Catalogus Kansen voor de natuur bij
versterking Houtribdijk – versie 1
Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Stichting Het Blauwe Hart en Sportvisserij Nederland
werken samen in hun ambitie om de kwaliteit van de natuur en -beleving van het IJsselmeergebied te
versterken. De versterking van de Houtribdijk biedt daartoe kansen. De kansen die wij zien, zijn verwoord in
deze rapportage “Catalogus Kansen voor de natuur bij versterking Houtribdijk”. Deze rapportage is gemaakt om
tijdens de komende aanbesteding marktpartijen te verleiden om dergelijke kansen aan te bieden bij de
inschrijving. Deze rapportage is te downloaden via www.trintelzand.nl. Aangezien het niet ondenkbaar is dat er
bij de vier groene organisaties aanvullende inzichten ontstaan, behouden we ons de mogelijkheid voor om t.z.t.
een nieuwe versie up te loaden.

Doelen van de catalogus
Met de catalogus beogen we het volgende te bereiken:
1.
2.

Gegadigden in het kader van de aanbesteding Dijkversterking Houtribdijk te informeren over de kansen die
door de groene coalitie worden gezien;
Bijdragen aan een eenduidige vocabulaire zodat omgevingspartijen (waaronder wijzelf als de vier groene
organisaties), Rijkswaterstaat als aanbesteder en de gegadigden een gelijk beeld hebben over wat bedoeld
wordt bij door gegadigden aangeboden kansen.

Toelichting: wij hebben begrepen dat de aanbesteding verloopt via een Best Value Procurement en dat
gegadigden in enkele A4 hun risicobeheersmaatregelen en kansendossier moeten beschrijven. We hebben ook
begrepen dat het niet is toegestaan dat gegadigden ruimtelijke ontwerpen indienen bij de inschrijving. Om toch
tot enige eenduidigheid te komen wat gegadigde bedoelt aan te bieden voor een bepaald bedrag, zou
gegadigde gebruik kunnen maken van de systematiek die we in deze catalogus aanhouden.
Aandachtspunt
De kansen die wij zien, hebben in onze ogen een directe koppeling met de (kwaliteit van) de dijkversterking.
Het is immers van belang dat de door gegadigden aangeboden kansen voldoen aan de criteria van
subsidiabiliteit vanuit het HoogWater Beschermings Programma (HWBP). We hopen dat gegadigden de relatie
met de dijkversterking nader uitdiepen zodat de kans het grootst is dat aangeboden kansen ook daadwerkelijk
uitgevoerd kunnen worden. Voorbeelden van de koppeling met de dijkversterking zijn in onze ogen:





landschappelijke en/of ecologische inpassing van de technische maatregelen, waaronder mitigatie in het
kader van de Natuurbeschermingswet;
ingrepen die leiden tot vermindering van beheer en onderhoud van de dijk;
maatregelen die ertoe leiden dat omgevingspartijen het project positief tegemoet treden (geen bezwaren
of andere activiteiten die invloed kunnen hebben op het project);
maatregelen die leiden tot alternatieve aanpak voor de versterkingsopgave van betreffend dijktraject.
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Kader
De ruimtelijke inpassing van de versterkingsopgave van de Houtribdijk zien wij in het licht van de door ons
beoogde ontwikkeling van Marker Wadden. Op de termijn van enkele decennia beogen we dat vanuit een
publiek-private samenwerking een archipel van eilanden is ontwikkeld die zich uitstrekt van Lelystad tot aan
Enkhuizen. Grofweg zijn binnen dit lange termijn beeld twee deelgebieden te onderscheiden, namelijk ter
plaatse van de zandige ondiepte Enkhuizerzand en het dieper gelegen gedeelte tussen Trintelhaven en
Lelystad.
Het Enkhuizerzand heeft actuele natuurwaarden die veel sterker ontwikkeld kunnen worden door de aanleg
van luwtestructuren waarachter waterplantenontwikkeling kans krijgt. Qua vormgeving ligt het voor de hand
om parallel aan de hoogtelijnen te werken zodat de bovenwaternatuur de onderwatermorfologie weerspiegelt.
Ter plaatse van Trintelhaven is het mogelijk om deze natuur beleefbaar te maken voor bezoekers en
recreanten.
Tussen Trintelhaven en Lelystad is het de bedoeling om te komen tot een aantal clusters van eilanden die van
elkaar gescheiden liggen door brede en diepe geulen. Ter plaatse van de Houtribsluizen is een schiereiland
gepland bestaande uit een lange zanddam met daarachter ruimte voor natuur en recreatie. Dit schiereiland is
in het kader van het kansendossier op meerdere manieren interessant: het sluit aan op het kitesurfstrand en
het kan de hydraulische belasting op het eerste dijkvak vanaf Lelystad aanzienlijk reduceren.

Inhoudelijke kansen
In het kader van de versterking van de Houtribdijk zien we de volgende kansen voor meekoppeling:
1.
2.
3.
4.

Trintelzand B
Stranden en voorlanden Enkhuizerzand
Bataviastrand/schiereiland
Zandwinputten
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1. Trintelzand B
Trintelzand is een idee van Natuurmonumenten om tegelijkertijd met het versterken van de dijk natuur te
realiseren. Trintelzand valt binnen het beoogde eindbeeld van Marker Wadden. Het ligt ten noordwesten van
Trintelhaven aan de Markermeerzijde van de dijk.

Afbeelding 1 Situering binnen indicatief streefbeeld Marker Wadden 2030 (uit "Aanzet tot een masterplan voor de Marker Wadden"

Tijdens de planvoorbereiding van het dijkversterkingsproject bleek dat een deel van Trintelzand kostenneutraal
kon worden gerealiseerd. Dit gedeelte is als ‘Trintelzand A’ opgenomen als onderdeel van het contract. Het
resterende deel (Trintelzand B) is wel in het MER opgenomen maar nog niet in het Projectplan Waterwet.

Afbeelding 2 Trintelzand: de minimumvariant die als Trintelzand A in het contract is opgenomen en de maximumvariant die
in het MER is opgenomen.
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Trintelzand B bestaat idealiter uit een afwisseling van zandbanken en luw, ondiep (grote delen < 0,6 m) en
waterplantenrijk water waar jonge vis kan opgroeien en watervogels kunnen foerageren, rusten en ruien.
Brede steun bij omgevingspartijen.
Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Het Blauwe Hart, Sportvisserij Nederland, Gemeente
Lelystad, Gemeente Enkhuizen, Provincie Noord-Holland en Provincie Flevoland juichen het toe indien
gegadigde kans ziet (delen van) Trintelzand B te realiseren in het kader van het project Versterking Houtribdijk.
De partijen zijn ook bereid de winnende gegadigde de helpende hand toe te steken voor het voorspoedig
doorlopen van de wettelijke procedures.
Relevantie voor de dijkversterking.
Technisch:
Beperking onderhoudsinspanning: verondiepingen en golfbrekende constructies verminderen de
golfbelasting op het zandig profiel van de dijk, de kans op vestiging van oevervegetatie neemt toe en
(mede daardoor) neemt het jaarlijks zandverlies af en dus de noodzaak voor aanvullende suppletie.
Omgeving:
Met name natuurbeschermingsorganisaties kijken kritisch aan tegen de dijkversterking omdat bestaande
natuurwaarden de dupe kunnen worden (zie ook de ingediende zienswijze). Het is denkbaar dat de
gehanteerde aannames in de praktijk minder goed uitpakken, zodat natuurorganisaties tijdens de
uitvoering genoodzaakt kunnen worden RWS te verzoeken de werkzaamheden stil te leggen of te wijzigen.
Door in te zetten op een veel ruimer ‘surplus’ voor de natuur door realisatie van Trintelzand B wordt dit
risico sterk verkleind. De kans dat het dijkversterkingsproject binnen tijd en geld gerealiseerd kan worden,
neemt daardoor toe.
Maatschappelijke meerwaarde
Trintelzand biedt volgens ons de volgende maatschappelijke meerwaarde (in willekeurige volgorde en
abstractie):
-

Geeft invulling aan de KRW-doelstelling
Geeft invulling aan de Natura 2000-doelstelling
Vergroot de belevingswaarde vanaf de dijk
Biedt ruimte aan natuurgerichte recreatie

Kansen voor het kansendossier
Wij roepen gegadigden op om kans te zien Trintelzand qua kwantiteit en qua kwaliteit zo waardevol mogelijk te
maken. Om eenduidigheid qua vocabulaire te krijgen, reiken we gegadigden de volgende kansen aan:
Kwantiteit
Hoe groter Trintelzand B wordt hoe waardevoller. Voor een eenduidige communicatie is Trintelzand B verdeeld
in 5 deelgebieden met elk een nummer. Door de verwijzen naar het nummer maakt gegadigde aan de
aanbesteder duidelijk welk deel van Trintelzand B hij kans ziet om te realiseren. Alleen indien de deelgebieden
op elkaar aansluiten, is er sprake van een wenselijke ontwikkeling.

Afbeelding 3 nummering deelgebieden Trintelzand B
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Afbeelding 4 indeling en naamgeving opties Trintelzand B
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Kwaliteit
We beogen niet limitatief te zijn met betrekking tot kansen om de ecologische en landschappelijke kwaliteit
van Trintelzand te verhogen. Kansen die wij zien zijn:






Natuurvriendelijke vooroeverdam. De basisvorm van de vooroeverdam zoals deze minimaal wordt vereist
in de Vraagspecificatie Eisen genereert enkel luwte. De ‘natuurvriendelijke vooroeverdam’ definiëren we
als een vooroeverdam die ecologisch beter is ingepast omdat de dam zelf tevens als leefgebied voor
soorten dienst doet. Concreet betekent dat wat ons betreft dat de buitenzijde (meerzijde) kan bestaan uit
stortsteen of zand en dat aan de binnenzijde (dijkzijde) over een aanzienlijke breedte een verondieping tot
gemiddeld NAP-0,3 m ligt (binnen marges van NAP 0.0 m tot NAP-0,6 m). Gegadigde kan bijvoorbeeld voor
de betreffende lengte aan ‘natuurvriendelijke vooroeverdam’ aanbieden welk volume aan zand hij
gemiddeld per m1 voor verondieping aanbiedt.
Luw ondiep water. Alle gedeelten achter de vooroeverdammen zijn in beginsel geschikt voor waterplanten.
Trintelzand krijgt extra kwaliteit indien een groot deel van de waterdiepte < 0,6 m. Tussen de deelgebieden
1,2,3 en 4,5 is de waterdiepte in de huidige situatie ca. 2 meter. Gegadigde kan een bepaalde oppervlakte
aan verondieping aanbieden waar hij een gemiddelde waterdiepte van 2 meter verlaagt naar gemiddeld 1
meter.
Rijke schelpenbank. Een aantal broedvogels heeft de voorkeur om te broeden tussen en op schelpen. Om
te mogen spreken van een ‘rijke schelpenbank’ dient de breedte minimaal 20 m te zijn en de aangebrachte
laagdikte van schelpen 20 cm. Gegadigde kan een bepaalde lengte aan ‘rijke schelpenbank’ aanbieden.

Voorbeeldformulering:
Wij hebben als groene organisaties zeker niet de pretentie te weten hoe in het kader van de aanbesteding de
kans ‘Trintelzand B’ het beste te beschrijven. Een formulering die duidelijk maakt wat er inhoudelijk wordt
bedoeld, zou er volgens ons bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:
“Inschrijver zien kans om de steun van omgevingspartijen te vergroten en daarmee de kans op tijdige realisatie
te laten toenemen door een groot deel van Trintelzand B te realiseren. Voor … M€ realiseren we optie
‘Trintelzand B – 1+2+3+4’ met direct achter 5.000 m aan ‘natuurvriendelijke vooroeverdammen’ een
gemiddelde verondieping van 200 m3/m op gemiddeld NAP-0,3 m, een verondieping van de baai bij deelgebied
5 ter grootte van 100 ha van gemiddeld 2 m waterdiepte naar gemiddeld 1 m waterdiepte conform de vereisten
‘verondieping’ en dekken we over 250 m de vooroeverdammen af met schelpen conform de vereisten ‘rijke
schelpenbank’ (begrippen conform document #### versie ## op www.trintelzand.nl).”

Afbeelding 5 achterliggend ontwerp zoals voorbeeldgegadigde het beoogt aan te bieden
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2. Stranden en voorlanden Enkhuizerzand
De versterking van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Trintelhaven vindt plaats door het aanbrengen van
zandige stranden en voorlanden. Niet automatisch leidt dit tot voor de natuur waardevol gebied. Een goed
ontwerp en een goede uitvoering bieden daartoe wel kansen. Wij zien de volgende kansen:
Stranden van floristische waarde
Floristisch waardevolle vegetaties hebben volgens ons te maken met de volgende aspecten:








Gradiëntrijk. Stranden zijn vooral floristisch van belang. Vogels kunnen er niet broeden vanwege ontbreken
beschutting en aanwezigheid grondpredatoren zoals de vos. De geleidelijke overgang van ondiep water
naar ‘hoog en droog’ biedt potenties voor een geleidelijke gradiënt van vochtig tot droog kruidenrijk
grasland.
Puur zand. Voor bloemrijke schrale vegetaties is het van belang dat het aangebrachte zand niet ‘vervuild’
wordt met doormenging van klei. Droge, voedselrijke grond is floristisch van geen betekenis. Tevens werkt
zo’n vervuiling ongunstig door op de beheerkosten: bij een kleidek moet er jaarlijks vaker worden gemaaid
dan bij schraal zand.
Verstuiving beteugelen. Hoewel verstuiving een natuurlijk proces is, is het vanuit de natuur wenselijk de
verstuiving enigszins te beteugelen. Verstuiving bemoeilijkt immers de vestiging van vegetatie. Een goed
doordacht plan voor de plaatsing van stuifschermen helpt niet alleen de vegetatie op gang maar draagt
ook bij aan het voorkomen van verkeersoverlast door stuivend zand. Stuifschermen dienen zowel parallel
als haaks op de richting van de dijk geplaatst te worden waarbij het eerste scherm in de buurt van de
waterlijn wordt geplaatst. Een vaksgewijs patroon zoals ook in Zeeland wordt toegepast is effectief
gebleken. Door schermen dienen vanwege esthetische en ecologische aspecten uit natuurlijke materialen
te bestaan.
Gevarieerde waterlijn. Een kans om zowel de ecologische waarde als de belevingswaarde van de dijk te
vergroten is het variëren op het standaard technisch profiel. Door bijvoorbeeld 5% extra zand toe te
passen dan minimaal noodzakelijk en deze pleksgewijs toe te passen rondom de waterlijn, ontstaat voor
de natuur waardevolle variatie.

Veilig beleefbaar
De uitgestrekte lengtes aan stranden en voorlanden (ca. 18 km) hebben naar verwachting een grote
aantrekkingskracht op recreanten vanwege de bijzondere belevingswaarde. Aangezien Trintelzand de enige
plek is waar men met de auto kan komen, concentreert recreatief gebruik zich hier. De nabijheid van de
Provinciale autoweg maakt dat de verkeersveiligheid op drukke dagen in het geding kan komen. De realisatie
van een voetgangersbrug, is in onze ogen een hele belangrijke eerste stap. We zien de volgende 3 kansen voor
verbetering:






Vogelkijkhut. Door het pad van de voetgangersbrug en een duidelijke ‘eindbestemming’ te geven in de
vorm van een mooie vogelkijkhut worden bezoekers geleid. Daardoor wordt voorkomen dat bezoekers aan
de Markermeerzijde gaan wandelen over de voorlanden. Dit gaat verstoring tegen, vermindert de
beheerinspanning (toezicht) en vermindert ook het risico dat wandelaars vanaf de voorlanden aan de
Markermeerzijde de provinciale weg lopend over steken om naar de IJsselmeerzijde te komen.
Parkeerplaats aan IJsselmeerzijde. Vanuit de optiek van verkeersveiligheid is het van belang ruim
voldoende parkeerplaatsen te hebben. De ‘zachte’ versterking betekent lange stranden. Dit leidt tot het
aantrekken van recreanten tijdens mooi weer. Strandbezoek is piekbezoek. Tijdens pieken zijn er anders
geen veilige parkeerplaatsen en ontstaat het risico dat verkeer op de hoofdrijbaan moet wachten. Een
parkeerplaats is mogelijk te combineren met bouwterrein.
Rotonde bij Trintelhaven. Mocht inderdaad blijken dat het bij Trintelhaven regelmatig dermate druk is dat
aanvullende verkeersvoorzieningen getroffen moeten worden, dan zou ons inziens de aanleg van een
rotonde een goede oplossing zijn. We kunnen ons voorstellen dat tijdens de realisatie gegadigde al een
rotonde maakt om het bouwverkeer gemakkelijk verkeersveilig over te laten steken.
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3. Bataviastrand/Batavia-schiereiland
In het eindbeeld van Marker Wadden is het de bedoeling dat er een schiereiland komt aansluitend op de
Houtribsluizen. De meekoppelkans die we zien is dat tegelijkertijd met de dijkversterking de eerste aanzet tot
het schiereiland kan worden gerealiseerd. De ontwikkeling van het schiereiland maakt ook deel uit van het ‘bid’
om het gebied van de Lepelaarsplassen-Oostvaardersplassen-Marker Wadden-Markermeer voor te dragen als
Nationaal Park van Wereldklasse (= voordracht aan Staatssecretaris EZ vanuit Provincie Flevoland, Gemeenten
Lelystad en Almere en de 3 terreinbeherende organisaties).

Afbeelding 6 illustratie mogelijk toekomstbeeld Marker Wadden 2013

Bataviastrand/Bataviaschiereiland bestaat uit de realisatie van een lang en breed strand/zanddam die haaks op
de overheersende windrichting ligt. De breedte op waterlijn bedraagt ca. 80-100 m. Om voldoende robuust te
zijn als oeververdediging en om voldoende ruimtelijke differentiatie te kunnen realiseren, maakt een
strandwal/duinenrij onderdeel uit van deze zandige hoofdstructuur. Aan de noordzijde ligt ook een zanddam
maar hier volstaat een mindere breedte vanwege de minder geëxposeerde ligging. Aan de luwe zijde is ruimte
voor een gedifferentieerd moeras van holoceen materiaal.
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Afbeelding 7 illustratie mogelijk dwarsprofiel strand en duinrand

Bataviaschiereiland bestaat idealiter uit een afwisseling van strandwallen, uitgestrekte riet- en
biezenvegetaties en luw, ondiep waterplantenrijk water.
Brede steun bij omgevingspartijen.
De ontwikkeling van het schiereiland maakt ook deel uit van het ‘bid’ om het gebied van de LepelaarsplassenOostvaardersplassen-Marker Wadden-Markermeer voor te dragen als Nationaal Park van Wereldklasse (=
voordracht aan Staatssecretaris EZ vanuit Provincie Flevoland, Gemeenten Lelystad en Almere en de 3
terreinbeherende organisaties).
Relevantie voor de dijkversterking.
Technisch:
Beperking onderhoudsinspanning: verondiepingen en golfbrekende constructies verminderen de
golfbelasting op de dijk over een lengte van ca. 800 m (minimumvariant) tot 1.600 m (maximumvariant).
Indien Bataviaschiereiland normtechnisch meegeteld mag worden bij het definiëren van de hydraulische
randvoorwaarden, dan kan het zijn dat betreffend dijktracé goedkoper in zand uitgevoerd kan worden.
Maatschappelijke meerwaarde
Bataviaschiereiland biedt volgens ons de volgende maatschappelijke meerwaarde (in willekeurige volgorde en
abstractie):
-

Geeft invulling aan de KRW-doelstelling
Geeft invulling aan de Natura 2000-doelstelling
Vergroot de belevingswaarde vanaf de dijk
Biedt ruimte aan natuurgerichte recreatie en oeverrecreatie

Kansen voor het kansendossier
De kans die we zien is om anders om te gaan met de zandwinning. Door ter plaatse zand te winnen en het
bovenliggende holocene pakket als moeras binnen de zanddammen te bergen, kan zand veel goedkoper
worden toegepast.
Kwantiteit
De lengte van het zuidwestelijke strand is de belangrijkste maat. Door de driehoekige vorm die
Bataviaschiereiland maakt met de Houtribdijk betekent een verdubbeling van de strandlengte, grofweg een
verviervoudiging van het luwe gebied er achter. Om op de schaal van Marker Wadden significant te zijn, is een
minimale lengte van 1.200 m benodigd. De maximale lengte bedraagt ca. 2.400 meter omdat ander
Bataviaschiereiland te dicht bij Eerste fase Marker Wadden komt (minimale onderlinge afstand is 2.000 meter)
Als gegadigde kans ziet om Bataviaschiereiland op te nemen in haar kansendossier, dan is de kwantiteit die
hoort bij betreffende aanbieding in essentie uit te drukken in:
1.
2.

de lengte van de zanddam
oppervlakte plas-dras gebied dat achter de zanddam met holoceen materiaal kan worden gemaakt.

9

Afbeelding 8 illustratie minimumvariant met 1.200 strandlengte op zuidwest (links) en maximumvariant met 2.500
strandlengte op zuidwest (rechts)

Kwaliteit
Wij vinden het ondoenlijk om vooraf te beschrijven waar Bataviaschiereiland aan moet voldoen wil het een
goede landschappelijke en ecologische kwaliteit krijgen. Een paar aanknopingspunten die wij zien, zijn:
1.
2.
3.

4.

Gekwalificeerde ontwerper. Ontwerp door landschapsarchitect BNT met ervaring in grootschalige
natuurontwikkeling.
Participatie groene organisaties. Betrokkenheid van (vertegenwoordigers van) de vier groende organisaties
bij het ontwerpproces.
Zorgvuldig maakproces. Belangrijk is dat het maakproces zodanig wordt ingericht dat direct de goede basis
wordt gelegd voor voldoende microreliëf. Ter illustratie is het maakproces van Eerste fase Marker Wadden
toegevoegd.
Overnemen VSE Eerste fase Marker Wadden. Binnen het project Eerste fase Marker Wadden is ook sprake
van het maken van randen en het maken van moeras. De eisen die aanbesteder van dat project heeft
gesteld, blijken in de praktijk voldoende sturing te geven om te komen tot een goede kwaliteit en
tegelijkertijd opdrachtnemer voldoende ruimte te geven om tot optimalisaties te komen. Inschrijver kan
aanbieden Bataviaschiereiland uit te voeren conform deze vereisten.
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Afbeelding 9 illustratie maakproces compartiment met holoceenmateriaal (bron: project Eerste fase Marker Wadden)

11

4. Zandwinput
De zandwinput heeft zelf ook een positieve betekenis voor de natuur. Met name voor vis zijn diepe putten van
belang, als overwinteringshabitat en voor sommige soorten als habitat bij hoge watertemperaturen in de
zomer (refugium). De kans op meekoppeling van zandwinning met een positieve bijdrage aan de visstand
bestaat uit het visvriendelijk afwerken van de taluds. In het algemeen geldt dat des te meer oneffenheden in de
taluds en des te flauwer, des te meer habitats voor vissen ontstaan.
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