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SCENARIO 1 - GROOT AMSTELMEER
1.1 SCENARIO OP HOOFDLIJNEN

Ontwikkel ideeën zijn: Antiverzilting drains tegen zoute kwel, ter bestrijding van
blauwalg en recreatie het creëren van een watergolf voor watersport, het maken van
een natuurstrook met daarbij eilandjes voor vogels, het maken van recreatiezones voor
het watersporten, een duikschool.

KLIMAATADAPTIEVE
WATERHUISHOUDING

Rol van het Amstelmeer: Het Amstelmeer blijft een zoetwaterbuffer ten behoeve van
de landbouw en fungeert als recreatiehotspot. We ontwikkelen een specifieke zonering
waarbij een functiescheiding wordt gerealiseerd. Er is een duidelijke afbakening van
natuur en recreatie dit is ook zichtbaar in het fysieke leefklimaat.

REACTIEF BEHOUDEND
WATERBEHEER

We leven in en maakbare wereld. Problemen kunnen we technisch oplossen en
controleren. Ook in de toekomst zijn slimme technische oplossingen denkbaar om de
functie van het Amstelmeer in het gebied te kunnen continueren. In dit scenario is
een minimale inzet op natuurherstel en reactief behoudend waterbeheer. Er worden
kunstmatige aanpassingen gedaan waarbij het watersysteem niet met de natuur mee
beweegt.

MAXIMALE INZET OP
NATUURHERSTEL

MINIMALE INZET OP
NATUURHERSTEL

Investering waterbeheer
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1.2 EFFECT OP AMSTELMEER
Een twee keer zo groot Amstelmeer betekent veel voor de activiteiten van het meer.
Waar in de huidige situatie een concurrentie lijkt te bestaan tussen de recreatieve
voorzieningen enerzijds en natuurontwikkeling anderzijds, biedt een twee keer zo
groot amstelmeer ruimte voor zonering. De noordzijde, langs de waddenkust, zal verder
ontwikkeld worden voor natuur met ecologische oevers en vogeleilanden. De zuidzijde
zal verder ontwikkeld worden als recreatiegebied. Nieuwe eilanden bieden kansen
voor kleinschalige groepen vakantiewoningen op het water, of aanlegplekken voor
watersporters. Het midden van het meer blijft open, zodat ruimte voor windsurfers en
kitesurfers gegarandeerd blijft.
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1.3 ECOLOGIE
Het waterlichaam Amstelmeer wordt fors groter. Dat is primair een voordeel voor de
waterberging maar het biedt ook kans om structuren onder water aan te brengen die
de toestand van goede macrofauna, vissen en waterflora, verbeteren. De ecologie
van het water en de oevers zal daarbij dichter bij het voor de KRW gewenste niveau
komen. De aan te leggen eilanden betekenen eveneens een vergroting van het rust en
fourageer gebied voor wad- en weidevogels en vormt in die zin ook een verbinding met
het Wad.
De belangrijkste drukken op de waterkwaliteit (hoge fosfaatbelasting, uitspoeling van
bestrijdingsmiddelen) veranderen niet wezenlijk in dit scenario.

Broedeilanden langs
de kust

Deel Amstelmeer
voor natuur

Vluchtplaats voor wadvogels

grote karekiet
rietzanger

ZOET

ZOUT
AKKERLAND
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OPEN WATER

KWELDER

WADPLAAT

WADGEUL

1.4 WATER

1.5 LANDBOUW

Het Amstelmeer wordt twee keer zo groot als zijn huidige vorm waardoor de
zoetwaterbuffer in het gebied groter wordt. Bij een vergroting van het Amstelmeer,
zal in beginsel extra toevoer vanuit het IJsselmeer nodig zijn. De netto waterstromen
blijven richting Amstelmeer gaan, maar worden minder groot. De tegendruk door de
grotere watermassa zal toenemen, wat zal bijdragen een afname van de zoute kwel.
In het vergrote Amstelmeer zal het diepere deel naar verhouding groter moeten zijn
dan in de huidige situatie om bezinking van voedingsstoffen te bewerkstelligen. Het
waterbeheer is erop gericht dat de stijgende zeespiegel door dijkverzwaring onder
controle blijft. Bemalen en aanvoer blijft nodig om het water van zodanige kwaliteit te
houden dat het voor de heersende vormen van landbouw geschikt is.

Er zal landbouwareaal verdwijnen ten faveure van de aanleg van het vergrote Amstelmeer,
de verbreding van de oude kreken en natuurvriendelijke oevers. Het Amstelmeer wordt
uitgebreid primair over de landbouwgronden die onderhevig zijn aan verzilting. Uiteindelijk
gaat circa 12 km2 akkerland verloren in dit scenario en verdubbelt het Amstelmeer in
oppervlakte. Het gaat om akkerland waar nu hoofdzakelijk aardappelen, suikerbiet en
tarwe worden verbouwd. De vergroting van het Amstelmeer betekent wel een goede
borging van de zoetwaterbeschikbaarheid, waar de landbouw van profiteert.

Investering waterbeheer

extra
gemaalcapaciteit
voor piekafvoer

2x zo groot
amstelmeer als
zoetwaterbuffer

Antiverziltingsdrainage
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1.6 RECREATIE
Het Amstelmeer wordt een recreatieve hotspot. Dat betekent dat grootschalige
verblijfsrecreatie mogelijk is, bijvoorbeeld een deels drijvend vakantiepark met
200 recreatiewoningen en daarnaast diverse kampeermogelijkheden (circa 100
plekken). Het toevoegen van een waterskibaan is mogelijk in dit scenario. Daarnaast
voorziet dit scenario in een uitgebreide ‘upgrade’ van de recreatieve netwerken in
het gebied: het sloepen-, wandel- en kanonetwerk. In het gebied openen meerdere
horecagelegenheden de deuren, zij kunnen zowel voorzien in de behoeften van de
verblijfsrecreanten en als in die van de dagrecreanten.

Kleinschalige
voorzieningen langs
grote kanalen
Recreatieve hotspot
rond Amstelmeer

WATERRECREATIE

LANDRECREATIE

VERBLIJFSRECREATIE
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1.7 ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

1.8 WOON EN LEEFKLIMAAT

De toenemende recreatieve mogelijkheden door de uitbreiding van het Amstelmeer
en uitgebreide mogelijkheden voor dag- en verblijfsrecreatie (vakantiewoningen
en kamperen) geven een impuls aan de werkgelegenheid en de economie rond het
Amstelmeer. Voor de werkgelegenheid betekent de verblijfsrecreatie de creatie van
circa 70 arbeidsplaatsen. De bestedingen van de verblijfsrecreanten zijn jaarlijks bijna
3,5 miljoen euro. Het vakantiepark levert daarin de belangrijkste bijdrage. De overige
recreatieve voorzieningen trekken met name dagrecreanten die gebruik maken
van de horeca en de kleinere voorzieningen. Deze voorzieningen zorgen voor extra
bestedingen in het gebied van circa 1,1 miljoen euro.

In dit scenario zijn er geen grote autonome ontwikkelingen die het woon- en
leefklimaat veranderen. De ontwikkeling van het woon- en leefklimaat in de regio zal
dan ook volgend zijn op de trends die zich landelijk voor doen. Wel biedt een vergroot
Amstelmeer ruimte voor een klein aantal exclusieve woningen aan het water en zorgt
een vergroot Amstelmeer voor een impuls in de recreatieve voorzieningen in de regio.
Tegelijkertijd betekent een vergroot Amstelmeer ook dat een aantal woningen die nu op
de locatie van uitbreiding liggen, verloren zullen gaan en elders teruggebouwd dienen
te worden.

Tegenover de positieve effecten van de verblijfsrecreatie staat het verlies agrarische
gronden door de uitbreiding van het Amstelmeer en de uitbreiding van het
krekensysteem. Het verlies van circa 12 km2 aan akkerland leidt tot een derving van
opbrengsten voor de landbouw van 5 miljoen euro per jaar.
Dit betekent dat de extra bestedingen van de recreatie de economische schade als
gevolg van de landbouwverliezen nadert, maar er per saldo dus sprake is van een
negatief effect.

Bestedingen totaal gasten per jaar (in mln euro) 0,2
Directe TW totaal bestedingen gasten per jaar (in 0,1
mln euro)
Indirecte TW (in mln euro)
0,1
Totale TW

0,1

Directe arbeidsplaatsen obv totaal bestedingen 3,6
gasten
Indirecte arbeidsplaatsen
1,4
Totaal arbeidsplaatsen

5,0

scenariostudie Amstelmeer

11

1.9 SCENARIO OP KORTE LANGE TERMIJN
De realisatiekosten op de korte termijn zijn in dit scenario beperkt. Het waterbeheer
blijft op de korte termijn gelijk en vraagt geen grote aanpassingen.
Dit scenario is voor de lange termijn waarschijnlijk minder robuust dan de overige
scenario’s. In de toekomst leidt dit scenario mogelijk tot omvangrijke (in schaal) en
kostenintensieve oplossingen voor de bemaling van het gebied. Met een stijgende
zeespiegel en de wens om vast te houden aan de huidige situatie is het wellicht
noodzakelijk aanvullende hoogwaterbeschermingsopties (kunstwerken) te realiseren
of om intensiever te bemalen. Hierdoor zal de energievraag ook toenemen. Naast het
feit dat zowel de aanleg van kunstwerken, als intensievere bemaling kostenverhogend
werkt, is het ook nog de vraag of het maatschappelijk gezien wenselijk is (gezien de
klimaatverandering en energietransitie).

2. HUIDIGE PROJECTEN IN SCENARIO 1
IJsselmeerkustontwikkeling/MIRT Wieringerhoek: Vispassages bij gemalen. Hevels
voor zoetwater naar Amstelmeer, vispassages?

MKBA N77: N77 biedt kansen voor ontwikkeling recreatie aan zuidzijde Amstelmeer.
Juist noordkant wordt rustiger qua verkeer.

Streefbeeld ontwikkeling Den Helder/Building with Nature: Extra broedeiland als
compensatie

NZ kust ontwikkeling: -

Wieringermeer / Agriport: Hoogsalderend voedsel blijft basis voor verder
specialisatie agriport
Wadden: uitkijkpunten langs wad, via attracties natuur zo goed mogelijk beleefbaar
maken. vismigratie via balgzandkanaal mogelijk, zoals zout niet ot amstelmeerkomt
Dijkversterking Den Oever - Den Helder: past binnen scenario
zonnepark oostoever:
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Inspirerend voorbeeld: De ontwikkeling van natuur in dit scenario beperkt zich tot een aantal kleine gerichte ingrepen die bewezen effectief zijn. Een goed voorbeeld van een dergelijke
ingreep is het vogelbroedeiland in de balgzand polder die duidelijk meerwaarde vormt voor de natuur buitendijks. In dit scenario kan worden voortgebouwd op het succes van het
vogelbroedeiland door op een aantal locaties extra vogeleilanden te realiseren.
scenariostudie Amstelmeer
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Amstelmeer zonder eilandjes

Verblijfsrecreatie camping

Nieuwe vaarroutes

Versterkte dijk

Landbouw naar 1/6 rotatie

Uitkijkpunten

Aanlegsteigers/vissteigers

Waterbuffers

Andere vormen van landbouw zoals
strokenteelt

Waterrecreatie

vogelbroed eiland

Verbeterde gemalen
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Natte teelt bijv. krabben
Zout tolerante teelt

SCENARIO 2 - WATERSPONS
2.1 VISIE OP HOOFDLIJNEN

Ontwikkel ideeën zijn: waterbuffers met natuurlijke oevers, brede watergangen als
waterbuffer en voor recreatievaarroutes, het toevoegen van verblijfsrecreatie en een
nieuwe haven.

KLIMAATADAPTIEVE
WATERHUISHOUDING

Het Amstelmeer blijft een zoetwaterbuffer, echter in dit scenario vormen de
verschillende waterbergingen in het landschap voor een aanvulling van deze functie
voor het opvangen van water, verspreid over het hele gebied.

REACTIEF BEHOUDEND
WATERBEHEER

In dit scenario wordt een beeld geschetst waarin klimaat adaptieve waterhuishouding
een rol speelt. Het Amstelmeer is niet langer de enige zoetwater buffer. Er worden
in het landschap verschillende waterbergingen gerealiseerd met natuurlijke oevers
en alle watergangen worden verbreed. Daarnaast wordt een meer duurzame vorm
van landbouw bedreven waarbij de 1/6 rotatie zorgt dat er meer vocht kan worden
vastgehouden in de bodem. De waterbuffers worden gezamenlijk beheerd waarbij het
water wordt verdeeld over de verschillende agrariërs.

MAXIMALE INZET OP
NATUURHERSTEL

MINIMALE INZET OP
NATUURHERSTEL

Investering waterbeheer
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2.2 EFFECT OP AMSTELMEER
Hoewel het Amstelmeer op het oog in dit scenario weinig lijkt te veranderen, betekent
met name de extensievering van de landbouw een flinke kwaliteitsimpuls voor het meer.
Door de sterk verminderde uitspoeling van nutriënten zal de blauwalg problematiek
in de loop van de tijd afnemen. Hierdoor wordt het meer zowel interessanter voor
recreatie, door de verbeterde kwaliteit van het zwemwater, als voor de natuur.

scenariostudie Amstelmeer
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2.3 ECOLOGIE
In dit scenario is natuurontwikkeling ondergeschikt aan de landbouw. Er worden geen
landbouwgebieden opgeheven voor natuur. Wat aan natuurontwikkeling gedaan wordt,
is het aanleggen van akkerranden, en schoner water als gevolg van adaptieve landbouw.
De belangrijkste drukken op de waterkwaliteit (zoute kwel, hoge fosfaatbelasting,
uitspoeling van bestrijdingsmiddelen) nemen daardoor af. De ecologie van de oevers
blijft in dit scenario gelijk en dat is beneden het voor de KRW gewenste niveau. Wel legt
het schonere water een basis voor een hoger potentieel, maar er zijn in dit scenario
geen maatregelen voorzien die de structuur onder water, nodig voor ontwikkeling van
een goede macrofauna, vissen en waterflora, verbeteren. De aanleg van vispassages zal
zorgen voor wel betere migratieroutes. Het fourageer gebied voor wad- en weidevogels
wordt niet groter. In dit scenario is er wel een kleine plus op de biodiversiteit te
verwachten vanwege bloemrijke akkerranden en de bijbehorende soortenrijke insecten
populatie. Mogelijk resulteert ook dit in een reductie van bestrijdingsmiddelen in de
bollenteelt doordat natuurlijke vijanden van plaagsoorten zich in deze akkerranden
kunnen verbergen.

natuurvriendelijke
oevers

grutto
patrijs

ZOET

ZOUT
AKKERLAND
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KREEK

OPEN WATER

KWELDER

WADPLAAT

WADGEUL

2.4 WATER

2.5 LANDBOUW

De basis van dit scenario ligt in het verbreden van de oude kreken waardoor meer
tegendruk gegeven kan worden aan de zoute kwel, maar vooral in de zelfvoorzienende
landbouw waar het de waterbehoefte betreft. Dit betekent beter water vasthouden
op de percelen, bodemverbetering en aanleg van kleine waterreservoirs op de eigen
gronden en een minder grote watervraag van buitenaf. Strokenteelt, organische
bemesting, grondverbetering, om verdichting tegen te gaan en het eens in de zes
jaar wisselen van gewassen op de landbouwpercelen leiden tot beter benutten en
vasthouden van de voedingsstoffen. Dit wordt nog beter als eens in de zes jaar een
akker uit de productie wordt genomen. Bovendien zorgen deze maatregelen voor
minder gebruik van water, nutriënten en bestrijdingsmiddelen en dus ook afspoeling
naar het oppervlaktewater met een positief effect op het bekhalen van KRW doelen.

Dit scenario heeft weinig invloed op de omvang (in oppervlakte) van de landbouwsector.
Het waterbeheer voor de agrarische bedrijven gaat uit van de kracht van de bodem door
lokale waterreservoirs te realiseren en deze adaptief in te zetten. Het waterbeheer is
er tevens gericht op om voldoende water van voldoende kwaliteit voor de verschillende
teelten te leveren. Er is minimaal areaalverlies ten behoeve van akkerrandbeheer, maar
de akkers worden minder intensief inzet door een lagere rotatiesnelheid. De agrarische
bedrijven blijven in de huidige vorm en omvang behouden maar vragen door de andere
rotatiesnelheden wel (beperkte) aanpassingen in de bedrijfsvoering. Deze vorm van
beheer gaat ervan uit dat de landbouwsector op termijn klimaatbestendiger kan
produceren door de inzet van innovatie technieken.

Investering waterbeheer

dobbes voorzien
boeren van water

Alle watergangen
zijn verbreed
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2.6 RECREATIE
In dit scenario worden bestaande recreatieve mogelijkheden van het Amstelmeer
versterkt. Dit gebeurt in harmonie met de bestaande functies van het gebied. Het
gebied verandert niet ingrijpend maar recreatieve functies worden op subtiele wijze
toegevoegd. Dit gebeurt onder meer door de aanleg van vissteigers en aanmeerpunten
en kleine eilanden in het Amstelmeer die toegankelijk zijn voor recreatiedoeleinden.
Een optie is om ook een waterskibaan toe te voegen. De grootste economische impacts
zijn te verwachten van extra voorzieningen voor verblijfsrecreatie. Bij dit scenario
passen echter geen grootschalige ontwikkelingen, maar wel een kleinschalige camping
van circa 50 plaatsen.

WATERRECREATIE

LANDRECREATIE

VERBLIJFSRECREATIE
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Versterken
bestaande plekken
langs Amstelmeer

Recreatieve dooradering voor fietser
en wandelaar

2.7 ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

2.8 WOON EN LEEFKLIMAAT

De werkgelegenheid en economische activiteit neemt in dit gebied licht toe ten
opzichte van de huidige situatie. De belangrijkste toegevoegde economische activiteit
in het gebied is een kleinschalige camping met circa 50 plekken. Deze camping
zorgt enerzijds voor omzet van bedrijven waar de recreanten hun geld uitgeven.
Anderzijds zorgt een camping voor werkgelegenheid in de vorm van arbeidsplaatsen.
De bestedingen verblijfsrecreanten van een camping zijn circa 0,2 miljoen euro per
jaar. Een camping van circa 50 plekken levert voor de werkgelegenheid in totaal 5
arbeidsplaatsen op. Het toevoegen van een camping kost ruimte en daarmee verliest
deze ruimte de huidige functie van het gebied. De impact hiervan is naar verwachting
beperkt omdat het om een beperkt oppervlakte gaat. Naar verwachting zijn de overige
extra recreatieve functies te beperkt om een substantiële invloed op de toegevoegde
waarde of arbeidsplaatsen te zijn.

In dit scenario zijn er geen grote autonome ontwikkelingen die het woon- en leefklimaat
veranderen. De ontwikkeling van het woon- en leefklimaat in de regio zal dan ook volgend
zijn op de trends die zich landelijk voor doen. Wel zorgt de extensivering van de landbouw
en het verbreden van de watergangen ten behoeve van de sponswerking van het gebied,
voor meer kleur op de akkers en een diverser landschap. Hierdoor wordt het gebied
recreatief interessanter en ontstaat een fijner leefklimaat, waarbij bewoners nauwer in
contact staan met het landschap.

De wijziging van intensieve landbouw naar een meer extensieve vorm van landbouw zal
in de eerste paar jaar zorgen voor een afname van de opbrengsten van de landbouw.
Deze afname zal naar verwachting op termijn worden gecompenseerd door hogere
opbrengsten dankzij een verbeterde bodem en het klimaat adaptieve karakter van de
grond en landbouw (door minder intensief gebruik van de bodem en uitgaan van de
kracht van de bodem in het waterbeheer). De visserij blijft in de huidige vorm behouden
maar ondervindt mogelijk hinder van de lichte toename in recreatieve activiteiten in het
Amstelmeer.

scenariostudie Amstelmeer
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2.9 SCENARIO OP KORTE LANGE TERMIJN

2.10 HUIDIGE PROJECTEN IN SCENARIO 2

Kosten voor de aanleg en behoud van een eiland en het omvormen van landbouwgrond
naar water/natuur zijn hoog en worden daarom op -3 geschaald. Extra dijkring nodig en
extra kunstwerken

IJsselmeerkustontwikkeling/MIRT Wieringerhoek: -

Het Amstelmeer inzetten als waterbuffer kan ervoor zorgen dat grote waterbeschermingsof waterbergingsprojecten uitblijven. Omvangrijke projecten voor het waterbeheer
kunnen daarmee worden voorkomen. Ook zullen de (energie)kosten voor bemaling
omlaag gaan waardoor dit scenario op de lange termijn beter scoort dan scenario 1 en 3.

Wieringermeer / Agriport: verleggen focus op kringlooplandbouw

MKBA N77: -

NZ kust ontwikkeling: -

Wieringermeer / Agriport: -

Wadden: 2x zo groot amstelmeer biedt kansen voor nieuwe vogeleilanden langs
noordoever amstelmeer. vismigratie door zoetzoutgradient in balgzandkanaal
aansluiting op kleinere waterlopen verbetert verbinding vissen
Dijkversterking Den Oever- Den Helder: past binnen scenario

zonnepark oostoever:
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Inspirerend voorbeeld: Bollenboer John Huiberts verbouwd zijn bollen op biologische wijze. Belangrijk uitgangspunt in zijn bedrijfsvoering is de bodem. Door het organische stofgehalte
in de bodem te verhogen, is de bodem beter in staat om water vast te houden en weerbaarder voor piekbuien en perioden van droogte. Daarnaast boert John Huiberts natuurinclusief.
Vogelakkers, akkerranden en gemengde groenbemesters zorgen niet alleen voor het verbeteren van de bodem en het verlagen van de plaagdruk, maar ook voor een verbetering van
de biodiversiteit in het hele gebied.
scenariostudie Amstelmeer
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Amstelmeer met meerdere
natuureilanden
Kreken verbreed met flauwe natuurlijke
oevers en rietlanden

Natuur langs de dijk

brakke vegetatie

Visvlonder/aanlegsteiger

Recreatieve vaarroutes

Locatie ideaal wad en weidevogels

Vogeluitkijkpunt

Zwemlocatie

Aanlegsteiger

Akkerranden met bomenlanen

Verbetering onder water milieu

Verblijfrecreatie camping

Recreatieve wandelroutes

Bouwplan akkerbouw naar 1 op 6
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SCENARIO 3 - WERELD VAN KREKEN
3.1 VISIE OP HOOFDLIJNEN

Fijnmazig netwerk van kreken en waterlopen

•

Het Amstelmeer is onderdeel van het fijnmazige netwerk

•

Voor water ligt de focus op beschikbaarheid zoet water voor landbouw

•

Wieringen krijgt door verbreding Amstelmeerkanaal meer een eiland uitstraling

•

Recreatie gericht op natuurbeleving

KLIMAATADAPTIEVE
WATERHUISHOUDING

•

REACTIEF BEHOUDEND
WATERBEHEER

In dit scenario maak je een extensieve natuurzone door middel van een kreken en
waterlopen structuur. Er komt een fijnmazig netwerk van water waarbij niet alleen de
hoofdkreken maar ook de zijkreken opnieuw worden ingericht. Door natuurlijke mest
en ander maaibeheer komt er meer variatie en wordt het oude krekenlandschap deels
weer in ere hersteld. Binnen deze gedachte krijgt het Wieringerrandmeer opnieuw een
plek in het gebied. Het natuurbeheer is leidend ten aanzien van landbouw. Er komen
kleine hotspots om de natuur optimaal te kunnen beleven (vogelkijkhut Stellendam).

MAXIMALE INZET OP
NATUURHERSTEL

MINIMALE INZET OP
NATUURHERSTEL

Investering waterbeheer

scenariostudie Amstelmeer
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3.2 EFFECT OP AMSTELMEER
Het Amstelmeer vormt in dit scenario het hart van een wijd vertakkend natuurgebied
met kreken, broekbossen en rietoevers. De nu vaak nog harde oevers van het
Amstelmeer worden in dit scenario veel zachter en krijgen een geleidelijke overgang
van bos, naar rietland tot openwater. Via het balgzandkanaal en het Amstelmeerkanaal
vormt het Amstelmeer een migratieroute voor vissen tussen het IJsselmeer en de
Waddenzee. Hierdoor zal het Amstelmeer soms brakker worden dan in de huidige
situatie. De bufferfunctie voor zoetwater blijft echter gegarandeerd, doordat in de
kreken meer water gebufferd zal worden.
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3.3 ECOLOGIE
In het Amstelmeer zullen structuren onder water de soortenrijkdom van macrofauna,
vissen en waterflora, verbeteren. Langs de bestaande kreken worden natuurvriendelijke
oevers en bredere rietlanden aangelegd net als in de ere herstelde zijkreken. De
ecologie van het water en de oevers zal daarbij dichter bij het voor de KRW gewenste
niveau komen. De opengegraven kreken betekenen eveneens een vergroting van het
rust- en fourageer gebied voor wad- en weidevogels.
De belangrijkste drukken op de waterkwaliteit (zoute kwel, hoge fosfaatbelasting,
uitspoeling van bestrijdingsmiddelen) verkleinen door een minder intensief gebruik door
de landbouw, wat eveneens een goede uitwerking op de waterkwaliteit heeft.

verbrede kreken
met broekbos en
rietoevers
verbinding met
akkerrand

witvleugelstern
rietgors
snor

ZOET

ZOUT
AKKERLAND
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KREEK

OPEN WATER

KWELDER

WADPLAAT

WADGEUL

3.4 WATER

3.5 LANDBOUW

In dit scenario wordt vastgehouden aan het beschikbaar houden van zoet water ten
behoeve van de landbouw. Dat betekent door een stijgende zeespiegel op termijn
harder en meer pompen voor voldoende tegendruk tegen zoute kwel en hogere dijken
voor de hoogwaterveiligheid. (alternatief 3b met iets progressiever waterbeleid is deze
verantwoordelijkheid op termijn bij de landbouw zelf leggen; de plekken met sterke
kweldruk zullen dan stukje bij beetje minder interessant worden als landbouwgrond).
Het waterbeheer is in dit scenario behoudend in die zin dat er geen aanpassingen
van de landbouw zoals in scenario 2 worden gevraagd, maar dat sprake is van een
meer conventionele landbouw in een sterk raamwerk van waternatuur. Door kleine
aanpassingen aan de landbouw in delen van het gebied (bv grondverbetering om
verdichting tegen te gaan en water beter vast te houden), en het gedeelte tussen
de twee westelijke kreken in te richten als wetland zal het water schoner worden.
De Natuurvriendelijke oevers en rietlanden langs de kreken dragen daar verder aan
bij. De waterstromen zullen variëren van richting in de verschillende seizoenen en de
dwarsverbindingen tussen de ‘takken’ zullen tot gevolg hebben dat het water beter in
het gebied blijft. De netto afvoer blijft nodig om verzilting het hoofd te bieden.

De extensieve natuurzones langs de kreken en het graven van zijkreken gaan ten koste
van het landbouwareaal. Met name de akkerranden zullen verdwijnen ten gunste van de
natuurlijke oevers en brede rietlanden. Door de focus op de natuur zal de bedrijfsvoering
van de landbouw een transitie doorgaan: het natuurlijk maaibeheer zal niet alleen langs
de kreken worden toegepast maar ook op de akkers, agrariërs zullen meer gebruik maken
van natuurlijke bemesting en de akkers worden minder intensief ingezet waardoor de
productie daalt. Om de natuurwaarde verhogen langs de akkers kan de landbouw ook de
transitie richting biologische landbouw inzetten.

Investering waterbeheer

minder aanvoer vanuit
IJsselmeer

water
vasthouden

waterkwaliteit
verbeterd
rietoevers
zuiveren water

scenariostudie Amstelmeer

29

3.6 RECREATIE
Het verbreden en bevaarbaar maken van het Wieringenrandmeer zal er voor zorgen
dat het eiland Wieringen herontdekt wordt als eiland. Recreatiemogelijkheden zijn
vooral gericht op natuur. Voorzieningen die daarbij horen zijn wandelpaden, fietspaden,
natuureducatieplekken, aanlegsteigers en een kleine natuurcamping. Deze recreatieve
voorzieningen zijn meer gericht op de natuurliefhebbende recreant en zal daardoor
(deels) een andere doelgroep aanspreken dan de voorzieningen in scenario 1 en 2

Ontwikkeling
Eiland Wieringen

Natuureilanden
Amstelmeer
kleinschalige
recreatie langs
kreken

WATERRECREATIE

LANDRECREATIE

VERBLIJFSRECREATIE
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3.7 ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

3.8 WOON EN LEEFKLIMAAT

De werkgelegenheid en economie verandert beperkt in dit scenario. Omdat
natuurbeheer leidend is, wordt een beperkt deel van de landbouwgronden
omgevormd en zorgt voor een lichte afname van de werkgelegenheid (minder grond
te bewerken). Een toenemend aantal recreanten zorgt mogelijk voor toenemende
economische activiteit. De activiteiten richten zich hoofdzakelijk op de natuur en
genereren daardoor beperkte extra bestedingen. Bij elkaar bezien zal dit scenario
vanuit de recreatieve voorzieningen gezien geen grote impact op de economie en
werkgelegenheid teweegbrengen.

Door het ontwikkelen van de kreken tot robuuste natuurgebieden zorgen voor een
impuls in het woon- en leefklimaat in het gebied. Door de ontwikkeling van de kreken
heeft in dit scenario elk dorp een adres direct aan de natuur. Dit heeft niet alleen
een positief effect op de gezondheid van de bewoners, die eerder geneigd zijn om
een rondje te lopen of de natuur in te trekken, maar ook op de WOZ-waarde in het
gebied. Met de ontwikkeling van een natuurzone aan de zuidkant van Wieringen, wordt
Wieringen weer echt een eiland. Samen met het verleggen van de N99 naar de zuidzijde
van het Amstelmeer krijgt de leefbaarheid op het eiland een flinke impuls.

Het verdwijnen van akkerranden in de landbouw zorgt daarnaast wel voor substantiële
veranderingen in het gebied. In totaal gaat het om circa 15 km2 akkerrand dat verdwijnt
in de kreken, natuurlijke watergangen of de plasdraszone langs het IJsselmeer en het
Balgzand. Omdat het om akkers door het gehele gebied gaat, nemen we aan dat de drie
meest voorkomende gewassen zijn die verdwijnen. Door dit natuurlijke oeverbeheer
ontstaat er een economische schade van bijna 10 miljoen euro. De hoogste
economische schade wordt veroorzaakt door de afname van de bloembollenteelt.
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3.9 SCENARIO OP KORTE LANGE TERMIJN
De realisatiekosten op de korte termijn zijn afhankelijk van de maatregelen die genomen
worden voor de ontwikkeling van het fijnmazige netwerk.
Omdat er wordt vastgehouden aan zoetwater in het systeem zal dit systeem op de lange
termijn minder robuust zijn dan de scenario’s 2 en 4. Dit heeft niet alleen te maken met
het fijnmazige netwerk van waaruit water kan infiltreren, ook de toenemende kwel zorgt
voor toenemende verzilting. Het tegengaan van die verzilting zal op termijn veel kosten
met zich meebrengen om dat systeem te behouden en daardoor wordt dit scenario
hiervoor als minder robuust beoordeeld.

3.10 HUIDIGE PROJECTEN IN SCENARIO 3
IJsselmeerkustontwikkeling / MIRT Wieringerhoek : Bufferzone langs IJsselmeer
plasdras. eilanden en ondieptes in het ijsselmeer voor de kust . grote vispassage
tussen ijsselmeer en waddenzee via amstelmeerkanaal en balgzandkanaal
MKBA N77: Wieringen meer ontwikkeld als waddeneiland. Downgrade N99 past in die
strategie. N77 scenicroute die kreken doorsnijdt? of ook verder zuidelijk om knelpunt
te voorkomen
Streefbeeld ontwikkeling Den Helder/Building with Nature: zoet zout verbinding via
balgzandkanaal. invloed op energiehub?

NZ kust ontwikkeling: -

NZ kust ontwikkeling: Verspreiding recreatieve voorzieningen in het gebied. link met
waddenkust? verziltingsgebieden waddenkust ook ontwikkelen voor natuur > als
achterland Hondsbosche zeeweering
Wieringermeer / Agriport: verleggen focus op kringlooplandbouw

Wadden: vismigratie door zoetzoutgradient in balgzandkanaal aansluiting op kleinere
waterlopen verbeterd verbidning vissen. Verlengen vismgiratie naar ijsselmeer via
amstelmeerkanaal.bleeving natuur gericht op zoete kreken
Dijkversterking Den Oever - Den Helder: Geen dijk, maar natuurlijk gradient naar
wieringen (keileembult)
zonnepark oostoever:
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Inspirerend voorbeeld: Het landschap van besloten kreken is de drager van het gebied in dit scenario. De recreatieve voorzieningen sluiten aan op de natuurervaring langs de kreken. De
recent getransformeerde camping ‘t bos roept’ sluit aan op deze vorm van recreatie, met bijzondere overnachtingslocaties waarin de verbinding met de natuur en het buitenzijn wordt
gezocht. Een camping die bovendien niet alleen bereikbaar is via het land, maar juist ook via het water.
scenariostudie Amstelmeer
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Waddenlandschap binnedijks
met kreken en zandplaten

Locatie ideaal voor wad en weidevogels

Zilte natte teelt

Verbetering onder water milieu

Overgang zilte teelt naar
zouttollerant

Kans op bijzondere vegetatie
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Nieuwe recreatieve haven

Vogeluitkijkpunt

Natte teelt

Verblijfrecreatie vakantiehuisjes

Recreatieve wandelroutes

zouttolerante teelt

Restaurant

Recreatieve vaarroues

Natte teelt

SCENARIO 4 - WADDENLAND
4.1 VISIE OP HOOFDLIJNEN

Een uniek waddengebied met krekenstelsel en getijden tot diep in het gebied

•

Het Amstelmeer wordt een verlengstuk van het Balgzand

•

Waddenlandschap als trekker voor toerisme

•

Aanpassing van landbouw aan zoute omstandigheden noodzakelijk

•

Ruimte voor nieuwe exclusieve vormen van landbouw

KLIMAATADAPTIEVE
WATERHUISHOUDING

•

REACTIEF BEHOUDEND
WATERBEHEER

Binnen dit scenario wordt een visioen zichtbaar van een uniek waddengebied met een
krekenstelsel. Het waddengevoel is voelbaar en zichtbaar doordat de Amstelmeerdijk
een brug wordt en je ook een visuele verbinding krijgt met het Balgzand en de
Waddenzee. Dit brengt ook het getij in het gebied. Het scenario schept een beeld van
een toekomst waarin de landbouw sterk verkleint en op een andere (wellicht meer
exclusieve) manier nadenkt over (zilte) teelt. Het levert een grond en water omgeving
met kwaliteiten die heel specifiek zijn voor bepaalde producten. De gradiënten
zout en zoet geven het gebied een unieke kwaliteit. Wieringen krijgt nog meer het
Waddeneilandgevoel doordat ook in het randmeer getij zal ontstaan. Hiermee lijkt het
scenario op de ontwikkelvisie

MAXIMALE INZET OP
NATUURHERSTEL

MINIMALE INZET OP
NATUURHERSTEL

Investering waterbeheer
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4.2 EFFECT OP AMSTELMEER
Door het vervangen van de Amsteldiepdijk in een permeabele kering, krijgt het
Amstelmeer een openverbinding met de Waddenzee. Hierdoor zal het meer niet alleen
verzilten, maar krijgt het ook getij, waardoor de hoogste delen in het meer met laag
water droog komen te vallen. De open verbinding met het Waddenzee maakt het
mogelijk voor vissen om te migreren, biedt nieuwe foerageergebieden voor wadvogels
en maakt van het Amstelmeer de poort van Noord-Holland naar de wadden. De
verzilting heeft echter grote impact op de omliggende landbouw. Deze worden meer
afhankelijk van toevoer vanuit het Noord-Hollandse achterland of zal zich moeten
aanpassen aan de nieuwe zoute omstandigheden.
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4.3 ECOLOGIE
Het Amstelmeer is met het Lauwersmeer een van de twee gebieden aan de Waddenkust
die in potentie kan uitgroeien tot een robuuste zoet zout overgang zonder barrières. In
dit scenario wordt die potentie maximaal benut. Levensgemeenschappen van slikplaten
vol kokkels, wormen en krabben trekken wadvogels tot diep het land in. Dieper de
kreken in wordt het zoute water geleidelijk zoeter met bijzondere gemeenschappen
die aangepast zijn op wisselende zoutgehaltes, tot het punt waar het zoete water de
overhand heeft. Dergelijke overgangen zijn uniek in ons land. Het huidige Amstelmeer
zal dagelijks twee keer van beeld wisselen, waarbij het opkomende water dat geulen
trekt in de slibvlakte het meest beeldend is. Bovendien verdwijnen de kunstwerken en
volgt het wassende en dalende water de oude lopen die op of net boven zeeniveau
lagen.
Binnendijks langs het Balgzand en bij Wieringen komt een dubbele dijk met een
doorvoerwerk in de Zeedijk. In de ruimte tussen de dijken ontstaat een natuurgebied
met eb en vloed, waar slib kan bezinken en een nieuwe pionierkwelder ontstaat. Het
vormt een natuurlijk filter dat helder, voedselrijk water levert aan een ander deel waarin
experimenten met de kweek van schaal- en schelpdieren of zilte of zouttolerante
landbouw kunnen plaatsvinden.

lepelaar

waddennatuur

visdief

tureluur
bonte strandloper

ZOET

ZOUT
AKKERLAND
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KREEK

OPEN WATER

WADPLAAT

WADGEUL

4.4 WATER

4.5 LANDBOUW

Door terugkeer van het getij wordt het zoute water leidend voor wat er in het gebied
kan. Ander landgebruik en teeltvormen zullen het gevolg zijn.
In dit scenario is er sprake van botsende waterstromen. De waterwerken tussen
Amstelmeer en de takken zullen zoveel als mogelijk geamoveerd worden. Bij vloed komt
het getij het Amstel meer en de kreken in. Zoet Water aanvoer via de zuidelijke takken
moet voortschrijdende verzilting tegengaan. Het Amstelmeerkanaal zal een zoet /zout
gradiënt krijgen. Zoutdrempels moeten te verre indringing van zout tegengaan, maar
tegendruk vanuit IJsselmeer via de kreken is nodig om de verschillende soorten van
landbouw mogelijk te maken.

De landbouw levert zowel in qua hectares als qua productiviteit per ha in. In een deel
van de landbouwgronden achter de zeedijk kan kweek van schaal- en schelpdieren of
zilte of zouttolerante landbouw plaatsvinden. Ook zijn hier graslanden die primair voor
weidevogels beschikbaar moeten worden gehouden maar waar op de drogere delen
ook beweiding van schapen mogelijk moet zijn. De landbouwpercelen tussen de kreken
zullen in meer of mindere mate de invloed van het terugkerend tij merken. Direct langs
de kreken zal een zone zijn die door zoutindringing ongeschikt is voor teelt. Naarmate
de afstand met het zoute water groter wordt, is akkerbouw meer mogelijk al zullen
de producten veranderen. Ook grasland met beweiding van schapen is een mogelijke
landbouw bestemming.

Investering waterbeheer

stormkering i.p.v dijk

zoute indringing
tegengaan met zoet
water
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4.6 RECREATIE
Bij de transitie van het gebied naar een uitloper van het wad passen uitkijkpunten,
bezoekerscentra en excursies in het nieuwe natuurgebied. Het gebied wordt een
trekpleister en uithangbord van het wad. High-end horeca waar de lokale zilte tilt
wordt aangeboden en uitbreiding van UNESCO erfgoed waddengebied maken het een
aantrekkelijk gebied voor nieuwe recreanten. Aanvullende verblijfsrecreatie zal beperkt
van omvang zijn en bestaat uit twee kleinschalige parken met maximaal 10 huisjes per
park om de open ervaring van het wad te behouden.

Ontwikkeling
Eiland Wieringen

Huisjesparken
en toeristische
knooppunten
in het hele
gebied

WATERRECREATIE

LANDRECREATIE

VERBLIJFSRECREATIE
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Open verbinding
Waddenzee voor
vaarrecreatie

4.6 ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

4.8 WOON EN LEEFKLIMAAT

In dit scenario verandert het Amstelmeer en haar omgeving van karakter en sluit
het aan bij de unieke kwaliteiten van het wad. De recreatieve voorzieningen
kunnen koopkrachtiger doelgroepen trekken, maar dat zal niet met grootschalige
voorzieningen zijn. Een toename van bestedingen per bezoeker en een hogere
besteding per voorziening past hier bij, echter in absolute zin blijft de economische
uitstraling beperkt. Het gaat om relatief kleinschalige voorzieningen. Hier staat
tegenover dat de gronden in het gebied verzilten en de opbrengsten van de akkers
fors afnemen. De belangrijkste toegevoegde economische activiteit zijn de twee
kleinschalige vakantieparken. Deze verblijfsrecreanten besteden jaarlijks circa 0,4
miljoen euro. Verblijfsrecreatie van deze omvang biedt werkgelegenheid van circa 9
nieuwe arbeidsplaatsen in het gebied.

Door de Waddenzee ‘naar binnen te halen’ komen de dorpen letterlijk in of aan het
UNESCO werelderfgoed te liggen. Dit zal niet alleen een positief effect hebben op de
gemiddelde WOZ-waarde in het gebied, maar ook zorgen voor een flinke verbetering
van het voorzieningenniveau in de regio, doordat toerisme een flinke vlucht zal maken.
De zoute omstandigheden vraagt daarentegen voor een deel van de bevolking een
transformatie van bedrijfsvoering en werk.

Uitgaande van het verdwijnen van circa 4 km2 landbouwareaal door de kreken en
circa 10 procent van de regio (combinatie van de drie gemeenten) verzilt, ontstaat
een economische schade van circa 27 miljoen euro. Uiteraard is dit afhankelijk van de
gewassen en gronden die worden aangetast door verzilting en van de voorzieningen
voor recreatie. De omslag naar zilte teelten door agrariërs kan de negatieve impact van
de verzilting beperken (maar naar verwachting niet teniet doen) en in die zin bijdragen
aan de effecten op de economie.
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4.9 SCENARIO OP KORTE LANGE TERMIJN
Realisatiekosten korte termijn
Op korte termijn vraagt dit scenario om aanzienlijke investeringen. De Amstelmeerdijk
moet worden doorbroken, de dijken achter het Amstelmeer moeten mogelijk worden
aangepast en er moet een adaptief systeem tegen hoogwater worden aangelegd
(bijvoorbeeld een balgstuw). Ook moet er aan de IJsselmeerzijde van Wieringen het
zoute water worden teruggeleid door de Afsluitdijk naar de Waddenzee. Anderzijds zijn
er forse investeringen nodig om substantiële effecten voor de economie te bereiken.
Robuustheid lange termijn 5 @ allemaal
Het integreren van het Amstelmeer in het Waddengebied en de verzilting toelaten
in het gebied zorgt op termijn voor een robuuster systeem dan in de scenario’s 1,2
en 3. Het gebied kan meebewegen met de getijden (zout water mag doordringen
in het gebied) en vraagt minder ingrijpende maatregelen voor de waterhuishouding
(in termen van bemaling) op de lange termijn dan de andere scenario’s. Bestaande
sluizen en doorlaatwerken die zich nu tussen Amstelmeer en Kreken bevinden, worden
afgebroken en worden onderhoudsvrij.

4.10 HUIDIGE PROJECTEN IN SCENARIO 4
IJsselmeerkustontwikkeling/MIRT Wieringerhoek:

Wieringermeer / Agriport: Verleggen focus op aquaculturen

MKBA N77:

Streefbeeld ontwikkeling Den Helder/Building with Nature:

NZ kust ontwikkeling: -

Wieringermeer / Agriport:

wadden: Amstelmeer wordt brak en vormt gradient voor vismigratie. wadplaten in
amstelmeer zorgen voor nieuwe vluchtplaatsen. wadbeleving langs rand amstelmeer.
Zoet-zout gradient in Balgzandkanaal verdwijnt want twee zoute wateren worden
verbonden
Dijkversterking Den Oever- Den Helder: dijk verdwijnt langs amsltemeer.
wieringermeerdijk dubbele dijk maken
zonnepark oostoever:
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Inspirerend voorbeeld: Dat het naar binnen trekken van de Waddenzee een impuls voor het gebied kan betekenen laat bijvoorbeeld het project ‘Holwerd aan zee’ zien. In het noorden
van Friesland komt het dorp Holwerd weer met een openverbinding aan zee te liggen. Dit zorgt niet alleen voor een impuls voor de natuur en het dorp, maar ook voor nieuwe recreatieve
en daaraan gerelateerde economische ontwikkelingen in het gebied.
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