
Viskringloop  genomineerd

De VisKringloop in de Wieringermeer (naast het Robbenoordbos) is genomineerd voor de Arie Keppler prijs.
Een tweejaarlijkse prijs die als doel heeft om beleidsontwikkelingen en gerealiseerde projecten in beeld te
brengen.
Projecten die een voorbeeld stellen op het gebied van:

• Architectuur;
• Stedenbouw;
• Landschap;
• Erfgoed.

MOOI Noord-Holland reikt de prijs uit  en heeft 12 ontwikkelingen genomineerd waaronder 1 in Hollands
Kroon:  de  VisKringloop.  Dit  is  een  paai-  en  opgroeiplaats  voor  vissen.  Door  de  aanleg  hiervan  en  de
vispassages is een ecologische verbinding gecreëerd tussen het Amstelmeerkanaal (met in het verlengde
het IJsselmeer en de Waddenzee) en het watersysteem van de Wieringermeer met het Robbenoordbos.

De VisKringloop is een project van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Het project is bijzonder om de volgende redenen:
• In plaats van versnipperde natuurvriendelijke oevers, heeft HHNK gekozen voor een unieke geïntegreerde 

paai- en opgroeiplaats voor vis.
• Landschapsarchitectuur, kunst en ecologie zijn volledig verweven. Het in samenhang ontwikkelen van hoge

natuurwaarden, artistiek ontwerp én maximale functionaliteit  (watersysteem, beheer, ecologische variatie,
visverbindingen) zorgt voor een sterk beeld, zonder concessies.

• Het vormt een uniek leefgebied voor vissen én een eigentijds ‘landmark’, passend bij het karakter van de 
Wieringermeerpolder.
Het project laat zien dat het inpassen van functies kwaliteit kan opleveren, dat ecologie een helder ontwerp 
kan hebben en dat land-art ecologisch kan zijn.

• Het gebied is door het introduceren van een sterke vormentaal en observatietoren deels openbaar 
geworden. (Dit was eerst niet de bedoeling.)

• Door het project worden verschillende watersystemen ecologisch met elkaar verbonden en wordt de 
waterkwaliteit verbeterd.

Een initiatief van LADA
De Viskringloop is door een initiatief van LADA op de huidige locatie aangelegd. Het oorspronkelijke plan
was  een  waterberging  gecombineerd  met  een  paaigebied  voor  vissen  dat  midden  in  agrarisch  gebied
gepland was. Een keuze die veel weerstand opriep in agrarische kringen. Ook LADA vond het een foute
keuze en kwam met een alternatief voorstel. Aanleg van nieuwe waterberging dient te gebeuren aansluitend



aan  bestaande  natuurgebieden  om zo  een  versterking  van  natuurwaarden  te  verkrijgen.  Ons  fractielid
Marinus Hovius kwam met het voorstel om het voormalig baggerdepot aan te wijzen als locatie waardoor
een combinatie met het Robbenoordbos en Amstelmeerkanaal mogelijk  werd.  Dit  werd met het college
besproken om als alternatief aan te dragen bij het Hoogheemraadschap dat er uiteindelijk mee instemde. De
motivatie van het Hoogheemraadschap gekozen te hebben voor een geïntegreerde paai-en opgroeiplaats
voor vis in plaats van versnipperde natuurvriendelijke oevers, vloeit voort uit de visie die LADA heeft op
ontwikkeling van  nieuwe natuur. 
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