Stakeholdersbijeenkomst 24 april – Lelystad
1) Algemene stand van zaken
Jan Doornbos (projectmanager DNA) presenteert een algemene stand van zaken van De
Nieuwe Afsluitdijk. De presentatie vindt u terug in de bijlagen.
2) Integrale visie Kornwerderzand
Yttje Feddes, van Feddes/Olthof Landschapsarchitecten geeft een toelichting over de
integrale gebiedsvisie voor Kornwerderzand waar we momenteel aan werken. Samen met
Paul de Ruiter (Architectenbureau Paul de Ruiter) ontwikkelt Feddes deze visie.
Er is gekozen om voor Kornwerderzand tot een integrale gebiedsvisie te komen, omdat hier
verschillende ambities samenkomen. Het gaat dan om ambities op het gebied van recreatie
en toerisme, de Vismigratierivier, duurzame energie en de verruiming van de sluis op
Kornwerderzand. Door een integrale gebiedsvisie op te stellen worden de plannen voor de
verschillende ambities goed op elkaar afgestemd.
De presentatie van Yttje Feddes is aan de bijlagen toegevoegd. Let wel , de visie is nog in
ontwikkeling. De getoonde afbeeldingen hebben op dit moment de status van impressies. Dit
betekent dat de afbeeldingen slechts een idee geven van de mogelijke uiteindelijke invulling.
De visie wordt voor de zomer afgerond, en komt op dat moment ook voor u als stakeholder
beschikbaar.
Keuzevarianten
Voor een aantal ambities, waaronder de Vismigratierivier geldt, dat er nog een afweging
moet plaatsvinden over de verschilleden keuzevarianten. Zo werkt de werkgroep Natuur
momenteel 3 verschillende varianten uit voor de Vismigratierivier. Tijdens de vorige
stakeholdersbijeenkomst hebben we uw mening gevraagd over deze varianten. De integrale
gebiedsvisie voor Kornwerderzand leveren we daarom waarschijnlijk op met meerdere
keuzevarianten vanuit de betreffende ambities.
Familiepaden
De werkgroep Recreatie & Toerisme van De Nieuwe Afsluitdijk heeft de wens om meerdere
familiepaden op en rond Kornwerderzand aan te leggen. Zo wil de werkgroep graag een
nieuwe noord-zuid verbinding die de A7 kruist, direct ten oosten van de huidige draaibrug bij
Kornwerderzand. In de presentatie zijn hiervoor verschillende impressies gepresenteerd.
Daarnaast is er aandacht voor een verbeterde wandelverbinding langs de brug zodat het
Kazemattenmuseum ook voor minder validen beter bereikbaar wordt. Tot slot worden routes
uitgewerkt over de spuisluizen naar de Vismigratierivier.

Recreatief toeristische invulling Afsluitdijk
Gertjan Elzinga (trekker werkgroep Recreatie en Toerisme) presenteert de verschillende
inrichtingsplannen waar de werkgroep Recreatie en Toerisme aan werkt. De presentatie
vindt u in de bijlagen.
Er is in de huidige plannen veel aandacht voor het huidige gebruik, fietsers en wandelaars. De
kanobond heeft de wens uitgesproken om meer (lage) aanlegplekken te realiseren langs de
Afsluitdijk. De werkgroep gaat de mogelijkheden bekijken.
De Afsluitdijk wordt niet ingericht als een gebied voor veel verblijfsrecreatie. De halter van
zowel Friesland en Noord-Holland voorzien al voldoende in deze vraag. De Nieuwe Afsluitdijk
richt zich primair op dagbezoeken waarbij aandacht is voor de verwijzing naar
overnachtingsmogelijkheden in de buurt.
Markconsultatie
Eind 2013 is een marktconsultatie uitgevoerd. De consultatie gaf inzicht in de mogelijkheden
voor een beleefcentrum op de Afsluitdijk. Hieruit kwam naar voren dat de mogelijkheden
voor een educatieve attractie gericht op langer verblijf het beste op Kornwerderzand
gerealiseerd kan worden. Bij het Monument gaat de aandacht uit naar een kort verblijf van
bezoekers, dit door het gebrek aan ruimte. Het gehele toeristische aanbod over de Afsluitdijk
moet een bestemming worden en elkaar versterken.
In navolging op de marktconsultatie doen we dit jaar onderzoek naar bezoekersaantallen en
naar het gedrag van de bezoekers. Deze informatie is voor marktpartijen essentieel en helpt
om verder invulling te geven aan de recreatief toeristische ambities. Op deze manier kunnen
we het toeristische aanbod op de Afsluitdijk vraaggericht en niet aanbodgericht aansturen.
Op Kornwerderzand hebben naast ambities voor een beleefcentrum ook andere plannen.
Voorbeelden hiervan zijn een opwaardering van de camperplaatsen en het kitesurfstrand.
Maar ook is er aandacht voor de watersport met plannen voor een passantenhaven met
toiletvoorzieningen. De definitieve invulling van het toeristische aanbod hangt af van de
marktpartijen die we nog bij de plannen betrekken.
3) Uitkomsten werksessies recreatief toeristische inrichtingsplannen
Tijdens de bijeenkomst hebben we stakeholders gevraagd naar meningen en opmerkingen
over de toeristische inrichtingsplannen van Kornwerderzand en het Monument. De
uitkomsten van de werksessies worden besproken in de werkgroep Recreatie en Toerisme.
In Den Oever vinden (toeristische) verschillende ontwikkelingen plaats. Er is onder meer
aandacht voor de historische haven, de camperplaatsen en het natuurstrand.
Over de keuzevarianten bij het Monument wordt verschillend gedacht. Het Monument trekt
nu al veel bezoekers. De huidige basisvoorzieningen voldoen echter niet meer. Daardoor is
opwaardering van het Monument gewenst. De gesprekken met de huidige exploitant en de
rijksdienst voor cultureel erfgoed (RCE) zijn leidend bij de uiteindelijke keuze voor een
(tussen)variant.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van dit verslag nog vragen zijn over het regionale ambities van De
Nieuwe Afsluitdijk kunt u altijd contact opnemen.
Dit kan via telefoonnummer: 058-2925820 of e-mail: info@denieuweafsluitdijk.nl

