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Geachte mevrouw Schokker,
Op 23 juni jl. heeft Meinard Bos projectleider van de Vismigratierivier het planproces en de
alternatieven voor de vismigratierivier aan het Kwaliteitsteam Afsluitdijk toegelicht. Het
Kwaliteitsteam is gevraagd advies uit te brengen aan de Regionale Stuurgroep De Nieuwe Afsluitdijk
over de alternatieven voor de vismigratierivier.
Het kwaliteitsteam is enthousiast en positief over de grote ecologische kwaliteitssprong die met de
inpassing van de vismigratierivier ontstaat en adviseert bij de keuze voor het voorkeursalternatief
het volgende in overweging te nemen:
·

·

·

Vismigratie door de Afsluitdijk vergt een lange schacht loodrecht op de dam. Met een open
verbinding (met een coupure) zal naar verwachting de visbeweging het beste worden
gefaciliteerd. Het team is erg gecharmeerd door dit voorstel, want we zijn ons bewust van
de kansen die met deze coupure ontstaan voor recreatieve routing en voor de gelijktijdige
beleving van zowel het Afsluitdijkprofiel als de vismigratierivier. Voorwaarde is wel dat de
coupure daadwerkelijk als een scherpe snede wordt uitgevoerd, door het hele dijkprofiel
heen.
Door te kiezen voor een opgespoten zandplaat waarin de vismigratierivier geconstrueerd
wordt, ontstaan er kansen voor de ontwikkeling van kwelder en moeras in respectievelijk de
zoutere en zoetere delen van de vismigratierivier.
Met het creëren van het vogeleiland in de Waddenzee wordt een belangrijk ecologische
kwaliteitsverhoging gecreëerd die ongetwijfeld bijdraagt aan de ontwikkeling van
Natura2000-waarden.

In al deze gevallen gaat het om kwalificerende Natura 2000-waarden, zowel op het gebied van
habitattypen als soorten (vogels), dus nog afgezien van de beoogde Annex-II trekvissen.
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Het Kwaliteitsteam heeft daarnaast een duidelijke voorkeur voor
de variant ‘Los van de Afsluitdijk’, waarin het westelijke
kazematteneiland behouden blijft als herkenbaar element. Voor
de vormgeving van de ‘omarming’ van de vismigratierivier (met
name de harde elementen) adviseert het Kwaliteitsteam om veel
aandacht aan vormgeving en materialisering te besteden. Zo
ontstaat een herkenbare artificiële interventie die past bij de
Afsluitdijk als geheel.
De vismigratierivier en de coupure hebben de potentie in zich een showcase te worden die een
wezenlijke bijdrage levert aan de kwaliteitsambitie om van de Afsluitdijk een icoon van de 21e eeuw
te maken in waterbouwkundige, recreatieve, ecologische en milieukundige zin.
Wij zijn te allen tijde beschikbaar voor een nadere toelichting op dit advies en wensen u succes met
de keuze voor het voorkeursalternatief.

Hoogachtend en met een hartelijke groet,
Namens het voltallige Kwaliteitsteam Afsluitdijk,

Prof. ir. Eric Luiten
Voorzitter Kwaliteitsteam Afsluitdijk

Het Kwaliteitsteam Afsluitdijk heeft tot taak de Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk gevraagd en ongevraagd te adviseren over aspecten van
ruimtelijke kwaliteit bij de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van maatregelen aan of in de nabijheid van de dijk. Het Kwaliteitsteam
is ingesteld door de Bestuurlijke Stuurgroep en bestaat uit de volgende onafhankelijke deskundigen: Eric Luiten (voorzitter), Tjalle de Haan,
Marinke Steenhuis, Hubert-Jan Henket, Yoram Krozer en Joop Schaminée.
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