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1. Inleiding 

 

 

1.1 Initiatief uit de regio 

De Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Stichting Verantwoord Beheer 

IJsselmeer en Vereniging Vaste Vistuigen Noord zijn gezamenlijk dit initiatief 

gestart vanuit hun zorg voor de waddennatuur, het IJsselmeergebied en de 

visstanden in beide gebieden. De partijen zien de visstanden elk jaar verder 

achteruitgaan en dit is slecht voor de natuur, sportvisserij en beroepsvisserij. Ze 

willen met dit initiatief een lans breken voor een kwalitatief goede inrichting van 

de Afsluitdijk, die recht doet aan de veiligheid, zoetwatervoorziening, maar óók 

aan de potentie voor natuur en recreatie. Dit is zeker mogelijk. De partijen 

hebben de ambitie om van het project “De Vismigratie-rivier” een succesvolle 

show case te maken als het gaat om “eco-engineering”. Het project kan een 

voorbeeld worden voor het nieuwe kust en delta management, zoals ook het 

project De Zandmotor (www.dezandmotor.nl) dat is.  

 

Het projectinitiatief past uitstekend in de grotere ambities van de regionale 

partijen, verwoord in de Agenda Ambitie Afsluitdijk, eind december 2011 

bestuurlijk vastgesteld. Het project kan een voorbeeldfunctie vervullen binnen 

deze agenda. Juist nu wordt de regio gevraagd om invulling te geven aan 

regionale ambities. Met het onderhavige voorstel willen de initiatiefnemers hier 

de eerste stappen mee zetten. Het is tijd om tachtig jaar na de aanleg van de 

Afsluitdijk te starten met ecologische compensatiemaatregelen. 

 

1.2 Wat hier aan vooraf ging 

De Afsluitdijk krijgt de komende jaren een stevige onderhoudsbeurt om de 

veiligheid te kunnen blijven garanderen. Het Rijk maakte in 2006 bekend dat de 

Afsluitdijk en de bijbehorende spui- en schutsluizen niet voldoen aan de norm 

voor waterveiligheid en herstel van het vereiste veiligheidsniveau is urgent. De 

afgelopen jaren is er een brede maatschappelijke discussie geweest over de 

gewenste aanpak van deze voor de Nederlandse waterbouwsector iconische dijk. 

Hierbij zijn veel voorstellen de revue gepasseerd, van technische oplossingen tot 

voorstellen voor integrale, ruimtelijke herontwikkeling van het gebied (met o.a. 

grootschalige inzet op natuurontwikkeling en duurzame energie).  

 

In opdracht van de minister van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu zijn de 

diverse alternatieven door de Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk beoordeeld. 

De voorkeur gaat om diverse redenen uit naar een “overslagbestendige 

Afsluitdijk” en renovatie van de bestaande spui/recreatiesluizen (Adviescommissie 

Toekomst Afsluitdijk, 2011). Daarnaast beschrijft de Commissie een aantal 

kansrijke voorstellen voor de middellange termijn op het gebied van duurzame 

energie, natuur en mobiliteit. De kansrijk geachte mogelijkheden voor natuur 

betreffen: 

� Een meer continue toevoer van zoet water naar de Waddenzee. Hiermee 

wordt de “zoetwaterschok” voor de Waddenzee-fauna voorkomen; 
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� Een brakwatermeer. Een brakwatermeer zal het areaal van dit voor 

Nederland typische en zeldzame natuurtype aanzienlijk vergroten;  

� Aanleg van vispassages. Aanleg van goed functionerende vispassages bij 

de kunstwerken omdat het als zeer effectieve en kosteneffectieve 

maatregelen worden gezien voor verbetering van de natuurwaarden rond 

de Afsluitdijk (Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk, 2011). 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Sluiscomplex Kornwerderzand (Bron: Aanlanding Afsluitdijk Fryslân) 

 

Daarnaast is er het voornemen een nieuw spuimiddel (ESA) direct ten westen van 

Kornwerderzand aan te leggen om de afvoer van water ook in de toekomst te 

kunnen garanderen. Momenteel worden de noodzaak en de technische 

mogelijkheden (onder vrij verval of pompen) onderzocht. In 2012 wordt hierover 

een definitieve beslissing genomen. 

 

Als derde heeft Rijkswaterstaat binnen de Kaderichtlijn Water de ambitie 

vastgelegd om visvriendelijk sluisbeheer en twee vispassages aan te leggen in de 

Afsluitdijk. Deze ambitie wordt nu mogelijk geïntegreerd in het project ESA of het 

project Renovatie Afsluitdijk. 

 

1.3 De ambitie 

De ambitie van dit project is om op korte termijn een concreet project te 

ontwikkelen en te realiseren welke een kwalitatieve impuls geeft aan de natuur, 

recreatie & toerisme en sport- en beroepsvisserij op en rond de Afsluitdijk. Het 

partnership richt zich hierbij op aanvullende voorzieningen (vispassage), ten 

opzichte van de plannen van de Rijksoverheid. 

 

1.4 Het projectdoel 

Het doel van dit project is: 

� De ontwikkeling van een ruimtelijk ontwerp van een goed functionerende 

vispassage bij Kornwerderzand; 

� Ontwikkeling van een coalitie van partijen die de ambitie ondersteunen. 
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Figuur 2 Foto van trekvissen zalm, fint en spiering  (Bron: Sportvisserij Nederland en H. Wanningen) 

1.5 Betrokken partijen 

Dit project is een initiatief van  

� Waddenvereniging; 

� Sportvisserij Nederland; 

� Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer; 

� Vereniging Vaste Vistuigen Noord. 

 

De ambities van partijen worden afgestemd met Rijkswaterstaat en de provincies 

Friesland en Noord-Holland, het programma Rijke Waddenzee en de gemeenten 

Súdwest-Fryslân en Hollands Kroon om deze goed aan te laten sluiten bij de 

lopende projecten en initiatieven. 

 

Voor de ontwikkeling van het Programma van Eisen is een groep van vismigratie 

experts geraadpleegd. Dit waren: 

� George Wintermans, Wintermans Ecologenbureau; 

� Iwan de Vries, Waterschap Velt en Vecht; 

� Jan Lammers, Waterschap Hunze en Aa’s; 

� Johan Coeck, INBO Instituut voor Bos en Natuur Onderzoek, België; 

� Jakob Asjes, IMARES; 

� Romke Kats, Waddenvereniging. 

 

Kennisdocument Vismigratie Afsluitdijk 

Parallel aan het projectinitiatief heeft Sportvisserij Nederland het kennisdocument 

Vismigratie Afsluitdijk uitgewerkt. Dit inhoudelijke document beschrijft de 

historie, achtergronden, onderzoeken en wetenschappelijke biologische 

informatie rond het thema “Vismigratie Afsluitdijk” en is bij de uitwerking van dit 

projectinitiatief benut. 
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1.6 De projectlocatie 

In principe kunnen er verschillende projectlocaties zijn. Het projectinitiatief richt 

zich vanuit haalbaarheid, kosten en ecologische inpasbaarheid in eerste instantie 

op de locatie Kornwerderzand. Het ontwikkelde concept is ook op andere locaties 

toepasbaar. Indien in een later stadium besloten wordt om ESA te realiseren kan 

dan ook overwogen worden het ontwikkelde projectconcept te verplaatsen naar 

de locatie van ESA en/of andere locaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 Projectlocatie Kornwerderzand (bron: mapserver.waddenzee.nl) 
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2. De Afsluitdijk en de delta 
 

 

2.1 Het natuurlijke, rijke estuarium: goed voor mens en natuur 

Het huidige IJsselmeergebied was eens als Zuiderzee het estuarium van een aantal 

grotere en kleinere rivieren, waaronder de rivier de IJssel. Een estuarium heeft 

van nature een hoge productiviteit en vormt de ecologische schakel tussen de zee 

en de rivieren. De rivier gaat geleidelijk over in de armen van de zee en biedt 

daarmee voedsel aan schelpdieren, trekvogels, broedvogels, vissen en zeehonden.  

 

De Zuiderzee was ook een overvloedig visgebied. Het gebied kende een zeer rijke 

en diverse visstand (> 50 vissoorten) als gevolg van de grote, natuurlijk 

productiecapaciteit en de variatie in habitats. Het zogenaamde “Friesche bekken”, 

het overgangsgebied tussen de kom van de Zuiderzee en de Waddenzee, 

fungeerde als belangrijke kinderkamer/opgroeigebied. De visvangsten door de 

visserij, vooral haring, ansjovis, bot en spiering, waren dan gemiddeld ook  

omvangrijk. Daarnaast was de Zuiderzee een natuurlijke, open verbinding met de 

zee waardoor Hanzesteden als Zwolle en Deventer, en later ook Amsterdam, 

belangrijke handelssteden werden. 

 

Voor het Zuiderzeegebied en de Waddenzee gold dat verandering de norm was. 

Het gebied veranderde onder invloed van de natuurlijke elementen voortdurend 

en de uiterlijke verschijningsvorm van dit deltagebied veranderde daardoor sterk 

door de jaren heen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 Noord-Holland en de Zuiderzee in de 17
de

 eeuw (bron: www.texel.net) 
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Figuur 5 Ontwikkeling van het IJsselmeergebied, van circa 0 – 2000 jaar (bron: Waddenvereniging) 

 

Aanleg van de Afsluitdijk: nieuwe rijkdom en nieuwe armoede 

Met de afronding van de Afsluitdijk in 1932 werd het IJsselmeergebied afgesloten 

van de Waddenzee. Het IJsselmeergebied werd een zoet water meer. Hiermee 

werden grote voordelen behaald: de veiligheid werd vergroot, er ontstond een 

grote zoet water voorraad voor drinkwater en de landbouw en nieuwe 

landbouwgebieden konden worden ingepolderd (Wieringermeer, 

Noordoostpolder, Flevoland). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6 Visserij, onder andere spieringvisserij, in de Zuiderzee (bron: Waddenvereniging) 
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Van alles wat verloren kon gaan, bestond begin vorige eeuw nog geen goed beeld. 

Kennis van ecosystemen was in die tijd nog veel minder ontwikkeld en speelde 

niet mee in politieke besluitvorming. De reikwijdte van de gevolgen van de 

afsluiting zijn pas veel later onderkent (Ministerie LNV, VROM en V&W, 2002). 

Wel was duidelijk dat de pijlers onder de Zuiderzeevisserij – de haring en ansjovis 

–in het zoete IJsselmeer niet zouden kunnen voortbestaan. De Zuiderzee-

steunwet voorzag in compenserende maatregelen voor een groot deel van de 

visserij. Voor de natuur, de visstand en de visserij had de afsluiting grootschalige 

gevolgen. De rijke visgrond die het gebied ooit was, verdween langzaam maar 

zeker. De Afsluitdijk zette ook letterlijk en figuurlijk een dikke streep door de 

kinderkamerfunctie van het toenmalige estuarium.  

 

2.2 De ontwikkelingen voor de visserij  

De belangrijkste vissoorten voor de visserij op de Zuiderzee, dus voor de aanleg 

van de Afsluitdijk, waren haring, ansjovis, bot, aal en spiering (PO IJsselmeer en 

Sportvisserij Nederland, 2011). Dit zijn typische delta-vissen die een open 

estuarium als leefgebied hebben. Na de aanleg van de Afsluitdijk verzoette het 

water in het IJsselmeer binnen enkele maanden. Sindsdien ontbreekt een brakke 

overgangszone naar de zee. Binnen enkele jaren heeft zich een vrijwel volledig 

andere visstand gevestigd met ook andere vormen van visserij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7 Aanvoer bot en aal door beroepsvisserij uit IJsselmeergebied in de periode 1932 - 2009 (PO 

IJsselmeer en Sportvisserij Nederland, 2011). 
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De haring en ansjovis zijn verdwenen, bot en spiering zijn sterk verminderd, 

snoekbaars, baars en brasem zijn hiervoor in de plaats gekomen. (PO IJsselmeer 

en Sportvisserij Nederland, 2011). De aalvangsten namen weliswaar eerst sterk 

toe, maar na 1970 is er duidelijk sprake van een afnemende trend.  Hierbij is ook 

sprake van factoren die buiten de werkingssfeer van de Afsluitdijk liggen. 

 

Ter illustratie is de aanvoer van bot en aal, twee typische deltasoorten, 

weergegeven voor de periode 1932 – 2009. Het betreft de hoeveelheid vis uit het 

IJsselmeer die door de visserij op de visafslagen is aangeleverd. Het overall beeld 

is een afname van vrijwel alle soorten, ook van soorten die na 1932 in het zoete 

IJsselmeer hun opwachting hebben gemaakt. 

 

2.3 Waterbouw 2.0? 

Sinds de realisatie van de Afsluitdijk heeft de waterbouwsector niet stilgestaan. 

De maatschappelijke ontwikkelingen hebben er toe geleid dat natuur, visserij en 

recreatie een belangrijkere rol hebben gekregen in het ontwerpproces. De 

beslissing over de realisatie van de stormvloedkering Oosterschelde begin jaren 

’70 was hierbij een belangrijk keerpunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8 Stormvloedkering Oosterschelde (bron: Rijkswaterstaat Zeeland) 

 

Deze lijn heeft zich de afgelopen decennia versterkt. Het natuurlijk functioneren 

van onze rivieren en delta is de afgelopen jaren verder omarmd en heeft gestalte 

gekregen in onder andere het programma Ruimte voor de Rivier en de 

Maeslantkering in Rotterdam. Ten aanzien van de Afsluitdijk zijn eerder 

voorstellen gedaan voor de ontwikkeling van brakwaterzone. En later voor 

grootschalige natuurontwikkeling in relatie tot renovatie van de Afsluitdijk. 
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Figuur 9 Brakwater-varianten rond de Afsluitdijk (bron: De Afsluitdijk als schakel tussen zoet en zout) 

 

Op dit moment wordt geëxperimenteerd met “eco-engineering” van de kust: het 

benutten van de krachten van de natuur om veiligheid, natuur en recreatie te 

verbeteren. Het beste voorbeeld hiervan is het recent gerealiseerde project De 

Zandmotor voor de kust van Ter Heijde (bij Den Haag). De kuststrook is hier smal 

en had behoefte aan versterking om de veiligheid te kunnen blijven garanderen. 

Het project bestaat uit de aanleg van een schiereiland van zand dat de kust 

versterkt. De zeestroming verspreidt het zand langs de kust waardoor de stranden 

en duinen worden versterkt. Ondertussen wordt hiermee de kwaliteit van natuur 

en recreatie ook verbeterd.  

 

Het project “De Vismigratie-rivier” heeft de ambitie om een nieuw hoofdstuk aan 

de waterbouw toe te voegen. Intelligente ontwerpen die zorgen voor veiligheid 

máár die er óók voor zorgen dat de kwaliteit van natuur en recreatie verbeteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10 Luchtfoto van de Zandmotor (bron: www.dezandmotor.nl) 
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3 Het belang van optimale vismigratie 
 

 

3.1 Het belang van het oplossen van de ecologische barrière Afsluitdijk 

 

Afsluitdijk: Een barrière tussen 2 grote natuurgebieden 

De Afsluitdijk blijft na de Haringvlietsluizen één van de belangrijkste barrières voor 

vismigratie in de delta van de Rijn en de IJssel. De barrière ligt op de overgang van 

2 internationaal belangrijke Natura 2000 gebieden, het IJsselmeer en de 

Waddenzee. Tevens is het één van de eindpunten van het stroomgebied van de 

Rijn. De Afsluitdijk is in twee opzichten een ecologische barrière:   

� Een knelpunt voor de fysieke migratie van trekvissen; 

� Een harde scheiding van zoet en zout water. Hierdoor is de zoet-zout 

gradiënt (vrijwel) verdwenen hetgeen heeft geleid tot een sterke 

beperking van de kraamkamerfunctie van het gebied voor veel 

kenmerkende vissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11 Natura 2000 gebieden 

Waddenzee en IJsselmeergebied (Bron: Ministerie van EL&I) 
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Figuur 12 Het IJsselmeergebied als eindpunt van het Rijnsysteem (bron www.iksr.de) 

 

Het oplossen van de ecologische barrière, die de Afsluitdijk is, is van cruciaal 

belang voor het functioneren van de ecologische verbinding tussen de twee 

natuurgebieden de Waddenzee en het IJsselmeergebied en daarmee ook van deze 

ecosystemen zelf. Het betreft de verbinding tussen de zoute wateren 

(Noordzee/Waddenzee) en de bovenstroomse zoete wateren in de delta van de 

Rijn en Vecht (o.a. IJsselmeer, IJssel, Overijsselse Vecht, Friesland, Drenthe en 

Wieden en Weerribben). In het Duitse deel van het stroomgebied van de Rijn zijn 

de laatste decennia overigens al voor vele miljoenen geïnvesteerd om deze rivier 

optimaal passeerbaar te maken en in te richten voor vissen. 

 

Groot afvoerpunt zoet water 

De sluizen in de Afsluitdijk zijn één van de grootste afvoerpunten van zoet water 

van Nederland. Na de Nieuwe Waterweg en het Haringvliet, zijn Kornwerderzand 

en Den Oevers de grootste afvoerlocaties in de delta van het Rijnsysteem. Deze 

afvoer van zoet water betekent dat het ook een belangrijke route is voor 

uittrekkende vis en een grote lokstroom voor intrekkende (trek)vissen.  
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Figuur 13 Waterverdeling Nederland, bij lage Rijnafvoer (bron: Nationaal Waterplan, 2009) 

 

3.2 Het belang voor de natuur 

Trekvissen doen er toe voor natuur. Als eerste geldt dat trekvissen sterk bedreigde 

en beschermde diersoorten zijn. Veel soorten staan sterk onder druk of zijn in 

Nederland al uitgestorven, zoals de aal, spiering, houting, zalm, fint, zeeforel en 

driedoornige stekelbaars. 

 

Ten tweede spelen vissen, en dan vooral kleine vis in de jonge levensstadia, een 

cruciale rol in het voedselweb van de natuurgebieden Waddenzee en 

IJsselmeergebied. Ze zijn voedsel voor andere beschermde/bedreigde diersoorten 

als de bruinvis, dolfijn, diverse vogelsoorten en andere vissoorten. De spiering is 

bijvoorbeeld essentieel voor visetende vogels, zoals de visdief, zwarte stern of de 

fuut. De driedoornige stekelbaars is dat voor de lepelaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14 Visdiefje voert zijn jong met kleine haring (bron: www.vogelbescherming.nl) 
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Als derde argument geldt dat trekvissen een belangrijke indicator zijn voor de 

kwaliteit van de Nederlandse natuur. In gezonde rivieren en delta’s komen veel 

trekvissen in verschillende levensstadia voor omdat er geschikte habitats zijn, 

schoon water, een goede verbinding tussen rivier en zee en open delta’s. Veel 

soorten vinden in estuaria essentiële kinderkamers (opgroeihabitat). De 

achteruitgang van veel vissoorten is dan ook onlosmakelijk verbonden met de 

achteruitgang van de typisch Nederlandse rivier- en deltanatuur.  

 

3.3 Het belang voor de sport- en beroepsvisserij 

 

Algemeen 

De visstanden binnen in IJsselmeergebied zijn de laatste decennia drastisch 

afgenomen. Dit is het gevolg van een combinatie van factoren. De belangrijkste 

factoren waren hierbij: 

� Verlies habitats in areaal en kwaliteit;  

� De slechte ecologische verbindingen tussen paai, opgroei en leefgebied 

voor veel vissen; 

� De matige waterkwaliteit; 

� Visserijdruk; 

� Inpolderingen (compartimentering, vast peilregime; 

� Predatie.  

 

Verschillende van deze factoren hebben een relatie met de inrichting van het 

gebied. De waterkwaliteit is de laatste 20 jaar wel al sterk verbeterd. Een aantal 

visbestanden vertoont tekenen van herstel. Maar met diverse soorten waaronder 

aal gaat het niet goed. Voor de meeste genoemde factoren is dan ook een 

verbetering- en herstelopgave gewenst dan wel noodzakelijk. 

 

In het Visplan IJsselmeer en Markermeer 2011 worden op basis van Imares-

onderzoek, voor de belangrijkste vissoorten de volgende trends aangegeven:  

� Aal: sterke afname; 

� Snoekbaars: laag niveau, afname; 

� Baars: zeer laag niveau, afname; 

� Spiering: sterke afname; 

� Brasem: variabel, sinds 2000 afname; 

� Blankvoorn: constant laag niveau, aanlanding neemt af; 

� Bot: constant laag niveau; 

� Pos: dominant, met fluctuaties. 

(PO IJsselmeer en Sportvisserij Nederland, 2011). 

 

De ontwikkelingen in de visstand in het IJsselmeer en het Markermeer zijn  

negatief. Voor de Waddenzee wordt overigens voor spiering en zeebaars al wel 

een positieve tendens waargenomen (Mondelinge mededeling B.  Rodenburg). 

 

Beroepsvisserij 

De beroepsvisserij is een economische sector die in delen van Nederland van 

groot belang is voor de regionale economie. De totale waarde van de 

aangevoerde vis (inclusief schaal/ en schelpdieren) wisselt per jaar en ligt tussen 
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de 400 en 500 miljoen euro. Inclusief de van de aanvoer afhankelijke 

werkgelegenheid in visverwerking en handel vertegenwoordigt de sector een 

belang van 2 à 2,5 miljard euro. De beroepsvisserij is tevens een belangrijke 

drager van traditie, cultuur en kennis. 

 

Vissers zijn afhankelijk van een goede visstand en de visserijsector heeft zwaar te 

lijden gehad onder de verminderde visstand. De traditionele beroepsvisserij is in 

zowel Waddenzee als IJsselmeer sterk teruggelopen, zowel in intensiteit als in 

aantal actieve vissers. Veel vissers combineren hun vissersvak met andere 

activiteiten omdat de visserij alleen onvoldoende inkomen genereert. Visserij is 

echter onderdeel van de geschiedenis en van de identiteit van gebieden langs 

IJsselmeer en Waddenkust. Een klein deel van de nog actieve beroepsvissers kan 

zijn brood verdienen met alleen het vangen en aan wal brengen van vis. Velen 

houden zich daarnaast bezig met kleinschalige verwerking en handel, monitoring 

en onderzoek, visexcursies voor recreanten of andere aan de visserij en 

scheepvaart verwante activiteiten. 

 

De kennis en vaardigheden, schepen, materialen en vergunningen van 

beroepsvissers lenen zich ook vaak heel goed voor een breed scala aan 

activiteiten. Die verbreding van activiteiten is één van de manieren waarop de 

traditionele beroepsvisserij kan bijdragen aan verbetering van de natuurkwaliteit 

en de visstand, én onderdeel kan blijven uitmaken van de regionale identiteit en 

economie. 

 

Het is duidelijk dat de beroepsvisserij een sterk belang heeft bij verbetering van de 

natuurlijke populatie van de trekvissen. De stappen om te komen tot een 

duurzame wijze van exploitatie, zijn binnen de kaders van het visserij-, water- en 

natuurbeleid, vervolgens aan de visserijsector. 

 

Sportvisserij 

Sportvisserij is in Nederland een volwassen recreatieve sector met circa 2 miljoen 

sportvissers en een omzet van 600-700 miljoen Euro per jaar. Deze sportvissers 

hebben een duidelijk belang bij een gezonde visstand en het herstel van de 

populaties trekvissen en estuariene soorten zoals aal, spiering, bot, zeeforel en 

zalm. De landelijke organisatie Sportvisserij Nederland heeft als missie “Vissen 

natuurlijk, natuurlijk vissen” en streeft in haar beleid naar herstel van vishabitats, 

migratieroutes, zoet-zoutovergangen en -dynamiek.  

Sportvisserij kan een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van de 

regionale, recreatieve economie. Mede omdat het sportvissen minder van “goed 

weer” afhankelijk is. De ambities van de sportvisserij zijn voor de Waddenzee 

uitgewerkt in “Kerend Tij” en voor het IJsselmeer zijn deze o.a. opgenomen in het 

Visplan IJsselmeer. De huidige waarde van het IJsselmeer voor sportvisserij, 

uitgedrukt in aantal visbezoeken, is marginaal en nog maar circa 5% in vergelijking 

met de periode 1970-1980. De negatieve ontwikkelingen in de visstand lijken 

hiervan de belangrijkste oorzaak.  
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Figuur 15 Sportvisser in het IJsselmeergebied (bron: www.visserijnieuws.nl) en Visserij met de 

spieringkamer bij Kornwerderzand (foto VVVN) 
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4 De lopende projecten 
 

 

 

Ten aanzien van de Afsluitdijk zijn er een aantal grotere, lopende projecten die 

zowel inhoudelijk als qua proces met elkaar verbonden zijn. De belangrijkste zijn: 

� ESA (Aanleg Extra Spuicapaciteit): Rijkswaterstaat IJsselmeergebied; 

� Toekomst Afsluitdijk: Rijkswaterstaat IJsselmeergebied; 

� Uitvoering KRW maatregelen: Rijkswaterstaat IJsselmeergebied; 

� Agenda Ambitie Afsluitdijk, triple A: Provincie Noord-Holland, Provincie 

Fryslân, Gemeente Wieringen, Gemeente Súdwest-Fryslân en Gemeente 

Harlingen. 

 

4.1 De projecten van Rijkswaterstaat in relatie tot de Afsluitdijk 

De projecten van Rijkswaterstaat in relatie tot de Afsluitdijk betreffen meer in 

detail het volgende. 

1. ESA Aanleg Extra Spuicapaciteit 

� Spuien onder vrij verval of pompen; 

� Capaciteit: net zo groot als de bestaande locaties samen; 

� Locatie: in de knik ten westen van Kornwerderzand; 

� Uitvoering voorzien: 2013-2017; 

� Voorzien: natuurlijk sluisbeheer en vismigratievoorziening; 

� Beslissing realisatie: nog niet genomen. 

 

2. Toekomst Afsluitdijk 

� Noodzakelijk om de waterveiligheid op orde te brengen; 

� Er is gekozen voor een overslagbestendige variant; 

� Locatie: hele traject; 

� Uitvoering voorzien: 2015-2020; 

� Mogelijkheden voor uitbouw opties voor natuur (vismigratie, zoet-zout 

overgang, aangroei kwelders), recreatie, energie en economische 

ontwikkeling door samenwerking met regionale partijen. 

 

3. Uitvoering KRW maatregelen 

� Aanleg (hevel)vispassage Den Oever en Kornwerderzand. Type vispassage 

en keuze locatie(s) afhankelijk van beschikbaar budget. Uitvoering 

voorzien in de periode 2013-2015. Realisatiefase is in voorbereiding; 

� Visvriendelijk spuibeheer Den Oever en Kornwerderzand. Uitvoering 

voorzien in de periode 2012-2014; 

� Visvriendelijk spuien bij toekomstig ESA (zie aanleg ESA); 

 

De doelstelling en planning zijn onderstaand schematisch weergegeven 

(Rijkswaterstaat, 2011). 
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Figuur 16 Vismigratie-visie binnen de KRW plannen van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (bron: LINKit consult & 

Wanningen Water Consult, 2007).  De op deze kaart gepresenteerde locaties vormen knooppunten voor 

vismigratieroutes. Deze knooppunten worden de komende jaren passeerbaar gemaakt voor vissen  
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4.2 Agenda Ambitie Afsluitdijk 

Daarnaast zijn de publieke organisaties provincie Noord-Holland, provincie 

Fryslân, gemeente Hollands Kroon, gemeente Súdwest-Fryslân en gemeente 

Harlingen in samenwerking met verschillende maatschappelijke partijen een 

regionale, integrale agenda aan het ontwikkelen. Het is de doelstelling van de 

partijen een regionale agenda ten aanzien van de Afsluitdijk te ontwikkelen 

waarin natuur, recreatie & toerisme, duurzame energie en economische 

ontwikkeling een plek krijgen. Deze agenda dient als basis om als regio 

gezamenlijk afspraken te maken met het Rijk, welke worden vastgelegd in een 

bestuurlijke overeenkomst Toekomst Afsluitdijk. 

 

De thema uit de Agenda Ambitie Afsluitdijk zijn onderstaand aangegeven. De 

thema’s “Herstel ecologische verbinding” en “Recreatie en toerisme” zijn 

uitgesplitst omdat ze voor dit project het meest relevant zijn. 

� Ruimtelijke kwaliteit Afsluitdijk; 

� Building with Nature; 

� Herstel ecologische verbinding IJsselmeer / Waddenzee: 

- Visvriendelijke spuien; 

- Fysieke vispassages in het kader van de KRW, inclusief zoet – zout 

overgang; 

- Robuuste vispassages met een geleidelijke overgang tussen zoet water 

en zout water. 

  

 

 
 

Figuur 17 Beelden passend bij de ambitie van de provincie Friesland voor integrale ontwikkeling van 

de Friese kust en de Afsluitdijk bij Kornwerderzand (Bron: Rietveld Landscape) 
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� Duurzame energie; pilot “blue energy” 

� Mobiliteit en bereikbaarheid; 

� Recreatie en toerisme: 

- Realisatie van meer verscheidenheid in aanbod en kwaliteit; 

- Gerichte Marketing voor de Afsluitdijk als 'Icoon van duurzaamheid'; 

- Versterking informatievoorziening verschillende doelgroepen via 

bestaande kanalen; 

- Bundelen van voorzieningen; 

- Aansluiten bij andere ontwikkelingen, van zowel regio als Rijk; 

� Verbetering inrichting rond Brinker; 

� Zilte teelt/ aquacultuur. 

 

In totaal wordt gericht op een gezamenlijke publiek – private investering van EUR 

500 Mlj. Voor het onderdeel “Herstel ecologie” is een publieke investering van 

EUR 70 Mlj voorzien. 
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5 De uitgangspunten en Programma van 

Eisen voor vismigratie 

 

 

5.1 De uitgangspunten  

De uitgangspunten van het projectinitiatief “De Vismigratie-rivier” zijn 

onderstaand weergegeven. 

 

� Visie op de thematiek. De visie, het denkkader en de lange-termijn 

ambitie zijn gericht op het duurzaam herstel van het deltasysteem en de 

daarbij horende vispopulaties. 

� Inhoudelijke ambities: 

- Natuur. Het project streeft naar een kwalitatieve verbetering van de 

natuurwaarden: vergroten biodiversiteit, optimalisatie mogelijkheden 

vismigratie en een stabiele, door het seizoen variabele zoet-zout 

overgang. Het project heeft een pilot- en symboolfunctie voor een 

mogelijk op langere termijn te realiseren kwantitatieve opwaardering 

van het (areaal) aan zoet-zout overgangen; 

- Veiligheid. Het project benut de natuur om de veiligheid van de 

Afsluitdijk te vergroten, middels eco-engineering van bijvoorbeeld 

dijkbeschermende kwelders; 

- Recreatie & toerisme. Het project versterkt de mogelijkheden en 

innovatie van recreatie & toerisme; 

- Sport- en beroepsvisserij. Het project verbetert de 

toekomstmogelijkheden voor de sport- en beroepsvisserij; 

- Landbouw en drinkwater. Het project heeft geen nadelige gevolgen 

voor de landbouw en de drinkwatervoorziening in de vorm van 

toegenomen zoutbezwaar op het IJsselmeergebied. 

� Procesaanpak. De projectpartners ontwikkelen een optimale 

vismigratievoorziening die op meerdere locaties kan worden toegepast. 

Daarnaast zoeken ze samenwerking met de overheid om op één locatie 

een voorbeeldproject te realiseren. 

 

5.2 Het Programma van Eisen voor vismigratie 

Het Programma van Eisen voor het project is onderstaand verwoord. Dit is 

opgesteld in overleg met een groep van vismigratie-experts, genoemd in de 

inleiding. Daarnaast is gebruik gemaakt van het kennisdocument vismigratie 

Afsluitdijk (in voorbereiding). Het Programma van Eisen bestaat uit 2 

hoofdonderdelen: 

� Aanleg vispassage: 

- Vismigratie bij de Afsluitdijk; 

- Locatie van de vispassage; 

� Optimalisatie spuibeheer bestaande spuisluizen. 
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De keuze voor een vispassage-voorziening met transitiezone, aanvullend ten 

opzichte van de bestaande spuisluizen, is ingegeven door de volgende redenen: 

� Trekvissen moeten tijdens de gehele getijdecyclus de mogelijkheid 

hebben om naar het IJsselmeer te zwemmen, niet alleen in de 

spuiperiode want dit betreft maar een klein deel van de gehele 

getijdecyclus (10-30 minuten); 

� Zoetwatervissen die uitgespoeld zijn moeten permanent de mogelijkheid 

hebben om terug te keren naar het IJsselmeer; 

� Vissen moeten de mogelijkheid hebben ook te migreren in de perioden 

dat er geen water gespuid wordt (om redenen van 

waterkwantiteitsbeheer); 

� Trekvissen moeten de mogelijkheid hebben zich aan te aanpassen aan de 

overgang van zout naar zoet water en andersom. 

 

   
 

Figuur 18 Zalmen en glasaal stellen verschillende eisen aan migratiemogelijkheden (bron: 

Sportvisserij Nederland) 

 

1. Aanleg vispassage: vismigratie bij de Afsluitdijk 

Sinds de aanleg van de Afsluitdijk is vrije vismigratie van vissen tussen zee en het 

zoete water niet meer mogelijk. Het betreft vooral de stroomopwaartse migratie 

van diadrome trekvissen. Deze kunnen niet tegen de sterke stroming bij de 

spuisluizen (Kornwerderzand en Den Oever) inzwemmen, uitgezonderd een 

beperkt aantal sterke zwemmers, zoals een zalm en zeeforel op een beperkt 

aantal momenten. Zwakkere zwemmers of vissen die zich met het getij laten 

transporteren, kunnen niet optimaal migreren door de spuisluizen. Hierbij moet 

gedacht worden glasaal, haring-  en botlarven. 

 

Stroomafwaartse vismigratie van zoet naar zout verloopt zonder 

noemenswaardige problemen. Echter, zoetwatersoorten die via het spuiwater 

worden uitgespoeld kunnen niet meer terug zwemmen en gaan uiteindelijk dood.  

 

Vismigratie vindt in principe het gehele jaar door plaats, met pieken in het voor- 

en najaar voor de paaitrek. Het gehele jaar migreren vissen op zoek naar voedsel 

en ten behoeven van expansie van de populatie. Migratie tussen zoet en zout 

vindt plaats op alle locaties waar zoet water in zee wordt gespuid. In het geval van 

de Afsluitdijk betreft dit dus de spuisluizen bij Den Oever en Kornwerderzand en 

in de toekomst ook locatie van ESA. 
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Figuur 19 Vismigratieperioden de verschillende vissen en verschillende momenten binnen het 

getijde waarop vissen migreren (bron: Rijkswaterstaat; C. Storm) 

 

Daarnaast migreren niet alle vissen op de zelfde plek in de waterkolom noch op 

hetzelfde moment in de getijdecyclus. Sommige vissoorten migreren over of dicht 

bij de bodem (bentische soorten) anderen bovenin de waterkolom (pelagische 

soorten). Daarnaast is er dus verschil ten aanzien van het moment in de 

getijdecyclus dat verschillende vissen migreren, sommigen doen dit bij eb als er 

een flinke uitgaande stroming is en anderen maken gebruik van de vloedstroom, 

waarbij het minder inspanning kost om naar binnen te migreren.  

 

Voor het realiseren van optimale vismigratie bij de Afsluitdijk gelden de volgende 

uitgangspunten: 

� Vismigratievoorzieningen op alle spuilocaties en afstemming tussen 

spuilocaties. Op alle locaties waar zoet water wordt gespuid in de 

Waddenzee, wordt zorggedragen voor goede vismigratievoorzieningen, 

zoals hier beschreven. Daarnaast moet het beheer van de verschillende 

spuilocaties en de vispassages goed op elkaar worden afgestemd zodat er 

een maximaal vismigratie-rendement wordt gehaald; 
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� 24/7-vispassage. Diadrome vissoorten (in verschillende levensstadia) 

moeten de Afsluitdijk dag en nacht, 7 dagen per week en jaarrond vrij 

kunnen passeren (24/7-passage). Het betreft onder andere: aal, spiering, 

zalm, zeeforel, driedoornige stekelbaars, fint, rivierprik, zeeprik, bot en 

haring. De vispassage biedt hiermee vrije doorgang voor soorten die 

tussen zoet en zout migreren.  

� Terugkeergarantie zoetwater vis. Uitgespoelde zoetwater vissen moeten 

te allen tijde weer terug kunnen zwemmen naar het IJsselmeer; 

� Vispassage gedurende gehele getijdecyclus. Vismigratie vindt dag en 

nacht plaats en gedurende de gehele getijdecyclus, afhankelijk van de 

vissoort. De passage moet dus werken voor alle vissoorten, van de goede 

zwemmers tot de zwakkere zwemmers en vislarven die via getijde 

transport naar zoet water migreren;  

� Ontwerp afstemmen op zwemgedrag. Het ontwerp moet worden 

afgestemd op het zwemgedrag van de verschillende vissoorten. 

� Transitiezone middels brakwater-rivier van 5-10 km. Diadrome vissen 

moeten de mogelijkheid hebben om zich aan te passen aan de overgang 

van zout naar zoet, in een brakwater-zone met een substantieel 

oppervlakte. Dit is met name belangrijk voor jonge vissen en vislarven. Dit 

wordt gerealiseerd door de aanleg van een dynamische brakwater-rivier 

van 5-10 km; 

� Optimale zoet water afvoer via vispassage. Via de vispassage moet altijd 

een minimale hoeveelheid zoet water wordt afgevoerd (orde grootte 5-

10 m3/sec). Alleen in tijden van zoet water schaarste kan deze afvoer 

gestopt worden; 

� Substantiële lokstroom bij voldoende water. In tijden van voldoende 

zoet water, als er dus regulier gespuid wordt, moet gemiddeld 5% van de 

zoetwater afvoer van de betreffende spuilocatie via de vispassage 

worden afgevoerd om een substantiële lokstroom te creëren. De 

vispassage zorgt ook voor de spui van zoetwater; 

� Geen zoutbelasting IJsselmeer. De vispassage mag geen zout lekken naar 

het IJsselmeer. Om dit te realiseren moet de vispassage voldoende zoet 

water afvoeren en worden 3 afsluitbare constructies aangebracht. Vanuit 

veiligheidsoverwegingen zijn 3 afsluitbare constructies nodig. 

Zoutbezwaar in het IJsselmeer is ongewenst vanuit de functies 

drinkwaterwinning en landbouw. 

 

Een hevelvispassage, zoals Rijkwaterstaat IJsselmeergebied in de huidige plannen 

voorstelt bij Kornwerderzand en Den Oever, wordt door het projectteam en 

experts als te klein in omvang beschouwd. Daarnaast voldoet deze niet aan de 

voorwaarde om een transitie zone te realiseren. Van een hevelvispassage op deze 

grote spuilocaties wordt verwacht dat deze onvoldoende effectief is.   

 

2. Aanleg vispassage: locatie en ligging vispassage 

Op elke locatie waar zoet water in zee wordt geloosd, wordt het spuibeheer 

visvriendelijk uitgevoerd, wordt aanvullend een vispassage aangelegd en wordt 

het beheer van beide, en ook onderling tussen de locaties, goed op elkaar 

afgestemd. Dit geldt dus ook voor de locatie van ESA, waar alleen is voorzien om 

het sluisbeheer in een van de kokers visvriendelijk uit te voeren. De volgende 

uitgangspunten worden t.a.v. de ligging van de vispassage gehanteerd:  

� Aanleg vispassage separaat van spuimiddel. De vispassage wordt bij 

voorkeur los van het hoofdspuiwerk gebouwd. De bestaande spuikokers 
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kunnen niet worden ingezet, omdat hiermee de waterafvoer van het 

hoofdspuiwerk wordt beperkt. Dit is vanuit waterkwantiteits-

overwegingen onwenselijk. Een aanvullende spuikoker zal daarom nodig 

zijn om het waterkwantiteitsbeheer en het vismigratiebeheer goed naar 

elkaar te kunnen laten functioneren. Indien ESA wordt gerealiseerd kan 

een andere situatie ontstaan omdat er dan meer afvoercapaciteit 

aanwezig is; 

� Ligging ten opzichte van Afsluitdijk. De vispassage kan op verschillende 

manieren gepositioneerd worden: binnendijks, buitendijks of een 

combinatie van beiden, mits maar aan de andere uitgangspunten wordt 

voldaan. De exacte ligging zal mede afhankelijk zijn van de bouw-, 

onderhoud-, beheer en bedieningskosten. De inschatting is dat plaatsing 

geheel buitendijks het duurst zal zijn; 

� Contact met diepere Waddenzee-geulen. De vismigratievoorziening moet 

goed gepositioneerd zijn ten opzichte van de diepere geulen Doove 

Balg/Boontjes. Vanuit deze geulen wordt het grootste visaanbod 

verwacht. Voor Kornwerderzand betekend dit dat de vispassage het best 

aan de westzijde van het spuicomplex kan worden gerealiseerd; 

� Monding vispassage Waddenzee-zijde. De monding van de vispassage ligt 

zo dicht mogelijk bij de spuimonding van het reguliere spuimiddel, net 

buiten de turbulente zone van het spuiwater. Hier wordt het grootste 

visaanbod verwacht, omdat vissen naar het zoete spuiwater worden 

gelokt; 

� Instroomopening IJsselmeer-zijde. De instroomopening van de vispassage 

sluit bij voorkeur aan op het geulenpatroon van het IJsselmeer. De 

instroomopening dient wel buiten de reikwijdte van de stroming naar 

hoofdspuiwerk te liggen. De vissen die net naar binnen zijn gezwommen, 

moeten niet direct weer met het spuiwater naar buiten worden gespoeld.  

 

3. Optimalisatie spuibeheer bestaande spuisluizen 

Visvriendelijk spuibeheer betekent dat er meer tijd en ruimte is voor trekvissen en 

uitgespoelde zoet watervissen om naar het IJsselmeer (terug) te zwemmen 

rondom gelijk waterpeil (gelijk waterpeil tussen Waddenzee en IJsselmeer). De 

volgende uitgangspunten worden aan het spuibeheer van de bestaande 

spuisluizen gesteld: 

� Het spuibeheer van de spuisluizen maximaal afstemmen op de visintrek. 

Dit betekent dat er rondom gelijk water bij afgaand water de spuideur(en)  

zijn geopend. En dat er bij opkomend peil, rondom gelijk water er zo lang 

mogelijk wordt gewacht met het sluiten van de spuideur(en). Dit alles 

moet gebeuren binnen de randvoorwaarden van het peilbeheer en het 

kwaliteitsbeheer (geen ongewenste zoutlast op het IJsselmeer); 

� Het beheer van de verschillende locaties ook ecologisch afstemmen. Het 

beheer van de verschillende spuilocaties op de Afsluitdijk én de 

vispassages moet goed op elkaar worden afgestemd zodat er een 

maximaal vismigratie-rendement wordt gehaald. Bijvoorbeeld kan dit 

betekenen dat er altijd gestart/gestopt wordt met spuien via de 

vispassage; en dat de spuikoker die het dichts bij de vispassage ligt het 

eerst open gaat en het laatst weer sluit; 

� Optimalisatie in 2012-2014. Rijkswaterstaat zal tussen 2012-2014 het 

spuibeheer optimaliseren bij Den Oever en Kornwerderzand en 

proefondervindelijk het effect vaststellen. Het maximale effect voor 

vismigratie (zonder) zoutbezwaar zal worden gezocht. 
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6. Het schetsontwerp voor de vispassage 
 

 

 

6.1 Vismigratie 

Het schetsontwerp voor de vispassage is een compacte voorziening voor de 

migratie van vissen bij spuilocaties op de Afsluitdijk. Dit ontwerp is ontwikkeld 

voor Kornwerderzand maar kan ook op andere locaties worden ingezet. Het 

ontwerp houdt rekening met de randvoorwaarden van andere functies, zoals 

waterkwantiteitsbeheer, scheepvaart en landbouw/ drinkwatervoorziening. Het 

ontwerp voor de vispassage bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

 
Figuur 20 Het schetsontwerp/concept voor een vispassage bij een spuilocatie op de Afsluitdijk 

 

Nieuwe doorgang door de Afsluitdijk 

De kern van de vispassage is een nieuwe doorgang door de Afsluitdijk. Deze 

bevindt zich naast het bestaande spuicomplex en wordt benut om water door te 

spuien en optimaal in te richten voor vismigratie. De doorgang (buis) heeft een 

diameter van circa 5 meter en doorstromend oppervlak van circa 20-25 m
2
. De 

exacte maatvoeringen dienen in een nadere uitwerking van dit initiatief te 

worden doorgerekend en vastgesteld. 

 

Een vismigratie-rivier van 5 – 10 km 

De vismigratie-rivier is een overgangsgebied tussen het zoete IJsselmeer en de 

zoute Waddenzee. Het bestaat uit een meer technische gedeelte in het 

IJsselmeergebied en een meer natuurlijk gedeelte in de Waddenzee. De 

vismigratie-rivier heeft een totale lengte van 5 tot 10 kilometer en voert zoet 

water af onder vrij verval. De stroomsnelheden in de rivier wisselen onder invloed 

van eb- en vloed. Het zout gehalte in de rivier varieert door het getij en door het 

seizoen. Hierdoor kunnen trekvissen zich fysiologisch aanpassen en door de 

verschillende stroomsnelheden kan een grote groep vissen de vispassage 

benutten. De vispassage voert circa 3-5% van de hoeveelheid water af die bij 
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Kornwerderzand wordt gespuid, bij voldoende water. Als er niet gespuid wordt 

voert de vispassage een minimale hoeveelheid van 5-10 m3/sec af.  

Alleen bij ernstige watertekorten in het IJsselmeer wordt dit stopgezet. Hierdoor 

wordt de trekvissen jaarrond een goede passage geboden en blijft een variabele 

zoet-zout overgang aanwezig. Daarbij voert de vismigratie-rivier extra water af en 

wordt de totale spuicapaciteit van het complex dus vergroot. 

 

De vismigratie-rivier wordt aan de Waddenzeezijde op een natuurlijke manier 

vormgegeven in de vorm van een getijdegeul tussen kwelders. De kwelders 

worden opgespoten en beschermd met strekdammen. Het geheel wordt verder 

ontworpen met eco-engineering technieken. Bij normale vloed loopt het slikkige 

deel van het gebied onder water maar de kwelders niet. De strekdammen zorgen 

er voor dat de gehele constructie beschermd is tegen stormbelasting. 

 

Aan de IJsselmeer-zijde heeft de vismigratie-rivier een wat meer technisch 

uiterlijk.  Hiermee wordt er voor gezorgd dat er geen zoutwaterinvloed op het 

IJsselmeergebied is. In dit deel maakt de “opgesloten” vismigratie-rivier, binnen 

de constructie, de aansluiting met het zoete IJsselmeer. Het bekken wordt 

vormgegeven door de aanleg van dammen, drempels en korte dwarsdammen 

waar het water tussendoor slingert. De technische constructie moet aan de 

buitenkant bestand zijn tegen storm en kruiend ijs. De dammen worden aan de 

buitenkant met zandige oevers afgewerkt. In algemene zin wordt er vanuit gegaan 

dat er zoveel mogelijk zachte materialen wordt gewerkt en hard materiaal waar 

nodig. Het forse volume van de vismigratie-rivier heeft als bijkomend voordeel dat 

er flinke tegendruk is tegen het zoute water bij vloed. Hierdoor, door de 

technische constructie en afsluitbare openingen is het risico op zoutinvloed 

geminimaliseerd.  

 

 
 
Figuur 21 Referentiebeeld voor de vismigratie-rivier (bron: www.zeeland.net) 
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Drie afsluitbare openingen 

In de vispassage zijn 3 afsluitbare openingen opgenomen. Hiermee kunnen de 

water- en zoutgradiënten goed gemanaged worden. De afsluitbare openingen zijn 

vergelijkbaar met één spuipand van het reguliere spuicomplex. De afsluitbare 

openingen bevinden zich: 

� Direct ten noorden van de Afsluitdijk; 

� Direct ten zuiden van de Afsluitdijk; 

� Aan het einde van de technische constructie in het IJsselmeer. 

 

In- en uitstroomopeningen 

De uitstroomopening van de vismigratie-rivier moet weer uitkomen bij de 

hoofdstroom door het spuiwerk Kornwerderzand. Dit blijft namelijk de belangrijke 

lokstroom voor trekvissen. De instroomopening aan de IJsselmeerzijde moet 

aansluiten bij de diepe geulen van het IJsselmeer. Echter, hierbij moet nader 

verkend worden wat de stroming op deze locatie is omdat moet worden 

vermeden dat net binnengezwommen vis direct weer wordt uitgespoeld. Dit geldt 

ook de mogelijke risico’s van uitspoeling van zoetwatervis, die zich periodiek in 

deze geulen ophoudt. 

 

 
 
Figuur 22 Referentiebeeld voor het kweldergebied (bron: Verdronken Land van Saeftinghe, WEBLOG 

EMILE JAENSCH) 
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Figuur 23 Vogelvlucht van De Vismigratie-rivier 
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6.2 Recreatie en toerisme 

Het verbeteren van de vismigratieroutes bij de Afsluitdijk biedt mogelijkheden 

voor de ontwikkeling van een toeristische trekpleister van formaat, zoals een 

informatiecentrum bij de vispassage waar de vismigratie zichtbaar wordt 

gemaakt. Een belangrijke reden hiervoor is dat er nu al 250.000 – 300.000 

bezoekers per jaar op de Afsluitdijk komen. Het centrum moet echter een bredere 

invulling krijgen, met naast vismigratie/visecologie ook informatie over de 

Afsluitdijk, traditionele Zuiderzeevisserij, sportvisserij, duurzame visserij, de 

Internationale Waddenzee en/of de delta die Nederland is. Het moet een centrum 

zijn waar geschiedenis en toekomst bij elkaar komen op het waterbouwkundige 

icoon “De Afsluitdijk” én waar een unieke vispassage een belangrijke 

publiekstrekker is. Dit centrum heeft alles in zich om een grote toeristische 

trekpleister te worden.  

  

Afsluitdijk als publiekstrekker  

De Afsluitdijk spreekt op wereldschaal tot de verbeelding. De robuuste, 

rechtlijnige dijk tussen IJsselmeer en Waddenzee, in combinatie met de 

ontstaansgeschiedenis van de Afsluitdijk, is bijzonder voor bezoekers uit binnen- 

en buitenland. Duizenden mensen maken een stop bij het monument op de dijk of 

brengen een bezoek aan het Kazemattenmuseum. Echter, de vele touringcars 

maken slechts een korte stop voor een bezoekje aan de uitkijktoren en een kopje 

koffie. Bij minder weer wordt er doorgereden en ook voor het onderwijs is er 

geen geschikte plek om meer te leren over de dijk en de natuur aan weerszijden.  

 

 
Figuur 24 Educatiecentrum “Mosselum” bij de vispassage en kijkraam voor zalmtrek in de VS 

 

Voorbeelden in het buitenland laten zien dat een vispassage tot de verbeelding 

spreekt en duizenden bezoekers trekt. Een mooi voorbeeld is het in oktober 2011 

geopende educatiecentrum “Mosselum” bij de vispassage in de Moezel bij 

Koblenz (www.mosellum.rlp.de). Een interactief educatiecentrum dat gebruikt 

maakt van moderne technieken om het verhaal van de migrerende vis te 

vertellen. 

 

Informatiecentrum Afsluitdijk 

De vispassage en het informatiecentrum worden met elkaar verweven. Een groot 

kijkraam (circa 3 m hoogte en 20 m lengte) in de vispassage geeft de bezoekers 

een blik op de vispassage in actie. Duizenden spieringen en stekelbaarzen 
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zwemmen langs en middels sonar detectie worden de aantallen migrerende vis 

per soort op borden weergegeven.  

In aquaria zijn de verschillende vissoorten die de passage gebruiken te 

bewonderen. Centraal staat hoe en waarom ze de passage gebruiken.  

 

Verschillende rondwandelingen en excursies worden aangeboden om de 

bezoekers mee te nemen naar de, op wereldschaal, unieke zoet-zout-overgang 

waarin verschillende experimenten met zoutminnende planten worden 

uitgevoerd door studenten van hogescholen en universiteiten uit Leeuwarden en 

Amsterdam.  

 

 
 
Figuur 25 Rondwandeling en/of startpunt korte wandeling over het wad (bron: Jeroen van Herk) 

 

Ook kan er per historisch vissersschip een bezoek worden gebracht aan de 

demonstratielocaties waar met authentieke vismethoden wordt gevist. Er is 

aandacht voor de historie van vissen op de Zuiderzee en uiteraard worden de 

netten gelicht om te zien of er wat is gevangen. Het in 2007 geopende 

informatiecentrum “Op de Dijk” op Kornwerderzand is slechts sporadisch 

geopend. Het bundelen van de krachten en dus samenvoegen van de beide centra 

ligt voor de hand en zorgt voor een schitterend, breed georiënteerd, centrum.  

 

Commerciële ontwikkeling  

In 2006 is in opdracht van gemeenten, provincies, ANWB en Rijkswaterstaat een 

verkenning uitgevoerd naar de toeristische mogelijkheden op/rond de Afsluitdijk 

(ANWB, 2006). Hierin is aangeven dat de exploitant van de horeca bij het 

monument schat dat er jaarlijks tussen de 250.000 en 300.000 mensen bij het 

monument stoppen voor het beklimmen van de uitkijktoren en voor een bezoek 

aan zijn restaurant. Ook wordt aangegeven dat veel bezoekers de dijk aandoen 

vanuit hun vakantieadres in Friesland of Noord-Holland en dat zij verbetering van 

de informatievoorziening en de horeca noemen als verbeterpunt. Daarnaast laten 

de verschillende bezoekerscentra op de Waddeneilanden met hun grote 

bezoekersaantallen zien dat zij voorzien in een vraag. 
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Verder komt uit de analyse “Recreatie en Toerisme in het Waddengebied” (Raad 

voor de Wadden, 2008) naar voren dat deze centra in absolute zin de grootste 

publiekstrekkers in het waddengebied zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 26 Referentiebeeld: bezoekerscentrum met café in de Oostvaardersplassen bij Almere  

(bron: Jeroen van Herk) 

 

Zo trekt Ecomare op Texel jaarlijks tussen de 250.000 en 300.000 betalende 

bezoekers en mag de Zeehondencrèche in Pieterburen er ruim 150.000 

verwelkomen. Voorbeelden uit het gebied en de analyse van de mogelijkheden op 

de Afsluitdijk geven aan dat er goede mogelijkheden zijn voor een 

informatiecentrum dat aandacht schenkt aan de natuurwaarden van het gebied 

en meer inzicht geeft in de geschiedenis en toekomst van de dijk. Indien het  

informatiecentrum wordt gecombineerd met een goede horecavoorziening die 

recht doet aan de bijzondere locatie, in ontwerp en het assortiment, worden twee 

vliegen in een klap geslagen. Er zijn diverse voorbeelden die laten zien dat met 

een goede horecavoorziening een groot deel van de exploitatiekosten van het 

informatiecentrum zouden kunnen worden gedekt. 

 

  
 
Figuur 27 Bestaand restaurant bij het Monument te Breezanddijk en informatievoorziening (bron: 

Waddenvereniging) 
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Bezoekersstromen  

Een centrum midden op de Afsluitdijk zorgt voor een ware uitdaging als het gaat 

om bezoekersstromen en met name ten aanzien van de parkeergelegenheid. Om 

het unieke karakter van de Afsluitdijk te bewaren is het zaak hier slim mee om te 

gaan.  

Hierbij moet gedacht worden aan het  optimaal benutten van bestaande 

parkeerlocaties en ruimte. Daarnaast kan er gedacht worden aan het vervoer van 

een deel van de bezoekers over water. Vanuit Makkum en/of Den Oever kunnen  

(oude) vissersschepen naar het voorlichtingscentrum op Kornwerderzand varen. 

Door het aanbieden van deze overtocht over het water wordt een deel van het 

parkeerprobleem op de Afsluitdijk voorkomen.  

 

6.3 Relatie met andere plannen 

Rond dit projectinitiatief zijn er diverse andere plannen waar het relatie mee 

heeft en die elkaar kunnen versterken. 

 

ESA 

Het project ESA Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk betreft de mogelijke aanleg van 

een nieuw spuicomplex in de Afsluitdijk. De voorkeurslocatie hiervoor lig ten 

westen van Kornwerderzand, in de knik van de Afsluitdijk. De mogelijkheden voor 

ESA zijn spuien onder vrij verval en/of met gemalen. Ten aanzien van de precieze 

technische constructies, en of ESA daadwerkelijk wordt gerealiseerd, worden 

binnenkort beslissingen genomen. 

 

 
 

 
Figuur 27 Impressie van voorkeurlocatie (in de knik) en constructie voor ESA (Bron: RWS 

IJsselmeergebied/Rietveld Landscape) 
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Dit projectinitiatief met vispassage en vismigratie-rivier conflicteert niet met de 

ambitie van ESA. Het project kan ook op een andere locatie gerealiseerd worden 

en wellicht bij realisatie van ESA zelfs worden uitgebreid. Het kan dan tevens als 

vispassage voor ESA gaan functioneren. 

 

Agenda Ambitie Afsluitdijk 

Daarnaast wordt door diverse partijen een ambitieuze regionale agenda ten 

aanzien natuur, recreatie & toerisme, duurzame energie en economische 

ontwikkeling op en rond de Afsluitdijk ontwikkeld.  

 

Dit projectinitiatief sluit aan bij dit gedachtegoed. Het kan één van de 

voorbeeldprojecten binnen de grotere, regionale ambitie zijn. Door het 

voorbeeldproject te realiseren kan tevens draagvlak ontstaan voor de grotere 

ambitie rondom de Afsluitdijk en ook internationale uitstraling zorgen. Het 

voorbeeldproject kan deze dus versterken. 
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7. Vervolg 
 

 

De projectpartners zien een vervolg voor zich waarbij de projectambitie onderdeel 

wordt van de Agenda Ambitie Afsluitdijk. Dit initiatiefdocument geeft daarvoor de 

aftrap. 

Organisatie 

Het voorstel is dat een werkgroep 'Natuur Afsluitdijk' de volgende stap in 

gezamenlijkheid uitvoert. Dit wordt getrokken door het Programma Rijke 

Waddenzee, en deelnemers van de groep kunnen zijn: 

- De initiatiefpartijen 

- Rijkswaterstaat 

- De regio (inclusief provincies en gemeenten) 

- Ecoshape  

- (Regiegroep Recreatie en Natuur) 

 

Planuitwerking 

De volgende stap in het proces is het gezamenlijk opstellen van een 

planuitwerking. Dit is een haalbaarheidsstudie gericht op uitvoering. Deze bestaat 

uit een aantal onderdelen: 

- hydrologische en morfologische modellering water en zoutstromen door de    

vismigratie rivier; en uitwerken van het ontwerp 

- ruimtelijke ontwerp, inclusief onderdeel recreatie; 

- kostenraming; 

- organisatie en planning; 

- communicatie 

 

Financiering 

Parallel aan het opstellen van de Planuitwerking wordt een Waddenfondsaanvraag 

ontwikkeld en ingediend. Deze wordt in overleg tussen de partijen opgesteld en dit 

initiatiefdocument vormt daar de basis voor. Globaal wordt de periode 2012-2014 

gezien als voorbereidingsperiode (uitvoeringsplan, vergunningen, financiering, 

waddenfondsaanvraag) en de realisatieperiode vanaf 2014. 

Beslismoment 

Als beide onderdelen zijn uitgewerkt wordt er een beslissing genomen: De 

vismigratie rivier realiseren of niet. Deze beslissing wordt genomen door de 

Stuurgroep Afsluitdijk. 
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