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Quiz 

Wie kent de Big Five van het IJsselmeergebied?
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Wie heeft ze 
allemaal in het 
wild gezien?



• Huidige situatie- IJsselmeer als zoet water gebied

• Problemen en de opgave waar we voor staan

• PAGW

• Oplossingen 

Opzet presentatie
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Het IJsselmeergebied: een uniek zoetwatergebied
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Functie Natuur 
Leefgebied, kraamkamer, 
pleisterplaats voor vogels, vissen, 
vleermuizen
Van internationaal belang!



Toenemend gebruik en klimaatverandering

• Toenemend gebruik :
– Drogere zomers: 

– zoetwatervoorraad !

– Toename recreatie

– gebiedsontwikkeling

• Opgave voor 
energietransitie
– Zonnepanelen op het water ?

• Kwetsbaar ecologisch system 
– Biodiversiteit
– adaptiviteit

• Klimaatverandering
– Opwarming water
– Zeespiegelstijging
– Extremer weer



Programmatische aanpak grote wateren:

• Doel: ecologisch robuuste systemen in de grote 
wateren

– Basis op orde

– Adaptief voor klimaatverandering

– Drager nieuwe ontwikkelingen

IJsselmeergebied:

• Ecologisch robuust systeem maken

– Diversiteit verhogen:

– Ontbrekende habitats toevoegen 

– Ontsnipperen

De aanleiding: PAGW en het IJsselmeergebied 

Mei  2019



• Kwetsbaar ecosysteem 

• Veel functies, niet altijd even goed samen

• Ontbreken enkele typen leefgebieden

• Harde overgangen land-water : zoet-zout

• Levenscyclus niet optimaal voltooien

• Veranderingen door klimaatverandering en nieuwe ontwikkelingen in het 
gebruik niet opvangen.

Kwetsbaar ecosysteem
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Versterken land-water en zoet-zout overgangen

• Essentieel voor veel leven in 
meren

• Bijna alle soorten van meren 
zitten in de land-waterovergang.

• Hele of onderdeel van 
levenscyclus

• Productie is vergelijkbaar met 
oerwouden

• “Motor van het Meer”
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• Doel: ecologisch robuuste systemen in 
de grote wateren

– Basis op orde

– Adaptief voor klimaatverandering

– Drager nieuwe ontwikkelingen

• Gericht op natuur met voldoende

– Diversiteit

– Omvang 

– Kwaliteit

– Verbondenheid
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• Robuuste oplossingen

• Innovatie, nieuwe oplossingen

• Voortbouwen op eerder werk 
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Natuurontwikkeling 



Wat is nodig voor de natuur in de meren?

- Waterkwaliteit is afgelopen jaren sterk 
verbeterd. 

- Goed functionerende land-waterovergangen 
zijn essentieel voor gezonde meren.

- habitat

- waterhuishouding

- slib

- dood organisch materiaal

- organismen

- biologische interacties

- Zoet-zoutovergang herstellen. 



Goed functionerend moeras 

• Flexibel peil is 
NOODZAKELIJK

• Probleem!

• ➔ Achteroevers

Vochtige tot droge 
graslanden, 
ruigte, struweel, 
bos

Slikvelden en 
geïnundeerd 
grasland

OevervegetatieOndiep 
troebel water 
zonder 
waterplanten

Diep open water

Huidige 
situatie

waterpeilfluctuaties

Diep open water Diep helder 
water met 
waterplanten

Ondiep helder 
water met 
waterplanten

Oevervegetatie Slikvelden 
en 
geïnundeerd 
grasland

Vochtige tot droge 
graslanden, ruigte, 
struweel, bos

Referentie



• Overgangen verzachten middels:

– Zoet-zout

– Vooroevers

– Achteroevers

– Eilanden
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Natuurontwikkeling 
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Vragen?


