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In de regio IJsselmeer/Markermeer spelen vele projecten die, nu of in de toekomst, van 
invloed kunnen zijn op de watersportmogelijkheden. De leden van het regioteam IJsselmeer/
Markermeer zetten zich in voor de behartiging van de watersport- en waterrecreatiebelangen. 
Doel is onder andere het behoud van het IJssel- en Markermeer als grootschalig en open 
vaarwater, waar het schoon, mooi en veilig genieten is van watersport en waterrecreatie.

Het IJsselmeergebied is van groot landelijk belang. De weidsheid en het open karakter van 
ruim water wordt hier ernstig bedreigd door ontwikkelingen a.g.v. klimaatverandering (o.a. de 
energietransitie. Hoogleraar Palmboom (vEesterenleerstoel) heeft ter bescherming van het 
gebied de “10 Gouden Regels voor het IJsselmeergebied”opgesteld. Het Watersportverbond 
omarmt deze visie.

 
Het regioteam IJsselmeer/Markermeer
Helaas is teamlid Dick Koopmans ons plotseling ontvallen. Dick was een aimabel en betrokken 
teamlid die vooral de belangen van de Friese kust in zijn pakket had. We missen Dick zeer 
en wensen zijn vrouw veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Voorts heeft teamlid 
Jaap Woltjer ons team verlaten. Jaap heeft zich vele jaren ingezet voor de belangen van 
de Flevolandse kust en heeft vanuit die hoedanigheid steeds weer geappelleerd tegen 
de aantasting van het weidse karakter van het IJsselmeergebied door “gebiedsvreemde” 
activiteiten als windturbines en de aanleg van eilanden.

De hierdoor ontstane vacatures zijn vanwege een evaluatie over taak en inhoud van de 
belangenbehartiging door het Watersportverbond aangehouden.

De bezetting van het Regioteam IJsselmeer/Markermeer is ultimo 2020 als volgt:

Dinand de Ridder    Regiovertegenwoordiger
Rijk van Bennekom
Hottem Veenstra

Door de beperkende maatregelen met betrekking tot de coronapandemie is het overgrote deel 
van het in- en externe overleg digitaal gevoerd en is, mede gelet op de zeer beperkte opkomst 
in voorgaande jaren en de herbezinning op werkgebied, taak en inhoud van de Regioteams 
afgezien van het organiseren van een jaarlijkse Regiovergadering.

In 2020 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Markerwadden
De 1e fase van de Markerwadden is in principe afgerond. Mogelijk worden in 2021 nog 2 eilanden 
aan de noordkant (tussen de Markerwadden en de Houtribdijk) aangelegd. Hierbij blijft de 
mogelijkheid van het “rondje markerwadden” bestaan.Verdere uitbreiding wordt door ons 
kritisch bezien en zal vooral afhangen van de resultaten van het onderzoek naar de effecten 
van de ingreep voor recreatief gebruik en de beoogde verbetering van de waterkwaliteit.

Flexibel Peilbeheer
In 2020 is de compensatieregeling formeel van kracht geworden. In totaal is € 12,2 miljoen 
beschikbaar voor mitigerende maatregelen in vorm van subsidie voor extra uitdieping in 
combinatie met regulier onderhoudswerk.
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Waterplantenoverlast
Door het Watersportverbond is in samenwerking met andere partijen de stichting Maaien 
Waterplanten IJmeer Markermeer opgericht en is ons regioteam is in het stichtingsbestuur 
actief. De geldmiddelen worden door de (regionale) overheden beschikbaar gesteld, de 
stichting coördineert (voorlopig) de maaiwerkzaamheden en is opdrachtgever, uiteraard 
voor zover de beschikbare middelen dit toelaten. Momenteel vindt er door de overheden in 
samenspraak met de stichting een nadere oriëntatie plaats over een meer structurele invulling.

Betonningsoverleg RWS
Ook in 2020 is er weer met RWS gesproken in het kader van het betonningsoverleg. Concreet 
zijn er afspraken gemaakt over de posities van de sportboeien, in het bijzonder de Sport B 
(Windpark Fryslan) en de Sport K (Waterplantenproblematiek. 

Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050
In 2020 is onder andere over onderstaande onderwerpen gediscussieerd. Naast deelname 
aan deze zgn. Platformdagen praten we als regioteam ook mee in het ROIJ (Regionaal Overleg 
IJsselmeergebied) en kunnen zo de belangen van de watersport en waterrecreatie naar voren 
brengen.

Energietransitie
In het jaarverslag van 2019 constateerden wij dat op het gebied van de energietransitie 
vooruitgang was geboekt. De discussies lieten zien dat er breed verzet is tegen (grootschalige) 
wind- en zonneparken. In de Energieverkenning IJsselmeergebied van januari 2019 is dit 
uitgesproken: zie rapport Palmbout. Helaas moeten we dat oordeel nu bijstellen, de invulling 
van de RES’en (Regionale Energie Strategieën) in met name de provincie Noord-Holland blijkt 
een grote interesse voor zonneparken in het IJsselmeergebied. Het spreekt voor zich dat we ons 
hiertegen verzetten.

Recreatie en toerisme
Begin 2020 is een begin gemaakt met een onderzoek naar Recreatie en Toerisme in het 
IJsselmeergebied. Helaas heeft corona hier haar tol geëist en is het onderzoek voor onbepaalde 
tijd stilgelegd. Aangezien de lokale planvorming (denk hierbij aan Oostvaardersoevers, 
Wieringerhoek en Kustvisies Fryslan en Lelystad) wel doorgang vindt komt dit mogelijk op 
gespannen voet te staan met de voortgang in de discussies rondom de totaalvisie in het kader 
van de gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050. Het kan naar onze mening niet zo zijn dat in 
een deelplan beslissingen genomen of keuzes gemaakt worden welke later strijdig blijken te 
zijn met de nog op te stellen spelregels van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050. Hierbij 
moet vooral gedacht worden aan kwesties rondom de energievraagstukken en natuurbehoud 
(Natura2000) en daaruit voortkomende opoffering van (vaar)water In het kader van de 
planvorming Wieringerhoek zijn er megalomane plannen voor een “IJsselmeerarchipel” (een 
eilandenrijk tussen Medemblik en Stavoren…) en een substantiële vergroting van de Kreupel 
(vogeleiland bij Andijk).
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Gedragscode bij wedstrijden en evenementen
Met Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt over het mijden van de VAL (Vaarweg Amsterdam 
Lemmer). Simpelweg komen de afspraken neer op “goed zeemanschap” en worden 
onnodige regels vermeden. De Gedragscode wordt bij de vergunningverlening automatisch 
meegezonden.

Plannen/aandachtspunten voor 2021
• Voortgaande discussies rondom het thema Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050.
• Participatie ontwikkelingsplaanen Wieringerhoek, Oostvaarderoevers, Flevokust.
• Actieve deelname waterplantenbestrijding (deelname Stichting maaien waterplanten 

Markermeer).
• Deelname ROIJ, Gebruikersoverleg, Betonningsoverleg.

Contact
Kijk voor meer informatie over het regioteam IJsselmeer/Markermeer en haar werkzaamheden 
op www.watersportverbond.nl. Heb je vragen over de werkzaamheden van het regioteam 
of dit jaarverslag? Neem dan contact op met regiovertegenwoordiger Dinand de Ridder via 
ijsselmeer@watersportverbond.com.

Windmolenpark in IJsselmeer


