
Janneke Lourens (Rijkswaterstaat)

RWS BEDRIJFSINFORMATIE 1

PAGW project 
Oostvaardersoevers

- aan het einde van de verkenning -

Werken aan een levende delta november 2021



RWS BEDRIJFSINFORMATIE 2

PAGW:

Programmatische
Aanpak
Grote

Wateren 
Werken aan een levende delta

Nederland ligt in een delta met zeeën, meren en rivieren. De overheid werkt vandaag aan 
een levende delta voor morgen. We verbeteren de waterkwaliteit en versterken de natuur 
in de grote wateren. Waar dat kan geven we het water weer meer de ruimte. 

Zo herstelt het ecosysteem zich en kan de natuur weer haar werk doen. En kan de 
natuur de effecten van klimaatverandering veerkrachtig opvangen. Tegelijkertijd 
investeren we hiermee in de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee in onze 
economie. 

De ministeries van IenW en LNV hebben hiervoor het investeringsprogramma 
Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) gestart. Dit programma werkt nauw 
samen met regionale overheden en maatschappelijke organisaties.

november 2021



Opbouw 

➢ Aanleiding en proces

➢ Projectdoelen 

➢ Alternatieven 

➢ VKA



Algemene Aanleiding

Om er voor te zorgen dat het IJsselmeergebied op de 
lange termijn ontwikkelingen kan opvangen zijn 
maatregelen nodig. Gaat op hoofdlijnen om:

- Vergroten oppervlak en kwaliteit leefgebied

- Vergroten van diversiteit

- Zorgen voor verbindingen tussen leefgebieden

Dit kan het beste gerealiseerd worden aan de randen van 
het meer. 



Ontwikkelingen in 
het Markermeer

Werken aan een perspectief

Oostvaardersoevers is één 
van de projecten om de 
waterkwaliteit te verbeteren 
en de natuur te versterken en 



Plangebied Oostvaardersoevers is een 
kansrijke locatie voor dergelijke 
maatregelen

→ Binnendijks liggen leefgebieden waar 
het Markermeer een te kort aan heeft:
- ondiep water
- moeras
- natte graslanden

→ Binnendijks liggen gebieden met een 
natuurlijker peildynamiek

→ Buitendijks in het Markermeer  is 
water, waar in de moerassen een soms 
te kort aan hebben

→ Samenwerken?!

PLANGEBIED VERKENNINGEN



• Januari  2018 Provincie en RWS gestart met inventariseren partijen en ideeën

• Maart 2018 Ondertekening ambitie Grote wateren door Ministers 
en middelen beschikbaar gekomen vanuit Provincie en I&W

• April 2018 Gestart met voorstudie 

» 7 partijen: Provincie FL, RWS, SBB, St. FL, WS Zuiderzeeland, 
gem. Almere en Lelystad

» Doel komen tot de start van een MIRT verkenning. 

• 13 feb. 2019 Samenwerkingsovereenkomst getekend

• Aug. 2019 IR-bureau aan boord 

• Nov. 2019 Startbeslissing

• Juni 2020 Notitie reikwijdte en detailniveau

• Sept 2021 Notitie gezamenlijk maatregel pakket 

• Nov. 2021 MER 1ste fase ingediend

– Voorbereid ing p lanuitwerkin



Voorbereiden planuitwerking



samenwerkennadenken

uitwerkenparticiperen



Twee projectdoelen: 

→ project verbindt en het Markermeer, de 
Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen
tot een toekomstbestendig ecosysteem (TBES)

→ Het project realiseert met innovatieve 
waterbouw een aantrekkelijker, beleefbaarder
en veilig merengebied



Door de barrière Oostvaardersdijk zijn verschillende systemen ontstaan, 
ieder met hun eigen waarden, problemen, beheer en doelen. 
De belangrijkste knelpunten:

- Het ontbreken van natuurlijke waterpeildynamiek en diversiteit in ecotopen in 
het Markermeer met agv een beperkte ecologische waterkwaliteit die zich oa
uit in een lage secundaire voedselproductie en weinig divers visbestand (soorten 
en leeftijden);

- Het ontbreken van voldoende seizoens- en langjarige waterpeildynamiek in de 
Oostvaardersplassen met agv afnemende kwaliteit van het moeras en 
daarmee afname van diversiteit en aantallen van specifieke wetland gerelateerde 
vogels, het ontbreken van voldoende watertoevoer bij extreme droogte;

Het ontbreken van voldoende watertoevoer in de Lepelaarplassen bij extreme 
droogte, waardoor afnemende kwaliteit, diversiteit en beschikbaarheid van onder 
andere moeras, rietvelden en graslanden. 



GEWENSTE SITUATIE



dijk

Project verbindt gebieden:

→Ecologische samenhang

→Ecologische kwaliteit
afzonderlijke gebieden
verbetert

→Sluiten processen en 
kringlopen



3 Alternatieven onderzocht en 
beoordeeld:

1. Bestaande infrastructuur optimaal 
gebruiken (stromend systeem) incl.
bestaande luwte structuren

2. Concentreren (stromend systeem)
nieuwe grote luwte structuren

1. Verdelen (“ademend systeem”); 
nieuwe kleine luwte structuren

BEOORDELINGSKADER



Tabel Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document..1 Overzichtstabel beoordeling doelbereik 

Criterium Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 

Doel 1: Aspect habitats    

1. Omvang en kwaliteit ecotopen Markermeer + ++ ++ 

2. Omvang en kwaliteit ecotopen Oostvaardersplassen ++ ++ + 

3. Omvang en kwaliteit ecotopen Lepelaarplassen + + + 

Doel 1: Aspect verbondenheid    

1. Effectiviteit van de connecties voor vissen + ++ 0 

2. Effectiviteit van de connecties voor ecologisch 

relevante stoffen in het water 

 

+ 

++ + 

3. Mate van verbondenheid binnen en tussen 

deelgebieden 

+ 

 

++ + 

 

Beoordeling doelbereik ecologie



Onderzoeksalternatieven (planMER)

Ecologie +
Beleefbaar +
Kosten 

Veiligheid  *

Ecologie +
Beleefbaar +
Kosten 

Veiligheid *

Ecologie ++
Beleefbaar ++
Kosten 

Veiligheid  *

* integraal onderdeel planuitwerking



Stromend systeem is effectief voor afvoer ecologisch belangrijke stoffen

Het combineren van de maatregelen voor stofstromen en vismigratie heeft de voorkeur

Om verschillende redenen is wateraanvoer nodig 

Directe waterafvoer van moeras naar Markermeer meest natuurlijk en optimaal voor 
ecologische doelen Markermeer

Een luwe en ondiepe zone bij de wateruitlaat is essentieel voor creëren gradiënt

Water inlaten bij voorkeur in gebied met hoger waterpeil en uitlaten bij lager waterpeil

Voorzieningen voor beleefbaarheid bij de ecologische maatregelen

Aanvullende maatregelen zijn nodig om de (water)veiligheid te waarborgen

Inzichten en keuzes



Van alternatieven via Voorkeurseindbeeld naar 
Voorkeursalternatief

❑ 3 onderzoeksalternatieven opgesteld voor gehele opgave

❑ Selectie van elementen uit alternatieven waarmee zo optimaal en effectief 

mogelijk de doelen worden bereikt

❑ Dit vormt het perspectief: het Voorkeurs Eindbeeld (VKE)

❑ Het Voorkeurs Alternatief (VKA) moet passen bij het beschikbare / gereserveerde 

budget en vormt de belangrijke eerste stap op weg naar het perspectief



• Balans tussen beide projectdoelstellingen

• Locaties waar land en water elkaar ontmoeten:
-Kop Knardijk;
-Westvaarders e/o Blocq van Kuffeler/Oostvaardersdiep;
-Jacobslenk

• Passend binnen het budget / 10 jaar B&O.

• Groeiscenario  (uitbreidbaarheid, perspectief)

• Adaptief beheer nodig(inregelen functionaliteit)

Gemeenschappelijke basis voor VKA



∞
Water Droogte

Kunstmatig peil Natuurlijker peilwater

Laag (secundair) productief Hoog productief

Afname vogels aantallen en diversiteitBeperkte diversiteit

Weinig divers visbestand Eenzijdige vispopulatie

Water inlaten
Voedselrijk water uitlaten

Gradiënt creëren
Vis laten 2-zijdig passeren

Adaptief

Onzekerheden



VKE



VKA







uitdaging



Bodemhoogte

26



waterpeilen

-0,1/-,04





?


