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         Lelystad, 18 november 2015 

 

Geachte leden van de Commissie Duurzaamheid, 

 

Zoals iedereen hier in de zaal weet, zijn Flevoland en Lelystad sinds hun ontstaan onlosmakelijk 

verbonden met het water. In het bijzonder met de aangrenzende meren, het Markermeer en het 

IJsselmeer, die landelijk en zelfs internationaal bekend zijn vanwege hun omvang en hun 

geschiedenis. Deze zoetwatermeren bieden geweldige mogelijkheden voor verschillende soorten 

van ontwikkeling, maar in het bijzonder voor de ontwikkeling van watersport.  

Watersport is een vorm van sport, waarbij de beoefenaar met en in de elementen van de natuur 

bezig is met een passie, waarin hij of zij plezier, uitdaging en vrijheid vindt. Verder is watersport 

naast een sport ook een hobby, een vorm van recreatie en een vorm van toerisme. Het is dan ook 

niet voor niets, dat de provincie Flevoland al jaren geleden heeft besloten om watersport als 

speerpunt te benoemen. 

Echter, tot op heden is de watersport aan het Markermeer en IJsselmeer in Flevoland beperkt 

gebleven tot voornamelijk de zeilsport. Slechts een handje vol windsurfers, kitesurfers, kanoërs en 

Stand Up Paddlers (ook wel SUP’ers genoemd) hebben op bijna onverantwoorde plekken het 

Markermeer en het IJsselmeer in Flevoland weten te betreden.  

 

In de andere aangrenzende provincies zijn deze ‘kleine’ watersporten al wel ontwikkeld; in Noord-

Holland onder andere bij Enkhuizen, Andijk, Schellinkhout, Mirns, Hoorn en Muiderberg en in 

Friesland bij Kornwerderzand, Makkum, Workum, Hindeloopen, Stavoren en Lemmer. Gelukkig is 

windsurfen en sinds kort ook kitesurfen enigszins mogelijk en nu ook toegestaan in Flevoland, en wel 

bij Almere en Urk.  

Alleen alle bovengenoemde plaatsen hebben niet, wat een écht goede watersportlocatie zou 

kunnen en moeten bieden. 

 

Wat maakt dan een locatie een ideale watersportlocatie voor windsurfen, kitesurfen, kanoën en 

SUP’en?   

Stichting Hoekipa Dijk, ontstaan uit het initiatief “Een Dijk van een Idee” van de provincie en 

bestaande uit windsurfers, kitesurfers, kanoërs en SUP’ers heeft zich de afgelopen twee jaar met 

deze vraag bezig gehouden.  

Een ideale watersportlocatie is ten eerste ruim, zowel op het water als op de kant. Veiligheid is 

namelijk een van de belangrijkste aspecten als het om ‘kleine’ watersporten gaat.  

Voor de veiligheid is het tevens van belang, dat de toegang tot het water groot genoeg is en geen 

scherpe obstakels bevat.  

Voor de windsporten kitesurfen en windsurfen is het verder van essentieel belang, dat er gesurft kan 

worden met de meest voorkomende windrichtingen.  

Ook is open water, dus zonder obstakels en begroeiing rondom belangrijk voor een constante en 

gemiddeld harde wind.  

Diep water zorgt voor hoge golfslag en minimale last van waterplanten.  
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Voor de bereikbaarheid van de locatie voor watersporters uit alle uithoeken is een centraal gelegen 

plek in Nederland belangrijk.  

Tot slot geldt uiteraard voor een ideale watersportlocatie, dat de natuur en de omgeving geen 

overlast ondervindt van het spektakel op het water.  

 

En waar vinden we een dergelijke locatie? Juist! Hier in Lelystad! 

Het Markermeer bij Lelystad heeft alle potentie om zo’n ideale watersportlocatie te worden.  

 

De organisator van het Nederlands Kampioenschap windsurfen had dit al jaren geleden ontdekt; al 

vier jaar op rij vormt het Markermeer bij Lelystad het toneel van de Nederlandse windsurftop zelfs 

zónder dat er een degelijke toegang tot het water bestond!  

 

De enige, beperkende factor op dit moment bij de locatie in Lelystad is die toegang tot het water; 

een strand van de juiste afmetingen zal deze hindernis onmiddellijk wegnemen en zal Lelystad en 

Flevoland in één klap op de internationale watersportkaart zetten. 

 

Het plan om een watersportstrand bij Lelystad te realiseren wordt daarom ook ondersteund door 

Nederlands grootste organisaties op watersportgebied, zoals het Koninklijke Nederlandse 

Watersport Verbond (KNWV), de Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) en de Toeristische Kano 

Bond Nederland (TKBN). Maar ook Rijkswaterstaat, de Natura 2000-afdeling van de provincie, 

Natuurmonumenten en Stichting ’t Blauwe Hart omarmen het plan om juist bij Lelystad een strand 

te creëren voor watersporters. 

 

Geachte leden, wij van Stichting Hoekipa Dijk willen u er bij deze, als zeer ervaren watersporters en 

met ondersteuning van Nederlands grootste organisaties op het gebied van de watersport,  

nadrukkelijk op wijzen, dat de locatie in kwestie UNIEK is in Nederland en voor omringende landen.   

 

U zult met dit strand watersporters en toeristen aantrekken uit héél Nederland, uit Duitsland, België, 

Frankrijk, jonge en oude watersporters, mannelijk en vrouwelijk, van amateurs tot wereldtoppers; 

de potentie van deze locatie kent geen grenzen! 

 

 

 

 


