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Datum 28 februari 2013 

 

Plaats Stadhuis Almere – Burgerzaal 

  Landdroststraat 1 

  1315 RV ALMERE (Stad) 

 

Route www.almere.nl/contact 

Bijlage: Route naar stadhuis Almere 

 

Tijd:  Vanaf 9.30 uur: ontvangst 

  10.00-16.00 uur: officieel programma (inclusief lunch) 

  16.00-16.30 uur: afsluitende borrel 

 

 

Markermeer en IJmeer zijn een van de grootste natuurgebieden van 

Nederland. Ze vormen een blauw hart tussen Amsterdam, Almere, 

Lelystad, Hoorn en Waterland, waar jaarlijks tienduizenden Nederlanders 

recreëren. Dat hart is echter ook een gebied waar de natuurontwikkeling al 

jaren stagneert: het aantal zoetwaterdieren en waterplanten loopt terug, de 

begroeiing wordt monotoon en grote groepen trekvogels verdwijnen. Een 

toekomstbestendig ecologisch systeem is dringend gewenst. 

 

Met het besluit de Markerwaard niet aan te leggen veranderde de positie 

van steden als Almere en Lelystad: ze werden steden aan het water. 

Daarnaast werden ze geconfronteerd met een forse groeiopgave. Zo zou 

Almere 60.000 nieuwe woningen en 100.000 arbeidsplaatsen erbij moeten 

krijgen. Een dergelijke groei heeft zijn weerslag heeft op de ontsluiting van 

het gebied. Een IJmeerverbinding wordt door velen noodzakelijk geacht. 

 

Om het complex van opgaven in het Markemeer-IJmeergebied ‘te lijf te 

gaan’ is het Rijk-Regioprogramma Amsterdam, Almere, Markermeer 

(RRAAM) op gang gebracht. Nu nadert dat zijn voltooiing, uitmondend in 

een concept-Rijksstructuurvisie. 

 

Genootschap Flevo is erin geslaagd om ter gelegenheid van zijn 

75-jarig jubileum een conferentie te organiseren waarin de hoofdrolspelers 

van dit imposante maatschappelijk-bestuurlijke proces aan het woord 

komen. De drie overheidslagen, de wetenschap en de maatschappelijke 

organisaties zijn in het programma vertegenwoordigd. Er is ook tijd 

ingeruimd voor interactie tussen de zaal en de sprekers. 

 

 



Programma 
 

  9.30 uur Ontvangst 

10.00 uur Andries Greiner (voorzitter van Genootschap Flevo en 

dagvoorzitter): opening 

10.10 uur Mr. Guido van Woerkom (hoofddirecteur van de ANWB): 

Maatschappelijke dialoog over RRAAM: hoofdpunten van het 

advies over de Rijksstructuurvisie 

10.30 uur Drs. Michiel Ruis (programmadirecteur van het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu): het beleid van het Rijk; stand van 

zaken betreffende de uitvoering van het RRAAM; 

vooruitzichten, belemmeringen en kansen 

10.50 uur Vragen en reacties uit de zaal 

11.05 uur Koffie/theepauze 

11.35 uur Bert Gijsberts (projectgedeputeerde Markermeer-IJmeer bij de 

provincie Flevoland): de interprovinciale benadering; de stand 

van zaken betreffende de ecologische schaalsprong; de kansen 

voor toerisme en recreatie 

11.55 uur Luzette Wagenaar (burgemeester van Waterland): 

hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en cultuurhistorie 

door Noord-Hollandse ogen 

12.15 uur Vragen en reacties uit de zaal 

12.30 uur Lunch 

13.30 uur Fragmenten uit de NCRV-televisiedocumentaire ‘Nederland 

onder water’, aflevering Flevoland 

13.35 uur Drs.ing. Roel Posthoorn (projectdirecteur bij 

Natuurmonumenten): ideevorming, natuurwinst en 

haalbaarheid van het project Marker Wadden 

13.55 uur Prof.dr.ir. Bart Schultz (hoogleraar Land and Water 

Development bij Unesco-IHE Institute for Water Education): 

lessen uit het Zuiderzeeproject: theorie en praktijk van 

natuurbouw in lowlands, in Nederland en daarbuiten 

14.15 uur Vragen en reacties uit de zaal 

14.30 uur Koffie/theepauze 

15.00 uur Adri Duivesteijn (wethouder ruimtelijke ordening en wonen bij 

de gemeente Almere): de stedenbouwkundige schaalsprong van 

Almere, bijzondere woonmilieus en de kansen door de Floriade 

2022 

15.20 uur Interactie tussen zaal en sprekers 

15.50 uur Andries Greiner: terugblik en samenvatting 

16.00 uur Afsluitende borrel (tot 16.30 uur) 

 



Aanmelding 
 

Aanmelding vóór 20 februari a.s. bij André Geurts, secretaris van 

Genootschap Flevo: per e-mail (a.geurts78@chello.nl) of per briefkaart 

(Schoutstraat 62, 1315 EX Almere). Vermeld naast uw naam s.v.p. ook 

adres, telefoonnummer en eventueel de organisatie, de instelling of het 

bedrijf waaraan u verbonden bent. 

 

Deelnemersbijdrage 

 

Voor leden van Genootschap Flevo is deelname aan het symposium gratis. 

Andere deelnemers betalen € 25,00 per persoon. In dit bedrag zijn koffie, 

thee, lunch en een drankje aan het einde van de middag inbegrepen. 

De bijdrage moet worden overgemaakt op bankrekening 349818 van 

Genootschap Flevo, De Zaan 19, 8251 WB Dronten. Vermeld bij uw 

betaling de naam van de deelnemer. 

 

U kunt voor € 25,00 ook gelijk lid worden van Genootschap Flevo. De 

contributie 2013 van onze vereniging hebt u met overmaking van dat 

bedrag voldaan. Als lid viert u ons jubileumjaar mee en kunt u genieten 

van enkele bijzondere activiteiten.  Voor de doelstelling van Genootschap 

Flevo zie: www.genootschapflevo.nl. Hebt u belangstelling in het 

lidmaatschap geef dat dan aan bij uw aanmelding voor het symposium. 
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