
Zienswijzen Wieringerhoek 

Landbouw(grond): 

• Citaat: “Langs de binnendijkse kant van de Wieringermeerdijk liggen verschillende 

natuurgebieden. Er zijn plannen om middels grondruil een aantal van deze gebieden uit te 

breiden en te verbinden. Hier liggen wellicht mogelijkheden om de binnendijkse maatregelen 

deels zodanig uit te voeren dat deze aansluiten op de ambities vanuit het project 

Wieringerhoek”.  

Gezien de huidige en alom toenemende landhonger hoor ik graag van u met welke grond u de voor 

Wieringerhoek benodigde grond wil ruilen. Daarnaast zijn de boeren in het zoekgebied niet altijd 

eigenaar van de grond, maar pachters. Hoe gaat u hiermee om? 

• De hevels (zie de kaart op de bijlage) waarmee ongeveer 5000 hectare beregend wordt, 

halen hun water uit het IJsselmeer. Als de oevers worden verbreed, kan het water niet bij de 

hevels komen. Als er inhammen gemaakt worden voor de hevels, stromen de hevels vol met 

zand of liggen straks droog; 

• Welke effecten heeft de Wieringerhoek op de kwel? 

• Wat is het effect van het nieuwe waterpeil op de aangrenzende landbouwgrond? U spreekt 

van een MER maar niet over een LER (Landbouw Effecten Rapportage), wat toch een 

belangrijk onderzoek is voor uw startbeslissing;  

• Sommige stukken krijgen een eigen peilbeheer. Welk effect heeft dit op de naastgelegen 

land- en tuinbouwgrond, zeker in het najaar, de oogsttijd? 

• Heeft dit plan beperkingen als gevolg voor de groei van de bedrijven, de bouw van een 

schuur en de voortzetting van het bedrijf door de volgende generatie? 

• Citaat: “In dit gebied zijn vele functies aanwezig. Het behoud van deze functies zijn weliswaar 

niet hard verankert in wet- of regelgeving, maar zijn wel degelijk bijzonder relevant om 

rekening mee te houden. Te noemen zijn (niet limitatief) • De watersport in het algemeen en 

de internationale zeilwedstrijden in Medemblik in het bijzonder.  • De landbouw als een van 

de pijlers van de economie van de Wieringermeer • De cultuurhistorische en archeologische 

waarden  • De visserij waarbij de Fuikenvisserij (paling) de bekendste is • De scheepvaart (de 

route Urk-Den Oever) “;  

Wat zijn de gevolgen voor de landbouw als u schrijft: Het behoud van deze functies zijn niet hard 

verankerd in wet- of regelgeving? 

 

Overlast: 

• Er zijn nu al heel veel muggen, dat zal alleen maar erger worden; 

• Door de beoogde rietvelden bestaat een grote kans op toename van overlast van ganzen en 

aalscholvers (en dus stikstof). Welke effect heeft dit op de gewassen en op de weidevogels?   

 (Zout) waterproblematiek of economische en recreatieve ontwikkelingen: 
Onderstaand enkele citaten uit uw startbeslissingsdocument. U draait de zaken om; uw nevendoelen 
zouden hoofddoelen moeten zijn. 

• Citaat: “Zoutproblematiek is een maatschappelijk belangrijk nevendoel. Maar deze opgave is 

niet alleenstaand. In het gebied zijn meerdere wensen om de leefbaarheid van het gebied te 

vergroten en daarmee de *economische aantrekkelijkheid te vergroten”.  

* Citaat: Verbetering van de ecologische kwaliteit is een voorwaarde voor economische en 

recreatieve ontwikkelingen van bijvoorbeeld de Metropool Regio Amsterdam;  



• Citaat: “Versterken van het deltakarakter van de verbinding IJsselmeer-Waddenzee door 

natuurlijke overgangen te creëren. Het nevendoel is: Een bijdrage leveren aan de 

bescherming van de zoetwatervoorraad in het IJsselmeer”. 

• Citaat: “In de gemeente Hollands Kroon is ook het project “de Kop Werkt” waarbij concrete 

plannen worden ontwikkeld om de recreatieve waarde van dit gebied te versterken met 

name door het IJsselmeer beter te benutten (ontwikkelen van stranden tot een informatieve 

fietsroute) 

De zoutwaterproblematiek wordt in uw rapport een nevendoel genoemd.  Net als een bijdrage 

leveren aan de bescherming van de zoetwatervoorraad. Wij maken ons juist zorgen om verzilting; het 

water verzout. Het is van het grootste belang dat wij over voldoende zoet water beschikken. Als er 

een stilstaand water gebied van gemaakt wordt, is de kans aannemelijk dat het water zouter wordt, 

misschien vervuilt met blauwalg of vol komt met waterplanten. Recreatieve ontwikkelingen vanuit 

Amsterdam zijn hier voor ons van ondergeschikt belang. 

 

Eilanden in IJsselmeer:  

• Wat gebeurt er met de opslag en de doorstroombaarheid? 
 

Participatie: 

• Citaat: “De stuurgroep Afsluitdijk wordt op gezette tijden geïnformeerd over de voortgang.  

Maar er is ook de wens voor een stuurgroep specifiek voor dit gebied. Er zijn er heel veel 

organisaties en soms ook individuele personen die een belang hebben en graag willen 

meedenken en meedoen. Die zijn vertegenwoordigd in de zogenaamde werkateliers en 

worden uitgenodigd voor de verschillende te organiseren bijeenkomsten”.   

Hier staat letterlijk dat de Stuurgroep Afsluitdijk op gezette tijden geïnformeerd wordt over de 

voortgang, dus pas achteraf. Dat is geen participatie. Op welke wijze en wanneer denkt u de 

omwonenden erbij te betrekken, zoals u noemt in uw alinea “Aanpak” op blz. 24? 
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