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Om te voorkomen dat de huidige natuurwaarden en de daarmee samenhangende 
recreatieve waarde van het gebied afnemen, is de TBES  (Toekomst Bestendig 
Ecologisch Systeem) ontwikkeld. Dit voorziet in een duurzaam  en robuust 
ecologische systeem, dat niet alleen voldoet aan de eisen gesteld vanuit Natura 
2000 maar ook bestand is tegen  de stedelijke druk uit de omgeving. 
 
De keuze voor TBES kent een belangrijke juridische achtergrond. Op basis van de 
TBES kunnen er in het Natura 2000 gebied activiteiten uitgevoerd worden, die 
juridisch houdbaar blijven  in het licht van de Natuurbeschermingswet en de 
Europese regelgeving. De TBES moet zorgen voor 'ontwikkelruimte'  in het Natura 
2000-gebied Markermeer - IJmeer. 
 
In het TBES kader wordt voor de Lepaarplassen  een vooroever van 300 ha 
aangelegd. De kosten hiervoor bedragen 60 miljoen Euro. 
De vooroever zal bestaan uit: zandplaten, slikken, waterplantveld, rietmoeras en 
een vispassage. Kortom, het natuurgebied de Lepelaarplassen wordt verrijkt met 
een  Waddengebied, hetgeen de flora en fauna in het gebied nog specialer zal 
maken. 
 
De Vooroever zal bijdragen aan twee van de vier ecologische vereisten voor het 
TBES (Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem)te weten: 
- Overgangszones tussen land en water. 
-Versterken ecologische relaties. 
 
M.b.t. de recreatie te water en aan de kust wordt het volgende gesteld: 
- Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en daarnaast het groeiende 
inwonersaantal in het gebied, zal de recreatieve druk op het gebied sterk 
toenemen. Dit terwijl het recreatieve aanbod thans al achterblijft bij de behoefte.  
- Het is van belang om nieuwe vaardoelen te creëren en beschutte ankerplaatsen 
te realiseren. 
 
In het eindrapport toerisme en recreatie Markermeer - IJmeer (augustus 2011) 
wordt verslag gedaan van de plannen voor toerisme en recreatie van de 
verschillende gemeenten.  
Almere heeft de volgende zaken ingebracht: Waterfront Almere, Rustige horeca, 
kleine vaarrecreatie bij Gemaal de Blocq van Kuffeler, uitbreiding van het aantal 
hotelbedden met 2000. 
Verder geeft het rapport mogelijkheden voor het gehele gebied: 11 jachthavens 
uitbreiden en 9 nieuwe jachthavens. 
 
Gezien deze ontwikkelingen en de mogelijkheden die de havenkom van het 
Oostvaardersdiep heeft, lijkt het noodzakelijk de beschikbare ruimte te reserveren 
voor activiteiten in het kader van Recreatie en Toerisme.  
Eigenlijk de bestemming die het gebied altijd heeft gehad. (zie de vorige 
structuurvisie en de concept planvorming Gemeente Almere van 2004) 



 
 
Bronnen:  
- Eindrapportage Markttoets en economische impact toerisme & recreatie 
Markermeer- IJmeer (augustus 2011). 
- Naar een Toekomstbestendig Ecologische Systeem, optimalisatierapport 
Werkmaatschappij Markermeer - IJmeer versie 2.0, nov 2011. 
- Uitwerking vooroever Lepelaarplassen, Werkmaatschappij Markermeer - IJmeer, 
okt 2011.	  


