
IJsselmeergebied als het Blauwe Hart van 
Nederland

Een gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu 

en later
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Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk
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Een uniek delta gebied 



- Aangelegd voor onze veiligheid

- Veranderde de zoute delta in een 
zoetwatermeer 

- met grote economische voorspoed en 
grote stedelijke- en landelijke 
ontwikkelingen door de aanleg van 
polders
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1932 De Afsluitdijk



Het IJsselmeergebied: een uniek zoetwatergebied
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Veranderingen: 

• Waterveiligheid

• Klimaatveranderingen:
-Plensbuien
-Watertekort en droogte
-Verzilting

• Waterkwaliteit

• Natuurwaarden gaan steeds verder 
achteruit

• Zoetwatervraag neemt toe

• Gebruiksdruk neemt toe
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We hebben het in de hand, maar lopen tegen 
de grenzen aan



Van RES 1.0 naar RES 2.0

• Zoekgebieden zijn vastgesteld (resultaat RES 1) 

Voor het IJsselmeer zijn dat
- Zonne-atollen voor de kust van de Wieringermeer 
- Windturbines: Opschaling bij de Nes (van 2 naar 4 
windturbines dijk naar Marken) en bij IJburg

• Nu start RES 2.0 (doorloop tot maart 2023) met een 
handreiking en een uitvoeringsagenda 
Doel: concretisering van de zoekgebieden en invulling

Het gezamenlijk 
doel van de 30 
regio’s in 
Nederland is om 
met 35 TWh
duurzame opwek 
van elektriciteit op 
land en met de 
ontwikkeling van 
duurzame 
warmtebron
nen bij te dragen 
aan de doelstelling 
van 49% CO2 
reductie



Preverkenning Zon op water
• EZK is opdrachtgever, nog geen 

eindconcept (dec 2021)

• 4 varianten in beeld:
- kleine pilot in gebied met hoge 
natuurwaarden (1-5 ha)
- grotere pilot in windparken (5-
10 ha)
- grotere pilot in gebied met 
lage natuurwaarden (5-10 ha)
- pilot in combinatie met 
aangelegde natuur (5-10 ha)

• Moet wel vergunbaar en 
betaalbaar zijn (opschaalbaar)



Plan Buitendijk
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Oppervlak beslag van 4200 
ha.
Daarvan is ca. 2000 ha 
boven water 
waarvan 1350 ha 
‘zonnevelden’ 



Zicht vanaf Medemblikrichting Wieringermeer met de brede zone achter de dijk en de

‘overhoek’ net boven het gemaal Lely.
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Combinatie met zonnepanelen



Nieuwe vormen van landbouw







Achteroeverconcept

• Overgangszone 

• Funktie combinaties

• Water vasthouden

• Breder toepasbaar

• Vernieuwende landbouw

• Verzilting 

• Gebiedsgerichte aanpak


