
10 groen

tekst Folkert van der Meer 

beeld Natuurmonumenten

De kaart van Nederland gaat 

veranderen. Als het aan Natuur-

monumenten ligt komen er in het 

Markermeer een aantal flinke ei-

landen. De IJsselmeervereniging 

ziet het plan niet zitten.

H
et draait allemaal om het troe

bele water van het Markermeer.

Daarin zweeft zo veel slib dat

planten en dieren het water zjn

ontvlucht en er weinig leven in het meer

is overgebleven. Grote boosdoeners zjn de

djken waarmee het meer is omringd. Mede

daardoor zjn er nauweljks mogeljkheden

om water af te voeren. Het Markermeer is

als het ware een grote, stilstaande badkuip

waarin het slib bljft hangen. Ook natuur

ljke oevergebieden zjn er weinig te vinden.

Dat kan zo niet langer, vinden het Rjk, de

provincie Flevoland en diverse natuurorga

nisaties. Na jaren waarin diverse plannen

de revue passeerden en werden afgewezen

heeft Natuurmonumenten nu het voortouw

genomen door een gedurfd plan op te stel

len waar bjna alle betrokken organisaties

zich in kunnen vinden. Het idee is even

simpel als opvallend: verzamel het slib en

maak er eilanden met natuurljke oevers

van. Projectdirecteur Roel Posthoorn en zjn

collega’s van Natuurmonumenten hebben

al een naam voor deze eilanden bedacht, de

Marker Wadden.

„Het gaat echt heel slecht met het Marker

meer”, vertelt Posthoorn. „Niet alleen het

troebele water is een probleem, maar ook

het slib dat als een weke, losse drab op de

bodem ligt. Die laag is zo zacht dat er geen

diertjes en planten in kunnen groeien als

voedsel voor grotere dieren.”

Wanneer het slib wordt verwjderd, komt

de oude bodem daaronder weer tevoor

schjn en kan het bodemleven zich volgens

Natuurmonumenten weer herstellen. En

dat vindt Posthoorn hard nodig. „Want nu

is twee derde van de bodem in het totaal

700 vierkante kilometer metende meer

bjna levenloos geworden. Het is alleen een

onzichtbaar probleem, omdat het onder

water zit. Wanneer de Veluwe er net zo

dramatisch voorstond, hadden de kranten

er bol van gestaan.”

De nieuwe eilanden gaan volgens de plan

nenmakers veel ruimte bieden aan de na

tuur. Wanneer het hele plan doorgaat, ligt

in het noordeljke deel van het Markermeer

straks een reeks ikse eilanden waarop

vooral veel riet, gras en struiken groeien.

Een waar vogelparadjs.

Ook aan de vissen is gedacht. De zanderige

oevers van deze eilanden lopen langzaam af

naar de bodem van het meer, waardoor er

veel ondiep water ontstaat waarin vissen en

waterplanten zich thuis voelen. Natuurmo

numenten wil dus twee vliegen in één klap

slaan: het slib verwjderen en tegeljkertjd

het natuurleven een linke impuls geven.

Bj de Jsselmeervereniging kjken ze daar

net een beetje anders tegenaan. „Tja”, zegt

bestuurslid Kees Schouten, „het is nog

helemaal niet duideljk of het weghalen van

slib de oplossing van het probleem is. In

de loop der jaren zal er ongetwjfeld nieuw

slib aangevoerd worden uit de omringende

vaarten en kleine rivieren en dan zjn we

terug bj af.”

Bovendien is de Jsselmeervereniging niet

zo gecharmeerd van een Markermeer vol ei

landen, of zoals Herman Verhej, lid van de

vereniging en fervent tegenstander van de

Marker Wadden ,het zegt: „Onze vereniging

is in de jaren zeventig juist opgericht om

het Markermeer open te houden, in de tjd

dat men het wilde inpolderen.”

Eilanden betekenen voor hem alsnog

het einde van de open watervlakte en daar

mee een inbreuk op het karakter van het

meer. Hj en het bestuur van de Jsselmeer

vereniging zien meer heil in het openen

van de Houtribdjk, de dam tussen Lelystad

en Enkhuizen, waardoor het water van Mar

kermeer zich kan mengen met dat van het

heldere Jsselmeer. Vanuit het Jsselmeer

kan het slib via de bestaande spuisluizen

naar de open zee worden afgevoerd, waar

het geen enkel probleem meer oplevert.

Het openen van de Houtribdjk, op wat

voor manier dan ook, ziet Posthoorn voor

lopig niet gebeuren, hoewel het idee hem

wel aanspreekt. „De procedures en juridi

sche kanten aan zo’n operatie zjn zo inge

wikkeld dat we nog jaren bezig zjn. Denk

aan de inspraak die de diverse gemeenten

zullen hebben en dergeljke. Het is een goe

de aanvulling op de Marker Wadden, maar

geen alternatief, want met het openen

van de djk maak je nog geen natuurljke

oevergebieden. Bovendien liggen de Marker

Wadden niemand in de weg.” Volgend jaar

wil Natuurmonumenten beginnen met de

aanleg van een eerste eiland van wat een

hele serie moet worden.

De Jsselmeervereniging wil het bjltje er

echter nog niet bj neergooien, ondanks het

feit dat Natuurmonumenten het benodigde

startkapitaal inmiddels al bjeen heeft.

„We hebben vaker voor schier onmogeljke

taken gestaan”, zegt Schouten strjdvaar

dig. „Als djk niet opengaat, zal het slib

probleem niet worden opgelost.” „Waarom

zouden we dus onze krachten niet met

Natuurmonumenten bundelen?” vraagt

Verhej zich af. „We zjn het er beiden over

eens dat het mooi zou zjn als de djk wordt

geopend. Laten we dat plan dan samen

uitwerken.”

Wadden 
in het 
Markermeer

„Als de dijk niet 

opengaat, wordt 

het slibprobleem 

niet opgelost”
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