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V-s@ Het doel van de avond: 
- bewoners te informeren over de stand van zaken omtrent het beheer van het Bovenwater; 
- de dilemma’s te bespreken waar de gemeente als beheerder tegen aanloopt; 
- inzicht krijgen waar de grootste belangen liggen voor bewoners bij het beheer; 
- vanuit de bewoners vertegenwoordigers vinden die namens de bewoners zitting willen nemen in 

een klankbordgroep om mee te praten over het toekomstige beheer van het Bovenwater. 
 

Het uiteindelijke doel is om te komen tot een gedragen beheerplan voor het Bovenwater waarbij het voor 
iedereen, bewoners en andere belanghebbenden, duidelijk is wat er wordt gedaan en waarom de dingen 
worden gedaan. Dit beheerplan wordt opgesteld met medeneming van input geleverd door 
vertegenwoordigers van bewoners en andere belanghebbenden en is dynamisch, zodat eventueel 
nadelige effecten van maatregelen ook bijgesteld kunnen worden. Dit beheerplan is na oplevering en 
vrijgave actueel en voor iedereen beschikbaar. 
 
Wie doet wat en is waar verantwoordelijk voor: 

- De gemeente is eigenaar en beheerder van het Bovenwater en is vanuit die hoedanigheid 
verantwoordelijk en aanspreekpunt voor het beheer. 

- Het Waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en een belangrijke partner voor de 
gemeente bij het beheer. 

- De Provincie houdt toezicht op de zwemwaterkwaliteit. 
 
Maatregelen: 
Hieronder een overzicht van de maatregelen die , de afgelopen jaren op basis van onderzoek en advies 
door deskundigen genomen zijn om de overlast van blauwalg en fonteinkruid te beperken en de 
waterkwaliteit te verbeteren. 

- de methode voor het verwijderen van waterplaten is gewijzigd van slepen (met een sleepmes de 
planten over de bodem heen afmaaien) naar daadwerkelijk maaien (hierbij worden de 
waterplanten boven de bodem afgeknipt) om de ontwikkeling van kranswieren te bevorderen.  
Kranswieren kunnen fonteinkruiden in de groei belemmeren/onderdrukken. 

- Er is een hevel geplaatst waarbij, ten opzichte van water uit de Lagevaart, schoner water wordt 
ingelaten uit het Markermeer, om het waterpeil van het Bovenwater op niveau te houden. 

- Er is een pomp geplaatst tussen de Lagevaart en de Hollands Hout om de uitstroom van relatief 
schoon water uit het Bovenwater naar de Hollandse Hout te beperken. Hierdoor behoeft er, ten 
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behoeve van peilhandhaving in het Bovenwater, minder voedselrijk water uit het Markermeer te 
worden ingelaten.  

- Er wordt een flexibel peil gehanteerd. Omstreeks begin augustus start langzaam uitzakken van 
het peil met ca. 15 cm. Hierdoor komt er minder water en eveneens minder meststoffen binnen.   

- Er wordt nu gemaaid met een maai verzamelboot waarbij een deel van het maaisel tijdens het 
maaien verzameld wordt om de overlast van drijfvuil te beperken. 

 
Het resultaat van deze maatregelen: 

- De waterkwaliteit is verbeterd. De waterfase is qua meststoffen inmiddels op orde.  
- Kranswieren hebben zich goed ontwikkeld. 
- De bodem, lokale sliblagen en maaien zijn de resterende aanjagers van de blauwalg 
- De overlast van Blauwalg en maaisel is er nog steeds. 
 

Dilemma’s: (niet uitputtend beschreven) 

− Het Bovenwater combineert een aantal functies die niet goed verenigbaar zijn (wonen, 
watersport, zwemen, natuur). Dit wordt mede veroorzaakt doordat de plas relatief ondiep is en 
een voedselrijke bodem heeft. Om invulling te kunnen geven aan de verschillende functies wordt 
de plas gemaaid.  
Het effect van maaien: 
“Waterplanten en blauwalgen zijn elkaars natuurlijke concurrenten van licht en meststoffen. Dit 
betekent dat wanneer een maatregel wordt ingezet die negatief is voor de één dit veelal ten 
gunste komt van de ander. Wanneer bijvoorbeeld waterplanten worden gemaaid, dan krijgen 
blauwalgen en draadalgen juist de kans om sterker tot ontwikkeling te komen.”  

− Het budget is beperkt. In de begroting is € 81.000 opgenomen voor het beheer en het onderhoud 
van het Bovenwater.  

 
Onderzoek: 
Het probleem van blauwalg in het Bovenwater speelt niet alleen hier, maar ook op vele andere plaatsen. 
Er is één ding duidelijk, namelijk dat er geen simpele structurele  oplossing voor het probleem van 
blauwalg is en dat de omstandigheden waar het voorkomt divers zijn.  
Het laatste onderzoek heeft geleid tot 7 mogelijke opties voor maatregelen om te komen tot een 
oplossing. Deze opties zijn nader uitgewerkt door het bureau Infram met deskundigen van het 
Waterschap en de gemeente. 
 
Opties op korte termijn 
Daarbij is ook gekeken welke opties voor de korte termijn reëel zijn en passen binnen de financiële 
kaders van het Waterschap en de gemeente. Voor zowel de gemeente als het Waterschap zijn voor de 
korte termijn de opties 2, en 4 tot en met 6 geen reële opties, zowel vanuit financieel perspectief als de 
mate van onzekerheid.  
Landelijke onderzoeken op deze terreinen worden gevolgd en bij mogelijke gebiedsontwikkelingen in de 
omgeving van het Bovenwater worden kansen gezien, maar niet als oplossing voor de korte termijn.  
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Klankbordgroep: 
De gemeente is zich bewust dat bewoners niet altijd goed geïnformeerd of betrokken zijn geweest bij het 
beheer en het onderhoud van het Bovenwater. Om het uiteindelijke doel van een gedragen beheerplan te 
realiseren wordt daarom een klankbordgroep samengesteld. Naast vertegenwoordigers van bewoners, 
bestaat de klankbord groep uit vertegenwoordigers van het Waterschap, de provincie, ondernemers en 
de gemeente. 
 
De kaders voor de klankbordgroep zijn de opties uit het onderzoek Infram, met daarnaast ruimte voor 
nieuwe initiatieven, zoals het mogelijk afsluiten van het strand of het aanbrengen van olieschermen bij de 
ingangen van de Weerribben.  
Als er in de klankbordgroep op punten geen overeenstemming wordt bereikt, wordt van de 
klankbordgroep verwacht dat ze dit helder beargumenteren met alle voor- en nadelen. Het college van 
Lelystad kan dan op basis van deze argumenten een goede afweging maken voor een besluit. 
 
Algemene beeldvorming bij aanwezigen op basis van de stellingen: 

- De overlast van blauwalg is mede bepalend voor het woongenot; 
- Overlast in deze mate van maaisel en blauwalg is onacceptabel; 
- Als eigenaar en beheerder ligt de eerste verantwoordelijkheid voor het vinden van een oplossing 

bij de Gemeente Lelystad;. 
- Vanuit de OZB wordt door de bewoners meer dan voldoende bijgedragen voor het vinden van 

een structurele oplossing; 
- De plas moet goed bezeil baar zijn en blijven voor alle partijen;. 
- We moeten er veilig in kunnen zwemmen vanaf het strand, maar ook op andere locaties. 

 
Antwoorden op gestelde vragen, die nog niet in bovenstaande tekst verwerkt zijn: 

- Via de klankbordgroep is er ruimte voor nieuwe initiatieven. Deze worden in de klankbordgroep 
besproken en hier vindt ook afstemming plaats over het effect en de haalbaarheid (afschermen 
van het strand - plaatsen van drijfschermen bij de weerribben – weer slepen ipv maaien – etc.). 

- Er is, mits goed onderbouwd, beperkte ruimte voor investeringen. Dit betreft zaken die een 
bijdrage kunnen leveren aan een oplossing van het probleem, maar ook om de overlast te 
beperken. 

- Uitgangspunt voor 2017 is het huidige beheer van 2016 voortzetten. Echter wijzigingen zijn ook in 
2017 mogelijk na afstemming met de klankbordgroep. 

- Het aantal vertegenwoordigers in de klankbordgroep is op voorhand niet bepaald. Dit is mede 
afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 

- Ook na het opstellen van een beheerplan blijft de klankbordgroep actief om ontwikkelingen te 
blijven volgen. 

- Alle informatie over en van de klankbordgroep wordt geplaats op een pagina van de 
gemeentelijke website, zodat iedereen de voortgang kan volgen. 

- Alle vastgestelde documenten/ onderzoeken zijn beschikbaar. 
- De klankbordgroep is een adviesorgaan. Besluitvorming is een verantwoordelijkheid van het 

college van de gemeente Lelystad.  
- De gemeente heeft op voorhand geen positie bepaald.  
- Het oeverbeheer is afhankelijk van de kadastrale erfgrens. Waar de erfgrens van een kavel in het 

water ligt is de bewoner verantwoordelijk voor het onderhoud van de oever, dus ook de 
oeverbescherming. Tenzij dit in de koopovereenkomst op een andere wijze is geregeld. In alle 
ander gevallen ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud bij de gemeente. 

- Tijdens de bewonersavond is een klacht gedaan over de beschoeiing en dat diegene geen 
antwoord heeft gekregen. Er is echter niet vastgelegd wie de klacht heeft gedaan, daarom graag 
bij wijze van uitzondering aan de heer Wim Buth gegevens mailen over de locatie, zodat de 
gemeente met deze bewoner kan afstemmen over een mogelijke oplossing. Het e-mailadres van 
de heer Buth is: w.buth@lelystad.nl   Gewijzigde
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- Klachten altijd melden bij het meldingspunt van de gemeente: 
https://www.lelystad.nl/meldingdoen of via de meldings-app van de gemeente. 

-  
  
  
 

Gewijzigde


