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Inleiding 
‘Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de afsluiting van de Zuiderzee en de 

droogmaking van gedeelten binnen die afsluiting in ’s lands belang door het Rijk behoren te 

worden ondernomen’1 

Met deze woorden begint de Wet van den 14de Juni 1918, tot afsluiting en droogmaking van 

de Zuiderzee. De wet, aangenomen in 1918, roept op tot de afsluiting en de gedeeltelijke 

inpoldering van de Zuiderzee, naar het ontwerp dat op afbeelding 1 te zien is. In het plan, 

afkomstig uit 1891 en opgesteld door ir. Cornelis Lely, wordt voorgesteld de Zuiderzee af te 

sluiten met een grote dijk en vervolgens vier polders aan te leggen. Deze polders waren de 

Wieringermeer, de Noordoostpolder, de Zuidoostelijke Polder (het huidige Oostelijk Flevoland 

en Zuidelijk Flevoland) en de Zuidwestelijke 

Polder. Alleen de laatste polder is niet  

aangelegd terwijl hij eigenlijk na de 

Noordoostpolder aan de beurt had moeten zijn.2 

Om onduidelijkheid te voorkomen, zal ik vanaf dit 

punt de naam gebruiken die later voor deze 

polder werd gebruikt: de Markerwaard.  

Met de aanleg van de Markerwaard was 

al in 1940 een begin gemaakt; op dat moment 

werd nog gewerkt aan de bouw van de dijken 

van de Noordoostpolder. Vanuit Marken werd in 

noordelijke richting werd begonnen met de bouw 

van een stuk dijk voor deze Markerwaard. 

Aangezien dit werk in 1942 vanwege de 

oorlogsomstandigheden werd stopgezet is de 

dijk nooit voltooid. Deze Bukdijk bestaat nog 

altijd als een herinnering aan de eerste poging 

de Markerwaard aan te leggen. Na de oorlog 

werd vanwege een veelvoud aan redenen eerst 

begonnen met de aanleg van Oostelijk Flevoland 

en Zuidelijk Flevoland, waardoor de 

Markerwaard nog verder naar de toekomst werd 

verschoven.3 Desondanks stond voor velen vast 

dat de Zuiderzeewerken zouden worden voltooid 

en dat de Markerwaard er zou komen. Sinds 

1956 was de Dienst der Zuiderzeewerken (ZZW) 

al bezig met de bouw van een dijk van Lelystad 

naar Enkhuizen die zou dienen als een oostelijke 

dijk voor de Markerwaard.4   

Uit een enquête uit 1972 kwam naar 

voren dat 23% van de Nederlandse bevolking dacht dat de Markerwaard 

                                              
1 ‘Wet van den 14den juni 1918, tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee’ in Staatblad van het 

Koninkrijk der Nederlanden (N.354 5 Juli 1918). 
2 Tweede Kamer 16/320 1-2, Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en 

Minister van Verkeer en Waterstaat, ‘Nota De ontwikkeling van het Markerwaardgebied’, 1979-1980, 
5 september 1980. 

3 Henri Goverde, Macht over de Markerruimte (Nijmegen 1987) 77-78. 
4 D.J. Wolffram, 70 jaar ingenieurskunst: Dienst der Zuiderzeewerken 1919-1989 (Lelystad 1997) 286. 

Afbeelding 1: Plan Lely uit 1981 
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al was aangelegd.5 Dat is begrijpelijk gezien het feit dat tussen 1918 en 1972 de 

Zuiderzeewerken nooit echt onderwerp waren van een openbare discussie. De enige 

uitzondering hierop vormde de discussie in de jaren 1920 over de gevolgen voor de 

Zuiderzeevisserij, die leidde tot de Zuiderzeesteunwet van 1925. Natuurlijk was er wel 

discussie rondom de inrichting van de verschillende polders, maar dit was vooral een interne 

aangelegenheid van het overheidsapparaat. De boeken Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 

en Dienst der Zuiderzeewerken schetsen een goed beeld van deze interne discussies met 

betrekking tot de volgorde en inrichting van de Zuiderzeepolders.6 De Markerwaard is uniek 

voor het Zuiderzeeproject omdat de aanleg onderwerp werd van een brede maatschappelijke 

discussie. Eén van de doelen van dit artikel is dan ook een overzichtelijk beeld te schetsen 

van de discussie door te kijken naar de verschillende argumenten die voor- en tegenstanders 

van de Markerwaard gebruikten. Daarnaast zal worden bekeken in hoeverre die argumenten 

in de loop der tijd veranderden.  

Om deze discussie van meerdere kanten te kunnen belichten zal in dit artikel veel 

gebruikt gemaakt worden van kranten. Hierbij zullen vooral landelijke kranten worden gebruikt 

die te vinden zijn in de online krantendatabase Delpher. Daarnaast zal er  gebruik worden 

gemaakt van rapporten van de verschillende overheidsdiensten, Kamerbrieven en een selectie 

van secundaire literatuur. 

Het artikel is chronologische ingedeeld met drie hoofdstukken die allemaal een andere 

‘periode’ van de Markerwaarddiscussie zullen bespreken. Allereerst zal er worden gekeken 

naar de periode van 1971 tot 1979. Dit is de periode waar de Markerwaarddiscussie begint en 

de Markerwaard langzaam meer op de voorgrond verschijnt. Hierna zal worden gekeken naar 

de periode van 1979 tot 1983. Tijdens deze periode heeft de regering in principe het plan de 

Markerwaard in te polderen, terwijl tegenstanders hard bezig zijn hun zaak te bepleiten. 

Kenmerkend voor de discussie is dat tegenstanders er alles aan doen de overheid ervan te 

overtuigen de plannen te stoppen en te voorkomen dat de Markerwaard er komt. Als laatst zal 

er worden gekeken naar de periode van 1983 tot 1990. Gedurende deze periode zijn de rollen 

eigenlijk omgedraaid en proberen vooral de voorstanders het publiek ervan te overtuigen dat 

de Markerwaard er toch moet komen, terwijl de regering in principe nog altijd hiervoor open 

staat. De periode eindigt in 1990, wanneer de regering de keuze maakt de Markerwaard toch 

niet in te polderen. In de conclusie zal een overzicht van de discussie worden geschetst en 

kort worden ingegaan welke lessen uit deze discussie te trekken zijn. 

 

  

                                              
5 Jaap van der Zwaag, Markerwaard/Markermeer: witboek IJsselmeer (Amsterdam 1980) 11. 
6 Zie Wolffram, Dienst der Zuiderzeewerken & A.M.C. van Dissel, 59 jaar eigengereide doeners in 

Flevoland: Noordoostpolder en Wieringermeer: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 1930-1989 

(Zutphen 1991). 
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1. Vliegveld in de polder: 1971-1979 
‘Tot grote vreugde overigens, want in onze Davidstrijd tegen de machtige Goliath (de 

waterstaat) is voor ons een keerpunt aangebroken’7 

Vliegveld Markerwaard 
Het ontstaan van de Markerwaarddiscussie kwam eigenlijk voort uit een andere discussie die 

in de jaren ’70 aan de gang was, namelijk de discussie over een tweede nationaal vliegveld. 

In 1968 werd de commisie-Falkenhagen ingesteld om onderzoek te doen naar deze kwestie. 

Zij kwam in 1971 met haar conclusies. In het rapport werd geconcludeerd dat de beste 

oplossing om de druk op Schiphol in de toekomst te verlichten het bouwen van een tweede 

nationale luchthaven zou zijn. Het rapport noemde meerdere locaties waar deze nieuwe 

luchthaven het beste gebouwd kon worden, waarbij een (kleine) meerderheid een voorkeur 

had voor de Markerwaard.8 Deze discussie was een katalysator voor de Markerwaarddiscussie 

die in ’71 oplaaide. Na de voltooiing van de dijk om Zuidelijk Flevoland in 1967 was deze 

discussie nog niet opgelaaid aangezien er onder minister Drees van Verkeer en Waterstaat  

prioriteit aan de inrichting van de nieuwe polder werd gegeven. Dit had ertoe geleid dat in 1972 

de regering nog geen standpunt had ingenomen rond de voorzetting van de aanleg van de 

Markerwaard. Wel had de minister ZZW opdracht gegeven een rapport op te stellen met 

verschillende varianten betreffende doel en inrichting van  de Markerwaard.9 

 Het feit dat de regering nog geen standpunt had ingenomen 

in de Markerwaarddiscussie voorkwam niet dat deze discussie op 

gang kwam. Al snel ontstonden er actiegroepen in West-Friesland 

zoals de Werkgroep ‘Vliegveld Markerwaard’ (zie afbeelding 2) en 

de Stichting ‘Markerwaard van de Kaart’. Deze groepen waren 

allebei actief tegen de komst van een Markerwaard, waarbij de 

nadruk lag op het voorkomen van de komst van een vliegveld in 

de buurt van de regio. Ze gingen allebei hard aan het werk en in 

oktober 1971 publiceerde de werkgroep ‘Vliegveld Markerwaard’ 

al een rapport waar kritisch werd gekeken naar het oordeel van de 

commisie-Falkenhagen. De belangrijkste stellingen waren dat er 

beter onderzocht zou moeten worden wat de bevolking wilde en 

dat het twijfelachtig was of er moest worden overgegaan tot 

inpoldering van de Markerwaard.10 Onder de tegenstanders waren 

vanaf 1971 ook verschillende gemeenten rond het Markermeer te 

vinden. De tegenstand in deze gemeenten was echter verschillend 

van aard. Terwijl Monnickendam een brief stuurde naar de 

ministerraad met het verzoek de inpolderingen compleet te 

stoppen, riep Marken alleen op tot de aanleg van een 

                                              
7 Quote van Marten Bierman, voorzitter van de Vereniging tot Behoud IJsselmeer uit: Haro Hielkema, 

‘Inpoldering Markerwaard is nu zaak van planologie’, Trouw (01-10-1974). 
8 Goverde, Macht over de Markerruimte, 177. 
9 Wolffram, Dienst der Zuiderzeewerken, 287. 
10 Het rapport stelde ook dat de keuze voor Markerwaard als vestigingsplaats slecht onderbouwd was 

en dat het de vraag was of de tweede nationale luchthaven gewenst was. Zie het rapport ‘Nota 
inzake vestiging van een eventuele tweede nationale luchthaven in een toekomstige Markerwaard’ of 
Goverde, Macht over de Markerruimte, 173. 

Afbeelding 2: Poster werkgroep ‘Vliegveld 

Markerwaard’ 
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Markerwaard zonder de tweede luchthaven.11  Ondanks deze verdeeldheid groeide de 

tegenstand rondom de Markerwaard gestaag. 

Beschouwingen over de Markerwaard 
In 1972 publiceerde de ZZW Nota nr. 276: Beschouwingen over de Markerwaard. In de 

samenvatting aan het begin van de nota lezen we het volgende: 

‘In de nota wordt aangetoond dat het nodig is door te gaan met de werken tot afsluiting en 

droogmaking van die polder en dat daartoe op korte termijn moet worden begonnen met het bouw 

van het gedeelte van de westelijke dijk tussen Enkhuizen en een punt tegenover Edam.’12 

Verder komt het rapport met een zestal varianten om de inpoldering van de Markerwaard voort 

te zetten (zie afbeelding 3). De varianten gaan van Variant 1, waarbij alleen de 

waterbouwkundige werken 

nodig voor goede 

waterhuishouding zouden 

worden gebouwd (kosten 

ongeveer 450 miljoen 

gulden), tot variant 6, 

waarbij de Markerwaard 

werd ingepolderd met 

brede randmeren 

(geschatte kosten 795 

miljoen gulden).13  

Zoals gebruikelijk 

was geworden bij grote 

vraagstukken in de jaren 

’70 werd de nota van 5 februari tot 3 maart 1973 ter inzage gelegd 

bij alle provincies en gemeenten rondom de voorgestelde polder. 

Wolffram oppert dat Rijkswaterstaat dit deed omdat men dacht dat dit zou laten zien dat er 

genoeg lokale steun voor de plannen was, maar dit is niet met zekerheid te zeggen. Direct na 

de inzagelegging werden ook meerdere informatiebijeenkomsten door de Rijkswaterstaat 

georganiseerd.14 Een van deze bijeenkomsten, gehouden in Utrecht op 16 februari 1973, is 

belangrijk om te noemen. Niet alleen om de media-aandacht die deze bijeenkomst kreeg, maar 

vooral door het punt dat de planoloog drs. G. J. van den Berg maakte. Buiten het feit dat hij de 

ZZW-nota ‘een onvoldragen geesteskind’ noemde, had hij vooral kritiek op het feit dat de 

inpoldering geen duidelijke doelstelling had. Hierbij bedoel hij specifiek een doelstelling die 

‘het vervullen van provinciale en lokale verlangens’ zou overstijgen, dus echt een nationaal 

belang zou hebben.15 Een doel als ‘het ontlasten van de Randstad’ was volgens hem een 

lokaal belang. 

                                              
11 Siebren Teule, The struggle for the Markerwaard (Utrecht 2020) 45. & ‘Marken wil Markerwaard 

zonder tweede luchthaven’, NRC Handelsblad (13-03-1971). 
12 Dienst der Zuiderzeewerken, Nota nr. 276: Beschouwingen over de Markerwaard (Den Haag 1971) 

1. 
13 ‘Markerwaard kost hoe dan ook 200 miljoen: Waterstaat ontwerpt zes inpolderingsvarianten’ Het 

Parool (08-12-1972). 
14 Wolffram, Dienst der Zuiderzeewerken, 291. 
15 Wolffram, Dienst der Zuiderzeewerken, 292. & Emiel Hakkenes, Polderkoorts: hoe de Zuiderzee 

verdween (Meppel 2017) 354-355. & ‘Stuk mist een deugdelijke grondslag: Planoloog heeft veel 
kritiek op nota over ‘Markerwaard’’ Trouw (17-02-1973). & ‘Planoloog op symposium in Utrecht: 

Afbeelding 3: De 6 verschillende varianten 

van de inpoldering. 
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 Dit was niet de enige argument dat tegen de zes varianten werd aangevoerd. Volgens 

het boek Polderkoorts leverde de inzageperiode uiteindelijk 101 brieven op (waarvan 55 

mondeling toegelicht) en 149 bezwaarschriften. De meest opvallende van deze 

bezwaarschriften was die van de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer, aangezien daar 

maar liefst 5167 handtekeningen onder stonden.16 De Vereniging tot Behoud van het 

IJsselmeer (VBIJ) was opgericht in 1972 onder de naam ‘Vereniging tot Beheer van het 

IJsselmeer’ en was een voortzetting van de Stichting Markerwaard van de Kaart en de 

Werkgroep tweede nationale luchthaven. De VBIJ pakte de pen op en werd al snel de grote 

tegenstander van de Markerwaard. Eén de eerste grote pleitbrieven die ze schreven is het 

zogenoemde ‘Plan Waterlely’ als reactie/alternatief op de besproken Nota. De kern van dit stuk 

was dat er moest worden gefocust op het oplossen van het ruimtegebruik op het ‘oude land’ 

en niet het verschuiven van deze problemen naar het ‘nieuwe land’. Dit zou vooral plaats 

moeten vinden via stadsvernieuwing en een beter verspreiding van de ruimtedruk over 

Nederland door een verbeterd openbaar vervoer, onder andere door een spoorverbinding over 

de Afsluitdijk.17 

De aanloop na de Planologische Kernbeslissing 
Mede door de groeiende publieke discussie rondom de Markerwaard besloot de regering op 

11 juli 1974 dat de Markerwaard het onderwerp zou worden van een ‘Planologische 

Kernbeslissing’ (PKB). Dit zou betekenen dat de regering een ‘beleidsvoornemen’ voor de 

Markerwaard zou nemen, waarna er een uitgebreide informatie- en inspraakronden zou 

plaatsvinden. Deze procedure zou worden 

afgesloten met een advies van de Raad van 

Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO).18 

Alhoewel het misschien lijkt alsof alleen de 

discussie rond de noodzaak van de 

Markerwaard leidde tot deze keuze, is dit niet de 

waarheid. Een belangrijke kwestie die ook 

speelde betrof de financiële haalbaarheid en of 

de polder de investering kon terugverdienen. Het  

gebruik maken van de PKB-procedure was 

volgens sommige waarnemers dan een goede 

manier om het besluit rond de Markerwaard te 

verschuiven naar de toekomst.19 Toch is dit ook 

maar één van de mogelijke interpretaties,  

aangezien er nog veel onduidelijk was rondom 

de keuze van projecten voor de PKB-

procedures.20 

 Hoe dan ook, het feit dat de Markerwaard 

nu onderwerp was van een PKB-procedure 

betekende dat in de media de aandacht voor de 

Markerwaard-discussie minder werd en er maar 

enkele artikelen per jaar werden gepubliceerd  

                                              
Friesland de dupe bij inpoldering van Markerwaard’, Leeuwarder courant (17-02-1973) & ‘Lammers 
nodigt prof. uit voor een rondleiding’, Het Parool (19-02-1973) 

16 Hakkenes, Polderkoorts, 356. 
17 Goverde, Macht over de Markerruimte, 245-246. 
18 Wolffram, Dienst der Zuiderzeewerken, 292-293. 
19 Wolffram, Dienst der Zuiderzeewerken, 293. 
20 Zie: Goverde, Macht over de Markerruimte, 213. 

Afbeelding 4: Het djjktracé  volgens het 

rapport ‘Verkenningen  
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over de Markerwaard. Het was zelfs zo dat toen de Rijksdienst van de IJsselmeerpolders 

(RIJP) in 1975 een nieuw rapport uitbracht over de Markerwaard, dit nauwelijks in de media 

werd gemeld. Dit rapport, getiteld Verkenningen Markerwaard, behandelde vier verschillende 

extremen van inrichting binnen hetzelfde dijkentraject. Het doel van het rapport was te laten 

zien hoeveel verschillende inrichtingsmogelijkheden er waren voor de Markerwaard en hoe 

flexibel de polder kon worden ingericht.21  

 In de aanloop naar de inspraakrondes van de PKB was de VBIJ zelf actief. Niet alleen 

organiseerde zij onder andere zogenaamde ‘zeilende protesten’ in Volendam en Hoorn, ook 

kwam ze in 1977 met een film genaamd ‘Water weg?’. Deze film had als boodschap: ‘Het 

water bedreigt het land niet meer, het land bedreigt het water’. Dit is een erg duidelijke 

boodschap, ondanks het feit dat het soms in de film ver gezocht was, tenminste volgens de 

verslaggever van de Leeuwarder Courant die de film in de bioscoop had gezien.22 

 Voordat er wordt gekeken naar de PKB-procedure en de volgende fase van de 

Markerwaard-discussie is het handig nu eerst de brede argumenten van beide kampen naast 

elkaar te zetten. Laten we beginnen met de argumenten van de voorstanders van de 

Markerwaard. Naast het oorspronkelijke argument dat de polders meer landbouwgrond 

zouden leveren voor Nederland, is een erg belangrijk argument de verlichting van ruimtelijke 

druk op de Randstad. Een deel van de Markerwaard zou, net als een deel van Zuidelijk 

Flevoland, een stedelijk karakter kunnen krijgen.23 Hiernaast staat als argument de kwestie 

waarmee de discussie min of meer begon, namelijk dat de Markerwaard de perfecte plek zou 

zijn voor een tweede nationale luchthaven. Tegelijkertijd wordt er door voorstanders op 

gewezen dat er eigenlijk geen weg terug is, doordat de inpoldering bij wet verplicht is en er op 

zijn minst iets moet gebeuren om de waterkwaliteit van het Markermeer goed te houden. Wel 

wordt erkend dat de rechtvaardiging voor de polder moet worden aangepast aan de eisen van 

de moderne tijd. Specifiek gaat het hierbij over een rechtvaardiging die past binnen de nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de grotere focus op effectiever gebruik van het al 

bestaande land.24  

Hiertegenover staan de tegenstanders van de Markerwaard. Zij wijzen op het verlies 

van de natuur die in het Markermeer te vinden is en de belangen van de visserij. Maar  hun 

grootste argument tegen de Markerwaard is hetzelfde als dat van Van den Berg: Wat is het 

doel van de Markerwaard? Waarom is het nodig om al dit nieuwe land te creëren ten koste 

van het water? Uit deze vraag komt het plan-Waterlely voort. Inpoldering zou niet de oplossing 

van de problemen zijn maar alleen een verplaatsing van deze problemen, of kort gezegd: de 

Markerwaard lost de ruimteproblemen niet op, in tegenstelling tot wat de voorstanders 

beweren. 

 

  

  

                                              
21 Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en Dienst der Zuiderzeewerken, Verkenningen Markerwaard 

(Lelystad 1975). 
22 ‘VBIJ met film in de strijd tegen verdere inpolderingsplannen’, Leeuwarder courant (28-10-1977) 
23 Teule, The Struggle for the Markerwaard, 56. 
24 Wolffram, Dienst der Zuiderzeewerken, 293. & Teule, The struggle for the Markerwaard, 56-57. 
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2. Inspraak en verdeeldheid: 1979-1982 
‘ Hoe het ook zij: een definitief besluit om een miljardenproject als de inpoldering van de 

Markerwaard kan pas worden genomen als rationele afwegingen van voor- en nadelen op 

grond van breed en diepgaand onderzoek mogelijk wordt. Zover is het nog lang niet’25 

De PKB-procedure 
In november 1979 besloot de overheid dat Schiphol en meerdere kleinere vliegvelden 

toestemming zouden krijgen voor uitbreiding. Dit betekende dat de noodzaak voor de 

Markerwaard als plek voor een tweede nationale vliegveld, en hiermee dus één van de grote 

argumenten voor de aanleg van de Markerwaard, verdween.26 Dit zorgde ervoor dat de 

regering de kwestie van een tweede nationale vliegveld en de komst van de Markerwaard van 

elkaar kon scheiden. De regering kreeg hiermee eindelijk de vrijheid om een besluit rond de 

Markerwaard te kunnen opstellen. Op 20  juni 1980 nam het kabinet van Agt I zich dan ook 

voor om de Markerwaard te gaan inpolderen. Het belangrijkste argument hierbij was het feit 

dat Nederland dicht bevolkt en sterk verstedelijkt was. Gezien de verwachte bevolkingsgroei 

zou extra grond in de toekomst zeer nuttig zijn. Hierbij 

werd specifiek verwezen na de hervestiging van 

landbouwbedrijven die in de knel kwamen op het oude 

land.27  Dit leidde al meteen tot kritiek van de grootste 

partijen in de Tweede Kamer. Zelfs de regeringspartij 

CDA had kritiek op het feit dat het kabinet niet een 

onderzoek afwachtte. Hiernaast was D66 tegen en zei 

de PvdA dat de noodzaak van de polder nog niet was 

aangetoond.28 De VBIJ sloot zich aan bij de PvdA en 

had vooral kritiek op het feit dat de regering geen goed 

onderzoek had gedaan naar alternatieven voordat zij tot 

haar principe-uitspraak was gekomen.29 

 Ondanks de kritiek kwam op 5 september 1980 

de regering met haar beleidsvoornemen dat de basis 

vormde voor de gehele PKB-procedure. Het voorstel, 

genaamd ‘De ontwikkeling van het Markerwaard 

gebied’, was qua traject bijna hetzelfde als het voorstel 

van de RIJP uit 1975 (zie afbeelding 4). De polder zou 

41.000 ha (of 400 km2) groot worden en zou voor 50% 

zijn bedoeld voor agrarische doeleinden, terwijl de 

andere 50% voor bebouwing, bossen of recreatie zou 

worden gebruikt. Hierbij was ook ruimte gereserveerd 

voor speciale doeleinden zoals militaire terreinen, een 

energiecentrale of een vliegveld.30 Bij dit beleidsvoorstel 

                                              
25 Toon Schmeink, ‘Nat of droog, een keuze’, Het Parool (24-06-1980). 
26 Wolffram, Dienst der Zuiderzeewerken, 294. & Teule, The struggle for the Markerwaard, 69. 
27 Goverde, Macht over de Markerruimte, 264-265. & ‘Kamerfacties niet zo blij met inpoldering 

Markerwaard’, Leeuwarder Courant (21-06-1980). 
28 ‘Kamerfacties niet zo blij met inpoldering Markerwaard’, Leeuwarder Courant (21-06-1980).  
29 ‘Voorzitter Behoud IJsselmeer: regering heeft te weinig argumenten voor Markerwaard’, Trouw (23-

06-1980) 
30 Teule, The struggle for the Markerwaard, 69. & Goverde, Macht over de Markerruimte, 263-265 & 

Tweede Kamer 16/320 1-2, Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en 

Afbeelding 5: Aankondiging van de inspraakprocedure, 

zoals in verschillende kranten te zien was op 14 oktober 

1980. 
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was geen indeling gespecificeerd van de polder en werd alleen gewezen op wat de gewenste 

indeling zou zijn.  

Na het aanbieden van het beleidsvoornemen begon de PKB-procedure. Hierbij begon 

de RARO met het opstellen van het advies terwijl er tegelijk een inspraakperiode begon. Deze 

inspraakperiode begon formeel op 15 oktober 1980 en liep tot 15 juni 1981.31 Alhoewel de 

voorbereiding, uitvoering en uitslag van deze procedure in de toekomst zeker een eigen artikel 

zou kunnen vullen focust dit artikel op de uitkomst van deze inspraakperiode en het 

uiteindelijke advies van de RARO. 

De resultaten van de PKB-procedure 
Over de inspraakprocedure rondom het besluit van de Markerwaard zijn een aantal 

interessante dingen in de literatuur te zien, maar laten we eerst kijken naar de cijfers. In totaal 

hadden 664 organisaties en individuelen een formele reactie op het beleidsvoornemen 

gestuurd, waarvan het overgrote deel (400+) afkomstig was van individuele burgers.32 Doordat 

veel van deze reacties ondertekend waren met handtekeningen of in groepsverband waren 

opgesteld schatte het Centraal Punt Inspraak dat ruim 20.000 mensen van zich hadden laten 

horen.33 Deze betrokkenheid was hoger dan de andere PKB-procedures die plaatsvonden 

rond dezelfde tijd en laat zien dat de Markerwaard-kwestie een veel grotere maatschappelijke 

betrokkenheid kende dan andere PKB-procedures.34 Dit valt ook af te lezen uit het feit dat er 

drie verschillende handtekeningenacties zijn geweest., waarbij in totaal 14.876 

handtekeningen werden verzameld.  

De VBIJ verzamelde 12.390 handtekeningen; deze waren dus afkomstig van 

tegenstanders van de inpoldering. Er waren 2.496 handtekeningen ingezameld door een groep 

genaamd ‘Belangengroep Inpoldering Markerwaard’. Deze ondertekenaars waren voor de 

inpoldering.35 Hierbij is dus te zien dat het tegenkamp meer handtekeningen had verzameld. 

Niet alleen was het grootste deel van de handtekeningen afkomstig van tegenstanders van de 

inpoldering, ook 51,1% van de 664 reacties waren tegen de inpoldering. Van de overige 

reacties was 33,6% voor de inpoldering en had 15,2% geen duidelijke voorkeur. Op zich is hier 

al te zien dat de tegenstanders veel sterker van zich lieten horen. Hetzelfde ook te zien is als 

er wordt gekeken naar de opvattingen van de insprekers. Van in totaal 19.000 sprekers is 

84,2% tegen terwijl 14,7% voor de inpoldering is.36 

 In april 1982 bracht de RARO zijn advies uit. Bij een hoofdelijke stemming waar 21 van 

de 45 leden niet hun stem uitbrachten ontstonden uiteindelijk drie stromingen: inpolderen, 

uitstellen of niet inpolderen.37  Deze kampen hadden respectief 13, 9 en 2 stemmers. Het kamp 

voor het inpolderen werd geleid door de landdrost van het openbaar lichaam Zuidelijke 

IJsselmeerpolders H. Lammers en R.J. de Wit, de Commissaris van de Koningin in Noord-

Holland. Zij beargumenteerden vooral dat om Nederland leefbaar te houden dit extra 

grondgebied cruciaal was. De 9 leden die voor uitstel waren hadden hier twee redenen voor. 

Vijf ervan bekritiseerden het ontbreken van essentiële informatie. Hierbij duidden ze vooral op 

                                              
Minister van Verkeer en Waterstaat, ‘Nota De ontwikkeling van het Markerwaardgebied’, 1979-1980, 
5 september 1980. 

31 Oorspronkelijk liep hij vanaf 15 april 1981, maar de inspraakprocedure werd uiteindelijk met 2 
maanden verlengd. 

32 Teule, The struggle for the Markerwaard, 74. & Goverde, Macht over de Markerruimte, 267. 
33 Goverde, Macht over de Markerruimte, 267 & ‘Breed front tegen Markerwaard’, Trouw (09-11-1981). 
34 Van Dissel, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, 263. 
35 Teule, The struggle for the Markerwaard, 74. 
36 Getallen uit: Goverde, Macht over de Markerruimte, 267-268 
37 Alhoewel het onduidelijk is waarom er maar 24 stemmen zijn uitgebracht zegt Goverde dat het 

waarschijnlijk is dat de 21 leden die niet hun stem uitbrachten niet voor of tegen de Markerwaard 
waren en hierom zich onthielden. Goverde, Macht over de Markerruimte,289. 
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data rond de inrichting van de polder en een mogelijke visie op de Markerruimte, eenzelfde 

argument dat vaak te zien was bij de insprekers. De vier andere leden vonden dat het besluit 

rond de Markerwaard iets voor toekomstige generaties was, en op het moment waren zij dus 

tegen. Uiteindelijk waren er maar twee leden, waaronder de Stichting Natuur en Milieu, die 

direct tegen de Markerwaard waren. Het zijn er opmerkelijk weinig, zeker in vergelijking met 

de inspraakronde. De twee tegenstanders benadrukken de kritiek op het ontbreken van 

informatie, maar focussen hierbij op het ontbreken van een visie op het Markermeer, dus 

zonder Markerwaard. Desondanks concluderen zij aan de hand van de huidige informatie dat 

de Markerwaard niet wenselijk is, maar vinden wel dat er snel besluit nodig is zodat er 

duidelijkheid komt over de Markerwaard.38 Zoals de RARO zelf evalueert over zijn advies: 

‘Wellicht is de Regering niet gebaat bij zo’n verdeeld advies’.39 Of, zoals de voorzitter van de 

VBIJ in het NRC Handelsblad twee dagen na het advies schrijft:  

‘Wij kunnen ons niet voorstellen dat gezien deze resultaten van de inspraak- en adviesprocedure 

de regering nu wel van de wenselijkheid van inpoldering overtuigd raakt. Naar onze mening is het 

moment gekomen om definitief te beslissen dat de Markerwaard niet wordt aangelegd’40 

De politiek aan zet 
Laten we nu eerst kort kijken naar de politieke ontwikkelingen tijdens de PKB-procedure. Deze 

worden vooral gekenmerkt door de Tweede Kamerverkiezingen van 1981. Doordat de 

verkiezingen samenvielen met de nog lopende PKB-procedure werd de Markerwaard ook een 

onderwerp tijdens de verkiezingen. Tijdens de verkiezingen van 1977 waren bij de grote 

partijen alleen D’66 en de PvdA tegen de Markerwaard, net zoals enkele andere linkse 

partijen.41 Meer dan de helft van de partijen die deelnamen aan de verkiezingen van 1981 had 

in haar programma een verwijzing naar de Markerwaard opgenomen. De meeste partijen 

spraken zich uit tegen de Markerwaard, met enkel de RPF die duidelijk voor de inpoldering 

was. De VVD en het CDA (die dus Van Agt-I vormden) namen geen standpunt in rondom de 

Markerwaard en gaven aan de resultaten van de PKB-procedure af te wachten.42 Na de 

verkiezingen ontstond een coalitie bestaande uit CDA, D’66 en PvdA, bekend als het kabinet 

Van Agt-II. Het leidde ertoe dat het officiële regeringstandpunt ten aanzien van Markerwaard 

werd aangepast. Deze luidde vanaf 16 november 1981: 

‘Het Kabinet is niet overtuigd van de wenselijkheid van inpoldering van de Markerwaard. Een 

beslissing hierover zal echte pas worden genomen na afsluiting van de procedure van de 

planologische kernbeslissing’43 

Nog crucialer is dat de regering nu ook begint aan een voorstel voor het beheer van het 

Markermeer als open water, iets waar de tegenstanders van de Markerwaard al vroeg in de 

discussie om hadden gevraagd.44  Het kabinet Van Agt-II hield vanwege andere redenen niet 

lang stand en in september 1982 waren er nieuwe verkiezingen waaruit het eerste kabinet 

                                              
38 De gegevens uit deze alinea zijn afkomstig van: Goverde, Macht over de Markerruimte, 287-288. & 

Wolffram, Dienst der Zuiderzeewerken, 296. & Teule, The struggle for the Markerwaard, 77. & 
‘Krappe meerderheid adviesraad voor inpolderen Markerwaard’, Leeuwarder courant (29-04-1982) & 
‘Adviesraad kiest voor Markermeerpolder’, NRC Handelsblad (29-04-1982). 

39 Goverde, Macht over de Markerruimte, 288. 
40 Henri Goverde en Willem-Jan van Grondelle, ‘Markerwaard kan nu van de kaart’, NRC Handelsblad 

(30-04-1982). 
41 Isaac Lipschits (red.), Verkiezingsprogramma's: Bijeengebracht en van een register voorzien door 

prof. dr. I.Lipschits (The Hague, 1977). 
42 Isaac Lipschits (red.), Verkiezingsprogramma’s 1981: bijeengebracht en van een register 

voorzien door prof. Dr. I. Lipschits (The Hague, 1981). 
43 Goverde, Macht over de Markerruimte, 295. 
44 Ibidem. 
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Lubbers-I ontstond. Dit kabinet kwam te staan voor de uitdaging wat te doen met de 

Markerruimte en hoe het verdeelde RARO-advies te interpreteren. 

 Zoals te zien was bleven de argumenten van de voorstanders hetzelfde, met de nadruk 

op het belang van de extra ruimte als oplossing voor de ruimtelijke problemen in Nederland. 

De tegenstanders gingen juist focussen op een nieuwe argument, namelijk het ontbreken van 

een duidelijke visie op de inrichting. In hun visie kon, doordat deze inrichting onduidelijk bleef, 

de noodzaak van het ‘vernietigen’ van zo veel water en natuur, met daarnaast de hoge kosten, 

niet goed worden aangetoond. Opmerkelijk is dat de tegenstanders hierbij werden gesteund 

door vijf van de RARO-leden, die voor uitstel stemden, niet omdat ze tegen de Markerwaard 

op zich waren, maar omdat ze vonden dat er geen duidelijk antwoord was op de vraag waarom 

aanleg van de Markerwaard zo cruciaal zou zijn. 



 
12 

 

3. Op naar de Markerwaard?: 1983-1990 
‘Maar zoals het er nu uitziet valt, dunkt mij, inpolderen toch ernstig te overwegen. Als het 

later tegenvalt kunnen we immers altijd weer de dijken doorsteken!’45 

De Markerwaarddiscussie in actie 
Net zoals de VBIJ deed in 1977 werden er in 

1983 en 1984 weer zeilende demonstraties 

georganiseerd. De demonstratie van 28 april 

1984, waarbij 180 schepen aan meededen, 

kreeg ook de aandacht in meerdere landelijke 

kranten.46 Hetzelfde kan niet worden gezegd 

over de eerste pro- Markerwaard demonstraties 

(zie afbeelding 7). In Delpher zijn tijdens dit 

onderzoek dan ook geen verwijzingen 

gevonden naar pro-Markerwaard-

demonstraties. Hieruit valt op te maken dat de 

pro-Makerwaard-manifestaties niet alleen laat 

op gang kwamen, maar ook minder aandacht 

kregen van de landelijke media dan de 

demonstraties tegen inpoldering.  

 Dit is een interessant gegeven, 

aangezien in de jaren 1983-1984 de 

Markerwaard-discussie juist het hevigst is in de 

kranten. Gedurende deze twee jaar worden er 

vele opiniestukken voor en tegen de 

Markerwaard geschreven, waarop vaak 

meerdere reacties komen.47 Tegelijkertijd is er 

binnen de politiek een belangrijke verschuiving 

te zien. Onder minister-president Lubbers komt 

er een grote focus op werkgelegenheid en 

beperking van de  financiële lasten van de 

overheid.48 Over deze financiële lasten van de 

Markerwaard staan voor- en tegenstanders recht tegenover elkaar. In september 1983 wordt 

bijvoorbeeld door 2 economen, in opdracht van de VBIJ, een analyse gemaakt waarbij de 

overheid 1 tot 2 miljard ‘verlies’ zou lijden op de aanleg van de Markerwaard.49 Een nieuwe 

kostenpost hierbij was het compenseren van schade die in Noord-Holland vanwege verzakking 

zou ontstaan. In een onderzoekverslag uit 1983 zei de RIJP dat de maatregelen hiertegen 

                                              
45 F. Hartog, ‘Inpoldering van de Markerwaard: keuze tussen water en melk’, Leeuwarder courant (05-

09-1984). 
46 ‘Vissers en zeilers tonen op IJsselmeer tanden’, Trouw (28-04-1984). & Cajo Brendel, ‘Alle zeilen bij 

tegen polder Markerwaard’, Het Parool (30-04-1984). & ‘Zeilend protest tegen inpolderen’, NRC 
Handelsblad (30-04-1984). 

47 Zie bijvoorbeeld: J. Slomp, ‘Markerwaard is meer dan de moeite waard’, Trouw (12-11-1983). met 

de reacties: M. de Carpentier, ‘Markerwaard’, Trouw (17-11-1983). & M. Menschaar, ‘Markerwaard 

(2)’, Trouw (22-11-1983). En Hans Smit, ‘Markerwaard kost hoe dan ook geld’, Trouw (04-02-1984). 

met de reacties: B.S. van der Weide, ‘Markerwaard’, Trouw (08-02-1984)., Aad van Diepen, 

‘Markerwaard’, Trouw (13-02-1984). & K. Heijboer, ‘Markerwaard (2)’, Trouw (15-02-1984).  
48 Goverde, Macht over de Markerruimte, 321-322. 
49 ‘’Miljard tekort bij inpoldering Markerwaard’’, NRC Handelsblad (02-09-1983). 

Afbeelding 6: foto van het manifest te Hoorn. Op 

het bord is te lezen ‘Verboden in te polderen’. 

Afbeelding 7: Landbouwers demonstreren 

voor polder Markerwaard in Lelystad. 
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alleen al 160 miljoen gulden zouden kosten.50 De claim van de VBIJ werd al vier maanden 

later door hetzelfde RIJP tegengesproken. In hun onderzoek konden de investeringen in 30 

jaar worden terugverdiend. Er wordt hierin ook specifiek gewezen op de 40.000 manjaar 

werkgelegenheid en de 2500 permanent overblijvende arbeidsplekken.51 Opvallend is ook dat 

in beide artikelen over deze economische onderzoeken werd gezegd dat de regering snel een 

besluit zou nemen over de Markerwaard, een besluit waar uiteindelijk tot mei 1985 op gewacht 

moest worden.52 

Is het land het waard? 
Op 17 mei 1985 komt het kabinet Lubbers-I eindelijk met een besluit over de Markerwaard. Dit 

luidt: 

‘… dat ons land op den duur meer gebaat is bij een nieuw stuk land met verschillende functies 

en grote randmeren dan bij het handhaven van het gehele Markermeer als grootschalig 

binnenwater..’53 

Alhoewel het kabinet in principe duidelijk maakt voor de 

inpoldering te zijn, geeft het geen tijdspad voor deze 

inpoldering, aangezien er eerst aan drie voorwaarden moet 

worden voldaan voordat dit kan worden bepaald. Die 

voorwaarden zijn dat er voldoende maatschappelijke vraag 

moet zijn, dat de polder multifunctioneel is, en hij 

verantwoord kan worden gefinancierd.54 Vooral het eerste 

punt zou problematisch blijken aangezien in onderzoek uit 

hetzelfde jaar blijkt dat 57 procent van de Nederlanders 

tegen de Markerwaard is, iets dat in het besluit werd 

erkend.55 Desondanks waren er zeker nog vele 

voorstanders van de Markerwaard. Een deel van deze 

voorstanders dacht de oplossing te hebben voor een 

verantwoorde financiering: De private sector. 

 De eerste particuliere initiatieven om de 

Markerwaard in te polderen stamden al uit 1972, maar 

vanaf 1984 kwamen er meerdere initiatieven op gang.56 In 

dat kader stuurde een groep  ondernemers uit Almere en 

Lelystad een brief naar minister van Waterstaat Smit- 

                                              
50 Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken en Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, 

Geohydrologische aspecten bij de aanleg van de markerwaard (Den Haag 1983) 35. 
51 ‘’Rijk kan kosten Markerwaard terugverdienen’’, NRC Handelsblad (19-01-1984). 
52 ‘Verwacht wordt dat een definitief besluit over enkele maanden zal vallen’ in: ‘’Miljard tekort bij 

inpoldering Markerwaard’’, NRC Handelsblad (02-09-1983). & ‘Het kabinet wil dit jaar een 
principebesluit nemen over het al dan niet inpolderen van het Markermeer’ in: ‘’Rijk kan kosten 
Markerwaard terugverdienen’’, NRC Handelsblad (19-01-1984). 

53 Goverde, Macht over de Markerruimte, 343. 
54 Ibidem. 
55 Teule, The struggle for the Markerwaard, 101. & ‘Meerderheid tegen Markerwaard’, Het Parool (15-

02-1985). 
56 Voor de plannen uit 1972 zie bijvoorbeeld: ‘Vliegveld en drinkwaterbekken in kleine Markerwaard: 

regering krijgt plan voor tweede luchthaven’, Het Parool (23-06-1972). &  ‘Ontsteltenis over nieuw 
vliegveldplan’, Trouw (11-07-1972). 

Afbeelding 8: De advertentie van de Initiatiefgroep. 

Er staat duidelijk te lezen: ‘Elke Nederlander een 

procent erbij’ 
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Kroes.57 In lijn met de opkomst van privatisering rond dezelfde tijd wilden de ondernemers dat 

de Markerwaard als een onderneming werd gezien, waarbij de regering een van de 

aandeelhouders kon zijn. Het idee hierachter was dat door deze private (extra) financiering het 

argument dat er te weinig geld was zou wegvallen. Of, zoals de groep het zelf verwoordde: 

‘Als het rijk geen geld heeft, dan heeft het bedrijfsleven dat wel’.58 Het plan dat hierbij werd 

aangehouden was nog altijd de polder van 41.000 ha uit 1980 met een voornamelijk landbouw-

focus. In januari 1985 verenigde deze groep zich in de Stichting Initiatiefgroep Markerwaard 

(IGM).  

Op de kersverse stichting, en hun plan, kwam al snel kritiek die eigenlijk neer kwam op 

drie punten: Hoe kan dit project, dat de overheid niet rendabel acht, wel rendabel zijn voor 

particuliere beleggers? Willen we in tijden van landbouwoverschotten binnen de Europese 

Gemeenschap wel meer grond? En is het wel slim om zo’n groot project privaat te 

financieren?59 De IGM, die besefte dat de publieke opinie niet aan zijn kant stond, liet in 

februari 1985 in meerdere kranten advertenties 

drukken (zie afbeelding 8), waarin  erop werd gewezen 

dat de Markerwaard de laatste stap was in het plan-

Lely. Ook werd in de advertentie de oprichting van de 

Vereniging van Vrienden van de Markerwaard (VVM) 

aangekondigd, een vereniging die zich ging inzetten 

voor de komst van een Markerwaard.60 Ondanks dat 

de voorstanders van de Markerwaard steeds meer in 

de media te zien waren, was al snel duidelijk dat de 

regering niet zou doorgaan met de inpoldering. Op 12 

september 1986 besloot het kabinet niet over te gaan 

tot inpoldering in verband met het feit dat uit onderzoek 

was gebleken dat de regering met het huidige plan 1,7 

miljard gulden zou moeten bijdragen. Minister Smit-

Kroes benoemde hierbij wel specifiek dat het kabinet 

niet was teruggekomen op haar besluit uit 1985 en dat 

wanneer de verantwoorde financiering was gevonden, 

de inpoldering zeker nog door kon gaan.61 

Droogmakerij Westelijke Flevoland 
Na deze uitspraak van de minister, die bekend stond 

als grote voorstander van de inpoldering, maakt de 

IGM een nieuw plan, hopend dat dit wel aan de eisen 

kon voldoen.62 De Droogmakerij Westelijk Flevoland 

was een plan opgesteld door een stuurgroep (met 

                                              
57 ‘’Als het rijk geen geld heeft, wij wel’: ondernemers zien brood in inpoldering Markerwaard’, 

Leeuwarder courant (27-03-1984). 
58 Ibidem. 
59 Zie bijvoorbeeld: Hans Smit, ‘Markerwaard kost hoe dan ook geld’, Trouw (04-02-1984). & Reinoud 

Roscam Abbing, ‘Overheid moet zelf voor aanlegkosten van de Markerwaard opdraaien’, NRC 
Handelsblad (28-09-1985).& Reinoud Roscam Abbing, ‘Financiering is nog alles overheersende 
factor in discussie over inpoldering: verdeeldheid over Markerwaard blijft’, NRC Handelsblad (07-02-
1986). 

60 ‘Nieuw land: ruimte voor de toekomst’, NRC Handelsblad (26-02-1985). 
61 ‘Markerwaard zo goed als zeker van de baan’, Trouw (13-09-1986). & ‘Markerwaard blijft nog onder 

water’, NRC Handelsblad (15-09-1986). 
62 ‘Smit-Kroes pleit voor polder Markerwaard’, Trouw (27-04-1984). & ‘Smit oneens met program: VVD 

verdeeld over aanleg Markerwaard’, NRC Handelsblad (10-09-1985). 

Afbeelding 9: Een kaart van de Provincie Flevoland 

waarop het nieuwe plan ‘Westelijk Flevoland’ te zien is 
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dezelfde naam, afgekort DWF) bestaand uit vertegenwoordigers van het IGM, meerdere 

landbouworganisaties en de provincie Flevoland.63 Volgens het nieuwe plan zou er een kleine 

polder komen met een oppervlakte van 23.000 ha, terwijl voor de rest van het Markermeer 

(47.000 ha) een plan voor beheer als open water zou moeten worden opgesteld.64 Dit tweede 

punt is vooral interessant aangezien het ontbreken van een beheerplan voor open water al 

vanaf het begin een kritiekpunt was van de VBIJ. Ook werd er gereageerd op de kritiek rondom 

de overproductie van de landbouw. De nieuwe polder zou nog steeds een agrarisch karakter 

krijgen, maar zal nu vooral worden gebruikt voor bloembollentelers en pootaardappelentelers. 

In deze sectoren was geen sprake van een overschot, sterker nog: bloembollentelers en 

pootaardappeltelers hadden grote behoefte aan nieuwe grond.65 Het derde, en eigenlijk meest 

cruciale punt betrof de financiën. De Droogmakerij zou ongeveer 800 miljoen gulden kosten, 

compleet gefinancierd via particuliere investeringen. Volgens de berekeningen zou de 

complete polder maximaal 1,5 miljard gulden opleveren.66 De DWF leek te hebben geleerd 

van de voorgaande poging van de IGM en had een plan opgesteld met een duidelijk doel, dat 

ook rendabel zou zijn.  

Minister Smit-Kroes lijkt in eerste instantie erg enthousiast en geeft ex-minister Van 

Aardenne opdracht onderzoek te doen of dit plan inderdaad financieel mogelijk is. Het leidt al 

snel tot een reactie van 21 organisaties die tegen de inpoldering zijn. Hierbij wordt gewezen 

op dezelfde punten als voorheen: inpoldering schaadt het milieu, is gevaarlijk voor het 

drinkwatervoorziening en is financieel gezien riskant. Op de nieuwe inrichting van de polder 

zijn de organisaties kort: deze is onnodig.67 Een zelfde twijfel was er ook bij andere ministeries 

die zich zorgen maakten over onvoorziene kosten, de werkelijke vraag naar de landbouwgrond 

en de risico’s van het project.68 Toch komt uit het rapport van Van Aardenne, op een aantal 

kleine wijzigingen na, een positief oordeel 

rondom de Droogmakerij en concludeert hij 

dat private financiering zeker mogelijk is.69 

Toch is, zoals al bekend is, ook deze polder 

er niet gekomen. 

 In 1989 zijn er nieuwe verkiezingen in 

Nederland. Alhoewel de Markerwaard niet 

meer zo’n groot thema was als in 1981, 

hadden de meeste partijen het wel 

opgenomen in hun verkiezingsprogramma. 

De regeringspartij CDA was voor, terwijl de 

VVD zich stil hield over de kwestie. Alle 

andere partijen, op de RPF na, waren tegen 

                                              
63 Erfgoedpark Batavialand, Archief M. Spierings (857) [hierna afgekort als: Archief M. Spierings], doos 

6,  Persbericht provincie Flevoland 17 november 1987. 
64 Archief M. Spierings, doos 6,  Persbericht provincie Flevoland 17 november 1987. & ‘’Markerwaard 

deels droog’: bedrijven en provincie lanceren nieuw plan voor kleine polder’, Het Parool (18-11-
1987). 

65 Archief M. Spierings, doos 6, Rapportage marktonderzoek droogmakerij in Westelijk Flevoland, 

1988. 
66 Archief M. Spierings, doos 6,  Persbericht provincie Flevoland 17 november 1987. De kosten van de 

droogmakerij stegen al snel naar 850 miljoen gulden: idem.,  flyer over de Droogmakerij Westelijk 
Flevoland: ‘Uniek eiland in ’t hart van Nederland’, 1988. 

67 ‘Markerwaard is ook klein te duur: milieugroepen kraken nieuw plan’, Het Parool (03-11-1988). 
68 ‘Ministeries zetten vraagtekens bij Markerwaard’, Het Parool (11-02-1989). 
69 ‘Inpolderen deel Markermeer kan door private financiering’, NRC Handelsblad (17-03-1989). 

Afbeelding 10: De achterkant van de folder ‘Uniek eiland in ’T hart van 

Nederland’ bedoelt om steun te verkrijgen voor de droogmakerij. 
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de inpoldering.70 Uiteindelijk zouden het CDA en PvdA het nieuwe kabinet Lubbers-III vormen, 

waarbij minister Smit-Kroes werd vervangen door minister Maij-Weggen. In het jaar daarop, in 

november 1990, kwam de RARO met een advies over de droogmakerij, nog aangevraagd door 

minister Smit-Kroes: 

‘Het advies van de raad is zeer terughoudend. ……………. De Raad is van mening dat het de 

voorkeur verdient om pas tot aanleg van een polder in het Markermeergebied over te gaan 

wanneer de daadwerkelijke behoefte aan nieuwe land met het oog op functies, die een 

Markerwaardpolder kan vervullen, is gebleken en de geesten rijp zijn voor realisatie daarvan. ’71 

Een dag na het uitbrengen van dit advies trok de regering officieel het principebesluit tot 

inpoldering uit 1985 in. Het zou een beheerplan voor het IJsselmeer en Markermeer opstellen 

gebaseerd op open water.72 De Markerwaard was van de baan en de PvdA, al sinds 1977 

tegen, had haar doel behaald. De VBIJ kon ook opgelucht adem halen na 18 jaar van 

actievoeren. Ze bleven echter niet stil zitten en bleven hun oproep voor goed beheer van het 

Markermeer en IJsselmeer doorzetten. Het is een strijd die zij tegenwoordig, 50 jaar na de 

oprichting, nog steeds strijden, alhoewel nu onder een verkorte naam: IJsselmeervereniging.73 

Het einde van de discussie  
Alhoewel het nog tot officieel tot 2004 zou duren totdat de regering officieel geen ruimte in het 

Markermeer reserveerde voor een Markerwaard, komt in de praktijk in 1990 de Markerwaard-

discussie tot een einde, aangezien dat jaar ook de PKB-procedure officieel ten einde kwam. 

In de verkiezingen van 1994 en 1998 komt de Markerwaard al niet meer ter sprake.74 Ook de 

VVM en IGM lijken dit einde van de discussie te erkennen in de jaarvergadering van de VVM 

in 1991: 

‘Toen is besloten om de V.V.M.- en I.G.M.-activiteiten op een zacht pitje te zetten. Niet trekken 

aan een dood paard en niet streven naar publiciteit.’75 

Alhoewel de discussies dus in 1990 in grote lijnen ten einde kwam, waren de zeven jaar 

hiervoor een van de actiefste periodes van de discussie. Hoewel de oude tegenargumenten 

van milieu en inrichting bleven bestaan was er een duidelijk veranderde focus te zien richting 

financiën en een maatschappelijke noodzaak. Dit tweede punt was eigenlijk al een verloren 

zaak, gezien het feit dat al 57% van de Nederlanders tegen de polder was, toen de 

maatschappelijke noodzaak een regeringsstandpunt was. Ondanks dat er verschillende pro-

Markerwaard acties op gang kwamen, zoals de demonstraties en advertenties in de media, 

leken deze niet aan te slaan. De focus op ‘het werk afmaken’ en het creëren van 

werkgelegenheid leek niet samen te kunnen gaan met de torenhoge kosten, in een periode 

waar het kabinet extra op vermindering van de lasten lette. Het leidde er uiteindelijk toe dat de 

                                              
70 Lipschits, Isaac (red.), Verkiezingsprogramma’s 1989: bijeengebracht en van een register 

voorzien door prof. Dr. I. Lipschits (Amsterdam, 1989). 
71 Tweede Kamer 16/320 18, Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en 

Minister van Verkeer en Waterstaat, ‘Nota De ontwikkeling van het Markerwaardgebied’, 1990-1991, 
2 November 1980 2. 

72 ‘Kabinet ziet af van inpoldering Markermeer’, Trouw (03-11-1990). & ‘Markermeer wordt niet 
ingepolderd: Maij volgt advies Raad Waterstaat’, Het Parool (03-11-1990). 

73 Zie hun site op: https://ijsselmeervereniging.nl/  
74 Lipschits, Isaac (red.), Verkiezingsprogramma’s 1994: bijeengebracht door het 

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen te Groningen en van een register voorzien 
door prof. Dr. I. Lipschits (Meppel 1994). & Lipschits, Isaac (red.), Verkiezingsprogramma’s 1998: 
bijeengebracht door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen en van een register 
voorzien door prof. Dr. I. Lipschits (Meppel 1998). 

75 Erfgoedpark Batavialand, Archief R. de Wit (148), inv.nr. 6, Verslag 7e jaarvergadering Vereniging 
Vrienden van de Markerwaard, 2 november 1991. 

https://ijsselmeervereniging.nl/
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laatste jaren van de discussie lang waren, met veel uitstel van de regering en discussies vol 

met financiële getallen, terwijl het grootste deel van Nederland de plannen al niet meer 

steunde. In 1990 kwam, na 19 jaar discussie, de Markerwaarddiscussie ten einde. 

 

Conclusie  

Door de jaren heen van 1971 tot 1990 is veel veranderd in de Markerwaard-discussie. In de 

periode van 1971 tot 1979 zien wij een proces plaatsvinden waarbij de tegenstanders, 

grotendeels verenigd in de VBIJ, actie voeren om aandacht te krijgen voor de negatieve 

gevolgen van de Markerwaard. In tegenstelling tot de Rijksdiensten, die vooral bezig waren 

met de technische plannen rondom de inpoldering, focussen de tegenstanders zich op het 

ecologische aspect en werd de vraag gesteld of een polder wel nodig zou zijn. In tegenstelling 

tot een discussie binnen Waterstaat van ‘hoe’ werd er nu de vraag gesteld van ‘waarom’. De 

van oudsher machtige RIJP en de ZZW verloren hiermee langzaam hun steun, zeker in de 

publieke opinie. 

Tijdens de PKB-procedure is duidelijk te zien dat het de VBIJ lukt actie te voeren en 

veel tegenstanders weet te mobiliseren. De voorstanders van inpoldering lukte dit in veel 

mindere mate. De publieke opinie, tenminste degenen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, 

laat duidelijk van zich horen. Ook is in de kranten te zien dat aan een onderzoekverslag 

geschreven door de VBIJ hetzelfde waarde werd toegeschreven als aan onderzoeken van 

bijvoorbeeld de RIJP. Ook in het boek van Van Dissel werd erop gewezen dat de 

tegenstanders het nooit moeilijk hadden de argumenten voor de inpoldering te ontkrachten.76 

Wanneer de RARO dan met een erg verdeeld advies komt is het makkelijk voor de politiek om 

het besluit uit te blijven stellen. 

Vanaf 1983 is er duidelijk te zien dat voorstanders van de Markerwaard niet alleen meer 

in de media optreden, maar dat zij ook op zoek gaan naar oplossingen om de 

tegenargumenten te ontkrachten. De hoge kosten van aanleg zijn hierbij natuurlijk een 

hinderpaal. Toch probeerden de voorstanders, afgaande op de advertenties voor de 

Markerwaard en de oprichting van een pressiegroep als de VVM, de publieke opinie hun kant 

op te draaien. Dat dit een verloren strijd is geworden, was voor hen toen nog niet zichtbaar. 

Natuurlijk is het hierbij niet eerlijk om de voorstanders, met als boegbeeld de RIJP, de 

schuld te geven van het ‘falen’ van de Markerwaard. De regering was vanaf het begin 

onduidelijk over de plannen. Ze bleven met onderzoeken en de PKB-procedure de uiteindelijke 

beslissing voor zich uit schuiven waardoor de RIJP plannen die maar niet werden uitgevoerd 

moest blijven verdedigen. Hierbij kwam ook dat de RIJP anders moest gaan opereren 

aangezien het al met een inrichtingsplan moest komen. Nog  voordat de dijken gereed waren, 

iets dat zoals benoemd in de inleiding, bij de andere polders niet het geval was.77 

Wat is de waarde van het kijken naar deze discussie? Het lijkt een schoolvoorbeeld te 

zijn van het doorbreken van een beleidsmonopolie zoals vaker beschreven in beleidskundige 

literatuur. De RIJP en ZZW zijn hierbij degenen die, vanwege desinteresse en het beeld dat 

zij alleen de technische kennis hebben rondom de inpoldering, aanvankelijk een 

beleidsmonopolie hebben. In de jaren ’70 komt de VBIJ als nieuwe politiek figuur in het spel. 

Door middel van een nieuwe framing rondom natuur en het nut van de polder ontstaat er een 

opening in het beleidsmonopolie van de RIJP en ZZW. Doordat de VBIJ zelf rapporten gaat 

                                              
76 Van Dissel, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, 264 
77 Idem, 265. 
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produceren die haaks staan op wat de RIJP en ZZW beweren begint er twijfel onder het publiek 

en in de politiek te ontstaan over de noodzaak van de nieuwe polder.78 De twijfel zorgde voor 

meer onderzoeken en uitstel wat uiteindelijk, 17 jaar nadat de VBIJ het ‘plan Waterlely’ 

publiceerde, leidde tot het einde van de Markerwaard. 

 

Van 1990 tot nu 
Het feit dat in 1990 de tegenstanders de politieke strijd hadden gewonnen betekende niet dat 

de plannen compleet zijn verdwenen. Zeker nu Nederland kampt met woningnood zijn er in de 

media meerdere oproepen van architecten en stedenbouwkundigen om toch te gaan 

inpolderen.79 Hierbij komt natuurlijk dat sinds juli 2020 al 12,5 vierkante kilometer grond is 

herwonnen doormiddel van de aanleg van de Markerwadden. Deze eilanden zijn deel van een 

natuurarchipel dat in totaal 10.000 

ha zal beslaan, een kwart van het 

oppervlakte van de 41.00 ha grote 

Markerwaard. Alhoewel de RIJP 

en ZZW ten tijd van de 

Markerwaard-discussie moeilijk 

overweg leken te kunnen met de 

vraag wat het concrete nut was 

van de polders had de directeur 

van Natuurmonumenten meteen 

een antwoord op dezelfde vraag 

over het archipel: ‘Dat de 

kroeskoppelikaan hier straks zit.’80 

Hoe de tijden veranderen. 

 

  

 

  

                                              
78 De bestuurskundige concepten komen uit: Paul Cairney, Understanding public policy: theories and 

issues (London 2011) 147-148. 
79 Henk Licher, ‘Opinie: ‘Droogleggen deel Markermeer nodig voor oplossen woningtekort’, Het Parool 

(13-09-2021) van: http://www.parool.nl geraadpleegd op 14-12-2021 & Edwin Timmer, ‘Op zoek naar 
ruimte: Markerwaard, 40.000 hectare vruchtbare grond voor het grijpen’, De Telegraaf (23-08-2020) 
van: https://www.telegraaf.nl geraadpleegd op 14-12-2021. 

80 Hakkenes, Polderkoorts, 367. 

Afbeelding 11: De 7 Markerwaddeneilanden in hun complete vorm. 

Totale grootte van 1300 hectare. 

http://www.parool.nl/
https://www.telegraaf.nl/
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