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1. Welkom en voorstelronde  
De klankbord is geformeerd vanuit de gemeente Lelystad om te komen tot een gedragen beheerplan voor 
het Bovenwater. 
Kaj Valk stuurt op het proces, waarbij de kennis van de klankbord nodig is. 
Het beheer is niet makkelijk. De gemeente en het waterschap hebben afgelopen jaren al veel gedaan. 
De belangen zijn divers en het is niet mogelijk om alle belangen volledig te dienen. 
Een gezamenlijk begrip is nodig. Niet te technisch maar begrijpelijk en haalbaar. 
 
Wie ben je?  
Waarom zit je hier? 
Welk mandaat heb je? 
 
K. Valk: onafhankelijk voorzitter klankbordgroep, projectleider beheerplan Bovenwater 2018 t/m 2022 
W. Buth: beheerder gemeente Lelystad, wil een afgestemd beheerplan 
M. Hofstra: individuele bewoner (achtergrond is civiele gezondheidstechniek), wil een optimale afweging 
E. Bausch: mandaat Belterwiede (ca. 11 bewoners), (achtergrond is voedingstechnologie), wil verbetering 
van watersport+recreatie. Ook wil hij de communicatie beter krijgen bij de uitvoering van 
beheermaatregelen.  
P. Bakker: penningmeester scoutingvereniging Bramzijger, wil kunnen zeilen met kielboten  
M. van Wijk: voorzitter scoutingvereniging Bramzijger, wil kunnen zeilen met kielboten  ca. 35 scouts 
M. Hokken: waterschap Zuiderzeeland (aquatisch ecoloog) wil een goed afgestemd beheerplan 
O. Pauw: surfschool Paradiso (namens bewoners/bedrijven Uilenweg); wil een natuurvijver om de 
strandgasten terug te krijgen + kunnen zeilen 
P. de Brie (financiële achtergrond) bezeilbaar, opgeruimd maaisel, blauwalg beter bestrijden blauwalg 
(vertegenwoordigt bewoners Hollandse Hout). 
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De aanwezigheid van ambtenaren van de gemeente in een andere rol (bijvoorbeeld een rol bij een 
vereniging) wordt als dubbel ervaren. Kan een ambtenaar namens een vereniging aanwezig zijn, of hoort 
dit niet?  
Buurtvereniging Hollandse Hout (vrijwillig en vooral voor de sinterklaasviering). 
Mandeligheid Hollandse Hout gaat over het beheer van het water van de Buizerdtocht 
 
R. Lechner. Secretaris wv Bovenwater (achtergrond civiele techniek), wil kunnen zeilen 
A. Stigter: voorzitter wv Bovenwater (achtergrond management), wil kunnen zeilen (m.n. jeugdzeilen, 
sailability) 50 leden. Probleem met het wier voor de rescueboten en diepgang sailability (1m). 
H. Hosper: bewoner (achtergrond waterbeheer en ecologie) wil varen èn zwemmen 
J. Jacobs: voorzitter kanovereniging (laboratoriumopleiding); voor kano bevaarbaar. Waterkwaliteit 
(blauwalg) is aandachtspunt voor eskimoteren.  
J.D. Heijnis: bewoner Hollandse Hout adviseur Paradiso, camping ’t Oppertje, Tom’s Creek, wil een goed 
oplossingsrichting voor de lange termijn. Wil ook spreken over investeringen voor de langere termijn. 
T. Bremer: vispark Tom’s Creek, wil een toeristisch/economische upgrade van het hele gebied, aandacht 
waterkwaliteit/zwemmen (liefst een natuurvijver) => hoogwaardig strand+zwemgedeelte 
B. Hamer: OFGV toetst op de zwemwaterkwaliteit, de periode wanneer kan worden gezwommen is 
beperkt. Een haalbaar beheerplan, waardoor zwemmen mogelijk blijft is van belang. 
Voor een zwembad gelden bijzonder regels (Bremer vraagt na bij OFGV) 
Mettendaf (landbouwachtergrond) vanuit het bestuur wijkraad Lelystad-haven aanwezig 
R. Ribbers (juridisch/bestuurskundige achtergrond) bewoner, zoekt een structurele oplossing tegen 
maaisel- en blauwalgproblematiek. 
H. van Rijn: procesmatig verantwoordelijk voor het groot onderhoud en aanspreekpunt voor de wethouder 
Wil dat naast een beheerplan ook ideeën worden verzameld over andere kansen. 
 
Blauwalgen worden alleen bemonsterd bij het strand. Indien een zwemwaarschuwing, waarom dan geen 
waarschuwing voor de rest van het Bovenwater? 
Aandacht voor het Bovenwater als recreatiegebied. Jachtseizoen wordt groot aangekondigd. Het 
recreatiegebied word vergeten? 
 
2. Toelichting op de klankbordgroep en de doelstelling  

Figuur Stakeholders: 

 
 
Recreanten staan niet specifiek genoemd. 
Hun belangen worden door de aanwezigen behartigd. 
 
Provincie is niet vanuit recreatie betrokken. B. Hamer checkt bij de provincie. Op 1 juli vindt hierover 
overleg plaats tussen provincie, waterschap en OFGV. 
 
Hengelsportvereniging? I.v.m. vissen. W. Buth heeft de vraag uitgezet. 
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Uit elkaar trekken van de rollen van beheerders (provincie/waterschap/gemeente) en de gebruikers 
(bewoners/bedrijven/watersportverenigingen) 
 
Doelstelling: 
“In goed onderling overleg komen tot een gedragen beheerplan voor recreatieplas ’t Bovenwater.” 
 
Maatregelen die passen in het beheerplan worden meegewogen in he beheerplan. 
Initiatieven die vallen buiten de reikwijdte van het beheerplan worden naast het beheerplan besloten..  
(Nieuwe Initiatieven, aparte politieke besluitvorming). 
 
3. Proces  
1. aanpak, planning & communicatie 
2. bepalen nulmeting (beginsituatie), begin juni 
3. bepalen kansrijke mogelijkheden, begin juli 
4. contouren beheerplan, begin september 
5. bespreken concept beheerplan, eind oktober 
 
Bekende onderzoeken op de website. 
Oude onderzoeken maar ook de meest actuele wetenschappelijke inzichten. 
Stukken digitaliseren en plaatsen op de website. 
2015 visstandonderzoek (KRW i.o.v. waterschap Zuiderzeeland) 
 
De gemeente (Wim Buth) bekijkt even welke weergave goed werkt en op website ook realiseerbaar is. 
 
Daarna kansrijke mogelijkheden bekijken. 
 
Woensdagavonden 
 

 

4. Rondvraag en sluiting 
Opmerkingen 
- Stabiliteit oevers (Hofstra) 
- Gebruik drone voor in beeld brengen fonteinkruid/kranswier (Bausch) 
- Belang voor waterrecreatie/beleving (Van Wijk) 
- Terugkoppeling over de omgang van de rollen overheid en de rollen van gebruikers 
- Poort/Hollandse Hout, andere ontwikkelingen kunnen kansen bieden voor het beheer van de 

plas. Denk gebiedsoverstijgend. 
- Compliment aan de kennis van Hein. Op de achtergrond blijft hij aanwezig. 
- De zwemwaterfunctie is beperkt op de 50m voor het strand. Voor de rest van het areaal wordt 

niet gecontroleerd. 
- Olplossing tegen overlast (Mettendaf) 

 
     Vragen 

- Is er geld voor de uitvoering van het beheerplan (Pauw)?  
De opdracht ligt er om te komen tot een zoveel als mogelijk gedragen beheerplan Bovenwater. 
De noodzakelijke maatregelen worden aangegeven, inclusief de budgetraming. 
Het is aan het college om het beheerplan vast te stellen inclusief bijbehorend budget. 

             Een goede onderbouwing vanuit de klankbordgroep vergroot de kans op realisatie. 
 

- Wordt het temperatuurverloop in de bodem in de maand juni gemeten? 
Reactie vanuit het waterschap is dat dit niet gebeurt. De watertemperatuur wordt wel gemeten en 
dat geeft voldoende inzicht. 
 

- Waar moet je kunnen varen en wat moet je dan doen? 
In de sessies met de klankbordgroep kunnen onderbouwde suggesties gedaan worden die 
kunnen worden meegenomen in het beheerplan. 
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- Welke onderbouwing voor het beheerbudget voor de plas? Groen ca. €1/m2. Voor het 

Bovenwater is dit minder. 
            Onderbouwing beheerbudget komt voort uit opgedane praktijkervaring in afgelopen jaren. 
            Indien uit suggesties vanuit de klankbordgroep blijkt dat aanpassingen nodig zijn en goed  
           onderbouwd, vergroot dit de kans op bestuurlijke goedkeuring. 
 

- Financieel overzicht afbakening budgetten. Relateren aan de afdracht OZB t.b.v. de 
besluitvorming (Ribbers) 
Het vastgestelde budget voor recreatieplas ’t Bovenwater is 81 k€ (waarvan 72 k€ voor kosten 
derden en 9 k€ voor personele kosten). 

 
 
 
 

 


