
Verkenning
Wieringerhoek
Studeren op maatregelen voor 

natuurontwikkeling en het beschermen 

van de zoetwatervoorraad, rekening 

houdend met andere functionaliteiten.

Proces in 2021

De Verkenning in 2021
De focus van de Verkenning Wieringerhoek ligt op ecologische en 
zoutbeheersingsmaatregelen. In 2019 en 2020 hebben we samen 
met gebiedspartijen vier verschillende onderzoeksalternatieven 
samengesteld. Daarnaast dienden diverse gebiedspartijen 
meekoppelkansen en planinitiatieven in. Om die ook in de 
verkenning te beschouwen, is extra tijd en aandacht nodig. Hier leest 
u hoe het proces er dit jaar uit ziet.

Meekoppelkansen
In de Verkenning Wieringerhoek onderscheiden we vier meekoppel-
kansen en twee planinitiatieven van derden: 
• Klimaatbuffer: PWN overweegt om een klimaatbuffer aan te 

leggen waarmee ze de zoetwatervoorziening klimaatbestendig 
kunnen maken.

• Noordkop: HHNK is voornemens een vismigratieroute met een 
geleidelijke zoet-zout overgang te realiseren tussen Den Helder  
en Den Oever.

• Kustvisie: de drie Noord-Hollandse IJsselmeerkustgemeenten 
en de provincie Noord-Holland werken aan een visie voor onder 
andere recreatie en toerisme, economische ontwikkelingen en 
ruimtelijke kwaliteit aan de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. 

• Droogtetafels: Rijkswaterstaat werkt aan het terugdringen van 
de zoutindringing in het IJsselmeer bij het sluizencomplex  
Den Oever.

• De twee planinitiatieven zijn gericht op het realiseren van 
duurzame energieopwekking middels zonnepanelen in het 
gebied: buitendijks (zonne-eilanden) dan wel binnendijks. 

Verkenning Wieringerhoek
Rijkswaterstaat, RVO, SBB

De bouw van de Afsluitdijk veranderde de Zuiderzee in 
het grootste aaneengesloten zoetwatergebied van 
West-Europa. De biodiversiteit is sterk afgenomen 
doordat natuurlijke zoet-zout-gradiënten, peildynamiek 
en erosie- en sedimentatieprocessen zijn verdwenen. 
Daarom werken we in de Programmatische Aanpak Grote 
Wateren aan een hoogwaardige natuur, die samengaat 
met een krachtige economie. Wieringerhoek is één van de 
projecten.

De Wieringerhoek heeft als doel het deltakarakter van 
de verbinding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee 
te versterken middels natuurlijke overgangen: van 
nat naar droog en van zout naar zoet. Rijkswaterstaat 
heeft de opdracht om de connectiviteit voor vis te 
verbeteren, leefgebieden voor vissen en vogels te creëren 
en een bijdrage te leveren aan de bescherming van de 
zoetwatervoorraad in het IJsselmeer.

In de Verkenning Wieringerhoek wordt ook gekeken 
naar andere ruimtelijke plannen die in ontwikkeling 
zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor recreatie en toerisme 
en energieopwekking. Zo kan op meerdere fronten 
meerwaarde ontstaan. 
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De verkenning Wieringerhoek werkt in een aantal stappen toe 
naar een voorkeursbeslissing, waarbij we streven naar een 
uitspraak van de betrokken ministers eind dit jaar in het BO MIRT. 
De voorkeursbeslissing bestaat uit een voorkeursalternatief voor
fase 1 (zie hieronder).

De stappen in 2021 zien er als volgt uit:
1. Tijdens een ontwerpatelier op 11 maart wordt samen met de 

gebiedspartijen gewerkt aan een toekomstbeeld voor het 
hele gebied (ontwerpatelier 4). Dat toekomstbeeld bestaat 
uit kansrijke elementen van de vier onderzoeksalternatieven, 
de meekoppelkansen en de planinitiatieven van derden. 

2. De meekoppelkansen en planinitiatieven worden 
tussen februari en juni 2021 verder uitgewerkt door 
de initiatiefnemers en Rijkswaterstaat. Zo kunnen ze 
beoordeeld worden volgens de beoordelingscriteria  

In 4 stappen van Toekomstbeeld naar  Voorkeursbeslissing

Onderzoeksalternatieven Toekomstbeeld Voorkeursalternatief - Fase 1

Voorkeursalternatief - Fase 2

Rijkswaterstaat werkt in het projectgebied van de Wieringerhoek samen met regionale overheden in het samenwerkingsverband ‘Noord Hollandse IJsselmeerkust’. Hierbij zijn betrokken:
Provincie Noord-Holland, gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier, drinkwaterbedrijf PWN en Rijkswaterstaat MN 

die ook gelden voor de vier onderzoeksalternatieven. De 
beoordeling wordt beschreven in het MER (milieueffect 
rapport), dat in  2021 afgerond wordt.

3. Daarna wordt gekeken welke maatregelen in fase 1 terecht 
kunnen komen (voorkeursalternatief fase 1 - ontwerpatelier 5) 
en welke in fase 2. Hierbij wordt  bijvoorbeeld nagedacht over 
het lerend vermogen (klein beginnen en dan groot uitrollen), 
plekken waar het snelst en meest voordelig gestart kan 
worden en ook wordt gekeken naar de meekoppelkansen. 
Een kleine meekoppelkans, bijvoorbeeld het integreren van 
een kanoroute, zou mee kunnen in de ontwerpopgave voor 
fase 1. 

4. Dit stelsel van afspraken vormt samen de voorkeursbeslissing, 
waar de ministers eind 2021 een besluit over nemen. De 
voorkeursbeslissing wordt begin 2022 ter inzage gelegd, wat 
betekent dat iedereen er dan formeel op kan reageren. 

Let op: nevenstaand beeld is enkel een 
schematische weergave en geeft niet 
aan welk alternatief wel of niet gekozen 
gaat worden.


