
 

 

  

 

Waterschap Zuiderzeeland 
Postbus 229 
8200 AE LELYSTAD 

              

No.: 20374304  

Onderwerp: zienswijze voorkeursalternatief versterking IJsselmeerdijk 

Uw schrijven: - 

Urk,    19 mei 2022  

Geachte heer/mevrouw,  
 
Door middel van deze brief de Coöperatieve Producten Organisatie Nederlandse Vissersbond - 

IJsselmeer u.a. (hierna: PO IJsselmeer) namens haar leden IJsselmeervissers, zijnde diverse betrokken 

visserijbedrijven, een zienswijze inzake de terinzagelegging van het voorkeursalternatief Versterking 

IJsselmeerdijk.  

De PO IJsselmeer heeft kennis genomen van het project Versterking IJsselmeerdijk waarin u de 

waterkering IJsselmeerdijk tussen de Ketelbrug en de Houtribsluis moet versterken als wettelijke taak 

van het waterschap om de keringen aan de veiligheidsnorm conform de Waterwet te laten voldoen. 

In uw Notitie Voorkeursbeslissing Verkenningsfase Versterking IJsselmeerdijk wordt de aanleg van 

vooroevers benoemd als voorkeursalternatief voor dijkversterking. Middels deze zienswijze wijst de 

PO IJsselmeer u graag op de mogelijke gevolgen van deze vooroevers voor de IJsselmeervisserij en de 

visgebieden.  

Soortgelijke visplekken 

Het is voor IJsselmeervissers van groot belang dat er door de aanleg van vooroevers geen visplekken 

verloren gaan. Voor de IJsselmeerdijk vinden al generaties lang verschillende vormen van 

beroepsmatige visserij plaats zoals met staande netten, schietfuiken, hoekwant en grote fuiken. De 

vaste visplekken van deze historische gebruikers van het IJsselmeergebied dreigen door de aanleg 

van vooroevers  verloren gaan. Wij hebben wel begrepen dat er plannen zijn om vaste (grote) 

fuikenplaatsen te verplaatsen zodat de vissers kunnen blijven vissen. Wij willen er echter zeker van 

zijn dat deze nieuwe fuikenplaats een soortelijke vangstmogelijkheden bieden voor de betreffende 

IJsselmeervissers. 

  



 

 

Effecten voor de visstand 

In de maanden mei tot en met september en in de maand december vindt er  veel beroepsvisserij 

plaats vlak bij de IJsselmeerdijk omdat vooral aal gedurende die maanden van het jaar. . Om deze 

reden zijn er veel vaste fuikenplaatsen bij de dijk verleend aan IJsselmeervissers. In de 

wintermaanden verblijven ook veel alen tussen de stenen en in de modder langs de dijk om daar in 

winterrust te gaan. Een ander deel trekt juist langs de IJsselmeerdijk richting zee om uiteindelijk in de 

Sargassozee te paaien. Onze zorg is dat de aanleg van een vooroevers het gedrag van aal ernstig zal 

verstoren. Wij vragen ons daarom af of er is gekeken naar de effecten van een vooroever op het 

gedrag van de aal. Trekt aal voorbij de vooroevers naar de IJsselmeerdijk of zoekt de aal elders naar 

schuilplekken? Indien dit laatste het geval is kan dit grote gevolgen hebben voor de (lokale) aalstand 

en voor de vangst van de IJsselmeervissers in het gebied rondom de IJsselmeerdijk. 

Monitoring 

Na de aanleg van vooroevers zien wij graag dat er een monitoringsprogramma wordt opgezet om het 

effect van de vooroever op de visstand te meten. Hiermee hopen wij te weten te komen of en hoe 

een vooroever de trek van aal en schubvis beïnvloed. Dit kan namelijk grote gevolgen hebben voor 

de vismogelijkheden voor IJsselmeervissers.  

Inbrengen vreemde grond 

Na de slechte ervaring met de Marker Wadden, waar na de aanleg bleek dat er vervuilde grond is 

aangebracht waarmee ook de waterkolom vervuild is1,2,3, willen wij graag wijzen op de gevaren van 

het inbrengen van vreemde grond. Wij willen graag weten of de aanleg van vooroevers de chemische 

samenstelling van de bodem en waterkolom aan kan tasten, en hoe dit voorkomen kan worden. We 

denken daarbij aan stoffen als PFAS en dioxinen. Verder zijn wij benieuwd naar het effect van het 

aanbrengen van deze vreemde grond op het ecosysteem. 

Afspraken maken 

Als Nederlandse Vissersbond(PO IJsselmeer) zouden we graag zien dat gedurende de planning en 

uitvoering van het project afspraken gemaakt kunnen worden wanneer de werkzaamheden voor de 

dijkversterking de activiteiten van onze leden IJsselmeervissers bemoeilijkt. In eerdere projecten op 

het IJsselmeer is dit ook mogelijk geweest en waren de ervaringen over de afspraken voor beide 

partijen positief.  

Tot slot 

Wij zijn als vertegenwoordiger van de beroepsvisserij belanghebbende op het IJsselmeer. Onze leden 

vissen al generaties in het gebied en hun activiteiten en mitigerende maatregelen zijn opgenomen in 

het Beheerplan en vergunning voorschriften. Om meer kennis over het belang en de visgebieden van 

IJsselmeervisserij te delen, staan we open voor een gesprek. 

  



 

 

Wij gaan ervan uit dat we u voldoende hebben geïnformeerd omtrent het belang van visserij door 

middel van deze zienswijze. Wij willen als belanghebbende worden gekend in de verdere 

besluitvorming en zouden zo nodig graag nadere mondelinge toelichting van deze zienswijze willen 

geven. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

heer Ruben van Beek, via telefoonnummer 0527-698151 of per e-mail rvanbeek@vissersbond.nl. Ik 

vertrouw erop dat u onze zienswijze serieus in overweging neemt. Bij voorbaat dank voor uw 

medewerking en in afwachting van uw antwoord. 

 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
NEDERLANDSE VISSERSBOND 

  
Drs. Ing. J.K. Nooitgedagt   Ing. D.J.T. Berends 
(voorzitter)     (Secretaris) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnen 

1 https://www.vissersbond.nl/marker-wadden-weer-in-opspraak-om-vervuilde-grond/  

2 https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/marker-wadden/nieuws/reactie-

berichtgeving-over-mogelijk-vervuilde-grond-bij-aanleg  

3 https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/marker-wadden/nieuws/grondleveringen-
marker-wadden-gecontroleerd-foute-toepassing 
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