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1  Inleiding 

In opdracht van het hoogwater beschermingsprogramma (HWBP) wordt door het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) langs de Noord-Hollandse kust 
dijkversterking voorbereid en uitgevoerd in twee trajecten: Hoorn – Edam (Arcadis, 2008) en 
Edam – Amsterdam (DHV, 2008) (Figuur 1.1). De kosten voor realisatie vallen echter ruim 
drie keer zo hoog uit als in eerste instantie is geraamd. Daarom zijn initiatieven genomen om 
te komen tot een alternatieve aanpak. 
 
Door een groep van vier personen, Hans Eikelenboom (provincie Noord-Holland), Marieke 
Nieuwaal (HHNK), Henk van Hemert (HHNK) en Heleen Sarink (HWBP), is begin van dit jaar 
een alternatief opgeleverd onder de naam ‘Oeverdijkalternatief’ of ‘Voorlandkering’. De 
kosten van dit alternatief voor het traject Hoorn – Edam komen echter globaal overeen met 
het conventionele voorkeursalternatief. Voor het traject Edam – Amsterdam wordt een 
vergelijkbare uitkomst verwacht. Bij het Oeverdijkalternatief is dus geen sprake van enig 
kostenvoordeel. 
 
Namens DGW is Isabel Costa trekker van het project met de naam “BOA-Ruimtelijke 
Strategie - IJsselmeergebied – TBES/TMIJ”. In opdracht van haar is door Hilde Westera en 
Hans Gerritsen (RWS-WD) de vraag aan Deltares voorgelegd in hoeverre een substantieel 
ecologisch voordeel te behalen zou zijn met het Oeverdijkalternatief. Als dat zo is, dan 
zouden de kosten voor het realiseren van een Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem 
(TBES) kunnen worden beperkt. 

 
Figuur 1.1 Dijkversterking op het traject Hoorn – Amsterdam 

 
          Hoorn – Edam                                                  Edam – Amsterdam 
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1.1 Oeverdijk als alternatief 
Op het traject Hoorn – Amsterdam Figuur 1.1 heeft de bestaande waterkering een lengte van 
ongeveer 50 km. Een deel daarvan is als onvoldoende uit de toetsing gekomen en moet 
worden versterkt. De lengte waarover de dijk versterkt moet worden bedraagt ongeveer 33 
km. Niet alle dijken die versterkt moeten worden liggen aan het water, soms ligt er buitendijks 
een voorland, lokaal ook wel koog genoemd. Over een lengte van ongeveer 24 km grenst de 
dijk die versterkt moet worden, direct aan het water en lijkt de toepassing van een oeverdijk 
mogelijk. 

1.2 Principe van een oeverdijk 
De oeverdijk is een alternatief voor dijkversterking. De oeverdijk is een dijk die aan de 
buitendijks tegen de bestaande dijk wordt aangelegd Figuur 1.2. Door het flauwe talud (1:30) 
wordt de golfoploop geremd en hoeft de dijk minder hoog te worden (kruinhoogte NAP + 1,30 
m) in vergelijking met de bestaande dijk (kruinhoogte ongeveer NAP + 4,0 m). Dit verschil in 
kruinhoogte bedraagt dus ongeveer 2,70 m. Vanaf een diepte van ongeveer NAP-0,80 m is 
het talud van de oeverdijk steiler (1:4). 
 
De oeverdijk neemt de functie over van de bestaande dijk. De oeverdijk ligt buiten de 
zogenaamde glijvlakken van de bestaande dijk. De bestaande dijk mag dan ook vervormen. 
Bij de aanleg van een oeverdijk zijn binnendijks dan ook geen maatregelen nodig. 

 
Figuur 1.2 Oeverdijk als alternatief voor dijkversterking 

1.3 Relatie oeverdijk met peilbeheer 
In 2013 wordt een besluit genomen voor het waterpeil in het Markermeer en het IJsselmeer. 
Dit waterpeil zal dan vanaf 2015 tot 2035 worden aangehouden. Het besluit wordt ook wel het 
korte termijn peilbesluit genoemd.  
 
In het voorjaar mag het peil stijgen tot een maximumwaarde maar niet verder dan  
NAP + 0,10 m. De maximumwaarde zal worden afgeleid van de ruimte die het watersysteem 
biedt in de periode van voorjaar en zomer zonder dat de waterveiligheid in gevaar komt. Als 
gevolg van de vraag naar zoet water in de zomer, mag het waterpeil vervolgens uitzakken. 
Uitzakken mag niet verder plaatsvinden dan tot NAP - 0,40 m, wat overeenkomt met het 
bestaande streefpeil in de winterperiode. Het streefpeil in de winterperiode zal onveranderd 
blijven. Kortom, het peilbeheer blijft tegennatuurlijk. 
 
Op deze wijze ontstaat een voorraad aan zoetwater met een schijfdikte van 0,50 m. In een 
jaar met een droge zomer zal de voorraad worden opgebruikt. Dat zal echter niet het geval 
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zijn in een jaar met een natte zomer. Peilvariatie in de zomerperiode en van jaar tot jaar zal er 
dan voor zorgen dat het waterpeil fluctueert over de hoogte tussen NAP - 0,40 m en  
NAP + 0,10 m. Als gevolg van weersinvloeden kan de actuele situatie hier nog wat van 
afwijken. De helling van de oeverdijk heeft een talud van 1:30.  
 
Voor de periode na 2035 wordt ook in 2013 een besluit genomen. Dit wordt ook wel het lange 
termijn peilbeheer genoemd. Voor de lange termijn zal sprake zijn van een ontkoppeling 
tussen het peil van het Markermeer – IJmeer en van het IJsselmeer. In het Markermeer zal 
het waterpeil worden afgestemd op de ecologische functie die het meer zal krijgen. De 
verwachting is dat de bovenwaarde vergelijkbaar zal zijn met het maximum uit het korte 
termijn peilbesluit. Momenteel vindt onderzoek plaats in hoeverre het mogelijk is om het 
uitzakken dieper dan NAP - 0,40 m te laten plaatsvinden. Wellicht dat dan een meer natuurlijk 
waterpeil ontstaat. 
 
De helling van het talud van de oeverdijk en de fluctuatie in waterpeil gedurende de 
zomerperiode bepaalt welk deel van de oeverdijk soms onderwater staat, af en toe droog valt 
of af en toe drassig wordt. Het gaat totaal over een strook van ongeveer 15 m tot 20 m. 

1.4 Expertsessie 
Binnen de quick scan is een expertsessie gehouden. De deelnemers, bestaande uit ecologen 
en gebiedsdeskundigen, aan de sessie hebben scherpte gebracht op de ecologische effecten 
van de aanleg van een oeverdijk. De uitkomsten zijn vervolgens door ECORYS vertaald naar 
een eventuele beperking van kosten voor het realiseren van een ecologische schaalsprong in 
de vorm van het realiseren van een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES). 

1.5 Leeswijzer 
In Hoofdstuk 2 is een samenvatting gegeven van de wijze waarop de quick scan is uitgevoerd 
en de bevindingen die het heeft opgeleverd. Hoofdstuk 3 gaat in op het voorlopige ontwerp 
van een oeverdijk. Het principe wordt geschetst en de relatie tussen een oeverdijk en 
peilbeheer wordt vermeld. In Hoofdstuk 4 wordt de nodige achtergrond informatie gegeven. 
Aan bod komen de verschillende plannen voor het gebied, lopend onderzoek, resultaten van 
onderzoek en de ambitie betreffende de ecologie van het watersysteem. 
 



 

 
1202357-006-VEB-0005, 12 mei 2010, definitief 
 

 
Quick scan ecologische meerwaarde alternatief oeverdijk 
 

4 van 50 



 

 
1202357-006-VEB-0005, 12 mei 2010, definitief 
 

 
Quick scan ecologische meerwaarde alternatief oeverdijk 
 

5 van 50 

2 Samenvatting en bevindingen 

2.1 Expertsessie 
Tijdens de expertsessie (zie ook Bijlage A) is een driedeling gehanteerd. Het eerste deel 
bestond uit het verzamelen van kennis over de verschillende aspecten. Vervolgens is 
gevraagd naar een waardering gebaseerd op eigen kennis en de verzamelde input. Ten 
slotte is kort teruggekeken en getoetst of er herkenning bestaat op de score. 
 
De deelnemers aan de expertsessie is gevraagd hun waardering kenbaar te maken op 
verschillende aspecten. Ieder aspect is als vraag geformuleerd (Tabel 2.1). De vragen IV, V, 
VI en VIII zijn beoordeeld op een vijf puntsschaal.  
 

1. Significante negatieve effecten. 
2. Weinig negatieve effecten. 
3. Neutraal wat betreft effecten. 
4. Enige positieve effecten. 
5. Significante positieve effecten. 

 
De andere vragen zijn uit zichzelf al positief of negatief. Daarom zijn deze vragen beoordeeld 
op een drie puntsschaal: 
 

1. Neutraal wat betreft effect. 
2. Enig effect. 
3. Significante effecten. 

 
Voor de verschillende vragen kunnen de volgende conclusies worden getrokken (Tabel 2.1). 
In vergelijking met traditionele dijkversterking draagt een oeverdijk in enige mate bij aan het 
behoud van bestaande natuur (vraag I). Op korte termijn, tijdens de aanleg van een oeverdijk, 
gaat het wel ten koste van bestaande natuur (vraag II). Op de lange termijn echter zal een 
oeverdijk duidelijk bijdragen aan het ontstaan van nieuwe natuur (vraag III). Het netto 
resultaat van de aanleg van een oeverdijk ten opzichte van traditionele dijkversterking wordt 
in enige mate als positief gewaardeerd (vraag VIII). Wel wordt de opmerking gemaakt dat het 
belangrijk is om goed te kijken naar de bestaande ecologie en vast te stellen wat lokaal 
verloren kan gaan, bijvoorbeeld de ringslang, de rivierdonderpad of korstmossen. Verwacht 
wordt dat bij een zorgvuldige uitwerking van een oeverdijk deze elementen of niet aangetast 
zullen gaan worden of anders weer zullen terugkeren. 
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Vraag 3 of 5 puntsschaal 1 2 3 4 5 Votes 

I 
Gegeven de verzamelde input, in welke mate draagt de aanleg van een 
oeverdijk in vergelijking met traditionele dijkversterking dan bij aan het behoud 
van de natuur? (3-puntsschaal) 

    4 4 - 8 

II 
Gegeven de verzamelde input, in welke mate draagt de aanleg van een 
oeverdijk in vergelijking met traditionele dijkversterking dan bij aan het 
verliezen van natuur, op korte termijn? (3-puntsschaal) 

    2 5 1 8 

III 
Gegeven de verzamelde input, in welke mate draagt de aanleg van een 
oeverdijk in vergelijking met traditionele dijkversterking dan bij aan het winnen 
van natuur? (3-puntsschaal) 

    1 4 3 8 

IV 

Gegeven de verzamelde input, in welke mate draagt de aanleg van een 
oeverdijk, in vergelijking met traditionele dijkversterking, dan bij aan de 
helderheid van het water en dus aan de optimalisatie voor ondergedoken 
waterplanten?  
(5-puntsschaal) 

1 1 3 3 1 9 

V 
Gegeven de verzamelde input, in welke mate draagt de aanleg van een 
oeverdijk, in vergelijking met traditionele dijkversterking, dan bij aan de variatie 
in habitat? (5-puntsschaal) 

- - 3 2 4 9 

VI 
Gegeven de verzamelde input, in welke mate draagt de aanleg van een 
oeverdijk dan bij aan de verbindingsmogelijkheden met waterrijke gebieden 
achter de dijk? (5-puntsschaal) 

2 - - 4 2 8 

VII 
Gegeven de verzamelde input, in welke mate is de aanleg van een oeverdijk 
strijdig met de wettelijke richtlijnen zoals Natura2000, Flora en Faunawet en 
KRW? (3-puntsschaal) 

    4 2 3 9 

VIII 

Door de aanleg van een oeverdijk raken we door het uitvoeren van de 
werkzaamheden op de korte termijn wellicht natuur kwijt. Echter, de aanleg 
van een oeverdijk kan op de lange termijn (andere) natuur opleveren. 
Gegeven de verzamelde input, in welke mate valt het netto resultaat van de 
natuur dan uit bij de aanleg van een oeverdijk in vergelijking met traditionele 
dijkversterking? (5-puntsschaal) 

-  1 1 3 2 7 

Tabel 2.1  Overzicht van de scores op de verschillende vragen. 
 
Naar de mening van de expertsessie is onduidelijk in hoeverre het huidige ontwerp van een 
oeverdijk rechtstreeks zal bijdragen aan de helderheid van het water (vraag IV). Wel kan de 
opmerking worden gemaakt dat op dit moment het water van het Markermeer vanaf 
windkracht 3 Bft al troebel wordt. De bijdrage van een oeverdijk aan helderheid wordt wel 
enigszins positief gewaardeerd maar de spreiding is groot. Over de bijdrage van een 
oeverdijk aan de variatie in habitat (vraag V) bestaat duidelijk meer overeenstemming bij de 
deelnemers aan de expertsessie. De bijdrage wordt van neutraal tot sterk positief 
gewaardeerd. De waardering naar de verbindingsmogelijkheden (vraag VI) van een oeverdijk 
in vergelijking met traditionele dijkversterking levert een sterke variatie op. De 
verbindingsmogelijkheden worden zowel sterk positief als sterk negatief gewaardeerd. In de 
discussie daarover kwam naar voren dat het perspectief van aankijken daarbij een rol speelt; 
positieve waardering voor vogels maar negatieve waardering voor vissen. Voor vissen zullen 
dan ook gericht voorzieningen moeten worden getroffen om migratie mogelijk te maken. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat een meerderheid van de deelnemers aan de 
expertsessie aangeeft dat een oeverdijk duidelijk ecologische meerwaarde biedt. Een 
oeverdijk kan vooral bijdragen aan het areaal rietzones, waadzones en waterplantenzones. 
De ecologische waarden liggen dan ook vooral in de oeverzone. Wel dienen allerlei 
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nuanceringen te worden gemaakt over het alternatief. Nadrukkelijk wordt het belang 
vastgesteld om goed te kijken naar de verdere uitwerking van het ontwerp van een oeverdijk, 
de keuze van het materiaal waar een oeverdijk uit gaat bestaan, de oriëntatie van de 
oeverdijk ten opzichte van de kust en het geven van aandacht aan het variëren van het 
ontwerp van een oeverdijk in de lengterichting van de dijk. Door het gebruik van zachte 
materialen en de slappe ondergrond zal niet in één keer de eindsituatie van een oeverdijk zijn 
bereikt. Zetting en vervorming vragen na verloop van tijd om aanvulling met nieuw 
bodemmateriaal. Het faseren van een dergelijke uitvoering in de tijd kan gebruikt worden om 
te kijken naar de bijdrage van natuurontwikkeling aan de waterveiligheid, bijvoorbeeld door de 
ontwikkeling van rietzones. Wellicht dat minder aanvulling nodig is en een groter areaal aan 
moeraszone beschikbaar komt. 

2.2 Oeverdijk: meerwaarde ecologie 
Bij een biotoop van een laaglandmeer is sprake van een viertal deelgebieden; de rietzone, de 
waadzone, de waterplantenzone en het open water (Samenwerkingsverband, 2008). In het 
Markermeer is vooral behoefte aan de eerste drie zones. Bij de waardering voor de 
schaalgrootte is gevraagd aan te geven over welke strekkende meters het 
Oeverdijkalternatief een bijdrage levert voor deze eerste drie zones. Ofwel wat is de 
mogelijke invloedsstraal van een oeverdijk gegeven het huidige ontwerp. Gaat het om 0, 5, 
10, 20 of 40 m?  
 
Een meerderheid van de deelnemers spreekt de verwachting uit dat een oeverdijk tot wel 40 
meter bijdraagt (Tabel 2.2). Zoals iemand het kernachtig onder woorden bracht: ”De oeverdijk 
moet vooral bijdragen aan de variatie in ecologie en niet aan het hebben van een grote 
schaal” zoals beoogd wordt met het dynamisch moeras bij de Houtribdijk en de vooroever bij 
de Lepelaarsplassen. Wel is de opmerking gemaakt dat een deel van de oeverdijk zal 
bijdragen aan terrestrische natuur. Dat kan aanleiding zijn tot verruigende drassige 
graslanden. Beheer en onderhoud zullen dat moeten zien te voorkomen. 
 

Aantal meter 0 m 5 m 10 m 20 m 40 m 
Aantal stemmen 0 (geen) 0 (geen) 2 2 5 

Tabel 2.2  Invloedsstraal van een oeverdijk in relatie met de drie gewenste biotopen 
 
Als laatste onderdeel van de expertsessie is gevraagd naar aanvullingen op het ontwerp van 
een oeverdijk die de ecologische meerwaarde van de dijk verder kunnen versterken.  
 

 De natuurwaarde van een oeverdijk neemt toe bij het aanbrengen van diversiteit in 
reliëf, connectiviteit en beheer. 

 Peilbeheer vergroot de bijdrage van een oeverdijk aan de ecologie. 
 Beheer en onderhoud dragen bij om de gewenste natuur te laten ontstaan. 
 Onderzoek of geulen loodrecht op de dijk kunnen bijdragen aan vispassages zonder 

verlies aan waterveiligheid. 
 Haal het materiaal voor een oeverdijk uit het Markermeer (werk met werk maken). 
 Betrek aanwezige wielen (braken) in het achterland bij het maken van ‘verbindingen’, 

bijvoorbeeld in de vorm van vispassages. 
 Combineer een oeverdijk met andere functies waar onder recreatie, bijvoorbeeld de 

sportvisserij. 
 Naast een bijdrage die de aanleg van een oeverdijk levert aan de rietzone, kan een 

oeverdijk ook bijdragen aan nat buitendijks grasland voor bijvoorbeeld jongvee. 
Vergelijk dit met bijvoorbeeld de Makkumerwaard. Daar komen ook de Noordse 
Woelmuis en de Waterspitsmuis voor. 
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 Onderzoek of lokaal het flauwe talud met een helling van 1:30 kan worden doorgezet 
tot nabij de diepte van de waterbodem in het Markermeer. Hierdoor is een grotere 
bijdrage te leveren aan de drie ondiepe biotopen in het meer. 

 Onderzoek de mogelijkheden van het combineren van luwtezones met de aanleg van 
een oeverdijk. Door het creëren van luwte zal de bijdrage van een oeverdijk aan de 
ecologie verder toenemen; door een beter doorzicht kunnen waterplanten in ondiep 
water makkelijker tot ontwikkeling komen. 

 
Ook bij dit onderdeel is weer de kanttekening gemaakt dat het belangrijk is om het ontwerp 
van een oeverdijk af te stemmen op locatiespecifieke omstandigheden. Mogelijkheden voor 
meekoppelen met andere functies worden dan optimaal benut. Bovendien kan dan ook de 
grootste ecologische winst worden bereikt. 
 
Bij de aanleg van een oeverdijk zal rekening moeten worden gehouden met vervormingen en 
zettingen; zowel van de ondergrond als van de oeverdijk. Het gevolg is dat een oeverdijk niet 
in één slag kan worden aangelegd. In de tijd dient een oeverdijk te worden aangevuld om het 
ontwerpprofiel te behouden. Wellicht dat het behoud van het profiel niet nodig is. Als namelijk 
in de tijd rietzones tot ontwikkeling komen, levert dat een bijdrage aan de waterveiligheid. De 
eisen te stellen aan de helling van de vooroever mogen dan wellicht wat minder zijn en kan 
het mogelijk blijken om verdere moerasomstandigheden te creëren. Dat kan gebeuren door 
plas-dras situaties in de vorm van poelen van nature te verkrijgen, onder invloed van 
differentiële zetting, of door menselijke invloed. 

2.3 Economische effecten oeverdijk 
ECORYS heeft de economische effecten geanalyseerd van de aanleg van een oeverdijk. De 
bevindingen zijn integraal opgenomen in Bijlage H. In de analyse van ECORYS is uitgegaan 
van een strekkende lengte van 24 km waar een oeverdijk als alternatief direct aan het water 
zal worden aangelegd. Deelnemers aan de expertsessie verwachten dat ongeveer 30 à 40 
meter van een oeverdijk bijdraagt aan de natuur. De bijdrage is in de vorm van de ondiepe 
biotopen geschetst in het TBES. Het combineren van deze getallen levert een oppervlakte op 
van 72 – 96 ha. Dit oppervlak is ongeveer 2,5 % van het oppervlak van een dynamisch 
moeras uit het TBES. De schaalgrootte van het dynamische moeras zal dan niet tot 
nauwelijks worden aangetast. 
 
Kosten voor aanleg van een oeverdijk worden vooral bepaald door de kubieke meters zacht 
materiaal die nodig zijn. Vanuit ecologisch perspectief is variatie van het profiel van een 
oeverdijk in de lengterichting van de waterkering gewenst. Zolang dat geen effect heeft op de 
totale grondbehoefte is dat kostenneutraal. Zodra de grondbehoefte toeneemt, nemen de 
kosten ook evenredig toe. 
 
Verwacht wordt dat de inrichting van een oeverdijk voor de natuur geen significante extra 
kosten met zich mee zal brengen. Wel zullen jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud 
gereserveerd moeten worden. Dat is ook het geval voor een conventionele dijk. De 
verwachting is dat de bij een oeverdijk de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud wat 
hoger uit zullen vallen. Naar verwachting gaat het niet om grote bedragen. 
 
Eerder is al de opmerking gemaakt dat de ecologie van een oeverdijk vooral de ecologische 
waarde van Waterland zal versterken. Dat levert dan ook andere natuur op dan elders in het 
Markermeer binnen TBES wordt beoogd. Aanleg van een dynamisch moeras nabij de 
Houtribdijk en van een vooroever bij de Lepelaarsplassen leveren een bijdrage aan de 
ecologie op een grote schaal vergelijkbaar met de Oostvaardersplassen. 
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Voor de aanleg van een oeverdijk is zacht materiaal nodig zoals klei en silt. Als dit materiaal 
uit het Markermeer wordt gehaald, levert dat een zandwinput, en uiteindelijk een slibput, op. 
Het realiseren van slibputten is één van de grootschalige maatregelen uit het TBES. 
 
Het oppervlak is vervolgens gelegd naast de drie hoofdmaatregelen uit het TBES, het 
dynamische moeras, de vooroever en de slibputten. De totale besparing van het huidige 
profiel van een oeverdijk bedraagt dan € 15 – € 21 miljoen. 
 
De economische meerwaarde van de aanleg van een oeverdijk kan vergroot worden door het 
combineren van de aanleg van een oeverdijk met andere functies. Een voorbeeld is het 
zoeken naar een combinatie met recreatie bijvoorbeeld de aanleg van een strandje, het 
scheppen van de gelegenheid voor de sportvisserij of het maken van een aanlegsteiger voor 
de (kleine) recreatievaart. 

2.4 Conclusies en aanbevelingen 
In de expertsessie is vastgesteld dat de aanleg van een oeverdijk meerwaarde oplevert voor 
de ecologie. De meerwaarde van een oeverdijk voor de ecologie kan verder worden vergroot. 
Dat kan onder andere gebeuren door het profiel van de oeverdijk te variëren in de 
lengterichting langs de bestaande dijk. Een andere mogelijkheid is door gebruik te maken van 
de fasering in aanleg als gevolg van vervorming. Aanvulling kan eventueel achterwege blijven 
door gebruik te maken van natuurontwikkeling als bijdrage aan de waterveiligheid. Wellicht 
dat het areaal aan moeraszone hiermee uitgebreid kan worden. 
 
In het TBES zijn drie hoofdmaatregelen voorzien: de aanleg van een dynamisch moeras nabij 
de Houtribdijk, een vooroever bij de Lepelaarsplassen en slibputten midden op het 
Markermeer. Leggen we de ecologische meerwaarde langs de economische maatlat van het 
TBES, varieert de totale besparing van het huidige profiel van een oeverdijk tussen de € 15 
en € 21 miljoen. De economische meerwaarde van de aanleg van een oeverdijk kan verder 
vergroot worden door het combineren van de aanleg van een oeverdijk met andere 
maatschappelijke functies. 
 
De aanleg van een oeverdijk biedt dan ook voldoende perspectief om als volwaardig 
alternatief mee te nemen in de MER procedure. Aanbevolen wordt om bij de verdere 
uitwerking van het ontwerp van de oeverdijk in het gebied van de Hoornsche Hop de 
samenhang te onderzoeken met de grootschalige luwte maatregel die binnen het TBES in dit 
gebied voorzien is. Creëren van luwte en de aanleg van een oeverdijk kunnen samen wel 
eens meer betekenen voor de ecologie dan alleen het realiseren van luwte. 
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3 Achtergrond informatie 

3.1 Abiotische Informatie over het gebied 
Het Markermeer is een ondiep meer. De ruimtelijke variatie in diepte is beperkt tot maximaal 
3,5 meter Bijlage E. Vlak bij de kust van Noord-Holland is het meer ondieper. Echter, de 
dieptelijnen 1,5 en 2 meter liggen dicht tegen de kust aan. Alleen de Gouwzee en de 
Hoornsche Hop hebben een geringere diepte. De diepte van de waterbodem in de Gouwzee 
ligt op ongeveer 2,50 meter. De lijn met een diepte van 2,50 meter ligt in de Hoornsche Hop 
ruim 500 meter uit de kust. 
 
De bodem van het Markermeer grenzende aan de kust van Noord-Holland bestaat 
voornamelijk uit klei. Locaal komt op enkele plaatsen zware zavel voor. De zware zavel 
bestaat uit zand met 10 tot 25 % lutum of wel kleimineralen Bijlage E. 

3.2 Gebiedskarakterisering Markermeer en wetgeving 
Het Markermeer valt binnen het gebied van twee provincies. Het grootste gedeelte van het 
meer valt onder de Provincie Flevoland omdat in het verleden inpoldering als Markerwaard 
was voorzien Bijlage E. 
 
Verschillende wetgeving is van toepassing op het Markermeer en IJmeer. Het hele 
Markermeer valt onder Natura2000 en op het hele meer is de Vogelrichtlijn van toepassing. 
Alleen in de Gouwzee is de Vogel- en Habitatrichtlijn van toepassing Bijlage 5. 
 
Het Markermeer vervult een belangrijke functie bij het verbinden van belangrijke 
natuurgebieden. Het maakt dan ook onderdeel uit van de EHS Bijlage 5. In het gebied van 
Waterland wordt een robuuste verbinding voorzien. Het water van Markermeer – IJmeer 
vormt in zichzelf onderdeel van de EHS grote wateren. 

3.3 Flora en Fauna 
Op dit moment loopt het onderzoek naar de dijkversterking langs de twee trajecten Hoorn – 
Edam en Edam – Amsterdam. Onderdeel van de werkzaamheden is onderzoek naar de 
gevolgen van dijkversterking voor de Flora en Fauna. Voor beide dijktrajecten is dat apart 
opgepakt. Voor het traject Edam – Amsterdam is het onderzoek inmiddels afgerond 
(EcoGroen Advies, 2010). Voor het traject Hoorn – Edam is het onderzoek nog lopende maar 
is inmiddels een interim conceptrapport beschikbaar (HHNK, 2010). 
 
Binnendijkse versterking heeft de meeste gevolgen voor de soorten die in de Flora- en 
Faunawet beschermd zijn. Aanleg van een vooroever heeft naar verwachting alleen effect op 
de Rivierdonderpad (EcoGroen Advies, 2010). De Rivierdonderpad is op enkele plaatsen 
aanwezig op het dijktraject Edam – Amsterdam.  
 
(HHNK, 2010) laat zien dat op enkele plaatsen van het dijktraject Hoorn – Edam ecologisch 
waardevolle voorlanden, zogenaamde kogen, aanwezig zijn. Dit zijn evenwel niet de locaties 
waarvan voorzien wordt dat een oeverdijk een ecologische meerwaarde kan leveren aan het 
ondiepe aquatische ecosysteem. 
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3.4 Ecotopenstelsels 
Watersystemen kunnen worden onderverdeeld in natte delen, droge delen en een 
overgangszone. Voor de ecologie in de nabijheid van de waterkering gelegen langs de rand 
van het Markermeer – IJmeer, zijn het natte deel en de overgangszone interessant. 
 
Voor alle Rijkswateren zijn in de periode 1994 – 2000 ecotopenstelsels ontwikkeld door 
Rijkswaterstaat. Ecotopen zijn ruimtelijke eenheden die door hun integrale karakter 
raakvlakken hebben met tal van aspecten van watersystemen en de daarmee verbonden 
processen. Voor het gebied van interesse, de rand van het Markermeer – IJmeer zijn dan ook 
twee ecotopenstelsels van belang; het aquatische en de oevers. Uiteraard richt de aandacht 
zich alleen op het zoete water. 
 
Aquatisch (RWS-RIZA, 2000) 
Het aquatische ecotopenstelsel wordt is van toepassing op de delen van het watersysteem 
die nooit droogvallen. Vaak wordt daarvoor als begrenzing 0,30 m beneden gemiddeld 
zomerpeil aangehouden. Het streefpeil in de zomer is NAP - 0,20 m voor het Markermeer. 
Het aquatische deel bevindt zich dan onder NAP-0,50 m. Dit niveau ligt dan nog 10 cm lager 
dan het streefpeil in de winter. Het zal dan ook zelden voorkomen dat op dit niveau een oever 
droogvalt. 
 
Oevers (RWS-RIZA, 2001) 
Het ecotopenstelsel voor de oeverzone is van toepassing op de delen van het watersysteem 
die regelmatig nat zijn of onder water staan. Het wordt begrensd door het aquatische 
ecosysteem en door het terrestrische ecosysteem. Volgens de definitie ligt de terrestrische 
begrenzing 0,5 m beneden maaiveld als sprake is van een tegennatuurlijk peil. Voor het 
Markermeer is dat het geval. De moeilijkheid schuilt hem in de ligging van het maaiveld. 
Daarom wordt vanuit praktische overwegingen een niveau aangehouden van NAP + 0,1 m. 
Dit komt overeen met het maximale waterpeil waar bij seizoensgebonden peil rekening mee 
moet worden gehouden. 

3.5 Biotopen laaglandmeer 
Een ecologische schaalsprong is voorzien binnen het Toekomstbestendig Ecologisch 
Systeem (TBES). Voor het opstellen van het TBES is een achtergronddocument opgesteld 
over ecologie en waterkwaliteit (Samenwerkingsverband Markermeer – IJmeer, 2008). 
Aangegeven wordt dat in een laaglandmeer globaal vier biotopen (een natuurlijke leefruimte 
voor planten en dieren) zijn te onderscheiden, namelijk de rietzone, de waadzone, de 
waterplantenzone en het open water Figuur 3.1. Door ingrepen van de mens in het 
watersysteem, zoals de aanleg van dijken, zijn vooral de rietzone en de waadzone 
verdwenen. De meeste dijken zijn namelijk aangelegd op de grens van de waadzone en de 
waterplantenzone. In de huidige situatie zijn de rietzone en de waadzone vooral binnendijks 
gelegen (zie bijvoorbeeld Waterland). De waadzone komt buitendijks voor in de polder 
IJdoorn nabij Durgerdam. De waterplantenzone wordt bijvoorbeeld aangetroffen in de 
Gouwzee. Voor het overgrote deel bestaat het Markermeer – IJmeer uit het open water. 
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Figuur 3.1 Biotopen van een laaglandmeer zoals het Markermeer 

3.6 Ecologie in Markermeer 
Verschillende ambities moeten op termijn worden gerealiseerd voor het watersysteem van 
het Markermeer, maar ook voor het omliggende gebied. De ambities komen voort uit het 
realiseren van doelen verbonden aan Natura2000, de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
 
Bij het onderzoek naar de meerwaarde voor de ecologie van een oeverdijk is ervoor gekozen 
om de ecologische schaalsprong die geformuleerd is in de vorm van een Toekomstbestendig 
Ecologisch Systeem (TBES), leidend te laten zijn. Kortom, als het TBES is gerealiseerd, dan 
is tevens voldaan aan N2000 en KRW. De vispassages, als onderdeel van de verbindingen 
tussen binnendijkse en buitendijkse gebieden, vallen onder de ecologische doelen van de 
KRW. De EHS is op zich zelf minder interessant voor een oeverdijk. Wel gaat de interesse uit 
naar verbindingsmogelijkheden tussen het buitendijkse en het binnendijkse gebied en 
omgekeerd, en de rol die een oeverdijk daarbij kan spelen. 
 
In het Markermeer is de ontwikkeling van grootschalige ondergedoken waterplantenvelden 
beperkt gebleven tot de kustzone van Muiden en de Gouwzee (Samenwerkingsverband, 
2008). Waterplanten maken het water helderder. Dit is een zichzelf versterkend effect door 
onder andere het wegvangen van zwevende deeltjes uit het water. Waterplantenzones 
vormen een geschikte biotoop voor veel diersoorten. Voor de waterplanten etende vogels is 
deze zone een belangrijke voedselbron. De waterplantenzone vormt een rustplaats, een 
paaiplaats en een opgroeigebied voor waterplanten minnende vissen zoals snoekbaars. 
 
Het grootste deel van het Markermeer en IJmeer bestaat uit het biotoop open water. In elk 
ecosysteem is sprake van een voedselpiramide. Het ecologische systeem van het 
Markermeer steunt op nutriënten, driehoeksmosselen en spiering. Figuur 3.2. 
 
Van de nutriënten is vooral fosfor van belang. Fosfor bepaalt in het Markermeer de produktie 
van fytoplankton en heeft daarmee een grote impact op de rest van de voedselketen (o.a. 
zooplankton, vis, mosselen en uiteindelijk vogels). De concentratie Fosfor in het Markermeer 
bedraagt ongeveer 60 µg/l (www.waterbase.nl). 
 
Driehoeksmosselen komen het beste tot ontwikkeling in het open water. Ze hechten zich op 
een harde ondergrond zoals onder andere schelpen en zandbodems. Driehoeksmosselen 
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zijn vooral te vinden in het zuidelijk deel van het IJmeer en het westelijk deel van het 
Markermeer Bijlage 6. 
 
Spiering heeft zich na de aanleg van de Afsluitdijk als enige vissoort weten te ontwikkelen tot 
een standpopulatie. Tot ver in de jaren negentig maakte spiering 40-45% uit van de totale 
biomassa aan vis. Het is de belangrijkste prooivis voor snoekbaars en visetende vogels, 
zoals futen, zaagbekken en sterns (Rijkswaterstaat RIZA 1999). 

 
Figuur 3.2 De voedselpiramide van het open water (Samenwerkingsverband, 2008) 

3.7 Toekomstbestendig Ecologisch Systeem 
Het Toekomstbeeld Markermeer – IJmeer (Samenwerkingsverband, 2009) is getrokken door 
de provincies Flevoland en Noord-Holland. Als ecologische schaalsprong voor deze meren is 
een toekomstbestendig ecologisch systeem (TBES) nader uitgewerkt. De volgende 
maatregelen zijn voorzien om een TBES te realiseren. 
 

1 Zones met helder en ondiep water langs de kust van Noord-Holland. 
2 Een geleidelijke overgang van helder naar slibrijk water (een slibgradiënt). 
3 Overgangszones tussen land en water, ondersteund door seizoensgebonden peil. 
4 Binnen- en buitendijkse natuurontwikkeling en verbindingen daartussen. 

 
Als voorbeelden van overgangszones worden de aanleg van een dynamisch moeras bij de 
Houtribdijk en een vooroever nabij de Lepelaarsplassen voorzien. Beide voorbeelden zijn 
gebieden van formaat. 
 
Als verdere uitwerking van de maatregelen wordt voor de kust van Noord-Holland het 
volgende voorzien Figuur 3.3: 
 

 Luwte maatregelen in de Hoornsche Hop door aanleg van luwtedammen. 
 Eventueel luwte maatregelen voor kust van Waterland door aanleg luwtedammen. 
 Creëren van kansrijk waterplantengebied. 
 Realiseren van verbindingszones waar vispassages onderdeel van uitmaken. 
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Figuur 3.3 Toekomstbeeld Markermeer – IJmeer 
 
Inmiddels wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor het realiseren van een TBES 
(Maissan en Costa, 2010). Het verbinden van waterveiligheid met ecologie maakt onderdeel 
uit van dit conceptplan. 
 
Daarnaast lopen op dit moment twee verschillende studies die bouwstenen moeten opleveren 
voor het realiseren van het TBES. De eerste studie bestaat uit fundamenteel onderzoek naar 
het causale verband tussen de achteruitgang in aantallen mosselen en spiering enerzijds en 
anderzijds het slibprobleem in het Markermeer en de ontwikkeling van de watertemperatuur. 
Deze studie wordt ook wel onderzoek naar de Autonome Neergaande Trend (ANT) genoemd. 
De andere studie is sterk praktisch van karakter en onderzoekt op kleine schaal, via 
zogenaamde pilots, het effect van de voorgestelde maatregelen uit het TBES en draagt de 
naam Natuurlijker Markermeer – IJmeer (NMIJ). 

3.8 Wat raken we kwijt met een oeverdijk? 
De aanleg van een oeverdijk zal er voor zorgen dat op de waterbodem van het Markermeer – 
IJmeer (waterdiepte van 3 meter) materiaal zal worden neergelegd. Dit materiaal gaat de 
waterbodem dan afdekken over een strook van ongeveer tachtig meter loodrecht op de dijk. 
Waterplanten, driehoeksmosselen die zich daar bevinden, zullen dan verdwijnen. 
 
Bijlage 6 bevat informatie over waterplanten en driehoeksmosselen. De informatie laat zien 
dat de intensiteit van begroeiing van waterplanten en de aanwezigheid van 
driehoeksmosselen van plaats tot plaats varieert. Bij de verdere uitwerking van het alternatief 
oeverdijk dient daarmee rekening te worden gehouden. 
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3.9 Wat krijgen we terug met een oeverdijk? 
In 2013 wordt het besluit genomen om een zogenaamd seizoensgebonden peil te gaan 
hanteren vanaf 2015 tot 2035 in het Markermeer en in het IJsselmeer. Hiermee wordt voor 
een zo groot mogelijke voorraad zoetwater gezorgd waar in droge jaren gebruik van kan 
worden gemaakt om aan de vraag naar zoetwater te voldoen. Peilfluctuatie heeft invloed op 
de ontwikkeling van riet. Hoe groter de fluctuatie hoe groter het areaal geschikt voor riet 
(Deltares, 2009). Bij een seizoensgebonden peil zal de variatie in waterpeil ongeveer 0,5 
meter gaan bedragen. De helling van een oeverdijk heeft een talud van 1:30. Variatie in 
waterpeil met 0,5 m (verticale richting) betekent dan dat minimaal een strook van 15 meter in 
horizontale richting af en toe onder water staat of nat wordt maar ook af en toe droog komt te 
vallen. Binnen deze strook zijn de hydraulische omstandigheden gunstig om een rietzone te 
laten ontstaan. De oeverzone moet dan wel bestaan uit materialen als klei en silt. Als de 
rietzone zich eenmaal heeft ontwikkeld, draagt ze bij aan de remming van golfoploop. 
 
In 2013 wordt ook een besluit genomen over het lange termijn peilbeheer vanaf 2035. Het 
peil in het Markermeer wordt dan losgekoppeld van het IJsselmeer. Het waterpeil in het 
Markermeer zal dan veel meer ten dienste van de ecologie komen te staan. Naar verwachting 
zal het maximale peil in de zomerperiode vergelijkbaar zijn met het peil in de periode vóór 
2035. Onderzocht wordt of een verdere uitzakking dan NAP-0,40 m mogelijk is in de 
zomerperiode. Het streefpeil in de winterperiode zal vermoedelijk ongewijzigd blijven. 
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A  Opzet expertsessie 
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Inleiding 
Om scherpte te krijgen op de ecologische effecten van het Oeverdijkalternatief is een 
expertsessie georganiseerd. In dit hoofdstuk staan de vragen geformuleerd die tijdens de 
expertsessie aan bod zijn gekomen. 
 
Onderdelen sessie 
Het dijktraject Hoorn – Amsterdam bestaat uit twee trajecten: Hoorn – Edam en Edam – 
Amsterdam. Daar waar onderstaand gesproken wordt over trajecten, wordt deze tweedeling 
bedoeld. De expertsessie zal in zes onderdelen uiteenvallen. Deze zes onderdelen zijn: 
 

1. Presentatie met informatie over het gebied, het watersysteem, het 
Oeverdijkalternatief en dergelijke. 

2. De deelnemers is gevraagd essentiële kennis en informatie, eventueel locatie 
specifiek op de beide trajecten, toe te voegen indien nodig voor de ecologische 
beoordeling. 

3. Invullen van de verschillende aspecten / consequenties die verbonden zijn aan het 
Oeverdijkalternatief. 

4. Gegeven de verzamelde input is een waardering gevraagd van het betreffende 
aspect / consequentie. 

5. Wat is de invloedsstraal van een oeverdijk?. 
6. Kun je suggesties geven voor aanvulling op het Oeverdijkalternatief die wellicht een 

significante bijdrage opleveren voor de ecologie?. 
 
Leveren van input op de vragen 
Het leveren van input op de aspecten en consequenties verbonden aan de aanleg van een 
oeverdijk is apart opgepakt. Daartoe is de deelnemers gevraagd om input te leveren voor de 
volgende zeven vragen: 
 

I. Welke ecologie blijft behouden door de aanleg van een oeverdijk in vergelijking met 
traditionele dijkversterking? 

II. Welke ecologie raken we kwijt door de aanleg van een oeverdijk in vergelijking met 
traditionele dijkversterking? 

III. Welke ecologie krijgen we erbij door de aanleg van een oeverdijk in vergelijking met 
traditionele dijkversterking? 

IV. Op welke wijze draagt een oeverdijk bij aan de helderheid van het water? Kan het 
een bijdrage leveren aan de optimalisatie voor ondergedoken waterplantenvegetatie? 
Aan de ecologische doelen van de KRW en Natura2000? 

V. Op welke wijze draagt een oeverdijk bij aan de variatie in habitat (vooral gericht op 
moerasmilieus)? 

VI. Op welke wijze draagt een oeverdijk bij aan de verbindingsmogelijkheden met 
waterrijke gebieden achter de dijk? Kijk daarbij naar de watergebonden soorten en de 
soorten van een land-water overgang. Wat betekent dat voor vismigratie (onderdeel 
KRW) en watervogels? 

VII. Wat is de relatie tussen de aanleg van een oeverdijk met wettelijke richtlijnen zoals 
Natura2000, Flora en Faunawet en KRW? 

 
Uitspreken van waardering op vragen 
In de vorige paragraaf is aangegeven, dat de deelnemers input hebben geleverd. Vervolgens 
is aan de deelnemers gevraagd om hun waardering uit te spreken op de verschillende vragen 
gegeven de verzamelde input.  
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De vragen zijn op een gesloten wijze geformuleerd zodat het mogelijk is om een waardering 
tot stand te brengen en om uitkomsten te vergelijken. De gesloten vragen zijn 
achtereenvolgens: 
 

I. Gegeven de geleverde input, in welke mate draagt de aanleg van een oeverdijk in 
vergelijking met traditionele dijkversterking dan bij aan het behoud van de natuur? 

II. Gegeven de geleverde input, in welke mate raken we dan natuur kwijt, op korte 
termijn1, door de aanleg van een oeverdijk in vergelijking met traditionele 
dijkversterking? 

III. Gegeven de geleverde input, in welke mate krijgen we er natuur bij door de aanleg 
van een oeverdijk in vergelijking met traditionele dijkversterking? 

IV. Gegeven de geleverde input, in welke mate draagt de aanleg van een oeverdijk, in 
vergelijking met traditionele dijkversterking, dan bij aan de helderheid van het water 
en dus aan de optimalisatie voor ondergedoken waterplanten? 

V. Gegeven de geleverde input, in welke mate draagt de aanleg van een oeverdijk, in 
vergelijking met traditionele dijkversterking, dan bij aan de variatie in habitat? 

VI. Gegeven de geleverde input, in welke mate draagt de aanleg van een oeverdijk dan 
bij aan de verbindingsmogelijkheden met waterrijke gebieden achter de dijk? 

VII. Gegeven de geleverde input, in welke mate is de aanleg van een oeverdijk strijdig 
met de wettelijke richtlijnen zoals Natura2000, Flora en Faunawet en KRW? 

VIII. Door de aanleg van een oeverdijk raken we door het uitvoeren van de 
werkzaamheden op de korte termijn wellicht natuur kwijt. Echter, de aanleg van een 
oeverdijk kan op de lange termijn (andere) natuur opleveren. Gegeven de geleverde 
input, in welke mate valt het netto resultaat van de natuur dan uit bij de aanleg van 
een oeverdijk in vergelijking met traditionele dijkversterking? 

 
De laatste vraag is erbij gekomen om inzicht in het netto resultaat te krijgen van de aanleg 
van een oeverdijk. 
 
Uitspreken van schaalgrootte 
Binnen de ecologische schaalsprong van het TBES wordt gesproken over twee land-water 
zones van formaat; het dynamische moeras nabij de Houtribdijk en de vooroever gelegen 
nabij de Lepelaarsplassen. Bij een oeverdijk kan sprake zijn van ecologische meerwaarde. 
De vraag is dan op welke schaal ligt deze ecologische meerwaarde. De ecologische 
meerwaarde hebben we daarom uitgedrukt in een schaalgrootte. 
 
De uitkomst van de schaalgrootte is door ECORYS gebruikt om aan te geven in welke mate 
de kosten voor het realiseren van een Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES) 
kunnen worden beperkt (Bijlage H). 
 
Suggesties aanvullingen oeverdijk 
Het alternatief van de oeverdijk is primair ontwikkeld vanuit de functie die het moet hebben 
voor de waterveiligheid. Op het moment dat de vraag wordt gesteld “wat kan een waterkering 
bijdragen aan de ecologie?” kan het interessant zijn om aanvullende suggesties te geven op 
het ontwerp van een oeverdijk die bijdragen aan de versterking van de ecologie. Vooral kleine 
aanvullingen met een significante bijdrage zijn daarbij interessant. 

 

                                                   
1 Met korte termijn wordt de tijdsperiode bedoeld die hoort bij de aanleg van een oeverdijk. Dat is orde grootte van nul 

tot één jaar. 
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B Presentatie bij de expertsessie (onderdeel 1) 
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Dijkversterking Hoorn – Amsterdam

Oeverdijk alternatief: synergie met ecologie?

Gerard van Meurs (Deltares) & Hans Gerritsen (RWS-Waterdienst)

22 april 2010 2

Inhoud presentatie

• Markermeer – IJmeer: gebiedsinformatie;

• Plannen in het gebied;

• Dijkversterking en Oeverdijk Alternatief;

• Welke ecologie is aanwezig?

• Binnendijks en Dijks;

• Buitendijks.

• Kijken vanuit een ander perspectief;

• Expert Sessie;

• Vervolg.
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Markermeer – IJmeer: gebiedsinformatie

Hoorn - Edam Edam Amsterdam

Dijkversterking Hoorn - Amsterdam

22 april 2010 4

Markermeer-IJmeer: gebiedsinformatie

Waterdiepte en Topografie
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Markermeer–IJmeer: gebiedsinformatie

Sediment en Ondergrond

22 april 2010 6

Plannen in het gebied

Diverse plannen voor o.a. natuur binnendijks en buitendijks:

• Dijkversterking Omringkade Marken met onderdelen als:

• Voorlanden;

• Zachte glooiende oever;

• Oermoeras;

• Toekomstbestendig ecologische systeem (TBES):
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Plannen in het gebied

Op de schaal van het Markermeer – IJmeer komen tot 

Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES):

• Zones met helder en ondiep water;

• Slibgradiënten: geleidelijke overgang van helder naar troebel water;

• Overgangszones land-water van formaat:

• Dynamisch moeras nabij Houtribdijk;

• Vooroever nabij Lepelaarsplassen.

• Seizoensgebonden peilbeheer;

• Binnendijkse én buitendijkse natuurontwikkeling met 

verbindingen daartussen.
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Plannen in het gebied

TBES, voorgestelde ingrepen kust NH:

• Luwte maatregelen (Hoornse Hop);

• Luwte maatregelen (kust van Waterland);

• Kansrijk waterplantengebied;

• Vispassages (ecologische relatie  binnen–, buitendijks).
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Plannen in het gebied

Realisatie TBES (2010-2012); activiteitenplan

o) Voorfase:

• Natuurlijker Markermeer IJmeer (NMIJ;

a) 1e fase uitvoering TBES:

• Luwte maatregelen Hoornsche Hop;

• Versterking Markermeerdijken NH-Kust (synergie veiligheid en ecologie);

• Monitoring Natuureffecten;

b) Voorbereiding 2e fase TBES:

• Keuze maatregelen

• Financiering.

• Vispassages (ecologische relatie  binnen– buitendijks).
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Plannen in het gebied

Conclusies betreffende Natura2000, KRW & EHS:

• TBES is leidend;

• Als TBES wordt gerealiseerd, dan is voldaan aan 

N2000 en KRW;

• Vispassages vallen onder ecologische doelen KRW;

• EHS is minder interessant, gaat over droge 

terrestrische natuur. 
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Plannen in het gebied

Peilbeheer Markermeer / IJmeer (onderdeel DPIJ):

• Korte Termijn Peilbesluit

te nemen in 2013, geldig tot 2035;
voorjaar/zomer: mag stijgen tot maximaal NAP+0,10 m, uitzakken tot minimaal NAP-0,40 m;
winter: blijft gelijk, namelijk NAP-0,40.

• Lange Termijn Peilbeheer:

te nemen in 2013, geldig vanaf 2035;
voorjaar/zomer: vergelijkbaar, alleen verder uitzakken wordt nog nader onderzocht;
winter: blijft vermoedelijk gelijk, namelijk NAP-0,40 m.

22 april 2010 12

Dijkversterking en Oeverdijk Alternatief

Hoorn - Edam Edam Amsterdam

Dijkversterking Hoorn - Amsterdam

17,2 km van de 18,7 km voldoet niet 16 km van de 19 km voldoet niet
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Dijkversterking en Oeverdijk Alternatief

Kenmerken Oeverdijk:
• Oeverdijk wordt aangelegd vóór de bestaande dijk (buiten bestaande glijvlakken);
• Geen versterkingsmaatregelen binnendijks;

• Hoogte ~ NAP + 1,30 m (minder golfoploop door flauw talud);
• Talud 1:30 (breedte van het voorland / oever van 50 tot 70 m);
• Onderwatertalud 1:4; 
• Oeverdijk is vervangende kering, huidige dijk mag vervormen.

NAP-0,2 m

22 april 2010 14

Dijkversterking en Oeverdijk Alternatief

Sectie 2 Grote Waal, dijkvak 20
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Dijkversterking en Oeverdijk Alternatief

Sectie 7 Etersheimerbraak, dijkvak 22

22 april 2010 16

Dijkversterking en Oeverdijk Alternatief

Oeverdijk Alternatief:
• +/- 50 km dijk;
• +/- 33 km dijk moet versterkt worden;
• +/- 24 km daarvan is aan het water gelegen.
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Bestaande Natuurwaarden
Binnendijks en dijks

• Dijkversterking Hoorn – Edam: 
inventarisatie Natuur 
(conceptversie 31 maart 2010, nog niet af)

• Flora- en Faunaonderzoek 
Dijkversterking Edam – Amsterdam
(definitief 1 maart 2010)

• Binnendijkse versterking heeft de 
meeste gevolgen voor de soorten 
die in de Flora- en Faunawet 
beschermd zijn.

• Aanleg vooroever uit oogpunt van 
flora- en fauna wet alleen effect te 
verwachten op Rivierdonderpad

22 april 2010 18

Bestaande Natuurwaarden
Binnendijks en dijks

• Dijkversterking Hoorn – Edam: 
inventarisatie Natuur 
(conceptversie 31 maart 2010, nog niet af)

• Flora- en Faunaonderzoek 
Dijkversterking Edam – Amsterdam
(definitief 1 maart 2010)

Waardevolle begroeiing op steen bekleding
Ecologisch waardevolle voorlanden (kogen)
Landgoed en parkbos
Braken
Wetering, plas en moeras
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Bestaande Natuurwaarden:
buitendijks

De voedselpiramide van het open water (ontleend aan TBES)

Belangrijke voedselbronnen:

• Waterplanten;

• Driehoeksmosselen;

• Vis.

22 april 2010 20

Bestaande Natuurwaarden:
buitendijks

Voedselbron:
Percentages met bedekking door waterplanten (2007)
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Bestaande Natuurwaarden:
buitendijks

Voedselbron:
Percentages met bedekking door kranswieren (2007)

22 april 2010 22

Bestaande Natuurwaarden:
buitendijks

Voedselbron:
Driehoeksmosselen (2006)
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Bestaande Natuurwaarden
Buitendijks

Verder is er kaartmateriaal beschikbaar over:

• Vissen (o.a. rivierdonderpad) (1999-2002);
• Paaigebieden spiering;
• Vogels (driehoeksmosseleters) (2000-2001 en 2004-2005)

kuifeend, tafeleend, toppereend, brilduiker;

• Vogels (viseters) (2000-2001 en 20004-2005)
fuut, nonnetje, grote zaagbek, aalscholver, dwergmeeuw, visdief, zwarte stern;

• Vogels (waterplanteneters) (2000-2001 en 2004-2005)
smient, krooneend, krakeend, tafeleend, meerkoet;

• Vogels (waterplanteneters) (2000-2001 en 2004-2005)
grauwe gans, brandgans, smient;

• Vogels (planktoneters) (2000-2001 en 2004-2005)
lepelaar, slobeend;

• Meervleermuizen. 

22 april 2010 24

VHR: beschermde soorten

• Lepelaar
• Brandgans
• Nonnetje
• Dwergmeeuw
• Visdief
• Zwarte Stern

• Fuut
• Aalscholver
• Grauwe gans
• Smient
• Krakeend
• Slobeend
• Krooneend
• Tafeleend
• Kuifeend
• Topper
• Brilduiker
• Grote zaagbek
• Meerkoet
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Habitatrichtlijn: beschermde soorten

• Kranswier wateren;
• Rivierdonderpad;
• Meervleermuis;
• Noordse Woelmuis.

22 april 2010 26

Kijken vanuit een ander perspectief!

“Wat kan een waterkering bijdragen aan de ecologie” en 

“Wat kan de ecologie bijdragen aan de waterveiligheid”?
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Expert Sessie

Vispassages:

• Achttal knelpunten langs 

kust Markermeer (bron 

www.vismigratie.nl);

• TBES geeft vijf locaties 

aan voor een vispassage.

22 april 2010 28

Expert Sessie

Links: ecologisch ontwikkelde dijk, Rechts: conventionele dijk met basaltblokken (foto Theo Vulink)
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Expert Sessie

Durgerdam: toepassing ecologische dijkontwerpen ligt hier voor de hand (foto Theo Vulink)

22 april 2010 30

Expert Sessie

Westzijde Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen: drogere delen rode kornoelje en wilgen struweel, 

gaat via rietvegetatie over in kleinschalig ondiep water en open water (foto Theo Vulink)
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Expert Sessie

Golfbreker Oostvaardersdijk: luwte golfbreker en dijk rustplaats watervogels (foto Theo Vulink)

22 april 2010 32

Expert Sessie

• Essentiële kennis toevoegen:
• locatie specifiek; welk traject (Hoorn – Edam of Edam – Amsterdam)?

• Aspecten oeverdijk in vergelijking met conventionele dijkversterking:
I. Welke ecologie blijft behouden?

II. Welke ecologie raken we kwijt?

III. Welke ecologie krijgen we erbij?

• Aspecten oeverdijk:
IV. Welke bijdrage levert oeverdijk aan helderheid?

V. Welke bijdrage levert oeverdijk aan variatie in habitat (biotoop)?

VI. Welke bijdrage levert oeverdijk aan verbindingsmogelijkheden?

VII. Wat is de relatie tussen een oeverdijk en wettelijke richtlijnen zoals 
Natura2000, Flora en Faunawet, en KRW?
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Expert Sessie

Waarderen van geleverde input van aspecten (op een ‘vijf puntsschaal’)

1. Significante negatieve effecten;

2. Weinig negatieve effecten;

3. Neutraal wat betreft effecten;

4. Enige positieve effect;

5. Significante positieve effecten.

22 april 2010 34

Expert Sessie

Waarderen van geleverde input van aspecten (op een ‘drie puntsschaal’)

3. Neutraal wat betreft effecten;

4. Enig effect;

5. Significante effecten.
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Expert Sessie
Waarderen:

• Gegeven de input die geleverd is, in welke mate draagt een oeverdijk in 
vergelijking met conventionele dijkversterking bij aan:
I. Behoud van natuur? (drie puntsschaal)

II. Verlies aan natuur? (drie puntsschaal)

III. Nieuwe natuur? (drie puntsschaal)

• Gegeven de input die geleverd is, in welke mate draagt een oeverdijk in 
vergelijking met conventionele dijkversterking bij aan:
IV. Helderheid van het water? (vijf puntsschaal)

V. Variatie in habitat? (vijf puntsschaal) 

VI. Verbindingsmogelijkheden? (vijf puntsschaal)

VII. De relatie met wettelijke richtlijnen (Natura2000, Flora en Faunawet & KRW)? 
(drie puntsschaal)

VIII. Het netto resultaat tussen verlies aan natuur en nieuwe natuur? (vjif puntsschaal)

22 april 2010 36

Expert Sessie

Vier biotopen van een laaglandmeer Optimaal foerageergebied watervogels

rietzonerietzone waadzonewaadzone waterplantenzonewaterplantenzone open wateropen water

Ontleend aan TBES

15 cm15 cm
1 m1 m

4 m4 m
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Expert Sessie

• Bijdrage van een oeverdijk in meters aan:

• Rietzone 

• Waadzone 

• Waterplantenzone.

• Schatten (0, 5, 10, 20 of 40 m).
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Expert Sessie

Schaalgrootte

• Vertalen uitkomsten naar besparing TBES

• ECORYS

• Gebaseerd op berekeningen voor TMIJ
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Expert Sessie

• Suggesties aanbrengen op de oeverdijk:

• kleine aanvullingen;

• significante bijdrage aan de ecologie.

22 april 2010 40

Vervolg

Vervolg op de expert sessie:

• Verwerken en rapporteren resultaten;

• Bespreken bij DGW volgende week donderdag;

• Meenemen resultaten in besluitvorming door DGW.
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C Resultaten expertsessie  
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De volgende zes onderdelen zijn ter sprake gekomen in de expertsessie: 
 

1. Presentatie met informatie over het gebied, het watersysteem, het oeverdijkalternatief 
en dergelijke; 

2. De deelnemers is gevraagd essentiële kennis en informatie, eventueel locatie 
specifiek op de beide trajecten, toe te voegen indien nodig voor de ecologische 
beoordeling; 

3. Invullen van de verschillende aspecten / consequenties die verbonden zijn aan het 
oeverdijkalternatief; 

4. Gegeven de verzamelde input is een waardering gevraagd van het betreffende 
aspect / consequentie; 

5. Wat is de invloedsstraal van een oeverdijk?; 
6. Kun je suggesties geven voor aanvulling op het oeverdijkalternatief die wellicht een 

significante bijdrage opleveren voor de ecologie? 
 
De presentatie van met informatie, onderdeel 1, is opgenomen in Bijlage B. De resultaten van 
de andere onderdelen van de expertsessie staan opgetekend in deze Bijlage C. 
 
Toevoegen essentiële kennis en informatie (onderdeel 2) 
Algemeen 

1.1. Vissen zijn een belangrijke bouwsteen voor het voedselweb, denk bij het 
beoordelen van de ecologie of er bijgedragen wordt aan paaiplaatsen voor vis 
 

1.2. Weet iemand welk materiaal gebruikt zal gaan worden om de oeverdijk aan te 
leggen? Als het zand uit het Markermeer gehaald wordt, dan kunnen slibputten 
worden aangelegd. 

1.2.1. Zand en klei. Moet verder worden onderzocht waar dit vandaan kan komen. 
1.2.2. is er een planning en/of financiering voor de aanleg van die slibputten? 
1.2.3. Zou het niet logisch zijn dit in het gebied zelf te winnen en niet van de Noordzee 

te halen (ontzilting). Door lokaal te winnen kun je ook verdiepen. 
1.2.4. wanneer en door wie wordt onderzocht waar het 'bouwmateriaal' vandaan moet 

komen? 
1.2.5. lijkt me een slecht idee om het uit de Noordzee te halen 
1.2.6. Er is geopperd om winning van "bouwmateriaal" van dijken of het oermoeras uit 

het Markermeer te halen wanneer er een diepe put gecreëerd wordt in het 
Markermeer voorde invang van slib (werk met werk maken). 

1.2.7. Dan wordt de vraag relevant of voor de oeverdijk in vergelijking met de klassieke 
dijk meer materiaal nodig is. Wie weet de grondbalans van de twee opties? 
 

1.3. Ecologische relaties met binnendijkse natuur versterken, zoals met binnendijkse 
natuur van Waterland en Laag Holland. Dit is óók een TBES-doel voor de NH-
kust. 

1.3.1. Juist luwe zones in het Markermeer zelf en ook de natte gebieden in Noord-
Holland kunnen elkaar versterken doordat vogels daar rustplaatsen vinden. 

1.3.2. Ik denk dat juist de flauwe gradiënt van de oeverdijken de overgang van land naar 
water kan versterken (ligt natuurlijk wel aan het uiteindelijke ontwerp: is er 
aanhechting van de oeverdijk aan het vaste land, hoe ver ligt de oeverdijk in het 
water etc). 
 

1.4. Hoe belangrijk is het peilbeheer voor de ecologische waarde van de oeverdijk? 
Biedt natuurlijke opwaaiing in de winter voldoende vernatting? 
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1.4.1. Ja, biedt wel wat vernatting maar belangrijker is het uitzakken in de zomer om riet 
te laten kiemen. Dus seizoensgebonden peilbeheer biedt meerwaarde voor de 
ecologie van moeras en riet. 

1.4.2. Seizoensgebonden peil is voor de ontwikkeling van natuur erg van belang. Een 
aandachtspunt wat nu bij me opkomt, is het korte termijn peilbesluit. Daar is 
sprake van opzetten van het peil in het voorjaar: dit heeft effect voor bijvoorbeeld 
het areaal broedplaatsen voor vogels. Veel meer voorbeelden van relevantie van 
peil voor natuur zijn voorhanden 

1.4.3. Het optimale peilbeheer voor natuur en voor zoetwatervoorziening komt niet 
overeen. Hier moet nog gezocht worden naar mogelijkheden voor variatie tussen 
de jaren bijvoorbeeld op basis van voorspellingen. 

1.4.4. Uiteindelijk gaat het om de variatie in waterstand die ontstaat als gevolg van de 
combinatie van een bepaald peilbeheer in combinatie met opwaaiing en 
onttrekkingen. Hier is nog te weinig naar gekeken. 
 

1.5. Cultuurhistorie kan bij de oeverdijk beter behouden blijven dan bij klassieke 
dijkversterking omdat het profiel van de oude dijk ook aan landzijde behouden 
blijft. 

1.5.1. Ja, want betekent klassieke dijkversterking niet een enorm effect op het gebied 
binnendijks omdat de dijk dan ook heel veel breder moet worden? 

1.5.2. Of juist niet, want aan de waterkant verdwijnt het water 
 

1.6. Hoe ver liggen oeverdijken uit de kust? Wat is de range waarin deze nog 
bijdragen aan dijkversterking? 

1.6.1. Ze liggen tegen de oude dijk aan 
1.6.2. Zie profiel in de presentatie 
1.6.3. Als ik het plaatje dan goed interpreteer klopt het dan dat er achter de oeverdijk 

nauwelijks water of heel luw, ondiep water wordt gecreëerd? 
1.6.4. Henk Verheij en Saskia van Vuren hebben hier bij Deltares in 2006 onderzoek 

naar verricht. Voor de locatie de Groote Braak (vlak boven Edam) bleek dat een 
luwte dam tot maximaal 1,5 km uit de kust nog een goed effect sorteert, nog 
verder weg (4,5 km) heeft weinig effect. 
 

1.7. Denk bij het ontwerp aan de ruimtelijke situering ten opzichte van binnendijkse 
(natuurwaarden) 

1.7.1. Ja, daar waar verbindingen gemaakt kunnen worden, kunnen binnen- en 
buitendijkse natuur elkaar alleen maar versterken 
 

1.8. Ik zie dat er een soort kom ontstaat dicht bij de oude dijk, wat is de doorstroming 
van dit water? 

1.8.1. De kom wordt niet gevuld met water en zal vermoedelijk vooral droog blijven 
staan. 
 

1.9. Biedt een oeverdijk, juist door de lengte van 40 km, niet veel meer lengte met een 
gradiënt dan een cirkelvormig oermoeras nabij de Houtribdijk of een vooroever bij 
de Lepelaarplassen? 

1.9.1. Dat kan het geval zijn, maar dan moet de focus ook duidelijk op gradiënten 
gericht zijn en er moet dan ook nagedacht worden over plaatsen met wat ondiepe 
kommen (een soort twee in 1 optie van moeras en dijk) 

1.9.2. Is het dan OF de oeverdijk OF een oermoeras of zijn het maatregelen die beide 
genomen kunnen worden? 

1.9.3. oermoeras en oeverdijk kunnen allebei, maar overheidsgeld is beperkt dezer 
dagen, dus als moeras 'gratis' te maken is met oeverdijk dan bespaard dat 
investeringen in het oermoeras. 
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1.9.4. Op deze grote schaal is een ander alternatief bekend dat effectiever is dan 
oermoeras: strandstroken wat verder uit de kust die golfwerking en daardoor ook 
de slibwolk aanzienlijk reduceren. 
 

1.10. Alvorens verder te gaan stel ik voor dat we eerst een gezamenlijk en gedeeld 
beeld hebben van een oeverdijk 

1.10.1. Ja, maar is het concept dan nog onduidelijk? In de presentatie van Gerard zat het 
profiel en de locatie. Wat weet je niet? 

1.10.2. Is dit vast? Kan er nog aan gesleuteld worden? 
1.10.3. Als de oeverdijk meer dan 1 of 2 km uit de kust zou liggen, dan gaat het qua 

veiligheid fout omdat het water dan door de strijklengte toch te hoog kan 
opstuwen. 

1.10.4. Nog een toevoeging voor beeld oeverdijk: Talud 1:30 breedte ongeveer 70 m. Bij 
NAP +0.1 m is hiervan 37 m droog en 33 m nat, bij NAP -0.4 m is hiervan 52 m 
droog en 18 m nat. 
 

1.11. Is er veel variatie in de waterbodem? Als dat zo is, is dat te herkennen aan 
concentraties van bijzondere, standplaatsgebonden natuurwaarden? Of lijkt de 
onderwatervegetatie sterk op elkaar langs de gehele NH-kust? 
 

1.12. De oeverdijk als landschapselement en habitat voor meerdere soorten niet alleen 
waarderen op soorten maar ook op functionaliteit voor ecologie en veiligheid in 
het algemeen. 

1.12.1. Ja, mee eens: waterplanten en rietvegetatie leveren bijdrage aan vermindering 
golfbelasting op de dijk, en daardoor minder onderhoud aan de dijk. 

1.12.2. Ook als waarde voor het gehele Markermeer beoordelen (zie discussie punt over 
moeras) 
 

1.13. Hoe wordt de relatie binnendijks, buitendijks dwars op de dijk gerealiseerd, denk 
aan overslagdijk of 'piping'. 
 

1.14. Een oeverdijk biedt vele kansen voor natuurelementen die je niet wil, denk aan 
ganzen, muskus- en beverratten, ophopingen van blauwwieren. De aanleg van 
een oeverdijk zal hierdoor intensiever beheer (onderhoud) vergen. 

1.14.1. Dat hangt sterk af van het ontwerp, de hoogte, het sediment etc. Het ontwerp 
dient zich ook te richten op het B&O om dit qua kosten zo klein mogelijk te 
houden. 
 

1.15. De oeverdijk biedt per definitie ecologische winst ten opzicht van de huidige 
situatie; wat zijn de criteria waaraan voldaan moet worden met betrekking tot het 
ontwerp? 

1.15.1. Neem aan dat ontwerp minimaal veiligheid moet garanderen. 
1.15.2. Waarom biedt de oeverdijk per definitie ecologische winst? 
1.15.3. waarom biedt de oeverdijk per definitie ecologische winst? Er verdwijnt veel 

onderwatervegetatie onder een dik pak sediment! 
1.15.4. Dit is een tijdelijk effect, want na aanleg zal het oppervlak onderwatervegetatie 

toenemen en de balans opmakend is netto toename van areaal waterplanten. 
Huidige situatie is namelijk steile dijken met weinig ondiep water! 

1.15.5. Hoe lang is tijdelijk? 
1.15.6. De stelling gaat er van uit dat de huidige dijk geen ecologische waarde heeft . 

Niets is minderwaar! Met name het Waterlandse deel is een verbindend element 
in de robuuste verbindingszones en kent een hoge biodiversiteit die ik bij de 
aanleg van een oeverdijk zeker zie verdwijnen (dit geldt vooral voor terrestrische 
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soorten. 
 

1.16. De huidige dijk herbergt een groot aantal ringslangen. Bij de aanleg van een 
vooroever verdwijnt een groot deel van het geschikte opwarmingsbiotoop van 
deze soort. Vanuit de Noordse woelmuis geredeneerd, is een vooroever een 
verslechtering van het huidige verspreidingsgebied. Dit doordat er 
verbindingsmogelijkheden voor “aardmuizen" komen De Woelmuis vindt dit vast 
concurrentievervalsing. 

1.16.1. Welk verspreidingsgebied van de Noordse Woelmuis en Aardmuis wordt hier dan 
aan elkaar verbonden? 

1.16.2. Ik kan het niet plaatsen binnen TBES en relaties binnendijks- buitendijkse natuur. 
In hoeverre speelt de Noordse Woelmuis hier een rol? 

1.16.3. Mijns inziens bieden vooroevers juist goede kansen voor Ringslang en Noordse 
Woelmuis, mits soortspecifiek wordt ingericht. Bij peilfluctuatie kan drassig terrein 
worden gecreëerd dat niet geschikt is voor Aardmuis, buitendijkse terreinen 
kunnen de redding worden voor de Noordse Woelmuis. 

1.16.4. Is er met de oeverdijk wel een probleem voor ringslangen? De oude dijk blijft 
behouden, ook is er een kleine waterfase direct bij de dijk. Dus kunnen ze blijven 
opwarmen, zelfs nog beter omdat er luw water bijkomt. 
 

1.17. Wat is de toegevoegde waarde van deze workshop ten opzichte van voorgaande 
workshops en alles wat er al over bekend is? Wat is de werkelijke bottle-neck 
voor toepassing van een ecologische variant voor dijkversterking? Waarom zou 
het na vandaag wel lukken? 

1.17.1. Omdat er mogelijk een win-win situatie te behalen valt. Immers in 1 keer 2 doelen 
dienen: veiligheid en natuur. Uiteraard afhankelijk van uitwerking 

1.17.2. Omdat vandaag het inzicht doorbreekt dat de ecologie er beter van wordt en dat 
de kosten erg meevallen. Nog sterker doordat natuurwaarden worden toegevoegd 
kan een aantal andere dure natuurmaatregelen achterwege blijven. 

1.17.3. Onder de veronderstelling dat natuurwaarden die toegevoegd worden 
inwisselbaar zijn met bestaande doelen, toch? 

1.17.4. Het oeverdijkalternatief is vergelijkbaar qua begroting met 'traditionele 
dijkversterking'. Als er veel natuurwinst te behalen valt, dan verdient de oeverdijk 
de voorkeur. 

1.17.5. Qua kosten voor onderhoud en beheer ook? 
 

1.18. Als je de instandhoudingsdoelen voor Natura2000 ziet als visetende en 
plantenetende vogels dan draagt een oeverdijk niet bij aan de toename van paai 
en opgroeigebied voor vis en verdwijnt zelfs een deel van het gebied dat nu voor 
waterplanten geschikt is. Is het mogelijk de oeverdijk op afstand van de huidige 
dijk aan te leggen waardoor er luwe zones ontstaan (en eilandjes). 

1.18.1. Vind ik zelf te kort door de bocht. Juist hoeveelheid ondiep water neemt sterk toe. 
Wel zal je de locatie goed moeten kiezen, zodat je zoveel mogelijk bestaande 
waardevolle natuur behoudt. 

1.18.2. Er is een grens aan de afstand tussen de oeverdijk en de oude dijk. Meer dan 1 - 
2 km. kan niet want dan is de veiligheid in het geding. 

1.18.3. Keuze voor een oeverdijk is de keuze voor het versterken van de verbinding met 
achterland en oevergebonden natuurwaarden, in veel mindere mate voor N2000 
opgaven voor het Markermeer. Probeer dan ook niet (alleen) de oeverdijk te 
"verkopen" met juist die (beperkte) bijdrage. 

1.18.4. In het hele watersysteem in het Markermeer is voor waterplanten en voor vispaai 
te weinig gradiënt. Het is een bak van een paar meter diep, met veel steile en 
harde randen. Juist door aan de kust van NH nu meer gradiënt toe te voegen 
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groeit habitat voor waterplanten en vispaai. Soorten die wel een harde kust nodig 
hebben, komen aan de kant van Flevoland aan bod. 

1.18.5. Ik zie ook vooral een toename van geschikt gebied voor waterplanten en dus ook 
geschikt als paaigebied. Er is nu zeer weinig ondiep water. 

1.18.6. aanvullend op 5. in mijn ogen draagt de oeverdijk dus wel bij 
 

1.19. De aanleg van de migratievoorzieningen voor vis zal ertoe leiden dat veel 
"bodemwoelende"vissen het Hollandse veenweidegebied verlaten en in het 
Markermeer belanden. Dat kan een ongewenste ontwikkeling zijn. 

1.19.1. Brasem wordt in het Markermeer kort gehouden door commerciële visserij. 
Misschien dus toch winst, maar dan binnendijks? 

1.19.2. Vispassages zijn vaststaand beleid KRW 
 

1.20. Mijn indruk is dat de onderwatervegetatie sterk afhankelijk is van doorzicht, 
stroming, luwte, en waterdiepte en dat varieert nogal langs de NH-kust. 

1.20.1. Is die variatie in jou ogen dan positief of negatief? 
1.20.2. Zie mijn opmerking bij locatie specifiek (opdelen). 

 
1.21. De oeverdijk is een interessante optie, nu gericht op het buitendijkse water. Is het 

ook binnendijks toe te passen? Denk daarbij aan een soort S-vormige oeverdijk 
die slingert rondom de "oude dijk". Zo kun je voor- en achteroevers creëren (zie 
rapport "Achter de oevers liggen kansen, WINN-werkconferentie Achteroever, 27 
augustus 2009". In de Achteroever is adaptief peilbheer toe te passen (paai- en 
opgroei gebied voor vissen) en verder kunnen graslanden vernat worden (grutto's 
etc.). We zijn vanuit het WINN-achteroeverconcept op zoek naar pilots! 
 

1.22. Kan het flauwe talud ook verder onderwater doorgetrokken worden? Dus tot 2,5 
m à 3 m diepte een flauw talud? Dit is goed voor waterplant ontwikkeling. 

1.23. In hoeverre is het 'kommetje' aan de dijk verbonden met het open water? 
 
Locatiespecifiek 

1.24. Voor de locatie Edam – Amsterdam stel ik voor deze op te delen in twee delen: 
Deel a) Durgerdam - Uitdam en Deel b) Monnickendam – Edam. De reden: Deel a 
ligt in het IJmeer, verder weg van slibwolk van het Markermeer (dwz. water is 
daar in verhouding al helderder) maar wel in open water (meer onderhevig aan 
bv. zuidwestelijke maar ook noordoostelijke wind - laatste erg grote strijklengte 
dus al bij een windkracht van 2 Bft aanzienlijke golven/stroming). Deel b ligt 
gedeeltelijk in Gouwzee (afgeschermd gebied, helderder, al veel vegetatie e.d.) 
en wellicht mogelijkheid een geleidelijke overgang richting Edam te creeren om 
effect/gevolgen van slibwolk bij Volendam te verminderen. 

1.24.1. Wat is de locatiespecifieke informatie voor deze opdeling? 
 

1.25. Kan je dit verder toelichten? 
 
Invullen van Aspecten (onderdeel 3) 
1. Welke ecologie blijft behouden door de aanleg van een oeverdijk in vergelijking met 

traditionele dijkversterking? 
 

1.1. Ik denk dat alle ecologie van de traditionele dijkversterking in principe behouden 
blijft. Dit omdat je minimaal dezelfde randvoorwaarden creëert voor de ecologie. 
Bij traditionele dijkversterking zal vooral macrofauna zich tussen de stenen 
bevinden, maar als er rekening wordt gehouden bij de oeverdijk door dezelfde 
beschutting (bijvoorbeeld door het creëren van verschillende substraattypen (bijv. 
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Kiezels oid) zal er waarschijnlijk geen verlies optreden. 
 

1.2. Alles, dit is namelijk afhankelijk van je oeverdijk ontwerp 
 

1.3. Klopt, je zult door de aanleg tijdelijk verlies hebben in ecologie, maar deze komt 
naar alle waarschijnlijkheid weer terug. 
 

1.4. Waardevolle specifiek flora en fauna van de stenen dijk bestaat o.a. uit 
Rivierdonderpad en enkele bijzondere korstmossen in de spatzone. 
Rivierdonderpad kan reageren op specifieke inrichtingsmaatregelen, en habitat is 
voor deze soort waarschijnlijk niet beperkend. Een deel van de zeldzame 
korstmossoorten (Zuiderzeerelicten) gaat verloren. 
 

1.5. Ecologie blijft behouden, tijdelijk zal het afnemen maar er komt dan minstens net 
zoveel voor terug 
 

1.6. welke arealen / oppervlaktes van welke soorten blijven / verdwijnen. zulke 
gegevens zijn nodig om er wat over te kunnen zeggen 

 
2. Welke ecologie raken we kwijt door de aanleg van een oeverdijk in vergelijking met 

traditionele dijkversterking? 
 

2.1. • Juist de kust tussen Hoorn en Edam herbergt belangrijk habitattype 
Fonteinkruidvelden, zowel zelfstandig N2000 instandhoudingsdoel als (potentieel) 
foerageergebied voor herbivore watervogels; hier liggen zowel kansen als 
‘bedreigingen’ (dijkversterking kan in sommige vormen leiden tot aantasting van 
hetzij de gunstige omstandigheden voor waterplanten, hetzij de mogelijkheden 
voor vogels om daarvan te profiteren; 
 

2.2. • Aan dijktenen (hard substraat) is heel sterk gelieerd het N2000 
instandhoudingsdoel Rivierdonderpad; een factor waar actief rekening mee 
gehouden kan en zou moeten worden; 
 

2.2.1. Klopt, de rivierdonderpad heeft hard substraat nodig, met de nodige "holletjes", 
om te kunnen voortplanten en overleven. Maar dood hout (grote stukken) kunnen 
hier ook aan voldoen 
 

2.3. • Bedreiging: Vanuit natuur bestaat er geen enkele behoefte aan potentieel snel 
verruigende meer of minder drassige graslanden in sterk voedselrijke omgeving 
(leidt tot nog meer halfwilde en halftamme ganzen, waar noch boeren noch 
natuurbeschermers echt om verlegen zitten); 

2.3.1. Dit is echt een serieus gevaar. Speelt ook op veel plekken in riviergebied, bijv. in 
de uiterwaarden van de IJssel. Schade aan natuur en voor boeren kan enorm 
oplopen (vraat en uitwerpselen, ook in binnendijks gebied). 
 

2.4. Ik denk dat alle ecologie van de traditionele dijkversterking  in principe behouden 
blijft. Dit omdat je minimaal dezelfde randvoorwaarden creëert voor de ecologie. 
Bij traditionele dijkversterking zal vooral macrofauna zich tussen de stenen 
bevinden, maar als er rekening wordt gehouden bij de oeverdijk door dezelfde 
beschutting (bijvoorbeeld door het creëren van verschillende substraattypen (bijv. 
Kiezels of iets dergelijks) zal er waarschijnlijk geen verlies optreden. 
 

2.5. is er een indicatie te geven van de arealen die verloren gaan? 
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2.6. De ecologie die zich nu bevindt in ongeveer 70 m Markermeer 
 

2.7. Habitat van Noordse woelmuizen (natte schrale rietlanden ) verdwijnen. Indien het 
basaltdeel verdwijnt uit de huidige dijk, verdwijnt ook biotoop voor de ringslang 

2.7.1. Er zijn juist kansen voor nieuw nat rietland e.d. 
 

2.8. Ik denk dat we niks kwijtraken. Daar kun met ontwerp en mitigatie voor zorgen. 
 

2.9. We raken een deel van het onderwater vegetatie kwijt, die nu beperkt aanwezig is 
(= is locatie afhankelijk). 
 

2.10. In principe verlies je areaal aan ondiep water (ca. 1-2 diep) en dus mogelijk 
foerageergebied voor mosseletende watervogels. 

2.10.1. Nee het omgekeerde is waar. Er komt een areaal ondiep water bij door het flauwe 
talud van 1:30 
 

2.11. hoe zit het met standplaatskarakteristieken? die tellen toch ook mee? 
 

2.12. Ook verlies je mogelijke waterplanten (fonteinkruiden/kranswieren) op sommige 
locaties. 
 

2.13. en hoe zit het met de nieuwe overgang - het areaal dat geschikt is voor 
onderwater vegetatie wordt nu toch veel kleiner. je krijgt een snellere overgang 
van ondiep naar diep 

2.13.1. Nee, het areaal voor onderwatervegetatie wordt juist groter door het flauwe talud 
van 1:30. Het is juist nu een bak water met steile randen. 
 

2.14. Ik zie het niet als verlies van ecologie omdat er nu zeer beperkt iets aanwezig is 
en de oeverdijk dit zeker niet slechter zal maken 
 

2.15. Zeldzame korstmossen uit de Zuiderzeetijd zullen verdwijnen 
 

2.16. Het is belangrijk om de ecologische ontwikkelingen in dit verband in de tijd te 
plaatsen. Bepaald verlies of winst is tijdelijk, kort of langer durend. Hiervan 
moeten inschattingen worden gemaakt. 

2.16.1. Dit geldt ook voor de andere vragen 
 

2.17. In het model Habitat zitten vele van deze ecologische factoren en het verlies aan 
potentieel areaal + de winst is modelmatig uit te rekenen 
 

2.18. je krijgt meer van hetzelfde. 
 
3. Welke ecologie krijgen we erbij door de aanleg van een oeverdijk in vergelijking met 

traditionele dijkversterking? 
 

3.1. • Meer inhoudelijk: juist de kust tussen Hoorn en Edam herbergt een belangrijk 
habitattype Fonteinkruidvelden, zowel zelfstandig N2000 instandhoudingsdoel als 
(potentieel) foerageergebied voor herbivore watervogels. Hier liggen zowel 
kansen (laat dijkversterking landschappelijk / ecologisch functioneel aansluiten bij, 
dan wel aanvullen op waterplantvelden). 
 

3.2. Kijk uit met voorlanden etc. (inclusief oeverdijken) in relatie tot waterpeilverloop; 
probeer waterpeilverloop (zeker in licht van Deltaprogramma) op termijn 
seizoensvolgend te laten worden (in de loop van zomer uitzakkend en niet elk jaar 
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exact hetzelfde peilverloop) t.b.v. regelmatige verjonging van 
verlandingsvegetaties (= moeras) en pas hoogteligging van evt. voorlanden daar 
in ‘no regret’ stijl op aan, uiteraard áls voorlanden überhaupt effectief zijn voor de 
dijkversterking… 
 

3.3. 3. De situatie van een oeverdijk zal voor macrofyten verbeteren doordat er een 
grotere heldere zone ontstaat (door oevervegetatie) waardoor kieming beter 
plaats kan vinden en er minder golfslag is (in principe creëer je een systeem wat 
zichzelf in stand houdt omdat meer planten zorgen voor helderder water en 
minder golfslag wat weer een positief effect heeft voor andere planten). Ook voor 
limnofiele vissen zal het een verbetering zijn. Pioniersoorten (bijv. moerasandijvie) 
zullen bij een verstoring op slibrijke plaatsen kunnen ontstaan. Deze planten 
hebben echter wel een periodieke overstroming nodig in de winter (en dit zal dus 
meer een peilbeheer kwestie zijn). Verder zal de meervleermuis een beter 
jachtgebied hebben boven de oevervegetatie doordat de hoeveelheid insecten 
toe zal nemen (hier moet echter wel aan een aantal andere randvoorwaarden 
voldaan worden zoals beschutting van hogere bomen binnen een straal van 500 
meter van de oever). Vogels zullen het ook beter doen tussen de oevervegetatie 
omdat ze op deze manier een beschutte plaats hebben om te broeden / rusten / 
foerageren.  Een hogere ecologische waarde zou kunnen ontstaan door een 
natuurlijk(er) peilbeheer in te stellen omdat je dan een natuurlijke successie krijgt. 
Door een dynamisch systeem te maken, zullen veel verschillende soorten naast 
elkaar voor kunnen komen (maar dit valt waarschijnlijk buiten de scope van het 
project). 
 

3.4. We krijgen een heel stuk onderwater vegetatie erbij (ondiep water 0 -1 meter) + 
rietvegetatie (rondom waterlijn) + moerasnatuur. Dit betekent veel extra 
voedselbronnen (wpl, driehoeksmosselen, vissen) en flinke impuls voor het TBES. 
 

3.5. Als er geen actief beheer gevoerd wordt kunnen er gratis en voor niets 
wilgenbossen ontstaan (zie eilandjes in IJsseldelta) 
 

3.6. Er komt moerasvegetatie bij. In het pioniersstadium lijkt dit leuk, maar al snel zal 
dit verruigen (riet, wilgen en brandnetels) als gevolg van het onnatuurlijke 
stagnante peil. 
 

3.7. Door een goed ontwerp (talud, variatie in hoogte) en waterpeildynamiek krijgen 
we ecologie behorende bij droge riet, ruigte, struweel habitat; bij mozaïek van 
kleinschalig open water met waterriet en ook helder ondiep water, met alle 
soorten die daarbij horen. verder kan 'beloften filter' als gevolg van ontwikkeling 
van helofyten (riet, lisdodde, biezen) leiden tot (plaatselijk) helder ondiep water. 
 

3.8. Mits specifieke inrichting plaatsvindt goede kansen voor met name Ringslang en 
Noordse Woelmuis. 

 
4. Op welke wijze draagt een oeverdijk bij aan de helderheid van het water? Kan het een 

bijdrage leveren aan de optimalisatie voor ondergedoken waterplantenvegetatie? Aan de 
ecologische doelen van de KRW en Natura2000. 

 
4.1. Door invang van sediment / slib van oevervegetatie zal er een grotere heldere 

zone ontstaan. 
4.1.1. Dit hangt er sterk van de constructie af: de slibwolk is nl. nog steeds aanwezig in 

het midden van het Markermeer. Luwte maatregelen zorgen voor een helder 
gebied achter de maatregel. Voorbij de maatregel komt het slibrijke water vaak 
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gewoon weer. 
 

4.2. gezien het venige karakter van de onderwaterbodem zal troebelheid een 
probleem blijven. De oeverdijk leidt niet tot helder water 

4.2.1. Reesuspensie van de veenbodem kan verminderd worden door luwte creërende 
maatregelen. 
 

4.3. Door aanleg en onderhoud zal troebelheid toenemen. 
4.3.1. Dit is echter maar van tijdelijke duur 

 
4.4. Als de oeverdijk zelf met zand wordt aangelegd dan is daar geen opwerveling van 

slib. Dus er kan wel degelijk een zone helder water bij de kust ontstaan . 
4.4.1. Waar komt dit zand vandaan? 

 
4.5. Oeverdijk zal door een slim ontwerp en in combinatie met extra luwtedammen wel 

zorgen voor helder water, land-water overgangen en verbindingen opleveren met 
binnendijkse natuur. 

4.5.1. Vraag is of je de oeverdijk dan wel nodig hebt als je ook luwtedammen gaat 
aanleggen: luwtedammen sorteren qua golfluwte en minder slib veel effect voor 
de Noord-Hollandse kust en tot 1,5 km uit de kust hebben ze ook een gunstig 
effect op het verlagen van sterktebelasting van de oorspronkelijke dijk. 
 

4.6. Afhankelijk van het ontwerp en schaal draagt het (plaatselijk) bij aan helderheid 
van systeem. 
 

4.7. Na tijdelijke opwerveling van slib na aanleg zal uiteindelijk de helderheid van het 
water verbeteren door een groter oppervlakte areaal met mogelijkheden voor 
oevervegetatie en daardoor meer slibinvang en uiteindelijk helderder water 

4.7.1. Waar blijkt meer slibinvang uit? 
 

4.8. Het is sterk afhankelijk van de aanleg. Als het grondmateriaal "gedumpt " wordt 
dan zal er veel zwevend slib ontstaan over een langere periode. (Ook afhankelijk 
van seizoen). Belangrijk is 

 
5. Op welke wijze draagt een oeverdijk bij aan de variatie in habitat (vooral gericht op 

moerasmilieus)? 
 

5.1. Kijk uit met voorlanden etc. (inclusief oeverdijken) in relatie tot waterpeilverloop; 
probeer waterpeilverloop (zeker in licht van Deltaprogramma) op termijn 
seizoensvolgend te laten worden (in de loop van zomer uitzakkend en niet elk jaar 
exact hetzelfde peilverloop) t.b.v. regelmatige verjonging van 
verlandingsvegetaties (= moeras) en pas hoogteligging van evt. voorlanden daar 
in ‘no regret’ stijl op aan, uiteraard áls voorlanden überhaupt effectief zijn voor de 
dijkversterking… 
 

5.2. Zie ook punt 3. belangrijk punt hierbij is denk ik dat successie gestimuleerd wordt 
en dat verschillende gebieden in een verschillende successiefase zijn waardoor 
een grote habitatvariatie ontstaat. Punt 3. De situatie van een oeverdijk zal voor 
macrofyten verbeteren doordat er een grotere heldere zone ontstaat (door 
oevervegetatie) waardoor kieming beter plaats kan vinden en er minder golfslag is 
(in principe creëer je een systeem wat zichzelf in stand houdt omdat meer planten 
zorgen voor helderder water en minder golfslag wat weer een positief effect heeft 
voor andere planten). Ook voor limnofiele vissen zal het een verbetering zijn. 
Pioniersoorten (bijv. moerasandijvie) zullen bij een verstoring op slibrijke plaatsen 
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kunnen ontstaan. Deze planten hebben echter wel een periodieke overstroming 
nodig in de winter (en dit zal dus meer een peilbeheer kwestie zijn). Verder zal de 
meervleermuis een beter jachtgebied hebben boven de oevervegetatie doordat 
de hoeveelheid insecten toe zal nemen (hier moet echter wel aan een aantal 
andere randvoorwaarden voldaan worden zoals beschutting van hogere bomen 
binnen een straal van 500 meter van de oever). Vogels zullen het ook beter doen 
tussen de oevervegetatie omdat ze op deze manier een beschutte plaats hebben 
om te broeden / rusten / foerageren. Een hogere ecologische waarde zou kunnen 
ontstaan door een natuurlijk(er) peilbeheer in te stellen omdat je dan een 
natuurlijke successie krijgt. Door een dynamisch systeem te maken, zullen veel 
verschillende soorten naast elkaar voor kunnen komen (maar dit valt 
waarschijnlijk buiten de scope van het project). 
 

5.3. als er polen, geïnundeerde stukken en veel habitatdiversiteit is kan het bijdragen 
 

5.4. Oeverdijk zal geoptimaliseerd moeten worden specifiek voor moerasmilieus, rond 
de waterlijn, waarbij seizoensgebonden peil een belangrijke stuurfactor is. Beheer 
en onderhoud dient met minimale kosten te gebeuren. 
 

5.5. Afhankelijk van ontwerp krijg je de geheel trits aan habitats; van hoog naar laag; 
droog rietlandruigte en struweel, via mozaïek van kleinschalig open water met 
waterriet, pionier vegetatie naar ondiep helder water 
 

5.6. De oeverdijk moet geen eenheidsworst worden over de gehele linie, misschien 
veranderingen in taludflauwte en hoogte van de oeverdijk zelf 

 
6. Op welke wijze draagt een oeverdijk bij aan de verbindingsmogelijkheden met waterrijke 

gebieden achter de dijk? Kijk daarbij naar de watergebonden soorten en de soorten van 
een land-water overgang. Wat betekent dat voor vismigratie (onderdeel KRW).en 
watervogels? 

 
6.1. Als er zich langs de oever een grote soortenrijkdom opbouwt, dan kan 

connectiviteit een nog grotere hoeveelheid soorten faciliteren. Vooral voor vissen 
zal connectiviteit zeer belangrijk zijn. Ook voor de meervleermuizen worden 
(beschutte) watergangen als vliegroute geprefereerd. 

6.1.1. Dit kan tevens een bedreiging vormen (dominantie van ongewilde soorten 
bijvoorbeeld aardmuis vs noordse woelmuis) 
 

6.2. Watergebonden soorten gebruiken nu de dijk als verbindend element maar... 
migreren niet van het markermeer naar waterland of naar de polders. vismigratie 
zal voornamelijk eenrichtingsverkeer zijn (blijkt nu al uit metingen). 
 

6.3. Langere weg van voor naar achter de dijk, verbindingsmogelijkheden zullen 
moeten als 'extra' worden gecreëerd 

6.3.1. Hier kan aan bij gedragen worden wanneer het "dalletje" tussen de dijkoever en 
de bestaande oever hier en daar ruimte kan bieden aan ondiep en plas-dras 
habitat typen (dus goed kijken hoe dit bij kan dragen aan versterken land-water 
overgangen) 
 

6.4. Oeverdijk geeft extra land-water overgangen en in de verbinding met binnendijkse 
natuurgebieden, met name voor vissen, maar wellicht ook voor amfibieën en niet 
te vergeten de weidevogels, maar ook broedende visdiefjes. 
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6.5. Ook dit hangt af van ontwerp, ruimtelijke situering, verbindingen dwars op de dijk 
zoals overslagdijk, 'piping' e.d. 
 

6.6. Probeer ook watergebieden binnendijks te realiseren met adaptief peilbeheer 
(paai- en opgroei gebied van vissen). Zorg ervoor dat er migratiemogelijkheden 
zijn voor vissen van binnendijks- naar buitendijks. 

 
7. Wat is de relatie tussen de aanleg van een oeverdijk met wettelijke richtlijnen zoals 

Natura2000, Flora en Faunawet en KRW? 
 

7.1. Een dijktracé met veel ecologisch potentieel meer kans zou maken op een 
vergunning in het kader van N2000 / Nb-wet dan een alternatief wat geen enkele 
ecologische meerwaarde zou geven. 
 

7.2. • Bedreiging: Vanuit natuur bestaat er geen enkele behoefte aan potentieel snel 
verruigende meer of minder drassige graslanden in sterk voedselrijke omgeving 
(leidt tot nog meer halfwilde en halftamme ganzen, waar noch boeren noch 
natuurbeschermers echt om verlegen zitten); 

7.2.1. Er zijn juist veel voorbeelden van gebieden die af en toe onderlopen, die hoge 
natuurwaarden hebben. Denk aan de huidige vooroevers in het 
IJsselmeergebied, bijvoorbeeld bij de Friese kust. Ook in Zeeland zijn mooie 
voorbeelden verdronken land van Saeftinge. De ganzen leven zich veel meer uit 
op het weiland in NH dat een veel groter oppervlak heeft dan het evt. grasdeel 
van de oeverdijk 

7.2.2. De oeverdijk is vooral interessant voor het gedeelte dat regelmatig nat wordt of 
zelfs permanent onder ondiep water staat. Daar groeien waterplanten en geen 
gras. 
 

7.3. • Zie het Markermeer-IJmeer (en nog breder: het hele IJsselmeergebied) in een 
groter verband; als TMIJ / NMIJ / TBES werkelijk perspectief gaan bieden 
(bijvoorbeeld via een Oermoeras en structurele verbetering slibkwestie in 
belangrijk deel Markermeer) voor een veel robuuster aquatische/ semi-terrestrisch 
ecosysteem als draagkracht factor voor (o.a.) water- en moerasvogels, dan biedt 
dat meer ruimte om (vanuit natuuroogpunt) enige aantasting als gevolg van 
dijkversterking toe te staan, maar: alleen als die robuustheid al gerealiseerd is als 
de dijkversterking ter hand genomen wordt! 

7.3.1. Structurele verbetering slibkwestie Markermeer vraagt om een globale maatregel, 
oeverdijk kan eventueel alleen een lokaal gunstig effect sorteren en lost het 
slibprobleem niet op. 
 

7.4. De ecologische kwaliteitsratio (volgens de KRW) zal hoger uitvallen met een 
oeverdijk. Verder zullen verschillende soorten uit de habitat en vogelrichtlijn 
(onder ander moerasvogels, meervleermuis) meer baat hebben bij een oeverdijk 
dan bij een normale dijkversterking. 
 

7.5. De EHS gaat vooral uit van “open"gebied met als hoofddoel het faciliteren van 
weidevogels. Een ruigte langs de dijk zal de ganzendruk opvoeren en vanuit de 
Natura2000 is dat nu al een "probleem 
 

7.6. Zeer positieve impact over alle wettelijke richtlijnen 
 

7.7. Oeverdijk is buitendijks N2000 gebied, en zal je de hectares die verloren gaan 
moeten compenseren, maar aan de andere kant komt er weer nieuwe natuur voor 
terug. Dit is een winst/verlies rekening die je per gebiedje moet inventariseren. 
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7.7.1. Hoe zit dit in de tijd gezien? Je zult toch eerst moeten compenseren voordat je 
overgaat tot aanleg oeverdijk? Als ja, kan dit gelet op veiligheidsvraagstuk? 
 

7.8. Kwestie van goed toetsen. 
 
Waarderen van de aspecten (onderdeel 4) 
De acht vragen zijn vervolgens Gewaardeerd. Afhankelijk van het type vraag is de vraag 
gewaardeerd op een 3 puntsschaal of op een 5 puntsschaal. Een 3 puntsschaal is gebruikt 
als de vraag in zich zelf al negatief of positief is geformuleerd. De mogelijkheid is dan om te 
antwoorden volgens neutraal (3), enigszins 4) of sterk (5). Bij een 5 puntsschaal is gevraagd 
een waardering te geven volgens sterk negatief (1), enigszins negatief (2), neutraal (3), 
enigszins positief (4) of sterke positief (5). 
 
Onderstaand staan de resultaten van de waardering. 
 

vraag 3 of 5 puntsschaal 1 2 3 4 5 Votes 

I 
Gegeven de input van 3.I, in welke mate draagt de aanleg van een 
oeverdijk in vergelijking met traditionele dijkversterking dan bij aan het 
behoud van de natuur? (3-puntsschaal) 

    4 4 - 8 

II 
Gegeven de input van 3.II, in welke mate draagt de aanleg van een 
oeverdijk in vergelijking met traditionele dijkversterking dan bij aan het 
verliezen van natuur, op korte termijn? (3-puntsschaal) 

    2 5 1 8 

III 
Gegeven de input van 3.III, in welke mate draagt de aanleg van een 
oeverdijk in vergelijking met traditionele dijkversterking dan bij aan het 
winnen van natuur? (3-puntsschaal) 

    1 4 3 8 

IV 

Gegeven de input van 3.IV, in welke mate draagt de aanleg van een 
oeverdijk, in vergelijking met traditionele dijkversterking, dan bij aan de 
helderheid van het water en dus aan de optimalisatie voor ondergedoken 
waterplanten?  
(5-puntsschaal) 

1 1 3 3 1 9 

V 
Gegeven de input van 3.V, in welke mate draagt de aanleg van een 
oeverdijk, in vergelijking met traditionele dijkversterking, dan bij aan de 
variatie in habitat? (5-puntsschaal) 

- - 3 2 4 9 

VI 
Gegeven de input van 3.VI, in welke mate draagt de aanleg van een 
oeverdijk dan bij aan de verbindingsmogelijkheden met waterrijke 
gebieden achter de dijk? (5-puntsschaal) 

2 - - 4 2 8 

VII 
Gegeven de input van 3.VII, in welke mate is de aanleg van een oeverdijk 
strijdig met de wettelijke richtlijnen zoals Natura2000, Flora en Faunawet 
en KRW? (3-puntsschaal) 

    4 2 3 9 

VIII 

Door de aanleg van een oeverdijk raken we door het uitvoeren van de 
werkzaamheden op de korte termijn wellicht natuur kwijt. Echter, de 
aanleg van een oeverdijk kan op de lange termijn (andere) natuur 
opleveren. Gegeven de input van 3.II en van 3.III, in welke mate valt het 
netto resultaat van de natuur dan uit bij de aanleg van een oeverdijk in 
vergelijking met traditionele dijkversterking? (5-puntsschaal) 

- 1 1 3 2 7 

 
Commentaren bij waardering aspecten 

1. Gegeven de input van 3.I, in welke mate draagt de aanleg van een oeverdijk in 
vergelijking met traditionele dijkversterking dan bij aan het behoud van de natuur? (3-
puntsschaal) 
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1.1. Je krijgt andere natuur. Op EU-schaal krijg je (bij stagnant peil) een mindere natuur. 
(Zie figuur Natuur in het Natte Hart opm. Roel). 
 

2. Gegeven de input van 3.II, in welke mate draagt de aanleg van een oeverdijk in 
vergelijking met traditionele dijkversterking dan bij aan het verliezen van natuur, op korte 
termijn? (3-puntsschaal) 
 
3. Gegeven de input van 3.III, in welke mate draagt de aanleg van een oeverdijk in 
vergelijking met traditionele dijkversterking dan bij aan het winnen van natuur? (3-
puntsschaal) 

3.1. Je krijgt een sterke mate van bodemwoeling als gevolg van de aanlegmaatregelen. 
Dit heeft negatieve effecten op het doorzicht. Bovendien verlies je in ieder geval areaal 
aan waterplanten en driehoeksmosselen. Dit heeft effect op vogels. 
 

4. Gegeven de input van 3.IV, in welke mate draagt de aanleg van een oeverdijk, in 
vergelijking met traditionele dijkversterking, dan bij aan de helderheid van het water en dus 
aan de optimalisatie voor ondergedoken waterplanten? (5-puntsschaal) 

4.1. eerst negatief, later mogelijk positief afhankelijk van aanleg en peil 
 

5. Gegeven de input van 3.V, in welke mate draagt de aanleg van een oeverdijk, in 
vergelijking met traditionele dijkversterking, dan bij aan de variatie in habitat? (5-
puntsschaal) 

5.1. Hangt af van aanleg en peil. Er kan meer verschillende habitats ontstaan. Maar wat 
zijn de doelen je (EU) wilt. 
 

6. Gegeven de input van 3.VI, in welke mate draagt de aanleg van een oeverdijk dan bij 
aan de verbindingsmogelijkheden met waterrijke gebieden achter de dijk? (5-puntsschaal) 

6.1. Probeer maximaal te koppelen met vispassages en slootjes en poelen, zowel 
binnen als buitendijks. 
6.2. Probeer maximaal te koppelen, met voor- en achteroevers 
 

7. Gegeven de input van 3.VII, in welke mate is de aanleg van een oeverdijk strijdig met de 
wettelijke richtlijnen zoals Natura2000, Flora en Faunawet en KRW? (3-puntsschaal) 

7.1. Toets moet het uitwijzen. 
 

8. Door de aanleg van een oeverdijk raken we door het uitvoeren van de werkzaamheden 
op de korte termijn wellicht natuur kwijt. Echter, de aanleg van een oeverdijk kan op de 
lange termijn (andere) natuur opleveren. Gegeven de input van 3.II en van 3.III, in welke 
mate valt het netto resultaat van de natuur dan uit bij de aanleg van een oeverdijk in 
vergelijking met traditionele dijkversterking? (5-puntsschaal) 

 
Invloedsstraal aangeven (onderdeel 5) 
De vraag is voorgelegd om een indicatie te geven van de breedte van de invloed van de 
oeverdijk op de drie biotopen rietzone, waadzone en waterplantenzone. Dit zijn de drie 
biotopen waar het Markermeer behoefte aan heeft. 
 

Aantal meter 0 m 5 m 10 m 20 m 40 m 
Aantal stemmen 0 (geen) 0 (geen) 2 2 5 
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Ingetikte opmerking: 
 
1.  Wat is de invloedsstraal van een oeverdijk? 
1.1. Het gaat om randzones en overgangen, op deze schaal niet om oppervlakte. 
 Invloedsstraal is bij aanbrengen reliëf optimaal. 

 
Aanvullingen op Oeverdijkalternatief inventariseren (onderdeel 6) 
Kun je suggesties geven voor aanvulling op het oeverdijkalternatief. Vooral suggesties die 
een kleine uitbreiding vormen maar een significante bijdrage opleveren voor de ecologie zijn 
interessant 

 
1.1. 1. Peilbeheer zal een belangrijke rol spelen in het stimuleren van verschillende 

successiestadia. 2. Actief beheer kan een mogelijkheid zijn om gebieden in 
verschillende successiestadia te brengen als peilbeheer niet natuurlijk is. 

1.1.1. Niet alleen effect op successie stadia maar ook op habitat diversiteit. 
 

1.2. Voor het welslagen van ecologisch rendement is ontwerp, ligging ten opzichte van 
binnendijkse natuur en beheer cruciaal 
 

1.3. Creëer zo veel mogelijk habitats, gradiënten 9o.a hoogte verschillen) 
1.3.1. Zorg dan wel voor voldoende areaal van de verschillende arealen 
1.3.2. Oeverdijk zal alleen heel lokaal (op dijk zelf) een gradiënt creëren, dit in tegen 

stelling tot. luwte eilanden. 
 

1.4. Natuurwaarde wordt groter bij aanbrengen van diversiteit in reliëf, connectiviteit 
en beheer. 
 

1.5. Geulen loodrecht op de dijk zou meerwaarde kunnen geven om zo vispassages 
mogelijk te maken naar binnendijkse gebieden. Maar de vraag is of deze 
combineerbaar zijn met de veiligheidsfunctie van de oeverdijk 

1.5.1. Luwte eiland/strandstrook is dan wellicht handiger, geulen kunnen bv. 
dichtslibben. 
 

1.6. Het lijkt mij verstandig om te verkennen of water in diepe delen van Noord-
Holland toegelaten kan worden. De scheelt mogelijk pompkosten en middels 
eveneens in zo'n binnendijks watergebied adaptief peilbeheer toe te passen (zie 
o.a. Achteroeverconcept). 
 

1.7. Ontwerp is te optimaliseren, maar kijk vooral waar dit echte netto winst betekent, 
dus zo min mogelijk verlies en zoveel mogelijk winst, in kwantitatieve en 
kwalitatieve zin voor TBES. 
 

1.8. Haal het zand van de oeverdijk uit de bodem van het Markermeer en maak hier 
slibputtten van. Boskalis heeft een dergelijke put recent aangevraagd (locatie bij 
de Houtribdijk). 

1.8.1. De afstand tussen lokatie slibput en Noord-Hollandse kust is erg groot (Boskalis 
wil juist bij Houtribdijk slibput hebben omdat dit dichtbij mogelijk oermoeras ligt.) 
 

1.9. Vergelijking met oermoeras gaat maar zeer ten dele op omdat schaal voor 
oermoeras essentieel is, aangezien dat andere natuurwaarden oplevert. 

1.9.1. Schaal oermoeras is globaal, op globale schaal lijken luwte eilanden effectiever te 
zijn dan oermoeras. Oeverdijk heeft alleen zeer lokaal effect. 
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1.10. Kijk ook naar verbindingen met het achterland, zo zijn er al vele vooroevers in het 
noordelijke deel en kun je de wielen betrekken bij het ontwerp of zelfs het 
Kinselmeer onderdeel laten zijn van een dijkproject. 
 

1.11. Vergelijking met vooroever bij Almere gaat meer op dan het oermoeras 
 

1.12. Probeer zoveel mogelijk land-water overgangen te creëren, door niet in rechte 
lijntrajecten aan te leggen, maar in een (sterk) slingerend traject (veel meer 
lengte). 
 

1.13. Locatiespecifiek inpassen lijkt mij erg belangrijk, zeker omdat beleving van water 
vanaf de dijk nu anders gaat worden. Draagvlak checken voor oeverdijkalternatief 
bij diverse belangengroepen en overheden. 
 

1.14. Zie het ontwerp niet los van andere ontwikkelingen in het Markermeer 
(luwtedammen.synergie is mogelijk) 

1.14.1. en aanlegkosten! 
 

1.15. Denk aan eventuele "noodzaak" meekoppelen recreatie m.b.t. welke 
natuurwaarden je wilt realiseren 
 

1.16. Neem ook de nadelen van klassieke dijkversterking goed mee. Je zult binnendijks 
een gebied moeten gebruiken en daar zitten nu ook economische functies. 
Verlies aan grasland e.d. Bij de oeverdijk blijf je aan de buitenkant. 
 

1.17. Heel bepalend voor het succes voor de ecologie is het peil- en graasbeheer! Zorg 
voor dynamiek, want anders ontstaat er niet het gewenste ecotoop. 
 

1.18. Kijk naar de historische situatie voordat de dijken aangelegd zijn. Probeer aan te 
sluiten op historisch perspectief. 
 

1.19. Leer lessen uit Peipsi-IJsselmeer verhaal. 
 

1.20. Wordt de oeverdijk ook iets leuks voor recreatie? Kun je er op wandelen, denk 
aan verdronken land van Saeftinge in Zeeland. En is het mooi om vanaf de dijk te 
zien als je er fietst? 
 

1.21. Betrek de (sport)visserij erbij. 
 

1.22. De oeverdijk levert bijdrage voor moerasnatuur, riet- en ruigte, waterplantenzone 
(tot 1 m) en open water (> 1 m diepte) lijkt het mij goed om het stuk vanaf 1 meter 
waterdiepte ook uit te voeren met talud van 1: 30, waardoor de winst voor 
ecologie maximaal is. Verder natuurlijk seizoensgebonden peilbeheer invoeren en 
dat is gunstig voor riet en kiemen van riet. 

1.23. Denk niet alleen aan rietmoeras maar eventueel ook nat buitendijks grasland met 
bijv. jongvee, vergelijk Makkumerwaard (Noordse Woelmuis, Waterspitsmuis). 
Friesland buitendijks meer naar voren halen als referentie. 
 

1.24. Combinatie met recreatie is nog niet meegenomen, maar voor MKBA wel extra 
bijdrage! Ook kwantificeren lijkt me. 
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D Deelnemers expertsessie 
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Aan de expertsessie is deelgenomen door: 
 

 Theo Vulink  Waterdienst levende waterbouw2 
 Menno Genseberger Deltares 
 Roel Doef  RWS-Waterdienst 
 Hans Gerritsen  RWS-WD 
 Karen Meijer  Deltares3 
 Valesca Harezlak Deltares 
 Maaike Maarse  Deltares2 
 Ruurd Noordhuis RWS-Waterdienst 
 Hans Roodzand HHNK 
 Isabel Costa  ministerie van Verkeer & Waterstaat (DG Water) 
 Hilde Westera   RWS-Waterdienst 
 Marieke Nieuwaal HHNK Programmabureau 
 Bart Witmona  Ecorys 
 Manfred Wienhoven Ecorys 
 Rob van der Krogt Deltares 

 
De volgende personen hebben van te voren input aangeleverd: 
 

 Maarten Platteeuw RWS-Waterdienst 
 Hesper Schutte Staatsbosbeheer 
 Jacco Maissan  LNV 
 Mijke van Oorschot Deltares 
 IJsbrand Zwart  provincie Flevoland 

 
De geleverde input is ingebracht door Mónica Altamirano. De expertsessie vond plaats onder 
leiding van Annemieke Mens (proces) en Gerard van Meurs (inhoud). Mónica, Annemieke en 
Gerard zijn werkzaam bij Deltares. 
 

                                                   
2 na eerste stemronde afwezig in verband met andere verplichtingen 
3 na het aanvullen van informatie afwezig in verband met andere verplichtingen 
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E Kaarten met gebiedsinformatie 
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1 Topografie Markermeer – IJmeer 
2 Topografie en Lodingen 2008  
3 Grenzen van Markermeer - IJmeer 
4 Vogel- en HabitatRichtlijn en Kader Richtlijn Water Markermeer – IJmeer 
5 Sediment en ondergrond Markermeer - IJmeer 
6 Ecologische Hoofdstructuur Markermeer – IJmeer  
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Rijkswaterstaat, Waterdienst

- Vogelrichtlijn
- Habitatrichtlijn
- Kaderrichtlijn Water

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Waterdienst
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Waterdienst
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F  Kaarten over Habitats en Voedselbronnen 
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Quick scan ecologische meerwaarde alternatief oeverdijk 
 

F-2  

1 Habitats ondiepe zones 
2 Habitats ruimtelijke patronen en beheer 
3 Habitats ruimtelijke patronen 
4 Voedselbronnen driehoeksmosselen 2006 
5 Voedselbronnen waterplanten 
6 Voedselbronnen driehoeksmosselen 2006 
7 Voedselbronnen waterplanten 
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1 Inleiding 

Deze notitie gaat over dijkversterking langs de Noord-Hollandse kust. Bij de toetsing is 
gebleken dat de dijken op bepaalde delen niet voldoet aan de normen. Om die reden 
wordt in opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) door het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) langs de Noord-Hollandse kust 
dijkversterking voorbereid. Het gaat daarbij om twee trajecten: Hoorn – Edam en Edam – 
Amsterdam.  
 
Er zijn twee alternatieven uitgewerkt: 
 
 Klassieke dijkversterking: hierbij wordt de bestaande dijk verbreed en versterkt. 
 Oeverdijk: hierbij wordt voor de bestaande dijk een soort voorland gemaakt, 

waardoor er ondiep water ontstaat en de golven niet hoog kunnen oplopen. 
 
Beide alternatieven scoren gelijk qua veiligheid en kosten. De oeverdijk heeft mogelijk 
extra ecologische waarde. Er is op 22 april een expertsessie georganiseerd met ecologen. 
In deze expertsessie is gediscussieerd over de ecologische effecten van een oeverdijk. De 
conclusie luidt dat de oeverdijk ecologische meerwaarde biedt in vergelijking met een 
klassieke dijkversterking. De reden hiervoor is door de oeverdijk meer gradiënten worden 
gecreëerd en een zone met ondiep water ontstaat, waar waterplanten kunnen groeien. Dit 
biedt een habitat voor diverse soorten.  
 
Aan ECORYS is gevraagd te analyseren welke economische effecten een oeverdijk heeft. 
In deze notitie wordt daarop ingegaan. De volgende effecten zijn daarbij beschouwd: 
 
 De oeverdijk zorgt voor extra natuur. Er zijn in het kader van het Toekomst 

Bestendig Ecologische Systeem (TBES) voor het IJmeer/ Markermeer projecten 
geformuleerd, die ook deze natuur kunnen realiseren. Is het mogelijk dat er op deze 
projecten kan worden bespaard? 

 De oeverdijk vergt een bepaalde hoeveelheid extra zand t.o.v. klassieke 
dijkversterking. Kunnen door de zandwinning extra slibputten worden gerealiseerd, 
die leiden tot kostenbesparing van het TBES? 

 De oeverdijk leidt mogelijk tot extra recreatie. Wat zijn hiervan de economische 
effecten?  
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Wat is een oeverdijk? 
Door Deltares is op de expertsessie een concept van een oeverdijk gepresenteerd. Het 
gaat hierbij om een voorland van ca. 70 meter voor de kust. Dit voorland heeft een zeer 
flauw talud van 1:30. Hierdoor ontstaan diverse droog-natzones. Het deel van de 
oeverdijk aan de zijde van de kust blijft permanent droog. Het middendeel heeft een (op 
bepaalde momenten droogvallende) zone met ondiep water. En het onderwatertalud, het 
laatste deel aan de waterkant, gaat steil omlaag met 1:4.  
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2 Analyse economische effecten 

De cijfers 
   

1 Lengte van de oeverdijk 24.000 m 

2 Breedte van de moeraszone 30 – 40 m 

3 Oppervlakte moeraszone 72 – 96 ha 

4 Hoeveelheid zand voor oeverdijk per strekkende m 200 m3 

5 Hoeveelheid zand voor oeverdijk, totaal 4,8 mln. m3 

   

 
1. De dijken op de trajecten Hoorn – Edam en Edam – Amsterdam zijn 50 km. lang. 

Ongeveer 33 km. moet daarvan worden versterkt. Ongeveer 24 km. is daarvan aan het 
water gelegen en kan een oeverdijk worden aangelegd.  

2. Door het flauwe talud van de oeverdijk zal een deel van de dijk permanent droog 
liggen. Een belangrijk deel van de oeverdijk zal onder ondiep water liggen, waarbij 
riet en moerasvegetatie kan gedijen. Deltares schat in dat maximaal 40 m. van de 
oeverdijk van 70 m. met deze condities te maken krijgt. In de ecologische workshop 
is een ‘expert opinion’ gegeven. De gemiddelde waarde was daar 30 m. Er mag dan 
met een bandbreedte worden gewerkt voor natuur van 30 tot 40 m.  

3. Als vervolgens de uitkomsten van 1 en 2 met elkaar worden vermenigvuldigd, dan 
krijgen we een oppervlakte van een moeraszone, die door een oeverdijk kan worden 
gerealiseerd. Het bedraagt tussen de 72 en 96 ha. 

4. In de onderstaande grafiek is aangegeven hoe de oeverdijk wordt aangelegd. Door de 
oppervlakte onder de grafiek te nemen, kan worden afgeleid dat ca. 220 m3 zand per 
strekkende meter oeverdijk nodig is. Het gaat echter om de hoeveelheid extra zand 
die nodig is voor de dijk t.o.v. klassieke dijkversterking. Hierbij is aangenomen dat 
daar ca. 20 m3 nodig is. De hoeveelheid extra zand voor de oeverdijk bedraagt 
zodoende 200 m3.1  

                                                   
1 De oeverdijk zal deels ook met klei worden aangelegd. Deze klei is niet afkomstig uit de bodem van het Markermeer. Als dit 

grote hoeveelheden zijn, dan kan dit leiden tot een bijstelling van de hoeveelheid benodigd zand.  
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5. Als vervolgens de uitkomsten van 1 en 4 met elkaar worden vermenigvuldigd, dan 

ontstaat de totale (extra) hoeveelheid zand die nodig is voor de hele oeverdijk (ten 
opzichte van traditionele dijkversterking).  

 
Economische waardering natuur 
ECORYS heeft in opdracht van provincie Flevoland en Deltares onderzoek gedaan naar 
de kosten van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem, zie Kostenmodule Toekomst  
Markermeer/IJmeer (2008). De kosten van het voorgestelde TBES-pakket maatregelen is  
ca. € 850. mln (ex. BTW). Voor dit maatregelenpakket bestaat op bestuurlijk niveau 
draagvlak. Zie hiervoor de RAAM-brief (Rijksbesluiten Amsterdam – Almere - 
Markermeer), die het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gestuurd (2009). Echter, er is 
van uit het Rijk vooralsnog slechts € 20 mln. gedekt voor de financiering van een eerste 
fase. Dit betekent dat er voor vele honderden miljoenen aan dekking nog moet worden 
gevonden.  
 
In dit licht zou de aanleg van de oeverdijk een voordeel kunnen bieden. In het TBES zijn 
met name moeraszones voorzien met de aanleg van het dynamisch moeras en met de 
vooroever bij de Lepelaarplassen. De oeverdijk kan een deel van deze moeraszone 
alternatief invullen. In het TBES is ook voorzien dat er slibputten komen. Omdat er voor 
de oeverdijk veel zand nodig is, kan een deel van de opgave van de slibputten 
gerealiseerd worden door zand uit de Markermeerbodem te winnen.  
 

 Tabel  2.1 (Vermeden) kosten aanleg natuur  

  fysiek totale kosten  

in € mln. ex BTW 

kosten per eenheid  

(ha of mln. m3) 

in € mln. ex BTW 

1 Dynamisch moeras 4.400 ha 470 0,11 

2 Vooroever 1.000 ha 150 0,15 

3 Slibput 70 mln. m3 105 1,5 

     

4 Besparing oeverdijk dynamisch 

moeras 

72 – 96 ha 8 - 10  

5 Besparing oeverdijk vooroever 72 – 96 ha 11 -14   

6 Besparing oeverdijk slibput 4,8 mln. m3 7  

     

7 Totale besparing door oeverdijk  15 - 21   

     

Bron: ECORYS (2008) 
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1. Het dynamisch moeras is de duurste maatregel uit het TBES. De voornaamste reden 

is dat het gaat om een moeras van forse omvang, namelijk ca. 4.400 ha. De kosten 
worden vooral bepaald door de transportkosten om materiaal (slib, lage kwaliteit 
zand) naar het dynamisch moeras te brengen. Het dynamisch moeras biedt een habitat 
voor moerasminnende soorten.  

2. De vooroever bij de Lepelaarplassen biedt ook door slappe taluds een moeraszone. 
De kosten worden ook hier vooral de transportkosten van het materiaal bepaald.  

3. De slibputten worden gevormd door het afgraven van zand en moeten ervoor zorgen 
dat er slib in kan neerslaan, zodat er helder water komt.  

4. De besparing door de oeverdijk is berekend door de moeraszone van de oeverdijk te 
vermenigvuldigen met een kosteneenheid van het dynamisch moeras.  

5. De besparing door de oeverdijk is berekend door de moeraszone van de oeverdijk te 
vermenigvuldigen met een kosteneenheid van de vooroever. 

6. De besparing door de oeverdijk is berekend door de hoeveelheid extra zand, die nodig 
is voor de oeverdijk te vermenigvuldigen met de kosteneenheid van slibputten.  

7. Bij de totale besparing van de oeverdijk is aan de onderkant van de bandbreedte 
gekozen voor de laagste besparing bij het dynamisch moeras (= € 8 mln.) in 
combinatie met de besparing voor de slibput (€ 7 mln.). Aan de bovenkant van 
bandbreedte is gekozen voor de maximale besparing bij de vooroever (€  14 mln.) in 
combinatie met de besparing voor de slibput (€ 7 mln.). 

 
Meer variatie in het profiel 
Uit de workshop met de ecologen kwam de wens naar voren om meer variatie in het 
lengteprofiel aan te brengen. Zo kan een vingerachtig patroon ertoe leiden dat er meer 
geulen met water gaan lopen en dat er meer oppervlakte land met het water in contact 
komt. Zo wordt de kustlijn met de wisselwerking tussen rand tussen land en water groter.  
 
Het is afhankelijk van de vormgeving van deze variatie of dit tot meer kosten leidt, of ook 
met dezelfde kosten is uit te voeren. Als er voor de variatie alleen verhoging en verlaging 
van delen plaatsvindt, dan kan dit met dezelfde hoeveelheid zand worden uitgevoerd. Dan 
blijven de bovengenoemde effecten gelijk. Echter, er zijn ook varianten denkbaar waarin 
meer variatie leidt tot meer zandgebruik. Meer variatie kan worden ingevuld door de 
oeverdijk bijvoorbeeld deels 100 meter vreedte te geven i.p.v. 70 meter. Het lijkt op 
voorhand, vanwege de veiligheid niet mogelijk om gedeelten minder breed dan 70 m te 
maken. Voor extra meters oeverdijk is extra zand/klei nodig en gaan kosten omhoog. Ook  
 
Recreatie 
De oeverdijk zou een recreatieve functie kunnen hebben, zeker als er interessante natuur 
te zien is. In economische zin leidt de toename van recreatie niet tot grote effecten. De 
reden hiervoor is dat er verschuiving optreedt van recreatieve locaties. De oeverdijk trekt 
publiek wat anders een andere locatie zou hebben opgezocht. Daar komt bij dat een 
recreatief bezoek aan de oeverdijk pas tot economische effecten leidt als er ook een effect 
is op de bestedingen. Dagtoerisme genereert weinig inkomsten. Het gaat dan ok enkele 
lokale consumpties, als men niet op z’n Hollands de broodjes van thuis meeneemt. 
Verblijfstoerisme is interessanter omdat dit leidt tot bestedingen voor overnachtingen. Het 
is echter de vraag of de Oeverdijk krachtig genoeg is voor een stroom van (buitenlandse) 
toeristen.  



ii17982 Kostenmodule Markermeer IJmeer  9 

 

3 Discussie 

Beheer en onderhoud 
De kosten voor beheer en onderhoud: naast de eenmalige kosten van de aanleg van de 
oeverdijk, zijn er jaarlijks terugkerende kosten voor onderhoud en beheer. Het is de vraag 
of deze zijn meegenomen bij de kostenverkenning die HHNK heeft uitgevoerd. De 
verwachting is dat bij een oeverdijk de kosten voor onderhoud en beheer hoger uit zullen 
vallen. Deze meerkosten kunnen in mindering op de becijferde besparing op de 
aanlegkosten voor natuur. Naar verwachting gaat het niet om hele grote bedragen.  
 
Natuurcompensatie 
Door de aanleg van de oeverdijk gaan op dit moment aanwezige natuurwaarden verloren. 
Deze natuurwaarden in het gebied waar N2000 instandhoudingsdoelen van toepassing 
zijn, dient gecompenseerd te worden. Echter er is een brief van de Europese Commissie 
(2009), die aangeeft dat bij de uitvoering van het TBES er diverse maatregelen op het 
gebied van woningbouw en infrastructuur in het gebied mogelijk zijn, waarbij toch de 
doelen van N2000 bereikt worden. Het gaat daarbij om een totaalplan met groen, blauwe, 
rode en grijze maatregelen, inclusief planning en financiering. Het is zaak dat de 
oeverdijk onderdeel wordt van dit omvattende plan en via die route vrijgesteld wordt van 
projectgewijze compensatie, maar mee lag lopen in (de mitigatie van) het TBES.  
  
Schaalgrootte 
Het dynamisch moeras en minder mate de vooroever worden zo gedimensioneerd dat ze 
robuuste natuur opleveren. De schaal van het dynamisch moeras is bijvoorbeeld afgeleid 
van de Oostvaardersplassen. Zo moet bijvoorbeeld een soort als de visarend kunnen 
foerageren. Het is de vraag in welke mate de oeverdijk dan compensatie levert voor de 
habitat moeras omdat de oeverdijk in een ander deel van het Markermeer ligt dan het 
dynamisch moeras (gepland bij Lelystad). Wel is duidelijk dat op de oeverdijk deels 
andere soorten hun habitat vinden, dan bij een vooroever of moeras van grotere omvang 
bij de Flevolandse kust.  
 
Gegeven de maximale bijdrage van ca. 96 ha moeraszone gaat dit met ca. 2,5% ten koste 
van de schaal van het dynamisch moeras. Dit mag beschouwd worden als 
verwaarloosbaar.  
 
In economische zin mag je voor de waardebepaling van de oeverdijk wel de cijfers 
gebruiken van het dynamisch moeras of de vooroever, ook als de soorten niet precies 
gelijk zijn. 
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4 Conclusie 

 
 De dijken tussen Hoorn – Edam en Edam – Amsterdam worden de komende jaren 

versterkt. Er zijn twee alternatieven ontwikkeld, die qua veiligheid en kosten gelijk 
scoren. Het alternatief van de oeverdijk draagt in vergelijking met klassieke 
dijkversterking bij aan de ecologie. De vraag is welke waarde deze bijdrage in 
economische zin heeft.  

 De geplande oeverdijk bij levert ca. 72 – 96 ha moeraszone op. 
 Voor de aanleg van de oeverdijk is ca. 4,8 mln. m3 zand nodig. Indien dit zand wordt 

gewonnen in het Markermeer, dan kan dit een slibput opleveren.  
 Deze ecologische waarden van de vooroever (moeraszone en slibput) kunnen onder 

bepaalde condities vergeleken worden met maatregelen uit het Toekomst Bestendig 
Ecologisch Systeem (TBES). De economische waarde wordt geraamd op tussen de  
€ 15 en € 21 mln.  

 De recreatieve waarde van de oeverdijk is economische zin verwaarloosbaar omdat  
er relatief lage bestedingen zijn door dagjestoeristen en de recreatie in belangrijke 
mate niet additioneel is, maar een verschuiving vanuit andere gebieden.  




