kinderen minder 
aantrekkelijk worden, zodat de omvang van de bevolking uiteindelijk zal afnemen. De 
technische kansrijke ontwikkelingen komen vroegtijdig op de markt, waardoor de techniek in 
de dynamische maatschappij hoog ontwikkeld is. Natuur wordt als consumptie- en produktie
middel gezien. De lange-termijnvisie die voor de milieuaspecten van belang is, moet door de 
overheid ontwikkeld en bewaakt worden. Naar mijn mening is dit inconsistent. Als de markt 
wel het zorgstelsel kan ovememen, waarom kan het dan geen lange termijnvisie voor de 
milieuproblematiek ontwikkelen? 
Het kritische scenario benadert nog het meest de werkelijkheid. Het zoekt de middenweg 
tussen de groep en het individu. Sleutelwoorden hierbij zijn emancipatie en strijdbaarheid. De 
meeste dingen worden lokaal geregeld. De centrale overheid zorgt slechts voor enkele regels 
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en een sociaal zekerheidsstelsel: basispakket gezondheidszorg, recht op woonruimte, rninimaal 
inkomen en een minimaal aantal arbeidsuren (arbeidsplicht). Er is hierboven genoeg speelruim
te voor meer loon en luxe. Zelfontplooiing mag mits niet in strijd met de maatschappij. Regels 
worden gemaakt als wilsovereenkomst tussen direct betrokkenen. Aanvankelijk zwakke 
groepen moeten zich kunnen organiseren en hun ideeen propageren. Technologische ontwikke
ling is alleen wenselijk bij maatschappelijke acceptatie. Hierdoor ontstaat een kritische 
samenleving zonder grote sociale verschillen, maar met een grote verscheidenheid aan 
leefstijlen. 
Het ontspannen scenario gaat ervan uit dat in de post-industriele informatiemaatschappij een 
potentieel verschuilt dat tal van oude tegenstellingen en conflicten kan overwinnen. Een betere 
afstemming van consumptie en produktie wordt mogelijk gemaakt door een mime beschikbaar
heid over energie, robotisering en telematica. Men kan dit tevens inzetten om een zo hoog 
mogelijke rnilieukwaliteit te bereiken. Om dit alles te bewerkstelligen is een organisatievermo
gen op hoog niveau, zowel letterlijk als figuurlijk, nodig. Dit vraagt dus om een actieve rol van 
de overheid. Door een goede sociaal-econornische organisatie en een modern-dynarnische 
levenshouding van de bevolking kan de schaarste aan materiele goederen en diensten flink 
verminderd worden. Materiele behoefte worden omgevormd door het ontwikkelen van 
individuele expressievormen in cultureel-creatieve behoeften. Simpel gezegd betekent het dat 
de mensen naar geestelijke rijkdom gaan zoeken i.p.v. materiele rijkdom. Ik heb het idee dat 
zoiets een beetje te rooskleurig wordt voorgesteld. De individualisering zet zich ook in dit 
scenario voort. Door de hoge vlucht van de telematica zullen besloten, overzichtelijke 
leefgemeenschappen, zoals het gezin geleidelijk verdwijnen. Dit heeft uiteraard negatieve 
gevolgen voor de bevolkingsgroei. De technologische vernieuwing ontwikkelt zich langs vier 
hoof dlijnen. De eerste ontwikkeling is het massaal en goedkoop produceren van energie door 
het vroegtijdig introduceren van kernfusie. De tweede ontwikkeling is het aanleggen van een 
uitgebreid informatiesysteem, waardoor het economische verkeer een bindende functie krijgt. 
De derde hoofdlijn is de massale automatisering en robotisering van de produktie. Als laatste 
wordt genoemd de uitgebreide inzet van biotechnologie voor zowel de voedselproduktie als 
voor industriele grondstof. Door de techniek in te zetten bij de afvalbeheersing, recycling en 
het verrninderde grondgebruik wordt de invloed van de mens op het milieu verrninderd. Dit 
scenario berust !outer en alleen op technologische ontwikkelingen en zoals de geschiedenis 
leert, kan techniek niet alleen alle problemen oplossen. Tevens creeren oplossingen bijna altijd 
(niet voorziene) problemen. Dit komt de geloofwaardigheid van dit scenario niet ten goede. 
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4.6 Het scenario 

Deze paragraaf bevat mijn visie op de maatschappelijke ontwikkelingen tot 2050. Deze visie is 
deels gebaseerd op de voorgaande toekomstverkenningen. 

Demografie 

Wonen 

De individualisering zal verder doorzetten. Dit betekent dat ook behoeften en wensen 
verder zullen differentieren. Dit heeft ook zijn uitwerking op de omvang van de bevol
king. Door een veranderend geboortepatroon zal de bevolking tot 2030 licht groeien 
tot 17,7 mio. inwoners, waama langzaam een lichte daling in zal zetten: gecontroleerde 
teruggang. Door de verbetering van de medische zorg zal het aantal ouderen hoger zijn 
dan nu het geval is, maar van een vergrijzende samenleving is in 2050 geen sprake 
meer. De leeftijdsopbouwgrafiek, zoals geschetst in het statistisch jaarboek 1996 van 
het CBS wordt als uitgangspunt voor de bevolkingssamenstelling gebruikt. 

Door o.a. de individualisering zal de vraag naar woningen zich in de toekomst 
voortzetten. Belangrijk hierbij is dat het een kwalitatieve vraag is. Er zullen andere 
typen woningen moeten komen die aan de dan geldende woon- en woningtechnische 
eisen moeten voldoen. Door een concentratiebeleid wordt de aantasting van landschap 
zoveel mogelijk voorkomen. Concentratie zal zowel in (middel)grote steden als in de 
dichtheden van deze steden plaatsvinden. De woon- en woningtechnische eisen worden 
gevormd door de te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld een 
woning voor een of meerdere thuiswerkers moet ook werkruimte hebben of voor de 
warmtevoorziening een technische ruimte voor een warmtepomp. De woningbezet
tingsgraad daalt echter, zodat het woonoppervlak ruwweg hetzelfde blijft. 

Werken 
Werken zal minder uren vergen dan nu. De bedrijfsruimte zal in de nabije toekomst, tot 
± 2015, uitgebreid moeten worden (Beek 1993). Tegen 2050 zal de vraag naar 
kantoorruimte afnemen, omdat thuiswerken door de telematicaontwikkelingen toe
neemt. De vraag naar industrieterrein zal vooral in de opslag- en transportsector tot 
2015 flink toenemen. Op de lange termijn zal deze produktietak echter veel terrein 
verliezen, omdat verkeer t.g.v. de stijgende brandstofkosten zal afnemen. De gevolgen 
hiervan zullen in 2050 al merkbaar zijn. Bedrijvigheid zal zoveel mogelijk in de buurt 
van infrastructuur gesitueerd worden. De produktiesector zal, waar het geen 
hoogwaardige technologische produkten en produkten met een korte versheids/
houdbaarheidstijd betreft, op korte termijn afnemen door verhuizing naar de lage
lonenlanden. Met het duurder worden van de brandstofprijzen zal een gedeelte van de 
produktiesector weer licht aantrekken. Met name de landbouw-afhankelijke bedrijven 
zullen dan dichter bij de grondstoff enbron, in dit geval energie en landbouwprodukten 
gesitueerd worden om de transportkosten te minimaliseren. 
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Vervoer 
De mobiliteit zal tot begin volgende eeuw toenemen, maar met het toenemen van de 
brandstofprijzen zal een duidelijke kentering in het vervoerspatroon komen. Het perso
nenvervoer zal geelektrificeerd worden. Tevens zal de hoeveelheid personenvervoer 
afnemen door het thuiswerken en het slim plannen van voorzieningen. Het zal op korte 
termijn nodig zijn om flink in de infrastructuur te investeren, met name in het openbaar
vervoernet. Op lange termijn zullen er drie verkeerssystemen komen. De "elektrofiets" , 
welke een tussenvorm is van een fiets en een auto, een treinennetwerk voor het 
interstedelijk en internationaal verkeer met treintypen tussen de huidige stoptreinen en 
de HST met hoge rijfrequentie en als laatste supervliegtuigen en boten voor het 
intercontinentaal verkeer. De vliegtuigen zijn echter zo duur dat deze alleen voor lange 
afstanden gebruikt kunnen worden. 

Landbouw 

Natuur 

De landbouw zal zich opsplitsen in twee bedrijfstypen. De intensieve en de extensieve. 
Het intensieve type zal op industriele en technologische basis plaatsvinden. Een groot 
gedeelte van de bedrijven is niet grondgebonden. Het extensieve type is een combinatie 
van landbouw met natuur of recreatie. Beide typen zijn zowel op het land als op het 
water te vinden (Van der Cammen 1987). Door produktiviteitsstijging en dalende afzet 
zal er op de korte termijn (tot± 2015) een afname van de hoeveelheid cultuurgrond van 
± 150.000 ha ( <:,7 ,5 % van het huidige areaal cultuurgrond) plaatsvinden, maar op de 
lange termijn kan dat weer wat toenemen, omdat de transportkosten toenemen en er 
een groei in de vraag naar vervangers voor synthetische stoffen komt; de zogenaamde 
kunststofvervangers. Beide trends worden veroorzaakt door de afname van de olie- en 
gasreserves, waardoor de landbouwprodukten zo dicht mogelijk bij de consument 
gekweekt moeten worden om de kosten te minimaliseren. De landbouw kan ook 
ingezet worden voor de kweek van biobrandstoffen, welke voornamelijk voor voertui
gen gebruikt wordt. 

Er wordt gestreefd naar het behoud en creeren van een diversiteit van de natuur (Min. 
LNV 1990). Een teruggang van het aantal biotopen moet worden voorkomen, waarbij 
het concentratiebeleid voor stedelijke voorzieningen kan helpen. Het behoud en het 
creeren van bepaalde biotopen zullen voornamelijk door overheidsinitiatief moeten 
geschieden. In sommige gevallen valt natuurontwikkeling met commercieel belang te 
koppelen, zoals helofytenzuivering en extensieve recreatie. Deze vormen van natuur
ontwikkeling zullen hierdoor ook van de grond komen. 

Recreatie 

40 

Door de vergrijzing en het "rebelleren" tegen het thuiswerken zal de extensieve 
recreatie toenemen. Ook zal er door diezelfde vergrijzing een toename in de actieve re
creatie zijn. Er zal een ontkoppeling plaatsvinden van natuur- en intensieve recreatiege
bieden. Stedelijke recreatie zal op de knooppunten van de infrastructuur plaatsvinden. 
Het goed situeren van deze gebieden kan een toename van het aantal reizigerskilome
ters tegengaan/verminderen. 
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Energie 
Langzaam, maar zeker, groeit het besef dat de olie- en gasreserves niet onuitputtelijk 
zijn en dat er dus naar andere vormen van energieleveranciers gezocht moet worden. 
Kolen en kemenergie zullen het merendeel van de energievraag opnemen, waarbij de 
kolen een overgangsfase vormen van gas en olie naar een andere brandstofvorm. Een 
vierde deel zal duurzaam gewonnen worden, hierbij zal in Nederland vooral wind een 
belangrijke rol vervullen. De energievraag zal voornamelijk elektriciteit betreffen, 
vanwege een verregaande elektrificatie van de maatschappij. De behoefte aan warmte 
en brandstof zal daarentegen verminderen. De totale vraag zal t.o.v. de huidige vraag 
stijgen tot 700 Gj/jaar (Van der Cammen 1987). 

Waterhuishouding 
Door de stijging van de waterspiegel en de toename van de neerslag als gevolg van het 
broeikaseffect zal er meer afgewaterd moeten worden. Voordeel van de grotere 
hoeveelheid oppervlaktewater is dat het, mits er op de kwaliteit van het water gelet 
wordt, gebruikt kan worden als drinkwater, omdat het grondwater door bodemvervui
ling hiervoor niet meer gebruikt kan worden. 

Uit de toekomstverkenning blijkt dat het moeilijk is om het proces van de toekomst te 
schetsen. Het blijven eindplaatjes. De plaatjes vormen het einddoel van het proces, maar het 
proces wordt niet weergegeven. Tevens is het moeilijk om een integraal beeld van de toekomst 
te vormen. Zoals bij de algemene ontwikkelingen al is aangegeven, spreken de deskundigen 
elkaar nogal eens tegen. Dit blijkt het duidelijkst bij de techniek- en de milieudeskundigen. 
Waar bij de techniek een flinke toename van het verkeer wordt verwacht, wil de milieudeskun
dige een vermindering van het verkeer bewerkstelligen. 
Hierin ligt de essentie van de toekomstverkenningen: wat zijn de ontwikkelingen, welke 
ontwikkelingen zijn gewenst. Het is belangrijk de ongewenste ontwikkelingen te onderkennen 
en deze ontwikkelingen bij te sturen. Bij voorbeeld, de toename van het verkeer kan minder 
milieuvervuiling met zich meebrengen als dit verkeer van duurzame energiebronnen gebruik 
maakt. De gewenste ontwikkelingen t.a.v. de eerder beschreven deelaspecten vormen 
gedeeltelijk de basis voor het scenario dat is geschetst. Het scenario zal een basis moeten 
vormen, waarop een programma van eisen is gebaseerd. Echter het scenario kan op sommige 
punten niet ver genoeg uitgewerkt worden om die basis te bieden. Tevens moet er ook 
uitgegaan worden de huidige situatie als startpunt van de toekomst. Hierdoor wordt de 
ondergrond van het PVE iets steviger. 
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Hoofdstuk 5 Programma van eisen 

Omdat het nooit met zekerheid te zeggen is water in de toekomst aan oppervlakte voor 
bestaande en nog niet bestaande functies nodig is, moet het programma van eisen als leidraad 
voor het ontwerp gezien worden. Om toch enige indicatie te hebben van de benodigde 
oppervlakte wordt voor een aantal functies een berekening gemaakt. 

Woningbouw 

Er wordt vanuit gegaan dat er zo snel mogelijk aan de uitvoering van het project begonnen zal 
worden. Hierdoor kunnen de volgende aannames gedaan worden. 

aanname 1: Het IJsselmeerproject neemt 25% woningvraag van de VINEX van het 
noordelijke deel van de Randstad op. 
aanname 2: Hierbij wordt uitgegaan van de hoge variant, welke geponeerd is in de 
Balans van de VINEX (RPD 1994). 
aanname 3: De volle 100% van de huidige, bestaande voorraad wordt ook bij de 
woningvraag opgenomen. Dit zijn ± 125.000 woningen, welke voor 2015 gerealiseerd 
zullen worden. 
aanname 4: Na 2015 dienen er nog 150.000 woningen extra gerealiseerd te worden. 

Tabel 3.1 woningbouwprogramma De totale vraag van de VINEX is opgesplitst in twee 
perioden. Tussen 1995 en 2005 dienen er h IJ I . voor et sse meeroro1ect 

aanname aantal 
*lOOOwon. 

25% VINEX 200 

huidige voorraad 125 

periode na 2015 150 

I totaal I 475 I 

436.000 woningen gerealiseerd te worden. Tussen 
2005 en 2015 dienen er 349.000 woningen gereali
seerd te worden. Samen levert dat 785.000 woningen 
op. De aanname dat hier 25% van in het IJsselmeer
project moet worden gerealiseerd, wordt naar boven 
afgerond, zodat de woningvraag op 200.000 woning
en neerkomt. Samen met aanname 3 en 4 komt het 
totaal aantal woningen voor het plangebied op 
475.000. 

Bij een woningbezettingsgraad van 2 personen per woning, wordt het aantal inwoners van het 
plangebied dan 950.000 inwoners. Het voor woningbouw benodigde oppervlak is afhankelijk 
van de dichtheid waarmee gebouwd wordt. 

Tabel 3.2 Oppervlakte voor 
. ct· hth ·ct wonmgen oer IC el 

dichtheid# benodigde 
woningen/ha 

o~rvlak 
* ha 

20 23,75 

25 19,00 

30 15,83 

40 11,88 

50 9,5 

60 7,92 

# brutodichtheid. 
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De VINEX gaat uit van 30 woningen per hectare. 
Door dezelf de dichtheid te nemen, is er voor 
woningbouw een oppervlakte van± 16.000 ha nodig. 
(Merk op dat de Wieringermeer een oppervlakte van 
20.000 hectare heeft.) 
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Bedrijven 

Als er vanuit wordt gegaan dat de helft van de inwoners een baan binnen het plangebied vindt, 
kunnen daar de volgende oppervlakten aan gekoppeld worden ( cijfers: Snellen 1995). De 
variabelen hebben betrekking op de periode tot 2015. De berekening wordt echter gedaan tot 
2050. De aanname dat de variabelen tot 2050 gelden vergemakkelijkt de behoefteberekening en 
tevens wordt een indicatie van de behoefte gekregen. Hierna kan een redelijke schatting van de 
oppervlaktebehoefte gedaan worden. 

T b 13 3 Ab ·ct I t a e r e1 so aa sen m e o ange 1e . h t I 

sector % werkzaam totaal per 
in sector sector in 

2015 

primair 2 4.100 

secun- 19 39.350 
<lair 

tertiair 60 124.200 

quartair 19 39.350 

I totaal I I 207.000 

Jer sector 

totaal per 
sector in 
2050 

8700 

83.050 

262.200 

83.050 

I 437.000 I 

Per woning is er 0,92 arbeids
plaats te verdelen. Omdat de 
ruimtebehoefte per bedrijf 
verschillend is, wordt een ver
deling per sector gemaakt. In 
2015 zal dit met een woning
aantal van 225.000 woningen 
op 207.000 arbeidsplaatsen 
uitkomen. In 2050 is het aantal 
arbeidsplaatsen uitgegroeid tot 
437.000. 

Tb 13 4 B ct· d a e eno 12: e onnerv lak te voor e mv1g e1 m et o. ane!e 1e b d ... h ·ct. h I b. d 

soort arbeidsplaat- aantal benodigde op- aantal benodigde 

bedrijf sen/ha per arbeidsplaatsen perv lakte 20 I 5 arbeidsplaatsen oppervlakte 
sector in 2015 in ha in 2050 2050 inha 

kantoren 200 163.550 820 345.250 1730 

lichte 50 27.550 550 58.150 1165 
industrie# 

zware 20 11.800 590 24.900 1245 
industrie# 

I totaal I I 207.000 I 1960 I 428300 I 4140 

"· De verhoudmg tussen arbe1dsplaatsen m de hchte en zware mdustne 1s aangenomen als 70/30. 

Tot 2015 is bijna 2000 ha aan terrein voor bedrijvigheid nodig. Na 2015 zal er nog 2100 ha bij 
komen. Waarschijnlijk zal de behoefte in deze periode minder zijn dan berekenend, omdat de 
gevolgen van het thuiswerken dan merkbaar zullen worden. Deze terugloop is alleen bij de 
arbeidsplaatsen voor kantoren te merken. De totale oppervlakte aan benodigde bedrijventerrein 
ligt dan naar schatting om en nabij de 4000 ha. 

Landbouw 

De behoefte aan landbouwgrond wordt afhankelijk gesteld van het aantal inwoners dat in het 
plangebied wordt gevestigd. Het gaat hier louter om de oppervlakte. Het soort producten, dat 
gekweekt gaat worden, dient aan de bodemsoort aangepast te worden, waardoor optimalisatie 
plaats kan vinden. Het IJ sselmeergebied leent zich uitstekend voor de akkerbouw. 
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In de documentatie van NNAO (van der Cammen 1987) wordt een globale berekening van de 
oppervlaktebehoefte voor de landbouwfunctie gegeven. Een hectare kan ongeveer 50 mio. 
kilocalorien per jaar produceren. Bij dierlijke produkten is bet rendement hiervan 10%. De 
menselijke behoefte is ongeveer 1 mio. kilocalorieen per jaar. Een gezond voedselpakket bestaat 
voor 2/3 uit plantaardig en 1/3 uit dierlijk voedsel. De oppervlaktebehoefte per persoon wordt 
dan 0,08 ha. 

De oppervlaktebehoefteberekening per inwoner 

plantaardig (2/3) : 50 = 0,0133 ha 
dierlijk (1/3) : (1/10 * 50)- 0,0667 ha 

0,0800 ha 
Bron: van dcr Cammen (1 987) 

De oppervlakte kan nog verminde
ren door een verdere optimalisatie. 
Het getal geldt echter zuiver voor 
de voedselvoorziening, maar de 
landbouw kan nog voor meer taken 
ingezet worden, zoals grondstof-
producent voor kunststofvervangers 

of biobrandstof. Hierdoor kan de oppervlaktebehoefte aan landbouwgrond weer toenemen. Er 
wordt vanuit gegaan dat een oppervlakte van 0,1 ha/persoon de behoefte aan landbouwgrond 
dekt. Met een inwoneraantal in bet plangebied van 950.000 wordt de behoefte tot 2050 aan 
landbouwoppervlakte 95.000 ha. 

Natuur en recreatie op bet land 

Door de aanname dat de huidige polderfuncties zich op het vaste land hebben gevestigd zal er in 
de fictieve situatie een nag grotere aanslag op bet natuurlijke gebied zijn gedaan dan in de 
huidige situatie bet geval is. Om de doelstellingen t.a.v. de natuur beter te kunnen bereiken, kan 
een deel van de landaanwinning voor natuurontwikkeling ingezet worden. Tevens biedt bet 
IJsselmeer de mogelijkheid om een grootschalig natuurgebied te ontwikkelen, welke een grotere 
waarde voor de ecologie kan opleveren. Hierbij worden twee aannames gedaan. De eerste 
aanname is dat bet natuurlijke land zowel bos als plas-draszone bevatten. 
De tweede aanname is dat de ontwikkelingskosten van natuur in en aan bet water minimaal 
zullen zijn. Uit de analyse is gebleken dat compartimentering van bet plangebied tot meer diver
siteit in ecologie leidt. (Deze ontwikkeling wordt niet in de oppervlakte berekening meegeno
men, omdat de oppervlakte van b.v. een dijk gering is t.o.v. de totale oppervlakte.) 

De berekening van de oppervlakte die nodig is voor recreatie en natuur gebeurt aan de hand van 
de berekening van de maximale capaciteit van gebruikers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
het totaal aantal inwoners van bet plangebied. 

De norm voor recreatie in de open lucht is voor een korte periode (±2 uur) ongeveer 20% van 
de totale bevolking. Voor een hele dag recreeren is dit percentage 9% (Te Grotenhuis 1976). 
Dit levert 190.000 inwoners als recreanten voor een korte periode en 85.500 inwoners voor een 
langere periode. Uitgaande van bet feit dat de inwoners die kart recreeren hiervoor alleen 
gebruik maken van recreatie/sportterrein levert dit voor deze recreanten een oppervlakte van 
1.900 ha op. 
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Tabet 3.5 Benodigde oppervlakte voor natuur en 
recreat1e voor d I d e ange uur 

gebrui- benodigde 
kers/ ha* oppervlakte 

in ha 

recreatie-
sportterrein 100 855 

bos 5 17.100 

natuurter- 0,5 171.000 
rem 

I totaal I I 188 .955 I 
* Capaciteit is onathankelijk van de gebruiksduur. 

Tabel 3.6 landaanwinning voor 
recreatie en natuurterrein 

functies oppervlakte 
in ha 

korte-duurre- 1900 
creatieterrein 

sportterrein 855 

bos 17100 

natuurterrein 34200 
(land) 

totaal 54055 

Han van Nederland. 

De oppervlakte die nodig is voor natuurterrein blijkt bij berekening erg groat. 
Er wordt een aanname gedaan dat 80% van benodigde natuurterrein in het water wordt 
gerealiseerd wordt e.g. gehandhaafd blijft. Het water kan gecombineerd warden met andere 
functies , zoals PAC en natuurgebied, buffer en natuurgebied of recreatie- en natuurgebied. 
Voor de ontwikkeling van natuur op land wordt 20% van de categorie natuurterrein gereser
veerd. De totale oppervlakte voor natuur en recreatie dat moet warden aangewonnen, wordt 
dan 54.000 ha. 

Energie 

Door de toename van het gebruik van duurzame energie wordt de pomp-accumulatiecentrale, 
ook wel het Plan Lievense genoemd, rendabel. Hiervoor wordt, mits de ondergrond het toelaat, 
een ruimte van 5500 ha gereserveerd, welke ook is voorgesteld in het rapport Windenergie en 
opslag (Tweede kamer 1987). 

Infrastructuur 

Landaanwinning in het IJsselmeer biedt de mogelijkheid om het infrastructuumetwerk van 
Nederland te verbeteren. Door Noord-Holland met Noord-oostNederland te verbinden, wordt 
het midden van ons land ontlast. Het kan tevens als economische impuls voor Noord-oostNeder
land dienen. De trein vormt hierin een belangrijke troef. Er warden twee spoorlijnen in het 
plangebied: een HSL van Amsterdam via IJsselmeer en Groningen naar Hamburg en Berlijn en 
snelle trein van Amsterdam via Zwolle naar het Duitse achterland. Deze ontwikkeling is niet 
meegenomen in de oppervlaktebehoefteberekening. 
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Totaal 

De totale behoefte aan landaanwinning is in tabel 3.7 opgenomen. In de tweede kolom is de 
totaal benodigde oppervlakte opgenomen. Dat is inclusief een aantal functies die in het water 
gepositioneerd worden. Deze ruimte overschrijdt de beschikbare ruimte niet. In de derde kolom 
is de oppervlakte aan landaanwinning opgenomen. Dat zijn de functie waar specifiek land voor 
moet worden aangewonnen. De totaal aan te winnen oppervlakte is 180.000 ha. 

Tbl37H a e et tota alb ct· d eno 1g e op oerv lak te 

functie oppervlakte oppervlakte aan 
inha landaanwinning 

inha 

woningbouw 16.000 16.000 

bedrijvigheid 4.000 4.000 

landbouw 100.000 100.000 

natuur/ 190.000 54.000 
recreatie 

PAC 5.500 -

vrij water 80.000 -

reserve 6.000 

I totaal I 395.500 I 180.000 I 
I Beschikbaar I 400.000 I - I 
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Hoofdstuk 6 De planvorming 

De opbouw van dit hoofdstuk bestaat uit: de typen, de eerste toetsing, de varianten van het 
eilandtype en conclusies. In dit hoofdstuk zullen een aantal varianten voor het te realiseren plan 
gegenereerd worden. Als leidraad voor de opbouw van het hoofdstuk wordt afbeelding 6.1 
gebruikt. Er wordt voor de landaanwinning allereerst onderscheid gemaakt in drie typen. Van 
deze typen wordt d.m.v. een toetsing aan de belangrijkste randvoorwaarden het meest ideale 
type bepaald. Van dit type worden enkele varianten gegenereerd. Vooralsnog worden de 
varianten nog niet uitgewerkt, maar wordt eerst gekeken hoe de totale landaanwinning op de 
omgeving/randvoorwaarden reageert, de zogenaamde blauw-groenrelaties. Dit gebeurt in de 
tweede toetsing. Uit de toetsing zal de variant volgen, welke het beste met de randvoorwaarden 
omspringt. Deze variant zal verder m.b.v. het programma van eisen uitgewerkt worden. 

wordt 
uitgewerkt 

Hoe land aan 18 
wlnnen? 

Afb. 6.1 Opbouw van hoofdstuk 4 

Hoofdstuk 6 De planvonning 

6.1 De typen 

Het aanwinnen van land is in te delen in drie ty
pen: Het vasteland-type, het eilandtype en een 
combinatie van deze twee typen. Het kenmerk 
van het vasteland-type is dat de landaanwinning
en direct tegen de 'oude' oever aangelegd zijn. 
Tot dit type behoorden ook de vele plannen 
voor inpoldering van de Zuiderzee die in de vo
rige eeuw zijn gemaakt. Het kenmerk van het 
eilandtype is dat de landaanwinningen, afgezien 
van de verbindingen, door middel van randmeren 
van voldoende afmeting gescheiden worden van 
het 'oude' land. Het combinatietype bestaat uit 
meerdere landaanwinningen, waarvan een deel 
als vasteland-type en een ander deel dan 
eilandtype is aangewonnen. Deze drie typen 
zullen aan een toetsing onderworpen worden om 
het meest ideale type te kunnen kiezen. 
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Afb. 6.2 Een voorbeeld van een 
vasteland-type 

Afb. 6.3 Een voorbeeld van een 
eilandtype 

Afb. 6.4 Een voorbeeld van een 
combinatietype 

Hoofdstuk 6 De planvorming 

6.1.1 Het vasteland-type 

Bijna alle plannen voor landaanwinning die in de vorige eeuw zijn 
gepresenteerd vallen onder het vasteland-type. Een aantal hiervan 
zijn als afbeelding in hoofdstuk 2 opgenomen. Het kenmerk van 
dit type is dater een dijk tussen twee punten van de bestaande 
oever van het IJsselmeer wordt gelegd, waama het omdijkte 
gebied wordt drooggemalen. Groot voordeel van dit type is de 
grote bereikbaarheid van de polders. Er is immers geen barriere 
tussen het oude en nieuwe land aanwezig. Het type heeft echter 
grote waterhuishoudkundige nadelen tot gevolg, zoals verdroging 
en verzakking van de oude oever. In de stedelijke gebieden, met 
name in Noord-holland kan dit emstige schade aan gebouwen 
met zich meebrengen, terwijl verdroging en verzakking ook voor 
landbouw en natuur schadelijk is. Deze nadelen zijn ti jdens de 
uitvoering van Lely's plan, welke als origineel ook onder het 
vasteland-type valt, aan het licht gekomen. Hierdoor is de 
uitvoering van het Zuiderzeeproject onder een ander land
aanwinningstype komen te vallen. 

6.1.2 Het eilandtype 

Het eilandtype bestaat uit landaanwinningen die los van de oude 
oever zijn gesitueerd. Het eiland in het Usselmeer wordt slechts 
door infrastructuur verbonden met de rest van het vasteland. De 
positie en grootte van het eiland zijn voorlopig onafhankelijk, 
zolang er maar een brede strook water tussen de oude oever en 
de landaanwinning gepland wordt. Dit betekent dat ook de 
huidige Flevopolder aan deze definitie voldoet, terwijl de polder 
niet als eiland wordt ervaren. De randmeren vormen voor land
dieren een barriere. Hierbij geldt hoe groter de randmeren, hoe 
kleiner de kans dat dieren deze met succes kunnen oversteken. 

6.1.3 Het combinatietype 

Het combinatietype heeft zowel landaanwinningen die direct aan 
de oude oever gesitueerd zijn, als landaanwinningen die door een 
randmeer zijn gescheiden van de oude oever. In het oorspronk
elijke plan van Lely was het de bedoeling om alle polders van het 
vasteland-type te maken, echter tijdens de uitvoering van het 
project kwam aan het licht dat het direct aan de oude oever situe
ren van de nieuwe polders een grondwaterpeilzakking tot gevolg 
had. Dit leidde ertoe dat de grond zowel ging verdrogen als ver
zakken. Als oplossing voor deze problemen zijn tussen alle pol
ders die na de NOP zijn drooggelegd randmeren gepland. De 
nieuwste polders vallen hierdoor onder het eilandtype. De voor
en nadelen die voor het vasteland-type gelden, zijn dus ook van 

toepassing bij het vastelandgedeelte in het combinatietype. Het
zelfde geldt voor de voor- en nadelen van het eilandtype. 
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6.2 De eerste toetsing 

De hiervoor beschreven typen zullen getoetst worden aan de hand van de belangrijkste criteria 
uit de randvoorwaarden. Deze crite1ia zijn dermate hard dat het niet voldoen aan deze c1iteria 
gelijk staat aan het verwerpen van het type of variant. De crite1ia voor deze toetsing worden 
gevo1md door de randvoorwaarden welke voornamelijk betrekking hebben op de waterhuis
houding. Deze criteria zijn: 
1 De vrije uitstroom van de IJssel moet gegarandeerd zijn, anders ontstaan er gevaarlijke 

opstuwingsproblemen in Gelderland en Overijssel. 
2 Er dient een waterbuffer met een oppervlakte van tenminste 80.000 ha 

aanwezig te zijn. 
3 Er dient een randmeer van tenminste 1,5 kilometer breed tussen de oude en nieuwe 

oever te komen. 
4 De huidige water- en oeverfuncties dienen zo veel mogelijk te worden behouden. 

Criteria 1, 2 en 3 zijn gebaseerd op de waterhuishoudkundige aspecten. Criteria 1 en 2 waarbor
gen de veiligheid van Nederland en inpolderingen tegen overstromingen. Het volledig inpol
deren, zoals in het eerste plan van Lely (zie § 2.1.2) werd voorgesteld, is dus niet mogelijk. Als 
het randmeer breder dan 1,5 kilometer wordt en een open verbinding met een grote open 
watervlakte houdt, wordt de zelfreinigende werking van het water beter gewaarborgd. Tot de 
oeverfuncties van criterium 4 horen ook de reeds op de oude oever aanwezige stedelijke ont
wikkelingen. De beroeps- en pleziervaart worden ook behouden, echter de routes kunnen wel 
aangepast worden. Verder mogen de eilanden Urk en Marken niet in het uitoefenen van hun 
functie als vissershaven belemmerd worden. De eilanden Schokland en Pampus kunnen eventu
eel in een inpoldering opgenomen worden. 

Het vasteland-type voldoet niet aan criterium 3 en 4 en dat zal de eerder beschreven problemen 
tot gevolg hebben. Dit geldt ook voor het combinatietype, tenminste waar het de delen die onder 
het vasteland-type vallen betreft. Het eilandtype voldoet wel aan de criteria, mits er ook reke
ning gehouden wordt met criteria 1 en 2. Dit type zal ook verder uitgewerkt worden in een 
aantal varianten. 

6.3 De varianten van bet eilandtype 

Uit de eerste toetsing blijkt het eilandtype het beste aan de waterhuishoudkundige eisen te 
voldoen. Er zijn echter nog vele varianten te bedenken die onder dit type vallen. 
De varianten moeten in ieder geval blijven voldoen aan de criteria van de eerste toetsing, maar 
zullen aan een tweede set van criteria getoetst worden. Uiteindelijk zal na die twee toetsingen de 
beste variant naar voren komen, waarna deze variant verder uitgewerkt zal worden. 
In de volgende subparagrafen zullen achtereenvolgens aan de orde komen: de bandstadvariant, 
de gridvariant, de landbouwvariant, de ringvariant en de vingersvariant. 
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6.3.1 De bandstadvariant 

De bandstadvaii.ant maakt gebruik van het feit dater enkele grote infrastructurele werken 
gedacht zijn in het plangebied. Deze infrastructurele werken zullen als initiator voor (stedelijke) 
ontwikkeling gaan werken. Om deze ontwikkelingen een plaats te bieden zal landaanwinning 
nodig zijn. Omdat deze landaanwinning de infrastructuur zal volgen is de variant te vergelijken 
met het bandstadconcept. Door de infrastructuur is de bereikbaarheid van de landaanwinning 
o timaal. 

Afb. 6.5 De bandstadvariant Afb. 6.6 De gridvariant 

6.3.2 De gridvariant 

Om de enorme watervlakte van het plangebied te breken, wordt een grid gecreeerd. Het grid 
bestaat uit eenheden van 10 km bij 10 km. Dit is voor de afwatering in de landbouwgebieden de 
ideale maat. Het grote voordeel van dit grid is dat het flexibel is. In principe is het mogelijk om 
ieder willekeurig vlak los van elkaar in te polderen, maar ook waterfuncties, zoals viskweke1ijen 
e.d. kunnen hierdoor makkelijk af geperkt worden. Het grid kan hierbij als infrastructureel 
netwerk dienst doen. Het grid kan tevens als esthetisch vormprincipe ingezet worden. Om de 
scheepvaart niet al te veel te hinderen zijn er voor de belangrijkste vaarroutes een aantal kanalen 
door het grid aangelegd. 
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6.3.3 De landbouwvariant 

De landbouwvariant gaat uit van het feit dat de landbouw een overgrote claim op de landaan
winning doet. De meest geschikte gronden voor de landbouw zijn klei- en zavelgronden. De 
landbouwvariant gaat uit van inpolde1ing van deze gronden om ze daama (voomamelijk) voor 
landbouw te benutten. Oat deze vaiiant veel overeenkomst vertoont met het plan dat Lely heeft 
bedacht is niet zo verwonderlijk, gezien het feit dat de landbouw ook het voomaamste aan
dachtspunt voor Lely was. 

Afb. 6.7 De landbouwvariant Afb. 6.8 De ringvariant 

6.3.4 De ringvariant 

De ringvariant heeft alle te plaatsen functies in een cirkelvormige landaanwinning gesitueerd. De 
cirkel heeft niet alleen de meest gunstige oppervlakte/omtrekverhouding, maar is ook een 
esthetisch sterke vorm. Een voordeel is dus dat de kosten van aanleg minimaal zijn t.o.v. een 
vergelijkbare oppervlakte. De cirkel vormt een eiland <lat zich weinig van de rest van Nederland 
aantrekt. Binnen de landaanwinningscirkel is een open watervlakte gepland. Deze kan eventueel 
dienst doen als pomp-accumulatiecentrale (PAC). Om de benodigde oppervlakte te kunnen 
herbergen dient de straal van de buitenste cirkel 25 km te worden. Een groot probleem bij deze 
variant het niet geheel uitvoeren van het project Dit betekent <lat de eindvorm, een cirkel, niet 
bereikt wordt, wat afbreuk doet aan de esthetische kwaliteit van de variant. 

Hoofdstuk 6 De planvonning 52 



l-lar1 van Nederland. 

6.3.5 De vingersvariant 

De vingersvariant bestaat uit een landaanwinning met een aantal uitlopers, zogenaamde vingers. 
In de tussenruimten ontstaan baaien, waarin door de grote oeverlengten natuur- of recreatie
gebieden makkelijker ontwikkeld kunnen worden. De grote oeverlengte drijft de kosten echter 
wel op. Om de scheepvaart niet te veel te hinderen zijn er voor de belangrijkste vaarroutes een 
aantal kanalen door de landaanwinnin 

6.4 Conclusies 

De varianten dienen verder onderzocht te 
worden. Dit gebeurt aan de hand van een 
aantal criteria welke voor een groot deel zijn 
samengesteld uit de randvoorwaarden en het 
programma van eisen en niet zijn opgeno
men in de eerste toetsing. Deze crite1ia zijn 
niet zo hard als de criteria van de eerste toet
sing. Het niet voldoen aan een criterium van 
de tweede toetsing wil nog niet zeggen dat 
de variant gelijk verworpen wordt. 

De toetsing van de varianten aan de c1iteria 
is opgenomen als bijlage 1. In deze paragraaf 
volgt een samenvatting van de belangrijkste 
aspecten van de toetsing. 
De schetsen zijn omgez:et in geografische 

Afb. 6.9 De vingersvariant data, waarna de varianten getoetst zijn aan 
een aantal criteria. 

De varianten zijn aan de volgende criteria getoetst: plaatsingsgebied voor de PAC; behoud van 
de oeverfuncties, de bodem, de lengte van de scheepvaartroutes, de fasering, de kosten, de 
pleziervaart, de hoogteligging, verstedelijking, de verbindingen onderling, de verbindingen met 
Nederland en het bodemverloop. Aan de criteria pleziervaa1t en hoogteligging bleken alle 
varianten te voldoen. Daarom zijn deze criteria niet in de verdere toetsing opgenomen 
De scores van de varianten op de criteria onderling zijn opgenomen in tabel 6.1. 

Tabel 6.1 De scorematrix 
l 2 3 4 5 6 9.1 92 10 II 12 

varianten PAC over oever bodem lengte fasering kosten verstedelijking verb.ond verb. verloop 
geb/plaats functle opp. scheepv. opp/ gem. Ned 

omtrek kortste overlap afstand 
afstand 50km 

km2 km2 km km km2 km 

banclstad 723,00 2 1632,898 207,13 3 6,22 63, l 1022 29,61 I l 

grid 829,46 I 1338,49 211 ,83 l 1,62 49,95 909,37 29,78 I 3 

landbouw 847,46 l 1647,213 214,80 5 5, 10 72,18 1070,95 31 ,44 3 l 

ring 676,07 4 1303,170 197,74 2 5,84 84,2 900,44 21,19 4 4 

vin)lers 705 87 3 1313 319 211 59 5 3,57 58,78 801.04 32,74 5 5 
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De scores van deze matrix v01men de basis van een multi-criteriaevaluatie, waarbij de criteria 
een bepaalde weegfactor hebben gekregen. De weegfactoren van de criteria zijn opgenomen in 
tabel 6.2. 

Tbl62D b. 'h a e e as1sgew1c tenset 

crit. PAC over oever- bodem- lengte fase- kosten versted. versted. verb. ond verb. verloop 
geb/plaats functie opp. scheepv. ring opp/omtrek kortste overlap gem.afstand Ned. 

afstand 50km2 

gewicht 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 

Om de verschillen tussen de varianten wat duidelijker naar voren te laten komen, zijn er een 
viertal categorieen gemaakt, waarin de criteria zijn opgenomen. 

I 

Deze categorieen zijn: duurzaamheid (plaatsingsgebied voor de PAC, behoud oeverfuncties, de 
bodem, de fasering), economie (de bodem, de lengte van de scheepvaartroutes, de kosten, het 
bodemverloop), flexibiliteit (plaatsingsgebied voor de PAC, de bodem, de fasering) en verstede
lijking (de verbindingen onderling, de verbindingen met Nederland, de kortste afstand tot de 
Randstad, de oppervlakte verder dan 50 km van de Randstad). Per categorie zijn de varianten 
m.b.v. een mixed-datatechniek getoetst. In tabel 6.3 zijn de scores als rangordes opgenomen, 
waarbij 1 staat voor de beste en 5 voor de slechtste variant in die categorie. 

Tb 163R a e d angor es van d e vananten t.o.v. d e categoneen 

varianten bandstad grid landbouw ring vingers 

duurzaamheid 1 4 5 3 2 

economie 1 5 2 3 4 

flexibiliteit 1 5 4 2 3 

verstedelijking 4 1 5 2 3 

Uit de toetsing volgt <lat de bandstadvariant de beste is. Deze variant zal dan ook verder uitge
werkt worden. 
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Hoofdstuk 7 De uitwerking van het concept: De bandstadvariant 

7 .1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de eerder beschreven bandstadvariant nader uitgewerkt tot een 
hoofdontwikkelingsstructuur, waarbij enkele cruciale elementen verder worden uitgewerkt. De 
opbouw van het hoofdstuk zal bestaan uit een korte analyse van het bandstadconcept, de 
uitgangspunten voor de bandstad, het uitgangsmodel, de varianten, de detailuitwerkingen en 
het plan. 

Tijdens de uitwerking van de bandstadvariant bleek de kaart van Nederland die gemaakt was 
met Transcad een schaalfout te bevatten. Hierdoor is Nederland in de toetsing (bijlage 1) 
groter afgebeeld dan in werkelijkheid. Voor de toetsing maakt het geen verschil omdat in de 
toetsing overal met deze schaalfout is gewerkt en de onderlinge vergelijking dus relevant blijft. 
Voor de uitwerking heeft het echter wel gevolgen omdat het in hoofdstuk 5 beschreven 
programma van eisen in de variant moet worden geprojecteerd. Omdat het 'echte' Nederland 
kleiner is dan het in de toetsing gebruikte Nederland, kan dit echter niet. Omdat het vergroten 
van de landaanwinningsoppervlakte slechts marginaal mogelijk bleek, is ervoor gekozen om het 
programma van eisen te verkleinen met een factor 0,9. Het nieuwe programma van eisen ziet er 
dan als volgt uit. Uitgaande van deze oppervlakten zal de bandstadvariant verder uitgewerkt 
worden. 

Tbl71D a e e totaa 1 b ct· d eno 1!! e onnerv lak te 
functie oppervlakte landaanwinning 

woningbouw 14.500 14.500 

Bedri jvigheid 3.500 3.500 

landbouw 90.000 90.000 

natuur/recreatie 170.000 48.000 

P.A.C. 5.500 -

vrij water 80.000 -

reserve 6.000 

I totaal I 363.500 I 162.000 I 
I Beschikbaar I 400.000 I - I 
7 .2 Het bandstadconcept 

Het bandstadconcept beschrijft een lineair stedelijke ontwikkeling, waarbij het lineaire element, 
waarlangs de ontwikkeling plaatsvindt vaak uit een transportas/infrastructuuras bestaat. In de 
historie zijn enkele bandstadplannen gepresenteerd, welke kort besproken worden. Dit is 
gedaan met behulp van het dictaat stedelijke nederzettingen deel 2 (Doevendans 1986). 

In 1882 presenteerde Soria Y Mata zijn plannen voor La Ciudad Lineal. Het is een tuinstad
achtige uitbreiding met een trambaan als centrale as. Het principe was het concept oneindig te 
laten doorgroeien. Er is slechts een klein deel van het plan bij Madrid gerealiseerd. Oneindige 
groei en bereikbaarheid worden als eerste in dit bandstadconcept geponeerd. 
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Afb. 7.1 De bandstad van Soria Y Mata 

Afb. 7.2 De bandstad van Leonidov 

Het plan voor Magnitogorsk, dat 
Leonidov in 1930 indiende, is 
een conceptueel plan dat van een 
extreme functiescheiding uitgaat 
en hierin voor die tijd zo ver gaat 
<lat recreatie als functie binnen 
de stedelijke band is geplaatst. 
Hierdoor wordt het concept 
footloose gemaakt, omdat het 
plan (en volgens Leonidov ook 
de inwoners) geen interactie met 
het landschap (hoeven) aangaan. 
Magnitogorsk kan dus als een 
puur modemistisch concept be
schouwd worden. 

Van den Broek en Bakema presenteerden in 1965 het plan voor Pampus. Dit is een volledig 
uitgewerkt idee voor een uitbreidingswijk voor 350.000 inwoners bij Amsterdam gesitueerd in 

Afb. 7.3 De bandstad van Van den Broek en Bakema 
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het IJ-meer. Dit plan berust ook op het bandstadconcept. Een van de punten van kritiek 
geleverd door de stedebouwkundige dienst van de gemeente Amsterdam op het plan is de 
permanente aanwezigheid van de stad, ook als je recreeert. Tevens wordt de capaciteit van het 
IJ-meer als recreatiewater te klein geacht voor de 350.000 inwoners. Het verkeerssysteem op 
de centrale infrastructuuras wordt als erg kwetsbaar gezien. Ten aanzien van de morfologie 
wordt opgemerkt dat de stad, in tegenstelling tot het dwarsprofiel , in de lengte nauwelijks is 
gedifferentieerd, maar dit is inherent aan de ideeen van Van den Broek en Bakema over de 
woonwand. 
Over het algemeen kan van het bandstadconcept gezegd warden dat de voordelen van het 
bandstadconcept zijn dat het vrij en 'oneindig' (lineair) kan groeien, het inteme transport op 
efficiente wijze geregeld kan warden en er een goede relatie met het landschap gelegd kan 
warden vanwege de grate randlengte van de stad (Oosting 1995). Dit laatste voordeel kan ook 
een nadeel warden als de bandstad een barriere gaat vormen. Vanwege de voordelen wordt de 
bandstad door velen gezien als een van de ideale stedelijke modellen om de verkeersmobiliteit 
terug te dringen. 

7.3 De uitgangspunten voor de bandstad in de landaanwinning 

Uit de voorgaande paragraaf zijn de volgende uitgangspunten gedestilleerd: 

1. De afwikkeling van het verkeer zal een belangrijke plaats in het concept innemen 
en zal plaatsvinden via een centrale infrastructuuras die vormen van zowel 
collectief als individueel vervoer bevat. 

2. Benutting van de mogelijkheid om het landschap bij de stad te betrekken/te inte
greren. 

3. De gedifferentieerdheid van het lengteprofiel wordt gegarandeerd door functiedifferen
tiatie langs de bandstad en woningtypologiedifferentiatie random haltes/af-
slagen. 

Ad 1 De centrale infrastructuuras zal bestaan uit een collectief intemationaal vervoermiddel, 
bijvoorbeeld een HST, dat van Amsterdam via een halte in de landaanwinning, Groningen en 
Hamburg richting Berlijn gaat. Hieraan zal een collectief interlokaal vervoermiddel, zoals een 
sneltrein, gekoppeld warden dat van Amsterdam richting Zwolle en het Duitse achterland gaat. 
Deze as kan gebruikt warden om de landaanwinning te ontsluiten. Naast deze twee openbaar 
vervoerlijnen wordt ook een infrastructuurlijn aangelegd voor het individuele vervoer (heden 
ten dagen de auto genoemd) voor zowel interlokaal als lokaal vervoer. Deze lijn en de 
'spoor'lijn A'dam-Zwolle zullen het inteme verkeer van de bandstad afwikkelen. 

Ad 2 Door de lengte van de stad kan deze makkelijker een relatie aangaan met het landschap. 
Het landschap dient op deze manier slechts als recreatieoord of kijkgroen en dat is niet de 
bedoeling. De recreatiefunctie wordt wel in de buurt van de stad gerealiseerd, maar de natuur 
moet afgeschermd warden van de stedelijkheid. Het is niet de bedoeling dat over de volle 
lengte van de infrastructuuras stedelijke ontwikkeling zal plaatsvinden. Als dit wel gebeurt 
verwordt de bandstad tot een barriere. 

Ad 3 Dit was een van de voomaamste kritieken op het Pampus-plan van Van den Broek en 
Bakema. De bandstad was in de lengte niet genoeg gedifferentieerd (overigens inherent aan de 
ideeen van Van den Broek en Bakema). 
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De gedifferentieerdheid komt tot uiting door verschillende functies (stedelijke functies, land
bouw, natuur, recreeren) aan de infrastructuuras te positioneren. Ook binnen deze functies, 
met name de stedelijke, kan nog gedifferentieerd worden met de beeldvmming door bijvoor
beeld bouwhoogte en dichtheid. 

Als extra uitgangspunt wordt gesteld dat de bandstad alle verstedelijking zal opnemen. Als 
lineaire stad kan de bandstad 'oneindig' groeien en kan zo alle verstedelijking aan zich binden. 
Hoe het totale verstedelijkingsprogramma in de band moet worden opgenomen, wordt nader 
onderzocht. 

7.4 Het uitgangsmodel 

Centraal in het uitgangsmodel staat de (centrale) infrastructuuras. Welke vormen van vervoer 
er gebruik zullen maken van de centrale infrastructuuras is al bij de uitgangspunten besproken. 
De stedelijke ontwikkeling wordt opgenomen in de band om zo de investering in de infrastruc
tuuras kostendekkend te maken. Door een extra strook aan beide zijden van deze 
infrastructuuras in te polderen, kan deze voor de stedelijke ontwikkeling uitgegeven worden. 
Zo ontwikkelt de stedelijkheid zich ook langs de band. 

Het uitgangsmodel voor de invulling van de landaanwinning 
is opgenomen als afbeelding 7.4. De bandstad neemt alle 
stedelijkheid op. Het is echter niet de bedoeling om deze 
maximale lengte te benutten voor stedelijke ontwikkeling. 
De band vormt anders een barriere in de landaanwinning. 
Door de band op enkele plaatsen te doorkruisen met 
groen/natuur, wordt niet alleen de lengte van de stad be
perkt, maar kan ook een relatie tussen de groengebieden ten 
noorden en ten zuiden van de band gelegd worden. De 
groenstructuur staat loodrecht op de stedelijke band. Waar 

~------ - - - --~ beide ontwikkelingen elkaar kruisen, de zogenaamde door-
Afb. 7.4 Het uitgangsmodel kruisingen, moet voor een oplossing gezorgd worden om 
beide ontwikkelingen niet in conflict te laten komen. Hier wordt verderop in het verslag meer 
aandacht aan besteed. Meerdere doorkruisingen maken ook meerdere opties over hoe deze 
doorkruisingen vorm te geven mogelijk en zo kan een betere beeldvorming en differentiatie van 
het lengteprofiel ontstaan. 

De maten (lengte en breedte) van de bandstad dienen nader onderzocht te worden. De afstand 
tot de infrastructuuras is relevant voor de breedte van de band. Deze afstand is wel afhankelijk 
van het type vervoer. Er wordt van uitgegaan dat het interlokaal collectief vervoer (stop
trein/metro) maatgevend is. De maximale loop/fietsafstand tot haltes voor dit type vervoer ligt 
tussen 1500 en de 2000 meter. De afstand van 1,5 kilometer is als maatgevend gesteld. De 
totale breedte van de band wordt verdubbeld doordat beide zijden 1,5 kilometer van het station 
af kunnen liggen. De totale breedte van de band wordt dan 3 kilometer. Er moet wel gezorgd 
worden voor voldoende haltes/stations om de maat van 1,5 kilometer over de volle lengte van 
de band te kunnen handhaven. 
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De stedelijke band wordt in de breedte in drie zones 
verdeeld: de A-zone, de B-zone en de C-zone. De A
zone is het directe invloedsgebied van de centrale 
infrastrnctuuras, met name voor het intemationaal en 
interlokaal vervoer. De dichtheid en functies zijn als 
zodanig hier op af gestemd. De rest van de band 
wordt B-zone. In deze zone wordt het landschap 
reeds ge:integreerd met de stedelijke ontwikkeling. De 
C-zone ligt buiten de band en vormt de randzone van 
stad en landschap. In deze zone is de relatie met het 
landschap evident. 

.. A 
~ -

'

. • • De lengte van de band is maximaal de lengte van de 
. -~ ... ,. .::--.-... : infrastrnctuur over de landaanwinning. Een 

"----------- - - -----' langgerekte stad van ± 40 km is te lang. De band is 

C 

Afb. 7.5 A, B, C-zones zodanig breed dat het formeren van een vierkante 
stedelijke ontwikkeling (3 * 3 kilometer) een stad van± 40.000 inw. (incl. bedrijventerreinen) 
oplevert. Grootschalige groengebieden die de infrastrnctuuras over lengte van 3 tot 7 ,5 kilo
meter doorkrnisen, zorgen voor een functionele scheiding tussen de diverse stedelijke kemen. 
Het aantal doorkrnisingen zal bestaan uit 3 a 4 groene wiggen en een blauwe wig, welke de 
afwatering van de IJssel regelt. 

7 .5 De varianten 

Door de breedte van de band is de in het 
programma van eisen opgenomen hoeveel
heid oppervlakte niet binnen de band te 
realiseren, zelfs niet als deze geheel 
verstedelijkt zal warden. Er zal dus ook 
buiten de band verstedelijking moeten 
plaatsvinden om aan het PVE te kunnen 
voldoen. 

Er moet gezocht warden naar een model 
waarmee zowel de in het PVE genoemde 
oppervlakte als de verbinding van de twee 

~------------ ----- -~ groengebieden d.m.v. doorkrnisingen opti
Afb. 7.6 De k:ralenvariant maal zijn geplaatst. 

De kralenvariant gaat uit van een gelijkmatige verdeling over de infrastrnctuuras. Hierdoor valt 
voor iedere kem een gedeelte van de ontwikkeling buiten de band. 

De lelystadvariant gaat uit van een grote stedelijke ontwikkeling bij de splitsing van de collec
tieve vervoerlijnen. Tussen Amsterdam en 'Lelystad' warden nog een aantal stedelijke kemen 
ontwikkeld. 
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~----- -------------~ 
Afb. 7.7 De Lelystadvariant 

~--- --- ------------~ 

De Almerevariant gaat er vanuit dat de 
grootste stedelijke ontwikkeling dichtbij 
Amsterdam zal plaatsvinden. Langs de 
infrastructuuras zullen nog diverse stede
lijke ontwikkelingen plaatsvinden en bij 
de splitsing van de collectieve 
vervoerlijnen kan deze wat groter wor
den. 

In het begin zal de vraag naar stedelijke 
ontwikkeling ook groter zijn dan in 
2050. De voomaamste vraag zal dan ook 
in de eerste fase van het project gereali
seerd worden. Dit heeft tot gevolg dat de 
keuze voor een bepaalde bandstadvariant 
ook min of meer de plaats van de eerste 
fase vastlegt. 

De kralenvariant is gelijkmatig over de 
fasering verdeeld. Deze variant heeft door 
zijn gelijkmatigheid ook last van een min
der goed vestigingsmilieu. Bij deze 
variant is er ook geen draagvlak voor een 
halte van de HST. 

De hoofdmoot van de stedelijke ontwik
keling bij de Almerevariant bevindt zich 
dicht bij de Randstad en daardoor kan 
gebruik worden gemaakt van de agglo
meratievoordelen van deze Randstad. Dit 
kan echter ook weer tot congestie leiden 
en het bandstadconcept zal in deze vari-

Afb. 7.8 De Almerevariant ant waarschijnlijk verwateren. Er ont-
breekt namelijk een duidelijk 'eindpunt'. 

De Almerevariant heeft ten opzichte van de Lelystadvariant het voordeel dater meer draagvlak 
is omdat er dan aan de westkant van het Usselmeer begonnen moet worden en het 
investeringsklimaat hier gunstiger is en deze variant beter aansluit op de fasering van de 
infrastructuur, welke ( ook) begint bij Amsterdam. 

De Lelystadvariant doet meer recht aan het concept van de bandstad. Er zijn twee duidelijke 
eindpunten, te weten Amsterdam en 'Lely'stad. In deze variant kan een transferium (HST-halte) 
aangelegd worden op het knooppunt van de infrastructuurlijnen, zodat ook het oosten van 
Nederland van de HST kan profiteren. Tevens kan in deze variant het water beter bij de 
stedelijke ontwikkeling betrokken worden. Dit vergroot het gebiedseigen karakter van het 
project. Nog een voordeel van deze variant is dat door een oost-west faseringsrichting er meer 
aandrang bestaat om het project volledig tot uitvoering te brengen. 
De nadelen van deze variant zijn onder meer het ontbreken van de agglomeratievoordelen van 
de Randstad, waardoor er een actief wervingsbeleid moet komen om de groei van bewoners en 
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werkgelegenheid in het project te stimuleren. Hierbij kan de omgevingskwaliteit (groene 
omgeving, interessante woonomgeving) uiteraard een grote rol spelen. Onderdeel hiervan 
vormt ook het 'ontmoedigen' van groei van Almere, omdat dan het gevaar bestaat dat de 
Lelystadva1iant zal veranderen in de Almerevaliant. Het tegengaan van deze groei zou kunnen 
gebeuren door de band in de buurt van Amsterdam nog niet in te polderen. 

De Lelystadvariant biedt meer voordelen en stedebouwkundige mogelijkheden, Daarom wordt 
deze variant verder uitgewerkt. 

7.6 De detailuitwerking 

In deze paragraaf zullen een aantal belangrijke aspecten nader uitgewerkt worden. Deze 
aspecten zijn: de triggerprojecten, de overige infrastructuur, de groenstructuur, het afwate
ringsstelsel, de stadsranden en de fasering en de ruimtewinstmatrix. 

7.6.1 De triggerprojecten 

De triggerprojecten zijn de projecten die 
als eerste gerealiseerd moeten worden. 
Dat zijn de infrastructuur voor de PAC 
en de HST. Voor de plaats voor de PAC 
is de bandstadvariant op het plaatsingsge-

_ _ _ ____, bied gelegd en de meest ideale positie 
van de PAC bepaald. In afbeelding 7 .9 
wordt de positie van de PAC t.o.v. het 

_ _ _ __, plaatsingsgebied en bandstadvariant 
~~- - - ----- - - - --~-==--__. aangegeven. 
Afb. 7.9 Het plaatsingsgebied met de PAC 

Afb. 7.10 De hoogteliggingkaart Afb. 7.11 De bodemkaart 

I
~_,~ 
·····-.- ·· · 
-·· - - 11 

·-·•IIW -· 
..._ ... 

De infrastructuuras moet ingepast worden in de omgeving. De situering van de as wordt in 
ieder geval afhankelijk gesteld van de bodemgesteldheid en de hoogteligging. In afbeelding 7.10 

en afbeelding 7.11 is de bandstadvariant op de bodem en hoogteliggingkaart geprojecteerd. In 
deze afbeeldingen zijn de knelpunten (rode cirkels) en de aanknopingspunten (blauwe cirkels) 
aangegeven. De knelpunten zijn de plekken waar de overgang van hoogteverschillen of bodem
typen, zoals veen een probleem kan opleveren. De aanknoppingspunten zijn juist de plekken 
die qua hoogteligging of bodemtype, zoals zand een (financieel) gunstige invloed op het traject 
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I 
i 
i 

/ Legenda 

kunnen uitoefenen. In afbeel
ding 7.12 is een combinatie van 
bodemsoorten en 
hoogteligging gemaakt, 
waarna het traject voor de 
internationale 
vervoersinfrastructuur is 
aangegeven. Vanwege de 
hoge snelheid van dit vervoer 
dient het traject zo recht mo
gelijk te zijn. 

1 g knelpunt 
, aanknopingspunt 

/ - traject HST 
/ .•• ,traject interlokale Door de HST verhoogd aan te 

/ vervoer leggen vormt deze geen fysie-
~-~;_' ------ - ------------ -~ ke barriere. Voordeel hiervan 
Afb. 7.1 2 De Jigging van het HSTtraject is dat de pijlers nog v66r in-

Afb. 7 .13 De fasering van de HST 

7 .6.2 De overige infrastructuur 

poldering geplaatst kunnen worden 
en dat er dus op meerdere plaatsen 
tegelijk begonnen kan worden. De 
Oosterscheldedam kan als 
voorbeeld qua werkwijze gebruikt 
worden. De HST zal wel beschermd 
moeten worden tegen storm en ijs
gang. Dit kan door een dijk aan te 
leggen. Zowel de dijk van de band 
als de buitendijk van de landaanwin
ning kunnen voor dit doel gebruikt 
worden. Daarna kan beslist worden 
over er wel of niet ingepolderd 
wordt. Als er ingepolderd wordt, is 
de laatste fase het verstedelijken 
langs de infrastructuuras. 

In afbeelding 7.14 wordt het verloop van de infrastructuuras schetsmatig aangegeven. Het is 
noodzakelijk voor het interlokaal individueel verkeer om het traject voor deze vervoersstroom 
niet kaarsrecht aan te leggen. Het rechte traject zal leiden tot meer ongelukken door het 
ruimtelijk moeilijk bevatbare en eentonige karakter. Tevens is deze infrastructuur minder 
gewenst in de stedelijke omgeving. Er wordt voor een bochtig traject gekozen. De infrastruc
tuuras komt zo minder zwaar over en kan beter ge1ntegreerd worden in de stad. De infrastruc
tuur voor het interlokale individuele vervoer kan als het aan de rand van de stedelijke ontwik
keling geprojecteerd wordt een begrenzing van de band vormen, waardoor het tegelijk een 
begrenzing van de stedelijkheid vormt. 
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interlokaal vervoer 
(collectief) lokaal vervoertokaal vervoer interlokaal vervoer wijk transferium vaart 

HST-lijn (individueel) ( collectiet) (individueel) 

Afb. 7.14 Een model van de centrale infrastructuuras 

Op plaatsen waar de diverse vervoersstromen bij elkaar komen ontstaat een goed vestigings
milieu voor bedrijvigheid. Door het grondgebruik van de trajecten te intensiveren, door ze over 
meerdere lagen te verdelen, kan ter plaatse de infrastructuuras overbouwd worden. Deze 
plaatsen zijn ideaal voor de aanleg van een transferium. Halten en afslagen kunnen overal langs 
het traject geplaatst worden, maar het is handiger om dat te doen waar meerdere trajecten 
elkaar ontmoeten. 

7 .6.3 De groenstructuur 

De groenstructuur wordt opgesplitst in natuur- en recreatie
en landbouwgebieden. De bodem is in principe overal geschikt 

0 
voor de landbouw, dus is begonnen met het plannen van een 
groenstructuur voor natuur en recreatie. Voor deze structuur 

[II] 
is uitgegaan van enkele uitgangspunten. In afbeelding 7.15 zijn 
deze uitgangspunten ruimtelijke weergegeven. Het eerste uit
gangspunt is dater recreatiegroen rondom de grote stedelijke 

0 ontwikkeling dient te komen. Zo wordt de mobiliteit t.a. v. 

ITIJ 
recreatieverkeer verkleind en krijgt de stad een groen imago. 
Het draagvlak voor deze voorziening is daar ook groot ge
noeg voor. Tevens kan de groene omgeving een extra groei-

0 impuls voor de stedelijke ontwikkeling vormen. 
Land(aanwinning)inwaarts worden hiervoor bossen 

~ aangeplant. Het tweede uitgangspunt is dat de oevers van de 
~ randmeren ook een groen karakter krijgen. De kuststrook van 

~---------~ de randmeren kan heel goed voor oeverrecreatie gebruikt 
Afb. 7.15 De uitgangspunten voor 

worden, maar ook de natuur in de vorm van vooroeversprode groenstructuur 
jecten of wetlands moet hier een kans krijgen. De kuststrook 

van het IJsselmeer wordt meer geschikt geacht voor natuur dan voor oeverrecreatie. 
Als derde uitgangspunt wordt een natuurlijk gebied langs de oever bij het IJsselmeer geprojec
~---------------- ~ teerd. De grond is in principe geschikt voor 

landbouw, maar langs de dijken zal de kwel 
de opbrengst van de grond negatief be'invloe
den. De ligging van de Oostvaardersplassen is 
in de huidige polders ook niet geheel wille
keurig gekozen. De kwel zorgt voor een ge
biedseigen natuur en deze strook kan tevens 
de stedelijk ontwikkeling tegen storm en ijs-

, '\._ ~ - _ -,-..._.-< .....__ 

~------------ ----~ gang van het Usselmeer beschermen. Als laat-
Afb. 7.16 De groenstructuur 
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ste uitgangspunt worden er groenstroken gepland om de wijdheid van de polder te breken en 
een verbinding tussen de groengebieden te bewerkstelligen. 
De landbouw zal op de overgebleven oppervlakte gerealiseerd warden. De landbouw zal in de 
eerste helft van de volgende eeuw nog niet zo veel aanspraak op de ruimte maken en daarom 
wordt deze functie pas in latere fasen (deels 2e, 3e en 4e) van de bandstadvariant ontwikkeld. 
De grond behoeft in het westen van het plangebied ook minder bewerkt te warden om het voor 
landbouw geschikt te maken. 

7.6.4 Het afwateringsstelsel 

Uit onderzoek naar de afwatering van de landbouwkavels in Zuid-Flevoland blijkt dat de 
af stand tussen twee vaarten 2,4 kilometer kan zijn. De afwatering van de band kan op twee 
manieren geregeld warden: 

1 De vaarten evenwijdig aan de infrastructuuras. 
2 De vaarten loodrecht op de infrastructuuras. 

Ad 1 Dit betekent een beperking van de breedte van de band met 2,4 kilometer. Als er een 
vaart wordt toegevoegd aan de infrastructuuras, kan de breedte verdubbelen. Door de vaart 
aan de buitenste zijde van de band direct achter de dijk te leggen kan in principe op iedere 
plaats geloosd warden. De vaart is in dit geval zodanig belangrijk dat hij een strikte grens gaat 
vormen. 

----►vaart 1'1'1'1' 
,J, J, ,J, 2,n;lem&, 

1'1'1'1' 
J, ,,[, -1, 2,4ki_, ------·-

Atb. 7 .1 7 Het afwateringsstelsel 

7 .6.5 De stadsranden 

Ad 2 Door de vaarten loodrecht op de infrastructuuras 
te positioneren wordt de breedte van de band 
onafhankelijk van de afwatering. Tevens kan het vaar
tenstelsel gebruikt worden voor de fasering van de ste
deli jke ontwikkeling. Nadeel van deze variant is de be
perkte lokatiemogelijkheid voor de lazing van het 
vaartwater op het vrije oppervlaktewater, omdat deze 
punten aan het eind van de vaarten liggen. 
Door de twee mogelijkheden te combineren ontstaat een 
ideale situatie. De breedte van de band is nu onafhank
elijk van de afwatering en de positie van de 
lozingsplaatsen is onafhankelijk van de positie van de 
vaarten. 

Ten aanzien van de aansluiting van de stad op het landschap, zijn er ook twee mogelijkheden: 
integratie of segregatie. Bij integratie wordt het groen de stad in geleid met een suburbaan 
karakter. Deze methode heeft als voordeel dat de stad kan blijven doorgroeien en het 
groen/landschap als structuur voor de uitbreiding(en) kan dienen, zoals dat bij Almere is 
gebeurd. Voorkomen moet warden dat het groen slechts als decoratie voor de wijken dient. 
Een zachte overgang (eengezinswoningen) geeft de grens minder duidelijk weer. Bij segregatie 
moet vooral de stadsrand goed vormgegeven worden. Een explicitatie van deze methode is om 
de stadsrand een stedelijk karakter (meergezinswoningen) te geven. Dit kan bijvoorbeeld bij de 
rand van de band plaatsvinden, waar de dijk en de vaart een scheiding vormen. 
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De stadsranden komen ook tot uitdrukking waar de groene doorkmisingen de band met de 
infrastructuuras snijden. Er zijn enkele manieren om deze groene doorkmisingen te maken. De 
eerste is om natuurlijke zones tussen de stedelijke zones te laten doorlopen. Hierbij moet 
gedacht worden aan zowel groene als blauwe zones. Hierbij bestaat de keuze of de infrastruc
tuuras 'aanwezig' blijft, waarbij een meer kijkgroenprincipe ontstaat, dan wel wordt 'weggemof
feld' onder de grond of op palen, waarbij de fysieke barriere wordt geminimaliseerden er een 
meer natuurlijke overgang mogelijk wordt. De tweede manier is om het groen te integreren 
met een woonbestemming en deze langs de infrastmctuuras te positioneren. In afbeelding 7 .18 
is een schema opgenomen over de het vormgeven van de doorkmisingen van de band door 
blauwe/groene wiggen. 

Barriere 

, .... 
~ - --- ~ ~----~ 

Blauwe ~ ~ Groene 
doo,steek ~ ~ doon.reek 

- ... - '-

; ' ; ' lsi f~ l lsi 11°~ 1 
; l ; l 

Op palen Bovengronds Ondergronds Bovengronds 

[m]~~ ~~ ~ ~ ~-----• ~ ~ ~ ~ 
Afb. 7.18 Het schema voor het vormgeven van de doorkruisingen 

7 .6.6 De fasering 

De suburbane groen of blauwe door
steek wordt vooral op stedelijk ni
veau ingezet om de verschillende 
wijken aan elkaar te koppelen en de
ze toch een groen karakter te geven. 
De wiggen worden op een hoger 
schaal niveau beter tot hun recht ko
men met name als er een strook van 
de groenstructuur de infrastructuuras 
kruist. Op plaatsen waar deze strook 
een meer natuurlijk karakter krijgt 
dient de infrastmctuuras een zo klein 
mogelijke barriere te vormen. Daar
voor wordt ze niet alleen gebundeld, 
maar kan er ook gekozen worden om 
de as dan wel ondergronds of op pa
len aan te leggen. De optie op palen 
verdient de voorkeur omdat dan het 
HST-traject ook in de hoogte een zo 
recht mogelijk traject kan behouden. 
Dan dient er wel op de geluidsinten
siteit van de infrastmctuuras gelet te 
worden. 

Vanwege de enorme hoeveelheid oppervlakte die ontwikkeld moet worden, zal het plan een 
fasering moeten bevatten. De eerste fase is de fase waarin zich de grootste stedelijke ontwikke
ling bevindt. In de nabije toekomst zal de vraag naar woningen en recreatievoorzieningen groot 
zijn en deze fase kan dus goed in deze vraag voorzien. Voor de overige drie fasen wordt nader 
bekeken in welke volgorde deze fasen ontwikkeld moeten worden. Als leidraad wordt afbeel
ding 7 .19 gebruikt. 
Een chronologische volgorde waarbij de fase bij Amsterdam de eerstvolgende fase is heeft als 
voordeel dat de te plannen functies snel ontwikkeld en benut kunnen worden. Daamaast heeft 
een chronologische volgorde het voordeel dat de uitvoering goedkoop is omdat de derde fase 
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Afb. 7.19 De fasering 

direct op de tweede fase aansluit en er dus al een gedeelte van de dijk 
ligt. Dit geldt ook voor de vierde fase t.o. v. de derde fase. Zo ontstaat 
een redelijk evenwichtige oppervlakte/omtrekverhouding tussen de 
fasen onderling. Omdat de fasen elkaar redelijk snel opvolgen kunnen 
de binnendijken iets lager worden dan de buitendijken. Ook <lit werkt 
kostenverlagend. Nadeel van deze faseringsvariant is <lat Urk, de grote 
stedelijke ontwikkeling en de HST lange tijd onder invloed staan van 
storm en ijsgang vanuit het IJsselmeer. Dit probleem kan opgelost 
worden door als tweede fase het stuk grenzend aan de eerste fase te 
nemen (onderste faseringsvariant), maar voor deze variant geldt als 
nadeel <lat de functies dichtbij de Randstad dan het laatste zullen wor
den gerealiseerd. Een niet chronologische volgorde (de middelste twee 
faseringsvarianten) hebben een minder evenwichtige oppervlak
te/omtrekverhouding dan de chronologische varianten, maar kunnen 
beter inspelen op plaatsingsvoordelen van zowel Amsterdam (2e vari

ant) als de grote stedelijke ontwikkeling (3e variant). Er zijn nog twee andere varianten moge
lijk, waarbij het middenstuk als tweede fase wordt ontwikkeld. Aan deze twee varianten zitten 
echter nauwelijks voordelen (geen agglomeratievoordelen, geen bescherming Urk, Lelystad en 
gedeeltelijk de HST), zodat ze niet als serieuze kandidaten gelden. 

De uiteindelijke faseringsvariant gaat uit van een chronologi
sche volgorde, waarbij de tweede fase zo dicht mogelijk bij 
Amsterdam wordt gerealiseerd. Het probleem van storm en 
ijsgangschade wordt opgelost door een dijk aan te leggen 
tussen de eerste en de tweede fase. Deze dijk biedt zowel 
bescherming aan Urk, de stedelijke ontwikkeling en de HST, 
alswel <lat deze dijk de grote watervlakte compartimenteert. 

~---- --- - - - ~ Dit is gunstiger voor de waterkwaliteit. Tevens kunnen de 
Afb. 7.20 De uiteindelijke fasering 

derde en de vierde fase hiema goedkoper aangelegd worden. 

7 .6. 7 De ruimtewinstmatrix 

Zoals in de inleiding van <lit verslag is aangegeven, is water van grote betekenis voor de 
vormgeving van Nederland. Bij de huidige IJsselmeerpolders is er zonder meer ingepolderd. 
Het water is hier louter als vijand beschouwd. Langzaam maar zeker begint het besef door te 
dringen <lat juist <lat een gemiste kans is. Gesteld is <lat de ontwerpopgave geconcipieerd dient 
te worden tussen het spanningsveld <lat de rol van het water in deze vormgeving speelt: aan de 
ene kant een te weren vijand, aan de andere kant een vriend die de ruimtelijke en omgevings
kwaliteit kan verhogen. 
Om het programma van eisen niet letterlijk in het water te laten vallen, is een matrix gecreeerd 
waarin de te plannen functies zijn uitgezet tegen een aantal techniek om 'ruimte' te winnen, 
waarbij een gradatie van water naar land optreedt. De technieken zijn: op boten, op palen, op 
een dijklichaam, op een (schiereiland) en inpoldering. 
De functies zijn: landbouw, wonen, werken, recreatie, natuur en infrastructuur. 
De bedoeling van de technieken is om te ki jken in hoeverre het water betrokken kan worden bij 
de desbetreffende functie. In de uitwerking van de bandstadvariant wordt dan nagegaan in 
hoeverre deze technieken toegepast kunnen worden om de ruimtelijke kwaliteit te vergroten. 
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De technieken zullen nader toegelicht worden. Boten hebben een grote plaatsingsvrijheid. Ze 
kunnen gaan en staan waar ze willen en het water wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. De 
techniek gaat niet alleen uit niet alleen uit de mogelijkheid om te varen, maar ook om te 
drijven, waarbij dus op een vaste plaats in het water wordt gelegen. Nadeel van de boten/drijf
techniek dat ook de mogelijkheid tot zinken bestaat. De tweede techniek is bouwen op palen in 
het water, zoals bij booreilanden gebeurt. Ook hier bestaat het 'maaiveld' uit water en dit kan 
een interessant beeld opleveren. Nadeel van deze techniek is dater door bijvoorbeeld storm of 
ijsgang schade kan optreden. De derde techniek maakt gebruik van infrastructurele werken, 
zoals dijken of caissons. Het water is niet meer de ondergrond, maar nog wel de naaste buur. 
Met name caissons kunnen gebruikt worden in ondiep water, waarbij het binnenste van deze 
caissons als garage (voor woningen) of waterzuivering (voor (bio)industrie) kan dienen. 
N adeel is dat deze techniek voor die per water moeilijk te realiseren is. De vierde techniek gaat 
uit van kunstmatig aangelegde eilanden, waar de functies op geplaatst worden. Bij deze 
techniek wordt er van twee walletjes gegeten. Er is aan de ene kant het water en aan de andere 
kant het land. Van de vastegrond-techniek is het een redelijk goedkope en flexibele techniek, 
omdat zodra er een bepaalde functie nodig is er een eiland aangelegd kan worden. 
De laatste techniek is inpoldering. Dit is water in de huidige Usselmeerpolders is toegepast. 
Deze techniek is heel erg flexibel. Als je eenmaal hebt ingepolderd, kun je er ook alle functie in 
elke denkbare vorm kwijt, maar het inpolderen op zich is een vrij dure techniek, die een lange 
realisatietijd vraagt. Tevens het een een rigoreuze methode die nauwelijks is terug te draaien. 
Een aantal technieken wordt opgenomen in het plan. Vooral in de stedelijke ontwikkeling 
kunnen de verschillende technieken onderzocht worden, maar ook de natuur kan doormiddel 
van de verschillende technieken ontwikkeld worden. Voor de landbouw is het wat lastiger en 
zal de functie zich voornamelijk tussen het water (visserij) en het land (akkerbouw) afspelen. 

Er is getracht om bij iedere techniek voor een bepaalde functie een voorbeeld te vinden. Niet 
voor iedere functie is een voorbeeld gevonden. In de matrix is dan een kruis opgenomen. In 
afbeelding 7 .21 zijn de voorbeelden tekstueel opgenomen. In bijlage 5 zijn de voorbeelden in 
de matrix grafisch vormgegeven. 

Boten 
Visserij 

andbouw 

Wonen 
Woonboot 
drijfwoning 

Werken 
Werkboot 
scheepvaart 

Recreatie 
Pleziervaart 

0 1 
Op dijk- Op (schier) 

P pa en lichaam eiland 

Booreiland 
Marina-city 

Booreiland 
werkatol 

Schelpdieren Kassen 
cultures 

Project KNSM-, 
Bofil Javaeiland 

Molens Kop v Zuid 
PTT-eiland 

Sail Pretparken 
grachten aquaria 

Inpoldering 
Flevoland 

Lelystad 
Almere 

B uisness Schiphol 

Holsterwold 
Walibi-Flevo 

Natuur 
Bomenrij Eilandjes Oostvaardersplassen 
Vooroevers randmeren 

nfrastruc- Zeelandbrug Houtribdijk Pampusplan Schiphol Oosterschelde windmolen 
uur dam park 

Atb. 7.21 De ruimtewinstmatrix 
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7.7 Het plan 

De uiteindelijke plankaart wordt in atbeelding 7 .22 weergegeven. In tabel 7 .1 zijn de opper
vlakten per fase per functie weergegeven. De stedelijke ontwikkeling bestaat uit zowel de 
oppervlakte voor woonfunctie als de oppervlakte voor bedrijvigheid. In atbeelding 7 .22 wordt 
de band weergegeven met daarin bet aantal inwoners per stedelijke ontwikkeling. 

Afb. 7.22 Het uiteindelijke plan 

Tbl71D a e e op oerv lak te per f unctle per asem f . h a 

fase\functie sted. ontw. nat./rec. landbouw 

1 6.600 24.400 0 

2 4.200 14.100 21.000 

3 3.000 9.200 40.500 

4 4.200 6.300 28.500 

totaal 18.000 54.000 90.000 

175.000 inw. 40.000inw. 

Afb. 7.23 Het inwonersaantal van de stedelijke ontwikkelingen 
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totaal 

31.000 

39.300 

52.700 

39.000 

162.000 

Legenda plankaart 

- Stedelijke ontwikkeling 

-Waterstad 

~ Landbouw 

Cffl Natuur en recreatie 

- Bos 

~ Plas/draszone 

ll!'I PAC 

~HST 
Interlokaal 

cc-·-cc-•. collectief 
vervoer 

Interlokaal 
.......... individueel 

vervoer 

10 20 

Kilometer 

30 
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Conclusies en aanbevelingen 

Uit het afstudeerproject kunnen een aantal conclusies getrokken warden. Deze conclusies hebben 
tevens betrekking op de reele situatie en zijn dus niet alleen geldig in de fictieve situatie zoals 
voorgeschreven door de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Uit de inventarisatie komt naar voren dat het 
uitvoeren van het Zuiderzeeproject zoals geconcipieerd door Lely een enorme impact op de vormge
ving van Nederland heeft betekend. Het plan ondersteunt momenteel veel meer functies dan Lely had 
voorzien. Gaande weg werd duidelijk dat de polders niet alleen geschikt waren voor landbouw, maar 
dat ook steden, recreatie en natuur een plekje konden krijgen in het gebied. Tevens is ook door de tijd 
heen te zien dat er bij al deze functies een schaalvergroting plaatsvindt. Hoewel steeds minder 
oppervlakte toebedeeld krijgend worden de landbouwkavels per polder steeds groter, maar ook steden 
en zelfs natuurlijke gebieden nemen in oppervlakte toe. Deze natuurlijke gebieden, de Oostvaarders
plassen en het Markermeer/IJsselmeer zijn mede dankzij de (gedeeltelijke) ontwikkeling van het 
Zuiderzeeproject ontstaan. 

Uit de inventarisatie blijkt dater een verandering in prioriteit van functies is opgetreden. De land
bouwfunctie wordt opgeofferd voor stedelijke, recreatieve en natuurlijke functies. Uit de toekomst
verkenning blijkt dat landbouw waarschijnlijk weer een voorname plek zal gaan innemen in de 
ruimtelijke ordening. In de toekomst zal er ingezet moeten gaan worden op duurzaamheid. De olie- en 
gasvoorraden beginnen uitgeput te raken en er zal voor de energievoorziening op duurzame ( elektri
sche) energie overgestapt moeten warden. De transportkosten zijn zodanig hoog dat de landbouw
functie weer belangrijk wordt voor het kweken van voedsel, kunststofvervangers en biobrandstof. Om 
in de energievraag te kunnen voorzien wordt er verder een pomp-accumulatiecentrale gerealiseerd. 
Dit is een kunstmatig stuwmeer dat door middel van windkracht weer aangevuld wordt. 

Oat de politiek nu inzet op Nederland-Transportland en de huidige landbouwgebieden omvormt tot 
stedelijke of natuurlijke gebieden zal in de toekomst wel eens voor vervelende problemen kunnen 
zorgen. De kans bestaat dat dan de ontwikkeling van de Markerwaard uit de kast gehaald wordt om in 
de vraag naar landbouwgrond te kunnen voorzien. Vandaag de dag is dit gebied van internationale 
betekenis als pleister- en foerageergebied voor vele watervogels. Het hier ontwikkelen van de 
landbouw kan in principe alleen via inpolderen en dat gaat dus ten koste van de natuurlijke functie 
van het gebied. In het gebied kan veel beter ingezet worden op het ontwikkelen van andere functies, 
waarbij het water, als levensbron voor de natuur en als gebiedseigen aspect veel beter gei"ntegreerd 
kan warden. Hoe gek het ook klinkt, maar met name stedelijke functies zijn hiervoor geschikt. 
Onderzoek naar een aantal technieken om het water met een aantal functies te integreren heeft geleid 
tot een ruimtewinstmatrix. Omdat de schaal van het project zich op een hoger niveau bevindt dan de 
meeste technieken van de matrix, is deze matrix typologisch niet nader uitgezocht. Misschien dat het 
door een andere student verder uitgewerkt kan warden. 

De documentatie voor het toekomstonderzoek bleekt programmatisch gezien vaak weinig concreet, 
wat zeker geldt voor de hedendaagse discussiescenario's. De bruikbaarheid voor het opstellen van een 
programma van eisen blijkt uiterst gering. Om toch tot een acceptabele context te komen heeft dan 
ook erg veel tijd gekost. Het toekomstonderzoek heeft mij in ieder geval laten nadenken over welke 
kant de maatschappij op zou moeten gaan en ik beveel iedere student van harte aan om dit ook te 
doen voordat de studie wordt afgerond. De faculteit zou de studenten hierin (vakmatig) moeten 
steunen. Nu blijkt dat de maatschappelijke aspecten in de differentiatie nogal onderbelicht zijn en dat 
is eigenlijk heel vreemd omdat het toch een wezenlijk onderdeel van het vakgebied vormt. 
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Hart van Nederland 

Hoofdstuk 1 De inleiding 

Deze bijlage bevat de toetsing van de varianten, welke zijn geschetst in hoofdstuk 6 van het 
afstudeerverslag. Het doel van deze toetsing is de beste variant te bepalen, welke uiteindelijk 
in het verdere afstudeerverslag zal worden uitgewerkt. De bijlage is als volgt opgebouwd. In 
hoofdstuk 1 zal uitleg gegeven worden over het GISprogramma Transcad (Caliper 1996), 
waarmee de toetsing van de varianten aan een aantal criteria heeft plaatsgevonden. In hoofd
stuk 2 zijn de varianten met een aantal relevante gegevens opgenomen. In hoofdstuk 3 worden 
de varianten aan de afzonderlijke criteria getoetst en in hoofdstuk 4 worden alle uitkomsten 
van de toetsingen uit hoofdstuk 3 d.m. v. een multi criteria-evaluatie met elkaar vergeleken. De 
varianten worden dan met elkaar vergeleken. De conclusie van deze bijlage zal dus een 
uitspraak bevatten over welke van de varianten het beste op de criteria reageert. 

1.1 Het GISprogramma Transcad 

Voor de toetsing van de varianten aan de criteria is gebruik gemaakt van het GISprogramma 
Transcad. De afkorting GIS staat voor Geografisch InformatieSysteem. Een Geografisch 
InformatieSysteem is een informatiesysteem om attribuutgegevens die ruimtelijk aan de aarde 
gerelateerd zijn te verzamelen, op te slaan, te controleren, te integreren, te manipuleren, te 
analyseren en weer te geven (Van der Waerden 1994). Het bezit een aantal voordelen waard
oor het geschikt is voor de toetsing van de varianten aan de criteria. 
1 Een GIS combineert ruimtelijke (lokationele) en niet ruimtelijke (attribuut) gegevens. Er 

kunnen dus een aantal extra gegevens aan de varianten gekoppeld worden, zoals opper
vlakten. Hierdoor kunnen de varianten beter op de criteria getoetst worden. 

2 Een GIS levert een consistent raamwerk voor het analyseren van geografische kennis. 
Dit komt de nauwkeurigheid van de toetsing ten goede. 

3 Een gis kan snel gegevens manipuleren en presenteren. Dit levert in korte tijd een aantal 
verbanden tussen verschillende gegevens op . 

Met behulp van een Gis wordt gekeken wat de ruimtelijke samenhang is tussen de variant en 
een criterium, waarna de resultaten van de afzonderlijke varianten op dat criterium vergeleken 
kunnen worden. Om dit te bereiken bezit een GIS een aantal analysemethoden. 
Voor de toetsing is (door omstandigheden) gebruik gemaakt van het GISprogramma Transcad. 

1.2 Analysemethoden van Transcad 

Een belangrijk onderdeel van een GIS is het zocken en creeren van ruimtelijke verbanden 
tussen objecten. Hiervoor heeft een GIS een aantal analysemethoden. In deze toetsing is 
gebruikt gemaakt van de volgende analysemethoden: 
1 meten. Hierbij gaat het om lengten en oppervlakten. 
2 Overlayanalyse is het combineren van meerdere kaarten, waardoor nieuwe gegevens 

beschikbaar komen. Bijvoorbeeld het combineren van de bodemkaart met een variant 
levert de bodemgesteldheid incl. oppervlakten per soort van de variant op . 

3 Bij een bufferanalyse wordt een zone rondom een of meerdere punten gelegd, zoals een 
gevarenzone, waarna bijvoorbeeld een overlay gedaan kan warden. 

Voordat deze analyses kunnen worden uuitgevoerd, moewten de schetsen uit hoofdstuk 6 
omgezet worden in geografische data. 

Bijlage I De toets ing van de varianten 2 



Hoofdstuk 2 De varianten 

In dit hoordstuk zijn de schetsen van de varianten omgez.ct naar geografische data. Hierdoor 
worden de varianten voorzien van additionele gegevens, zoals oppervlakte van landaanwin
ningen en randmeren, omtrek van de landaanwinningen en additionele aan te leggen verbin
dingen (dijken, bruggen , sluizen, e.d.). Deze additionele gegevens zullen gebruikt warden in 
de toetsing van de va1ianten aan de criteria. 

2.1 De bandstadvariant 

I LEGENDA 

I 8;mds1advari:w:u 

W .tlcfCll 

9 18 

KIiometer& 

In label 2. I . I . is weergegeven hoeveel dijk er per fase aangelegd moet warden en hoeveel oppervlakte hierdoor wordl 
aangewonnen. De dijklengte is inclusief de binnendijken. 
In tabel 2. 1.2 zijn de oppervlaklen van de meren weergegeven. 

27 

In label 2. 1.3. is de lengte van de infrastructuur (dijken, sluizen of bruggen) weergegeven welke de landaanwinning met het vaste 
landen verbinden of welke de randmeren van het vrije water scheiden . 

Tabel 2. 1.1 Oppervlakten en dijklengte 
bandstadvariant 

Polder Oppervlakte Dijkle ngte 
(km 2

) (km ) 

Pl 475,65 92,12 

P2 584,59 67,26 

P3 404,69 55,30 

P4 337,25 74,93 

totaal 1802, 18 289,60 

B 11l.1g.: I 11: 1t x' 1~1nl!, \,111 <k v. ,n .mh..·n 

Tabel 2.1.2 Waleren en opper
vlakten van de bandstadvariant 

W ater Oppervla kte 
(km 2

) 

A 2109, 12 

B 89,60 

C 74,77 

D 112,66 

E 177,71 

F 88,3 1 

G 85,85 

I Totaal I 2738,02 

Tabel 2.1.3 Additionele 
d .. kl 11 engten 

Dijken Lengte 
(km) 

Xl 2,05 

X2 1,59 

X3 2,57 

X4 3,33 

XS 2 ,74 

X6 2 ,88 

X7 2,08 

I X8 1,94 

I Totaal I 19,1 8 I 
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2.2 De gridvariant 

/ 
Tabel 2.2.1 Oppervlakten en clijklengte 

rid variant 

Polcler Oppervlakte Dijklengte 
(km2

) (km) 

Pl 8,96 18,15 
P2 49,97 31.06 
P3 99.56 29,92 
P4 99 01 29,79 
PS 98.68 29,86 
P6 98,64 29.82 
P7 98.07 29,35 
P8 49 ,30 33,36 
P9 35,60 27.69 
P IO 99.45 29,96 
Pl I 98,70 29,85 
Pl2 48,49 18,55 
PI3 97 .92 39,59 
Pl4 96, 10 39.22 
PIS 96,12 29.62 
P l 6 43.68 30.68 
Pl7 87,08 29.40 
PIS 96,37 30,03 
Pl9 100.72 30, 11 
P20 101 ,66 30,15 
P21 97.75 39.36 
P22 98,24 28.97 

Totaal 1800,07 664.48 

Tabel 2.3.2 Wateren en 
opperv lak ·c1 . ten n vanant 

Water Oppervlakte 
(km2

) 

A I 172,14 
B 19 96 
C 45 40 
D 82 69 

E 98.64 
F 55 18 
G 46 92 
H 94,05 

I 100.07 
.I 70.40 
K 4 06 
L 16,97 
M 80,95 
N 43 19 
Cl 6,14 

LEGENDA 
Gridvariant 

\Jlateren 

- Landaanwinningen 

16 24 

Kilometers 

Tabel 2.2.2 Wateren en opper-
V lak cl . ten gn vanant 

Water Oppervlakte 
(km2

) 

p 70 05 

0 37,98 
R 32,9 1 

s 37 06 
T 64 15 

u 97 72 
V 94 89 
w 69 8 1 

X 70,89 
y 99 .18 
z 70,20 

A2 15 23 
B2 19,98 
C2 21 26 

I Totaal I 2738,69 I 
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2.3 De landbouwvariant 

___ .......... ---...,~.,,,,,,----
/__,--

/ 

/" ( 0 .· 

I 

I 
I 

I 

Tabel 2.3 . l Oppervlakten en dijklengten 
landbouwva.riant 

Polder Oppervlakte Dijklengte 
(km2) (km) 

Pl 359,48 85,86 

P2 408,68 83, 19 

P3 467,01 84,76 

P4 565,57 77,77 

T otaal 1800,72 353,39 

Tabet 2.3.2 Oppervlakten van het 
water bi j de landbouwva.riant 

W ater O ppervlakte 
(km2) 

A 17 13,27 

B 254,86 

C 360,6 1 

D 371 ,77 

E 37,96 

I T otaal I 2738,47 I 

- Landauwinningctt 

1 0 20 30 

Kilometers 

Tabel 2.3.3 Adclitionele 
di jklengten 

Dijken Lengte 
(km) 

X I 2,88 

X2 3,71 

X3 4, 14 

X4 2,42 

XS 3,03 

X6 1,81 

X7 1,51 

T otaal 19,5 
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2.4 De ringvariant 

Tabel 2.4.l Oppervtakten en dijk lengte 
ring variant 

Polder Oppervlakte Dijklengte 
(krn2 ) (km) 

Pl 416,09 117,04 

P2 504,59 82,26 

P3 435 ,31 75,08 

P4 445,3 1 34,08 

I Totaal I 1801 ,12 I 308,42 I 

LEGENDA 
Ringvariant 
O waieren 

- Landaanwinningen 

0 9 18 27 

KIiometer• 

Tabet 2.4.2 Oppervlakten van het Tabet 2.4.3 Additionele 
b .. d . water 11 e nngvanant diiklengten 

Water Oppervlakte Dijken Lengte 
(krn2) (km) 

A 1075,03 XI 5,30 

B 598,07 X2 2,74 

C 842,12 X3 1,69 

D 115,27 X4 1,55 

E 51,13 XS 4,73 

PAC 55,75 

I Totaal I 2737,37 I 
I T otaal I 16,01 I 
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2.5 De vingersvariant 

/ 

i 
I 
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j 
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/ 
/ 
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Tabet 2.5.1 Oppervlakten en dijklengte 
vi1rn.ersvariant 

Polder Oppervlakte Dijklengte 
(km2

) (km) 

P l 346,73 108,62 

P2 353,82 11 2,47 

P3 483 ,99 113,72 

P4 6 17, 18 169,44 

I Totaal I 180 1 ,73 I 504,24 I 

Ui1!.1J.!L' I r\:· roL'l.<,;rn~ ,·:1 11 d.;- v:t ri :tnren 

_,..,-·:.:·, 

,/ 5' 
:,- ---✓ / 

I 
i 

/ 
./ -···'\, 

/ 

/ / 

Tabel 2.5.2 Wateren en opper-
vlakten vingersvariant 

Water Oppervlakte 
(km2) 

A 717,10 

B 39,8 1 

C 165,72 

D 44 ,97 

E 251,23 

F 47,23 

G 153,80 

H 150,97 

I 173,6 1 

J 145,53 

K 249,02 

L 32,37 

M 539,24 

N 25,85 

I Totaal I 2736,45 

\ 
I 

' 

9 18 27 

KIiometers 

Tabet 2.5.3 Additionele 
di iklengten 

Dijken Lengte 
(km) 

X l 3,76 

X2 4 , 15 

X3 3,5 

X4 4 ,56 

XS 2,90 

X6 2,64 

X 7 3, 12 

X8 4,23 

X9 7,30 

X l0 2,36 

Xl 1 1,44 

X l 2 5,39 

X l 3 8,22 

X l4 1,37 

I X l5 I, 11 

X l 6 0 ,97 

I Totaal I 80,35 I 
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Hoofdstuk 3 De toetsing van de varianten aan de criteria 

Voor de toetsing van de varianten aan de c1iteria is ook gebruik gemaakt van Transcad. Per 
criterium zal een korte beschrijving van de gevolgde procedure gegeven worden. De getoetste 
criteria zijn: PAC, Yersterking van de oeverfuncties, Bodem, Beroepsvaa1t, Fase1ing, Kosten, 
Pleziervaart, Hoogteligging, Verstedelijking, Verbindingen onderling, Verbindingen met 
Nederland en Bodemverloop. 

3.1 De criteria voor de PAC 

Yoor de toetsing van de c1iteria voor de PompAccumulatie-Centrale is gebruik gemaakt van 
een overlay-analyse. Voor het eerste crite1ium van de PAC is het gebied genomen dat minstens 
een zes meter dikke kleilaag heeft (Tweede kamer 1982). Dit gebied, het plaatsingsgebied, 
heeft een grootte van 1155.29 km2

. Er is een zone van 5 km van de oever gecreeerd, omdat de 
kwel in het 'oude' land vanwege de PAC binnen deze zone te groot zou worden. Tevens vormt 
de PAC binnen deze zone een te groot visueel obstakel. Over het plaatsingsgebied zijn afzon
derlijk de vaiianten geprojecteerd en zijn de overlappende oppervlakten berekend. De opper
vlakte die de PAC nodig heeft is 55 km2

• 

Door de overlappende Oppervlaktc te delen door het plaatsingsgebied, ontstaat een maat voor 
de plaatsingsv1ijheid van de PAC. Hoe groter het getal, hoe meer de PAC 'vrijelijk' geplaatst 
kan worden. In de tabel 3.1 zijn de verhoudingen weergegeven. In de afbeeldingen 3.1.1 t/m 
3.1.5 worden de ruimtelijke voorstellingen van de overlayanalyse van het plaatsingsgebied met 
de varianten weergegeven. 

Tbl31O a e ipperv lak tever ou mg voor d PAC e 

Varianten overlappend opp. overgebleven opp. overgebl. opp/ 
km2 km2 olaats. geb. 

bandstad 722,996 432.294 0.374 

g1id 829,457 325.833 0.282 

landbouw 847,456 307.834 0.266 

ring 676,072 479.218 0.415 

vingers 705,869 449.421 0.389 

Uit tabel 3.1 blijkt dat de ringvaiiant het beste scoort. De ruimte in de landaanwinning zelf 
levert echter onevenredig meer gevaar voor de nieuwe landaanwinning dan bij de andere 
varianten, maar aangezien het tweede c1ite1ium niet in de toetsing wordt meegenomen wordt 
dezc va1iant als beste beschouwd. De vingersvariant scoort daama het beste. De PAC zal dan 
in een van de grote blauwe lobben gesitueerd moeten worden. De bandstadvaiiant scoo1t ook 
redelijk hoog, terwijl zowel de g1idvariant als de landbouwva1iant slecht scoren. 

8 
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Afh. 3.1.1 hanLlstaLlvariant op hl.'.l pl aatsingsgl.'.hiL'.Ll 

Atb. 3.1.5 vingersvariant op het plaatsingsgebied 

Alb. 3. 1.2 griuvariant op hl.'.t plaatsingsgl.'.hied 

Atb. 3.1.4 ringvari ant op het plaatsingsgebied 

Lcgcnda 
. ,, .. ui1ap-

1cbicd 

O stm zone 

Het tweede criterium betreft het gevaar dat op
treedt bij een dijkdoorbraak. De vloedgolf die bij 
een dijkdoorbraak zal ontstaan, zal naar verwach
ting bij elke variant gevaar met zich meebrengen, 
zowel voor het oude als het nieuwe land. Dit ge
vaar wordt onderkend, maar er worden verder 
geen maatregelen van ruimtelijke ordeningsaard 
tegen genomen. Net als bij het gevaar van een 
meltdown bij een kemcentrale moet er getracht 
worden het gevaar van een dijkdoorbraak d.m.v . 
technische oplossingen tot een minimum te beper-
ken. 

3.2 Het criterium voor het versterken van de oeverfuncties 

Het behoud en versterking van de oeve1foncties betreft met name de natuur en oeverrecreatie. 
Als crite1ium voor de toetsing van de versterking van de oeverfuncties is een bandanalyse 
gemaakt. De breedte van de band is gesteld op 5 km. Deze afstand is van de huidige IJssel
meerpolders af geleid. Indien de breedte van de randmeren groter worden heeft dit te grote 
nadelige effecten voor de oevematuur en de oeveITecreatiefuncties. Voorbeelden van deze 
effecten zijn oeverafkalving door te hoge golf slag of kmiend ijs. De band is langs de oever van 
het IJsselmeer gelegd en hierop zijn de varianten geprojecteerd. Daarna is gekeken of er grote 
delen zijn die buiten de band vallen. Deze gedeelten voldoen dus niet aan het gestelde crite1i
um. Per variant wordt de projectie besproken. 

9 
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A l11. 3.2.1 hanJstaJvariant met Je 5 krn-hanJ 

De bandstadvariant heeft een klein deel dat 
iets breder is dan 5 km, maar dit kan d.m.v. 
een grenscorrectie opgelost worden. Ook in 
het IJ-meer is een klein puntje dat net niet 
voldoet. De problemen zijn in deze vaiiant 
t.a.v. dit c1ite1ium niet onoverkomelijk. 

Atb. 3.2.3 landbouwvariant met 5 km-band 

Bij de landbouwvariant zijn een aantal 
stukken die net niet voldoen, dit is met 
een kleine grenscoITectie op te lossen. 

H11Ln.'.,t:' l J),_, 1oc•1si 11r v.in <k \' :J ffame11 

Alh. 3.2.2 griJvariant met Je 5 km-hanJ 

De grid variant voldoet bijna geheel. Alleen 
ten noorden van Medemblik ligt een heel 
klein deel dat niet voldoet. Ook deze variant 
kan na een kleine grenscon-ectie voldoen. 

Atb. 3.2.4 ringvariant met 5 km-band 

De meren van deze va1iant zijn van zodanige 
grootte dat ze bijna allemaal niet voldoen aan 
het c1ite1ium. Dit komt omdat de landaanwin
ning in het midden van het IJsselmeer is ge
projecteerd en niet zoals de andere varianten 
aan de rand. Dit maakt het probleem van 
behoud en versterking van de oeverfuncties bij 
deze variant groot, omdat het niet met een 
kleine grenscon-ectie is op te lossen. 

I 0 
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/ 
// 

3.3 Het criterium voor de bodem 

Legcnda 

- Stmkad 
- Nodcrtand 
- 5 km bond land 

aarM· inning 

Vingersvari M"i t 

~ 
K~rs 

De toet.sing van de1.e variant wijkt enigszins ar 
van die van de andere varianten, omdat in deze 
toetsing is rneegenomen dat de vingervormige 
landaanwinning zijn eigen randrneren creeert. 
Als alleen de 5 km-band vanuit de oude oever 
gerekend wordt zouden geen van de blauwe 
lobben voldoen. Door ook een 5 km-band van
uit de nieuwe oevers te creeren wordt 
aangetoond dat de meeste randmeren toch vol
doen. 
De 1ingvariant scoort heel slecht. De 
vingersvariant scoort ook minder goed. Alie 
andere valianten voldoen aan dit critelium. 

Yanuit een aantal verschillende kaarten is voor het plangebied een bodemkaart samengesteld. 
Deze kaart is opgenomen als bijlage 4b. Hierbij moet gezegd worden dat de diverse kaarten 
verschillen in nauwkemigheid en peildatum. Tevens is de opbouw van de bodem in de meer 
recente kaarten uiteraard beYnvloed door de in de werkelijkheid aanwezige polders en dijken. 
Niet-te-min wordt ervan uitgegaan dat de sarnengestelde kaart de bodem in de fictieve situatie 
voorstelt. Voor de toetsing aan de bodemkaart is een overlay-analyse toegepast door de 
varianten op de bodernkaa1t te projecteren. Daarna zijn de oppervlakten van de verschillende 
grondsoorten die binnen de landaanwinningen vallen berekend. Yanuit het programma van 
eisen is er gesteld dater 1000 km2 aan landbouwgrond nodig is. Deze functie stelt de meeste 
eisen aan de bodemgesteldheid. Y oor de landbouw zijn een aantal soorten grond geschikt, 
namelijk zware en lichte zavel en lichte klei. Zware klei kan ook voor de landbouwgronden 
gebruikt worden, maar is iets minder geschikt, omdat de rijping veel langer duurt. De voor 
landbouw benodigde oppervlakte moet dus vooral in de lichte klei en zware en lichte zavel 
gezocht worden. De resultaten zijn in tabel 3.3 opgenomen. Het totaal aanwezig betekent de 
voor die bodemsoort totaal aanwezige oppervlakte in het plangebied. 

a e o emsoort per vanant 111 n T b l33Bd . kl z 

Varianten Veen lichte Zware Lichte Zware Zand Kei- Detritus Totaal Toetsings-
zavel zavel klei klei teem gyttja variant ODD. 

bandstad 2,531 237, I 87 622,7 19 772,992 98,178 62,693 2,575 1,841 1800,7 1632,898 

[grid 1,825 221 , 121 584, 100 533,272 75,235 381,800 1,707 0 1798, I 1338,489 

landbouw 2,085 23 1,670 653,246 762,297 !02,339 47,660 1,03 3 0 1800,5 1647,2 13 

bng 0,198 248,092 504,974 550, 104 93, 195 404,727 0 0 1801 ,3 1303, 170 

vingers 2, 104 247,974 526, 118 539,227 172,811 310,583 0, 100 4, 175 1803, 1 131 3,3 19 

rrotaal aanwezig 26,49 467, 19 1108,92 1177,08 448,27 1290,08 7,94 10,34 
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Alh . :U. 1 Staa t'di agnim van de llppervlakten van de 
hodcmsooncn va n de ha ncJstadv,u·ianl 

bandstad 

bodemsoortm 

Afb. 3.3.3 Staafdiagram van de oppervlakte van de 
landbouwvariant 

landbouwvarlant 

bodemsoorleo 

Afb. 3.2.5 Staafdiagram van de oppervlakten van de 
vi ngcrsvariant 

vlngersvai1ant 

bodemsoorle1 

At'h. 3.3.2 Staat'diagni m va n de oppcrvlaktcn van de 
bocJcms nortcn van gridv,Lfi ant 

~idv..-iant 

bodemsoorlen 

Afb. 3.2.4 Staafdiagram van de oppervlakten van de 
ringvariant 

Legenda 

1 Veen 
2 Lichte zavel 
3 Zware zavel 
4 Lichte klei 
5 Zware klei 
6 Zand 
7 Keileem 
8 Detritus-gyttja 

rlngvai1ant 

bodemsoorlefl 

Vooral de grid-, ring- en de vingersvariant hebben een heel gedifferentieerde opbouw qua 
bodemsamenstelling. De band- en landbouwvariant zijn veel grondsooiten minder goed ve1te
genwoordigd. in het aan te winnen gebied. Alle varianten voldoen aan het criterium van 
tenminste 1000 km 2

• 

In de scorematrix wordt de totale voor landbouw geschikte oppervlakte meegenomen. 

3.4 Het criterium voor de scheepvaartroutes 

Het criterium voor de scheepvaartroutes wordt uitgedrukt in de lengte ervan. Het betreft hier 
alleen de routes die door de beroepsvaart gebruikt worden. De toetsing van de lengte van de 
scheepvaaitroutes vindt plaats door een vergelijking te maken van de lengtes van een (deels 
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l'ictiel) uitgangsnetwerk met de lcngtes van ecn voor iedere variant op maat gemaakt 
scheepvaartnetwerk. Vooral de routes Amsterdam-Kampen, Amsterdam-Lemmer en Kampen
Lemmer voor de scheepvaart van belang. De toetsing vindt plaats voor deze routes, zodat een 
vcrgelijking van de varianten zo eerlijk mogelijk gebeurt. De routes moeten uiteraard zo kort 
mogelijk zijn. in iedere variant moeten deze routes in meer of mindere mate aangepast worden, 

Tabel 3.4 De lengtes van de scheepvaartroutes 

Varianten A'dam- A'dam- Kampen-
Kampen Lemmer Lemmer 

oude situatie 67,99 80,55 33,76 

bandstad 82,30 81,58 43,25 

grid 75,45 92,35 44,03 

landbouw 75,55 86,51 52,74 

nng 77,27 87,12 33,35 

vmgers 73,67 95,79 *I 42,13 

•
1 Dit is de route die buiten tangs loopt. Deze route is korter dan de 

route die door de landaanwinning loop!. 

Totaal 

182,24 

207.13 

211,83 

214,80 

197,74 

21 J,59 

Afb.3.4.1 Scheepvaartroutes van de 
bandstadvariant Afb.3.4.2 Scheepvaartroutes van de gridvariant 

( 

L Lcgcoda Lcgcnda 

~- ~ · 

Afb. 3.4.3 Scheepvaartroutes van de 
lanclhouwvariant Afb. 3.4.4 Scheepvaartroutes van de ringvariant 

Legend• 
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A lh . 3.4.5 Schccpvaart routcs van de vingcrsvari ant 

1
. Lcacnda 

3.5 Het criterium voor de fasering 

De ringvariant hccfl de rninslc Locnarne van 
lcngLc. Mel op cnigc afsLand de handsladvariant 
als Lweede. Daarna zijn de grid- landbouw-, 
vingersvariant de beste. De grid-, ring- en de 
vingersvariant hebben door een short-cut door 
de landaanwinning heen een kortere scheep
vaartroute bereikt. Voor de bandstad- en de 
landbouwvariant heeft dit weinig zin . 

Het crite1ium van de fasering heeft betrekking op de mogelijkheid om de variant te faseren. 
Er is uitgegaan van een ontwikkeling in vier fasen. De mogelijkheid de grootte van een fase aan 
te passen, de zogenaamde tlexibiliteit, is van belang, omdat hierdoor makkelijker op een 
veranderende ruimtevraag kan worden ingespeeld. Er is gekeken naar hoeveel van de aan te 
leggen fasen aan alkaar grenzen. Dit implicee1t dat de grens verlegd kan worden en dus dat de 
oppervlakte van een fase kan worden aangepast. 

Tbl35D f a e e asenng van d e vananten 

Va1ianten aantal fasen aangrenzende fasen tlexibili teit 

bandstad 4 3 redelijk 

g1id 22 •
1zeer groot 

landbouw 4 2 minder 

ring 4 4 groot 

vingers 4 2 minder 

* I De vierkanten van het grid impliceren een grate mate van flexibiliteit, omdat ze 
onafhankelijk van elkaar aangewonnen kunnen warden. 

De gridvariant scoort bij dit criterium veel beter dan de andere vaiianten. Door het veel grotere 
aantal fasen dat deze vaiiant heeft is de gridva1iant ook flexibeler dan de ringvariant. De 
ringva1iant is ook heel tlexibel in te richten en scoort dus ook goed. De andere varianten zijn 
voor hun fasering min of meer afhankelijk van de vorm van de landaanwinningen. 
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3.6 Het criterium voor de kosten 

Voor het aspect kosten is als crite1ium de verhouding oppervlakte/omtrek gei'ntroduceerd. Dit 
is natuurlijk maar een deel van de werkelijke kosten. maar er wordt vanuit gegaan dat het in 
cultuur brengen van de in p1incipe voor iedere variant dezelfde oppervlakte niet wezenlijk 
verschillende kosten met zich meebrengt. Hierdoor is het in cultuur brengen van de landaan
winning niet meegenomen in het c1ite1ium. Ook de kosten voor het droogmalen van de polders 
zijn niet meegenomen in de berekening, omdat de complexiteit van deze berekening te groot is. 
Voor iedere variant wordt dus de totale oppervlakte en omtrek van de landaanwinning bepaald. 
Daarna is de verhouding uitgerekend. In tabel 3.6 zijn de resultaten opgenomen. 

Tb 13 6 a e ver OU mg totaa omtre h d' kl opperv a te per a ternat1e me. ase 1 k . f C I f 1ing) 

Varianten oppervlakte (km2
) omtrek (km) opp./omtrek 

bandstad*2 1802,18 289,60 6,22 

g1id 1800.07 1111 ,06* 1 1,62 

landbouw 1800,01 335,03 5,37 

nng 1801,12 308,42 5,84 

vingers 1801,73 504,24 3,57 

* I Bij de omtrek is de lengte van het hele grid genomen, de verhouding waarin alleen de omtrek van de landaanwin
ning wordt meegenomen is 2,71 

*2 Bij de berekening is uitgegaan van een fasering loodrecht op de infrastructuur. 

De meest gunstige oppervlakte/omtrek verhouding uit zich in een hoog cijfer. Uit de bereke
ning blijkt ve1rnssend genoeg, dat bandstadva1iant met een faseting loodrecht op de infrastruc
tuur beter scoort dan de ringvariant. De landbouwvariant scoort redelijk. De vingersvariant 
scoort als verwacht minder dan de meeste varianten omdat de vingers veel dijklengte vragen. 
Uit tabel 3.6 blijkt ook dat de gridvaiiant het slechtst scoort. 
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3.7 Het criterium voor de pleziervaart 

Dit criterium is bedoeld om de recreatievaart vanuit de steden aan de oude oever een vnJe 
doo1vaart te blijven verlenen. Hiervoor kunnen de randmeren gebruikt warden. Deze moeten 
dan we! van voldoende breedte zijn. De minimale breedte van de band is gesteld op 1,5 km. 
Deze afstand is van de huidige Usselmeerpolders afgeleid. De band is langs de oever van het 
lJsselmeer gelegd en hierop zijn de varianten geprojecteerd. Daama is gekeken of er delen zijn 
die hinnen de band vallen. Indien dit het geval is voldoet dat gedeelte niet aan het c1iterium. 

Atb. 3.7.1 bandstadvariant met 1,5 km-band 

I 

Lcgcnda 

-umbud 
- Ncdcrlaaul 

Alb. 3.7.3 landbouwvariant met de 1,5 km-band 

Atb. 3.7.5 vingersvariant met 1,5 km-band 

I 

I'; 

u 1 
-~ 

,f 

-=r Lcacnda 
-1,Sbab&N -,,..,...,.. 

Alb. 3.7.2 gridvariant met de 1,5 km-band 

Atb. 3.7.4 ringvariant met 1,5 km-band 

/ 

Lcgcnda 
-1,sbaNM ----,,_, 
. !(~.,-~:. :, 

1' Legenda 
I -1.HmNDd 

- NMerland 

Alie va1ianten voldoen aan het crite1ium. 
Voornamelijk vanwege het feit dat de band de
zelfde breedte heeft als een van de randvoor
waarden voor de waterhuishouding. 
Het crite1ium zal niet in de uiteindelijke score
matrix worden meegenomen. 
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3.8 Het criterium voor de hoogteligging 

Als criterium geldt de oppervlakte die beneden de diepte van 5 meter NAP oflager ligt. Dezc 
diepte is voor bijna alle functies (uitgezonderd natuur) ongunstig, gezien de grote kwel die dan 
optreedt. Bij de toetsing wordt gekeken hoeveel oppervlakte van iedere variant 5 meter be
neden NAP of lager ligt. Deze oppervlakte mag niet door de totale oppervlakte van stedelijke 
ontwikkeling (woningbouw en bedrijvigheid) en landbouw worden overtroffen. Deze totale 
oppervlakte is 1150 km2

• In de onderstaande tabel zijn de oppervlakten opgenomen. 

Tbl380 a e ,pperv a te per I k h 'd 1epteeen e1 per vanant 

IVarianten 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-> Totaal Toetsi ngsooo. 

bandstad 2,821 46.117 417 ,669 899,416 423.182 11,536 - 1800,7 1789,164 

,grid 2.445 39,944 237.481 816,326 617.732 83,866 1,301 1799,1 1713,929 

landbouw 1.321 33.454 368,514 941 ,167 455,928 - - 1800,5 1800,5 

bng 1,250 17,566 135,056 763,156 693,451 131,626 59,162 1801,3 1610,512 

vingers 1,250 18,110 270,278 705,278 590,122 101 ,362 116,415 1802,8 1585,043 

Alle varianten voldoen aan de toetsing. Het criterium zal niet in de uiteindelijke scorematrix 
worden opgenomen. 

3.9 Het criterium voor de nabijheid van de Randstad (verstedelijking) 

De vraag of de stedelijke ontwikkelingen wel of niet moeten aansluiten op de Randstad wordt 
voorlopig in het midden gelaten. De flexibiliteit van iedere variant om beide mogelijkheden te 
kunnen benutten wordt getoetst. Dit betekent dater in ieder geval een fase zo dicht mogelijk 
bij Amsterdam en/of Utrecht moet liggen. Voor de toetsing wordt de afstand van het zwaarte
punt van de dichtstbijzijnde fase tot het centrum van Amsterdam en Utrecht bepaald. 
Het niet aansluiten van de stedelijke ontwikkeling bij de Randstad impliceert een grote afstand 
tussen Randstad en te ontwikkelen gebied. Deze afstand wordt op 50 km gesteld. Er wordt dus 
getoetst of er op een afstand van 50 km (of meer) nog genoeg landaanwinning is om de 
stedelijke ontwikkeling toe te laten. Er moet dus een oppervlakte van 160 km 2 overblijven. In 
tabel 3.9 zijn de resultaten weergegeven. 

T b 1 3 9 D fl 'bT . a e e ex1 1 1te1t t.a. v. van d e vananten voor d e verste e 11 mg van de Randstad 

Varianten kortste af stand Randstad oppervlakte overgebleven 

fase *
1 totale afstand km 

van overlap oppervlakte 

bandstad Pl 63,1 1022,0 780,18 

giid P2 49,95 909,37 890,7 

landbouw P4 72,18 1070,95 900,28 

ring Pl 84,2 900,44 900,68 

vm_gers Pl 58,78 801,04 1000,69 
* I Voor de aanduiding is gebruik gernaakt van de atbeeldingen van Hoofdstuk 2 van de bijlage 
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Alic varianLcn voklocn aan hcl Lwccdc critcrium. Voor hct twccdc critcrium geldt hicrna voor 
de ovcrgchlcven oppcrvlakte dat dczc zo groot mogeli_jk moet zi_in om de stedelijke ontwikke
ling zo veel moge]ijk tlexibel in dat gebied te kunnen plannen. 
De vingersvariant scoort op beide criteria goed. De gridvariant ligt dicht bij de Randstad, maar 
heeft minder oppervlakte te beschikking. De bandstadvariant scoort redelijk qua afstand, maar 
heeft van alle varianten de minste oppervlakte over. De 1ingva1iant heeft weer veel oppervlakte 
over, maar scoort qua afstand slecht. De landbouwvariant scoo11 bij beide criteria niet zo goed. 

3.10 Het criterium van de verbinding onderling 

Het c1iterium voor de verbinding tussen de landaanwinningen onderling heeft betrekking op de 
bereikbaarheid van deze landaanwinningen. De bereikbaarheid is optimaal bij zo kort mogelijke 
afstanden. Voor de toetsing is per variant uitgegaan van de zwaartepunten van de fasen en 
hiertussen is de afstand gemeten. Er is zowel een totaalafstand als een gemiddelde afstand 
berekend, omdat de grid variant met 22 fasen ongunstig afsteekt tegen de andere vierfasige 
varianten. De gemiddelde afstand is berekend door de totaalafstand te delen door het aantal 
voor die variant relevante verbindingen. De resultaten van deze toetsing zijn opgenomen in 
tabel 3.10. 

Tbl310D f d a e .. e a sta11 en tussen e an aanwrnnmgen on er me 111 d I d d r . km 

Varianten Pl-P2 Pl-P3 Pl-P4 P2-P3 P2-P4 P3-P4 Totaal Gem. 
afstand 

bandstad 17,05 33,65 53,03 16,63 36,55 20,72 177,63 29,61 

grid *1 655.16 29,78 

landbouw 41 ,08 29,38 21,89 25 ,85 46,89 23,56 188,65 31,44 

nng 17,99 21,02 16,96 21,87 30,92 18,39 127 ,15 21,19 

vin_gers 50,84 21,43 22,93 38,69 34,35 28,20 196,44 32,74 
* l De gridvariant is niet per fase in de tabel opgenomen omdat anders er 22 fasen getoetst moeten worclen. Slechts 
het totaal en het gemiddelde zijn opgenomen. 

De gemiddelde afstand van de ringvariant is het kleinste. Dit is niet verwonderlijk, omdat de 
fasen van deze vaiiant tegen elkaar aanliggen. De andere varianten liggen dicht bij elkaai·, 
waarbij de vingersvariant als slechtste uit de bus komt. 

3.11 Het criterium van de verbinding met de rest van Nederland 

Het ontwikkelen van land in het Usselmeer kan de verbinding tussen de verschillende delen van 
Nederland verbeteren. De landaanwinningen kunnen worden gebruikt als short-cut. Bij de 
toetsing is gekeken in hoeverre de va1i ant een bijdrage kan leveren aan de verbete1ing van de 
verbinding tussen een aantal provincies van Nederland. Er wordt gekeken of er reistijdwinst 
zou kunnen optreden. Voor de toetsing is Nederland in een aantal delen onderverdeeld. Noord
Nederland, welke bestaat uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, Oost-Nederlancl, 
welke bestaat uit Overijssel en Gelderland, het zuiden van Nederland, bestaande uit Utrecht en 
het West-Nederland, bestaande uit Noord- en Zuid-Holland. Als de verbinding tussen twee 
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Jelen goed is, implicecrt dil dat de verhinding Lussen de varianl en hcide Jelen ook goed is. De 
vcrhindingcn hehben een bepaalde zwaane mecgekregen. De verhinding Lussen Oosl- en Zuid
Ncderland is als niel relevant beschouwd, omdat een verbinding door het plangebied geen 
Lijdwinst zal opleveren. De verbindingen tussen Zuid- en West-Nederland en Oost- en West
Nederland warden als voornaamste verbindingen gezien. De verbindingen tussen Noord- en 
Zuid-Nederland en tussen Noord- en West-Nederland warden gezien als minst belang1ijke 
verbindingen. 

T b l311D a e e ver rn · rng met d e rest van Nd I d e er an per nc 1111 /.! 

Varianten N-W N-Z N-0 0-W Z-W 

bandstad ja ja ja ja ja 

grid ja ja ja ja ja 

landbouw ja ja nee ja ja 

ring ja nee ja ja nee 

vingers ja ja ia nee nee 

Zowel de gridvariant als de bandstadvaiiant komen goed uit de toetsing. De ringvariant heeft 
een verbinding, de Noord-Zuidverbinding welke niet goed is. Deze is echter aangemerkt als 
minder belang1ijk. De landbouwvariant heeft een slechte Noord-Oostverbinding. Deze verbin
ding is belang1ijker dan de Noord-Zuidverbinding zodat deze variant minder goed scoort dan 
de ringvariant. De vingersva1iant zal bij zowel de Oost-Westverbinding als bij de Zuid-West
verhinding weinig tijdwinst opleveren. Beide verbindingen warden beschouwd als belang1ijk en 
het niet voldoen van de vingersvariant wordt dan ook gezien als een tekortkoming van deze 
variant. 

3.12 Het criterium van het bodemverloop 

Het bodemverloop is van belang voor de landbouw en stedelijke ontwikkeling. Een g1illig 
verloop van de bodem is bij deze functies ongunstig. Vooral in het noorden van het plangebied 
bevindt zich een giillige bodem. Dit is vooral te danken aan de vroegere zeestromingen en aan 
de scheepvaalt (vaargeulen). Hierdoor zijn soms aanzienlijke hoogteverschillen aai1wezig. De 
toetsing van de vaiianten vind plaats op een bodemverloopkaait. In de kaart is een verloopge
bied opgenomen. Dit verloopgebied bestaat in ieder geval uit het gebied met een diepte van 6 
meter of meer. Tevens zijn gebieden opgenomen waarbij binnen de kilometer een verval van 
meer dan 2 meter aanwezig is. Uitzonde1ing hierop vormen enkele stukken van de ocver 
waarvoor dit ook geldt, omdat deze gebieden binnen de 1,5 kilometerzone vallen en hier dus 
geen sprake van overlap kan zijn. Met het zo ontstane gebied wordt een overlay-analyse 
gemaakt met de varianten, waardoor duidelijk wordt of er een overlap is. Deze overlap mag 
niet grater zijn dan 12CX) km2

, de totale oppervlakte van de stedelijke ontwikkeling en land
bouw. De resultaten van de analyse zijn opgenomen in tabel 3.12. 
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Tahd 3. 12 oppcrvlakk van c.k uwrlap lusscn hc1 
h J I 11· J J o cmvcr oopgc IC en e van an1cn 

Yariantcn opperv lakte km 2 

bandstad 0 

grid 35,294 

landbouw 0 

ring 126,011 

vin_gers 196,8 15 

Alie vaiianten blijken te voldoen de bandstad- en de landbouwvariant hebben geen overlap de 
andere vaiianten slechts geringe overlap. In de afbeeldingen 3.12.1 t/m 3.12.5 zijn de varianten 
op de bodemverloopkaart geprojecteerd. 

Afb. 3.12.1 Bodemverloopkaart met bandstadvariant 
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Atb.3 .12.3 Boclemverloopkaart met landbouwvariant 

I 

Afb.3.12.5 Boclemverloop met vingersvariant 
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Atb. 3.12.2 Bodemverloopkaart met gridvariant 
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Afb. 3.12.4 Bodemverloopkaart met ringvariant 
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Hoofdstuk 4 De multi-criteria evaluatie 

De resultaten van alle afzonderlijke toetsingen zijn bekend. Hoe de varianten overall scoren is 
echter nog niet bekend. Om dit na te gaan wordt gebruik gemaakt van de multi-criteria evalua
tie, hierna MCE genoemd. Dit hoofdstuk zal bestaan uit de volgende onderdelen: de gegevens, 
standaardisatie en transformatie, de mixed-datatechniek, de gewichtenset, de categorieen en 
de conclusie. 

4.1 De gegevens 

Voor deze evaluatie zijn een tweetal gegevensets nodig: de scorematrix, waarin de scores van 
iedere variant op de criteria zijn opgenomen en een gewichtenset, welke de belangrijkheid van 
de criteria aangeeft. Deze gewichtenset zal later in dit hoofdstuk ter sprake komen. De data uit 
de afzonderlijke toetsingen is verschillend van aard. Er is kwalitatieve data in de vorm van 
rangordes en er is kwantitatieve data zoals oppervlakten. Hierdoor dient voor een mixed-data 
techniek gekozen te worden om de MCE uit te voeren. De afzonderlijke scores zijn het 
resultaat van analyse van de varianten, welke besproken zijn in hoofdstuk 3 van deze bijlage. 
In tabel 4.1 zijn de scores van de varianten op de criteria opgenomen. De cijfer in de eerste rij 
verwijzen naar de desbetreffende paragraaf in hoofdstuk 3 van deze bijlage. De criteria 
pleziervaart en hoogteligging zijn niet in de MCE meegenomen en verschijnen niet in de 
tabel. 

Tabel 4.1 De scorematrix 

I 2 3 4 5 6 9.1 9.2 10 II 

varianten pac over oever bodem lengte fase- kosten verstedclijking verb.- verb. 
geb/plaats func- opp. scheepv. ring opp/ ond Ned 

tie omtrek 
kortste overlap 

gem . 

afstand 50km 
afstand 

bandstad 723,00 2 1632,898 207,13 3 6,22 63,! !022 29,6! I 

grid 829,46 I 1338,49 211,83 I 1,62 49,95 909,37 29,78 I 

landbouw 847,46 I 1647,213 214,80 5 5,10 72,18 1070,95 31,44 3 

ring 676,07 4 1303,170 197,74 2 5,84 84,2 900,44 21 , 19 4 

vingers 705,87 3 131 3,319 211,59 5 3,57 58,78 801.04 32,74 5 

4.2 Standaardisatie en transformatie 

Voordat de MCE toegepast kan worden, moeten er eerst nog enkele bewerkingen op de 
scorematrix uitgevoerd worden. De eerste is een standaardisatie van de kwantitatieve criteria. 
Deze is nodig om de scores gelijkwaardig met elkaar te kunnen evalueren. Hiervoor wordt de 
standaardisatie tot ratioscores gebruikt. Per criterium wordt de ruwe score gedeeld door de 
grootste ruwe score van dat criterium. De hoogste score op een bepaald criterium wordt dan 
omgezet in 1.0. 

De MCE-technieken gaan ervan uit dat een hoge score ook hoger gewaardeerd wordt. Indien 
voor een criterium geldt dat een hoge score lager gewaardeerd dient te worden, moeten de 
scores voor dat criterium getransformeerd te worden. Hiervoor worden de scores zodanig 
omgezet, dat het beter voldoen aan het criterium oak leidt tot een hogere score. De transfor-
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matie gaat als vol gt: De score van elk alternatief wordt dan getransformeerd door de laagste 
score op het betreffende criterium te delen door de score van het alternatief. Hierdoor blijven 
de oorspronkelijke verhoudingen hetzelfde. De criteria die getransformeerd dienen te worden, 
zijn de volgende criteria: overlap plaatsingsgebied voor de PAC, de lengte van de scheep
vaartroutes, beide criteria voor de verstedelijking en de verbinding tussen de landaanwinning
en onderling. 

Bij de kwalitatieve criteria geldt dat een score van 1.0 de beste is. Een hoger cijfer wordt bij 
de kwalitatieve criteria lager gewaardeerd. In tabel 4.2 worden de gestandaardiseerde en 
getransformeerde scores weergegeven. 

Tabel 4.2 De gestandaardiseerde en getransformeerde scorematrix 

1 2 3 4 5 6 9.1 9.2 10 11 12 

varianten pac over oever bodem lengte fase- kosten verstedelijking verb. ond . verb. ver-
geb/plaats functie opp. scheepv . ring opp/ gem. Ned. loop 

omtrek kortste overlap afstand 
afst. 50 km2 

bandstad 0 ,94 3,00 0,99 0,95 3,00 1,00 0,79 0,78 0,72 1,50 1,50 

grid 0 ,82 1,50 0 ,8 1 0 ,93 1,00 0 ,26 1,00 0,88 0,71 1,50 3,00 

landbouw 0,80 1,50 1,00 0,92 4,50 0,82 0,69 0,75 0,67 3,00 1,50 

ring 1,00 5,00 0,79 1,00 2,00 0,94 0,59 0,89 1,00 4,00 4,00 

vingers 0,96 4 ,00 0 ,80 0,93 4,50 0,57 0 ,85 1,00 0,65 5,00 5,00 

4.3 De Mixed-datatechniek 

Nu de scores zijn gestandaardiseerd en getransformeerd kan de MCE uitgevoerd worden. 
Zoals eerder beschreven zal gebruik worden gemaakt van een mixed-data techniek namelijk: 
de substractieve sommatie methode. Deze methode gaat als volgt te werk. 
Eerst worden de dominanties van de kwalitatieve criteria berekend. Dat wil zeggen in welke 
mate scoort de ene variant beter dan de andere. Per criterium wordt het gewicht van dit 
criterium vermenigvuldigd met -1 (indien de variant slechter scoort), 0 (indien gelijk) of 
+ 1 (indien de variant beter scoort). Per paar van alternatieven worden de dominantiescores 
van de kwalitatieve criteria opgeteld. 
Hierna worden de dominanties van de kwantitatieve criteria berekend. Dit gebeurt door het 
gewicht van een criterium met het scoreverschil tussen de ene variant en de andere variant 
te vermenigvuldigen. Wederom vindt een sommatie per paar van alternatieven plaats, maar 
nu van de kwantitatieve criteria. 
Vervolgens worden beide dominantiesmatrices gestandaardiseerd, zodat kwalitatieve en 
kwantitatieve dominanties met elkaar vergeleken kunnen worden. Iedere kwalitatieve score 
wordt dan gedeeld door de som van de kwalitatieve absolute dominanties. Dit gebeurt ook 
voor de kwantitatieve scores met de som van de kwantitatieve absolute dominanties . 
Vervolgens worden de dominantiescores voor kwalitatieve data met de som van de gewich
ten van de kwalitatieve criteria vermenigvuldigd. Hetzelfde gebeurt voor de kwantitatieve 
data. Deze twee getallen worden gesommeerd. Zo ontstaat er een matrix met dominatiesco
res . Voor de eindscore, de zogenaamde s-waarde, worden de getallen in de ontstane matrix 
per variant opgeteld. De variant met de hoogste score is de beste . 
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Deze berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het programma MCE (Timmermans, 
1992). De invoer voor dit programma bestaat uit een scorematrix. Als tweede moet worden 
aangegeven per criterium of het getransformeerd moet worden en of het een kwalitatief of 
kwantitatief criterium is. Tevens moet er een gewichtenset ingevoerd worden. Bij de eerste 
evaluatie zijn alle gewichten op een waarde van 1.0 gesteld. Uit de MCE komt de rangorde 
zoals weergegeven in tabel 4.3. Uit de tabel blijkt de ringvariant het beste te scoren. 

Tabel 4.3 Uitkomst MCE (gewicht= 1) 

variant s-waarde rangnummer 

bandstad 0,012 3 

grid 0 ,019 2 

landbouw -0,027 4 

ring 0,032 1 

vingers -0.036 5 

4.4 De gewichtenset 

Niet alle criteria zijn even belangrijk. Er zal dus een meer gedifferentieerde gewichtenset 
opgesteld moeten worden om de criteria van elkaar te onderscheiden. Deze gewichtenset 
heeft zoals eerder in het hoofdstuk aangegeven invloed op de uitkomst van de MCE. 
Er wordt uitgegaan van een basisgewichtenset zoals aangegeven in tabel 4.4. Deze basisge
wichtenset zal nader gemotiveerd worden. Deze motivatie is een persoonlijke weergave van 
welke criteria ik belangrijk vind. Iemand anders kan dus tot een andere gewichtenset 
komen. 

De Pomp-Accumulatiecentrale zal een belangrijke bijdrage in de toekomstige duurzame 
energievoorziening gaan vormen. De realisatie heeft dus een hoge prioriteit. De ruimte voor 
de P.A.C. is dus van groot belang. Hierdoor krijgt het criterium voor de P.A.C. ook een 
hoge weegfactor. 

Het criterium voor de versterking van de oeverfunctie wordt ook als heel belangrijk 
beschouwd. Het belang van de recreatie- en natuurfuncties aan de oever is zeer groot , 
gezien de potentie en de groeiende behoefte hieraan. Behoud en versterking van deze 
functies is dus noodzakelijk, maar kan alleen plaatsvinden indien de breedte van de randme
ren niet te groot is. Vanwege het grote maatschappelijke belang wordt ook dit criterium 
hoog gewaardeerd. 

De bodemsamenstelling is vooral van belang voor de landbouw, Pomp-Accumulatiecentrale 
en de 'natuur' . De landbouw is gebaat bij klei- en zavelgronden. De natuur kan in principe 
op ieder soort grond plaatsvinden, echter voor een specifiek soort natuur is niet iedere 
grondsoort geschikt. Beide functies spelen een grote rol in de duurzaamheid van het plan. 
De landbouw is vanwege de mogelijkheid tot grondverbetering echter niet strikt gebonden 
aan de klei- en zavelgronden. Hierdoor kan dit criterium iets minder zwaar meewegen. 

De beroepsvaart over het IJ sselmeer is met 3 7. 25 mio ton vrachtgoed in 1996 (Directie 
IJsselmeerpolders 1997) vrij groot. De scheepvaart gebruikt het plangebied slechts als 
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doorvoermedium en de routes kunnen worden aangepast. Deze aanpassingen rnoeten echter 
niet te groot zijn. Hierdoor de belangrijkheid van dit criterium minder groot is dan de 
voorgaande criteria. 

Het criterium van de fasering test de flexibiliteit van de varianten. Dit is wel belangrijk 
voor het tijdpad, maar is niet zo belangrijk als de duurzaamheidsaspecten. Daarom heeft dit 
criteriurn een minder hoge weegfactor gekregen. De kosten voor de aanleg van de varianten 
zijn ook belangrijk om in de gaten te houden. Het zorgt ervoor dat de toetsing ook rekening 
houdt met het realiteitsgehalte van de varianten. Door deze een redelijk hoge waarde rnee te 
geven wordt het realiteitsgehalte gewaarborgd. 

De criteria voor de verstedelijking onderzoeken eigenlijk of een variant neutraal staat t. o. v. 
wel of absoluut niet aansluiten bij de Randstad. Beide criteria dienen dezelfde weegfactor te 
krijgen om te voorkomen dat er toch een keuze tussen deze twee gernaakt wordt. Stedelijke 
ontwikkeling is slechts een van de functies die gerealiseerd moeten warden en deze functie 
heeft ook niet meeste oppervlakte nodig. Vandaar dat deze criteria een weegfactor krijgen 
die lager is dan die van de voorgaande criteria. 

Het criterium van de verbindingen tussen de landaanwinningen onderling is alleen van 
belang om de kortst mogelijke afstand te bekijken. Dit om het verkeer zoveel mogelijk te 
minimaliseren. Het is een duurzaamheidsaspect dat minder belangrijk is dan de voorgaande 
aspecten, omdat het verkeer zelf duurzamer moet i.p.v. de afstand verkorten. 

Hetzelfde geldt voor het criterium van de verbindingen met Nederland, waarbij voor dit 
criterium de afstand tot Nederland geminimaliseerd moet worden. 

Het criterium van het bodemverloop is wel van belang om te kijken waar de bodem eigen
lijk te steil is om er een economische functie te realiseren, maar aangezien dit niet het aller 
belangrijkste is voor de varianten, heeft het criterium een lage waarde gekregen. 

Als een range van 1 t/m 4 de belangrijkheid van de criteria aangeeft, waarbij de waarde 4 
als belangrijk wordt aangeduid, wordt de basisgewichtenset bereikt zoals opgenomen in 
tabel 4.4. 

Tabel 4.4 De basisgewichtenset 

crit. pac over oever- bodem- lengte fase- kosten versted. versted. verb. ond verb. verloop 
geb/plaats functie opp. scheepv. ring opp/ kortste overlap gem.af- Ned. 

omtrek afstand 50 km2 stand 

gewicht 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 I 

Door de basisgewichtenset in te vullen in het programma MCE wordt de uitkomst zoals 
weergegeven in tabel 4 .5 bereikt. 
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Tabet 4.5 Uitkomst MCE (basisgewichtenset) 

variant s-waarde rangnummer 

bandstad 0,028 1 

grid -0,012 3 

landbouw -0,013 4 

ring 0,025 2 

vingers -0,029 5 

Uit tabel 4.5 blijkt dat rekening houdend met de basisgewichtenset de bandstadvariant het 
beste scoort. Het verschil tussen de bandstadvariant en de ringvariant is echter gering. 

De basisgewichtenset wordt gemanipuleerd om te kijken welk effect dat op de rangordes 
van de varianten heeft. Een verlaging van het gewicht van het tweede criterium, het behoud 
van de oeverfuncties, tot een waarde van 3 levert de uitkomst op volgens tabel 4.6. Het 
effect van de verandering is dat beide varianten gelijk scoren. 

Tabel 4.6 Uitkomst MCE (crit2 = 3) 

variant s-waarde rangnummer 

bandstad 0,029 1,5 

grid -0,015 3,5 

landbouw -0,015 3,5 

rmg 0,029 1,5 

vingers -0,028 5 

Als het criterium voor de bodem een hogere waarde krijgt, namelijk 4, verandert er in de 
rangorde niets t.o. v. de uitkomst met de basisgewichtenset (tabel 4.5). Dit is logisch gezien 
de bandstadvariant meer voor de landbouw geschikte grond bevat dan de ringvariant. 

Tabet 4. 7 Uitkomst MCE (crit3 = 4) 

variant s-waarde rangnummer 

bandstad 0,033 1 

grid -0,014 3 

landbouw -0,019 4 

ring 0,024 2 

vmgers -0,025 5 
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Als de criteria die de verstedelijking betreffen, criteria 9 .1 en 9. 2 een waarde van 3 krijgen, 
blijft de bandstadvariant als beste scoren. Hieruit blijkt dat de grote afstand die de ringvari
ant tot de randstad heeft meer gewicht in de schaal legt dat de grote overlap van de band
stadvariant. 

Tabel 4.8 Uitkomst MCE (crit9.1, 9.2 = 3) 

variant s-waarde rangnummer 

bandstad 0,029 1 

grid -0,010 3 

landbouw -0,022 4 

ring 0,026 2 

vingers -0,023 5 

Als de criteria die de verbinding tussen de landaanwinningen onderling en de verbindingen 
met Nederland een hoger gewicht krijgen, heeft de ringvariant wederom een betere score. 
Dit kan verklaard worden door de korte afstanden tussen de fasen van de ringvariant 
onderling . Dit heft schijnbaar het nadeel van een minder goede verbinding met Nederland 
op. De resultaten van deze MCE-berekening zijn opgenomen in Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Uitkomst MCE (critl0, 11 = 3) 

variant s-waarde rangnummer 

bandstad 0,023 2 

grid -0,007 3 

landbouw -0,016 4 

nng 0,028 1 

vingers -0,028 5 

Uit de manipulatie blijkt dat er weinig verschillen optreden. Het groot aantal criteria 
waarover de toetsing plaatsvindt, heeft blijkbaar een maskerend effect. Om toch tot een 
goede afweging te komen, warden een aantal categorieen gecreeerd waarin een klein aantal 
voor die categorie ter zake doende criteria zijn opgenomen. 

4.5 De categorieen 

Er zijn een viertal categorieen opgesteld, waarin een klein aantal criteria zijn opgenomen. 
De categorieen zijn deels afgeleid uit de motivatie van dit afstudeerproject en deels uit de 
huidige ruimtevraagstukken. De categorieen zijn: Duurzaamheid, economie, flexibiliteit en 
verstedelijking. 

4.5.1 Duurzaamheid 

De duurzaamheid is een belangrijk aspect waaraan het te ontwikkelen plan moet voldoen. 
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Om deze duurzaamheid te garanderen zijn de plannen getoetst aan een aantal criteria . 
Deze criteria zijn: Het plaatsingsgebied voor de PAC, behoud oeverfuncties, de bodem en 
de fasering. De varianten zijn m.b.v. een MCE aan deze criteria getoetst. In tabel 4.10 
zijn de resultaten opgenomen. 

Tabel 4.10 Uitkomst MCE cat. duurzaamheid 

variant s-waarde rangnummer 

bandstad 0,027 1 

grid 0,000 3 

landbouw 0,001 2 

nng -0,005 4 

vmgers -0,023 5 

Uit tabel 4 .10 blijkt dat de bandstadvariant in de categorie duurzaamheid veruit het beste 
scoort. De grid- , landbouw- en de ringvariant verschillen in score nauwelijks van elkaar. 
De vingersvariant scoort in deze categorie slecht. 

4.5.2 Economie 

De economische aspecten spelen ook een belangrijke rol, want hoewel het een fictief plan 
is, moet er toch een bepaald realiteitsgehalte aanwezig zijn. De criteria voor de economi
sche aspecten hebben betrekking de realisatie van het plan. Deze criteria zijn: De bodem, 
de lengte van de scheepvaartroutes, de kosten en het bodemverloop. In tabel 4.11 zijn de 
resultaten van de toetsing van de varianten op de categorie economie opgenomen. 

Tabel 4.11 Uitkomst MCE cat. economie 

variant s-waarde rangnummer 

bandstad 0,042 1 

grid -0,052 3 

landbouw 0,022 2 

nng 0,016 3 

vmgers -0 ,028 4 

Uit tabel 4 .11 blijkt dat de bandstadvariant veruit het beste scoort in de categorie economie . 
De Iandbouw- en de ringvariant volgen op enige afstand . De vinger- en de gridvariant 
scoren zoals verwacht niet goed op dit criterium. 

4.5.3 Flexibiliteit 

De flexibiliteit heeft betrekking op de toekomst. Ondanks een onderzoek hiernaar is deze 
toch nooit helemaal te voorspellen. Door een flexibiliteit in je plan in te bouwen kun je 
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alsnog reageren op een andere ruimtevraag dan voorspeld. De criteria dit de flexibiliteit van 
de varianten moeten toetsen zijn: Het plaatsingsgebied voor de PAC, de bodem en de 
fasering. In tabel 4.12 zijn de resultaten van de toetsing van de varianten aan de criteria 
voor de flexibiliteit opgenomen. 

Tabel 4.12 Uitkomst MCE cat. flexibiliteit 

variant s-waarde rangnummer 

bandstad 0,037 1 

grid -0,029 5 

landbouw -0,014 4 

ring 0,017 2 

vingers -0,011 3 

Uit tabel 4.12 blijkt dat de bandstadvariant ook in deze categorie het beste scoort. De 
ringvariant volgt kort daarop als tweede . De landbouw- en de vingersvariant scoren ong
eveer even slecht. De gridvariant scoort duidelijk het laagste. 

4.5.4 Verstedelijking 

De categorie verstedelijking toetst de varianten op de huidige voornaamste ruimtevraagstuk
ken, namelijk: wel of niet aansluiten op de Randstad en het mobiliteitsvraagstuk . De criteria 
dit voor deze categorie gelden zijn: De verbindingen onderling, de verbindingen met 
Nederland, de kortste afstand tot de Randstad en de oppervlakte verder dan 50 km van de 
Randstad . In tabel 4.13 zijn de resultaten van de toetsing van de varianten aan de criteria 
voor de verstedelijking opgenomen. 

Tabel 4.13 Uitkomst MCE cat. verstedelijking 

variant s-waarde rangnummer 

bandstad -0,009 4 

grid 0,040 1 

landbouw -0,045 5 

ring 0,009 2 

vingers 0 ,005 3 

Uit tabel 4.13 blijkt dat de gridvariant in de categorie verstedelijking heel goed scoort. De 
ringvariant scoort daarna als beste, op de voet gevolgd door de vingersvariant. De band
stadvariant is de vierde en de landbouwvariant scoort veruit het slechtst in deze categorie. 
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4.6 Conclusies MCE 

Door de rangordes van de varianten van de verschillende categorieen te vergelijken, komt 
naar voren dat de bandstadvariant met drie keer de eerste plaats als beste naar voren. 
In tabel 4.14 zijn de rangordes van de varianten bij de verschillende categorieen gegeven. 

4. 14 Rangordes van de varianten t. o. v. de categorieen 

varianten bandstad grid landbouw ring vmgers 

duurzaamheid 1 4 5 3 2 

economie 1 5 2 3 4 

flexibiliteit 1 5 4 2 3 

verstedelij king 4 1 5 2 3 
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Kust Plaats lg pp totaal opmerkingen 

West- Schellingwoude 60 60 

land Durgerdam 198 20 218 

Uitdam 300 75 375 

De Nes vluchthaven 

Marken 78 85 163 

Monnikendam 1650 40 1690 

Katwoude 150 20 170 

Volendam 175 150 325 

Edam 150 100 250 

Scharwoude 40 40 

Hoorn 806 205 1011 

Wijdenes vluchthaven 

Broekerhaven 104 50 154 

Enkhuizen 1010 275 1285 

Andijk 730 120 850 

Medemblik 435 420 855 

Oude Zeug vluchthaven 

Den Oever 210 80 290 

Friese Makkum 730 450 1180 

kust Workum 1035 210 1245 

Hindelopen 562 230 792 

Stavoren 645 435 1080 

Laxum ondiepe haven 

Lemmer 1615 160 1775 

Flevo- Urk 100 290 390 
land 

Rand- Amsterdam 125 14 139 

meren Muiden 21 1 50 261 

Naarden 1480 220 1700 

Huizen 1036 160 1196 

Eemnes 200 40 240 

Bunschoten 355 5 360 

Spakenburg 180 50 230 

Nijkerk 210 130 340 

Nulde 350 25 375 

Ermelo 410 80 490 

Harderwijk 740 200 940 

Elburg 355 250 605 

Roggebotsluis 200 20 220 

Vollenhove 120 80 200 

Blokzijl 60 130 190 

Kuinre 60 25 85 

Kampen 423 35 458 

Totaal 17298 4929 22227 
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Parameter Getoetste Eenhe,d Waterkwaliteitsdoelstelling 
grootheid 

grenswaarden oppervlakte- zwemwater water voor water voor schelp-
voor opper- water voor de karper- zalm- dierwater 
vlaktewater bere,ding van acht1gen achtigen 

drinkwater 

Algemene parameters 

Zuurgraad p pH 6 5-9,0 6,$-9,0 6.5- 9.0 6.5-9.0 6.5-9.0 7,5-9.0 
Zintuiglijke parameters natuurli jk natuurhjk natuurlijk natuurlij k natuurhJk 
Kleurintensiteit p 1) mg PVI 50 10 
Geurverdunningsfactor p 16 
Doorzicht 21 m 0.4 t .O 
Gesuspendeerde stof J ) mg/I 50 50 50 nat . 1" 30°'0 

Temperatuur p 'C 25 25 25 21 ,5 nat. • 2 C 
Temperatuur voortplantingsperiode p ' C 10 10 

~i~~~1~~f vermogen 
p mS/m 100 
p mg/I 5 5 5 6 7 7 

BZV p mg/I 7 10 6 
czv p mg/I 30 
Residueel chloor als HOCI p µg/I 5 5 

Bacteriologische parameters 

Thermotolerante colibacterien 51 MPN;ml 20 20 3 3 
Faecale streptococcen M MPN/ml 10 3 
Salmonellae 6) MPN/100ml 1 0 
Entero virussen p MPN/I 0 

Nutrienten en eutrofieringsparameters 

Nitraat-N p mg/I 10 
Nit riet-N p µg/I 300 100 
Totaal-stikstot z mg/I 2.2 
Totaal-fosfaat als P G µg/1 150 200 200 200 
Sulfaat p mg/I 100 100 
AmmoniaK-N p µg/I 20 20 20 

Ammonium-N p mg/I 1,2 0.8 0,8 
Ammonium-N< 10°c p mg/I 4 4 
Organisch gebonden stikstof p mg/I 2,5 
Chlorofyl-<'.I z µg/I 100 100 100 30 

Zouten 

Saliniteit g/kTI p 40 
Chloride mg I p 200 200 
Fluoride mg/I p 1,5 1 

Metalen r, 

Natrium mg/I p 120 
IJwr mg/I p 0,5 
Mangaan mg/I p 0,5 
Boor mg/I p 1 
Beryllium µg/I p 1 
Banum µg/I p 200 

Koper µg/I p 3 50 30 30 
Zink µg/I p 10 200 200 200 
Cadmium µg/I p 0,2 1,5 
Chroom µg/I p 20 50 
Nikkel µg/I p 10 
Load µg/I p 25 30 

Seleen µg/I p 10 
Kwik µg/I p 0,03 0,3 
Arseen µg/I p 10 20 
Cyanide µg/I p 50 

Organische microverontreinlgingen 

PAK-som µg/I p 0,2 
Fluorantheen µg/I p 0,07 
Organochoorpesticiden-som µg/I p 0,1 
Organochloorpesticiden-afzonderlijk µg/I p 0,05 
Overige pesticiden-som µg/I p 0,5 
Overige pesticiden-afzonderlijk µg/I p 0, 1 

Lindaan ng/I p 10 
Alfa-Endosulfan ng/I p 10 
Pentachloorfenol ng/I p 50 
Vluchtige organohalogeen verbindingen µg/I p 5 20 
Extraheerbare organochloorverbindingen µg/I p 10 
Anionische detergenten µgtl p 200 200 

Met waterclamp vluchtige fenolen µg/I p 5 10 
Cholinesteraseremmers µg/I p 0,5 1 
Minerale olie µg/I p 200 200 

I) Bij Schelpdierwater wordt de verhoging t.o. v. de natuurfijke waarde getoetst. 
2) Bij de grenswaarden het zomerhalfjaargemiddelde; bij Zwemwater het 10e percentiel . 
3) Bij Schelpdierwater het 90e percentiel; in de overige gevallen het jaargemiddelde. 
4) BiJ de grenswaarden geld!: genormahseerde beken, kanalen, w1elen en petgaten: 4 mg/I; stadswateren en sloten : 3 mg/I. 
5) Bij Schelpdierwater het 90e percentiel; in de overige gevallen de mediaan. 
6) Bij Zwemwater het 90e percentiel; in de overige gevallen de mediaan. 
7) Het betrett in alle gevallen het totaalgehalle in water. De grenswaarde geldt voor standaardwater met 30 mg/I zwevend stat. 

P: Het 9Qe percentiel. Bij doorzicht, zuurstof en pH-ondergrens het 1 Oe percentiel. G: Jaargemiddelde. Z: Zomerhalljaargemiddelde . M: Mediaan. 
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Ruimtelijke randvoorwaardenkaart 
Legenda Getekend door C.W.H.Cools Augustus 1997 SamengeSleld aan de 

hand van de volgende 

Vrije uitstroom 

Waterinlaat/spuilokatie 

Inlaat drinkwater 

Beroepsvaartroutes 

Pleziervaartroutes 

f\ documentatie 
~ Jachthaven capaciteit <500 boten :~.~1

~~;l'a~~water1<aar1 

Ondiepe vooroever Duin R.HA. val\ m.m.v. G. de Kaate en J. 
Nicolai [1985], Zuiderzeeproject in 

EJ Strand zakformaat, RIJP. 

Kramer J. en W. de Bruin (1992), Vetus lm!lllil havengids Nederland, W. H. Den Ouden 

Eillil Gebied voor speedboten/waterski' s Nv 

-

Provincie Friesland, Flevoland en 
N atuur Noordholland (1992), lnterprovinciaal 

beleidsplan IJsselmeer 1992. 

111111!11 mliD Biezen of riet 
1111111 Gebied voor wedstrijdzeilen mmmJ 

RPO (1987].J. van Donselaar, C.P. den 
Herder, H_R Huut, AL de Regt, J.W.A. 
van Veenen, J.W.G. Vvychers, De grote 
wateren: een ruimtelijke visie, VROM_ 

Sluizen I. Cultuurhistorische plaats 

Jachthaven capaciteit >500 boten B] Stedelijke nederzetting 
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Bijlage 5 De ruimtewinstmatrix 
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Op dijk- Op (schier) 

Op palen lichaam eiland Inpoldering 
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• recreatiegroen rond de grootste 
stedelijke ontwikkeling 

- uitvoeringstechnisch 
Voordelen ~akkeli~~/goedkoop 

- bmnend1Jk kunnen lager 

- recreatie bij de randmeren 
- bij oevers lage begroeiing 
- landinwaarts bosaanplant 

- Urk, Flevostad en HST 
beschennd tegen IJsselmeer 

--------------Nadelen - polder bij A'dam als laatste -ui~oeringstec~soh 
- natuur/recreatie in laatste fase mmder makkeliJk/~oe~oop 

(fase 2 en 3 volled1ge diJklengte) 
- polder bij A'dam als laatste 

Biila2e 6 De oresentatiebladen 

- natuur bij IJsselmeer 
- beschenning tegen storm, 

ijsgang en 'kwel' 

Delta Schuitcnbcck 
voorontwerp Delta Sc:huitcnbeet. 
I .naluurvricndclijkc dam 
2.randmecr 
3 .rictmoeru 

~~~· . .'.' .. ~ ~o
0
~~t::.=I Nuldc 

6 .wandclpad 
7 .hongclsport 
I .open uitcinde 

-uitvoeringstechnisch 
makkelijk/goedkoop 

- binnendijk kunnen lager 

- Urk, Flevostad en HST 
onbeschermd tegen 
IJsselmeer 

....--------\ 
\ \ 
\ \ 
\ --' 1.----

- stroken om wijdheid polder te breken 
- verbinding tussen de diverse groen-
gebieden (aansluiten op ecologische 
hoofdstructuur) 

-A'dam snel natuur/recreatie 

--------•Uitvoeringstechnisch moeilijk: (fase 
2 en 3 volledige dijk:lengte) 
- Urk, Flevostad en HST tang 
onbesohennd tegen IJsselmeer 
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Bij lage 7 Het plan 

Legenda plankaart 
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