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Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 
in het bijzonder de woordvoerders voor – en de leden van  
de vaste kamercommissies van Verkeer en Waterstaat,  
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en  
Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. 
 
 
         Uitdam, 29 september 2009 
 
Geachte leden van de Tweede Kamer, 
 
 
Bij deze bieden wij u namens de Stichting De Kwade Zwaan de petitie “Houd het IJmeer 
Open” aan, tezamen met de handtekeningen van 21.514 medestanders. 
Vooralsnog op 16 oktober zal het kabinet de zogeheten RAAM-brief aan u aanbieden, 
waarmee nog in 2009 een principebesluit genomen moet worden over de mogelijke 
ontwikkelingen van Almere en over een verkeersverbinding door het IJmeer. 
 
Wij richten ons tot u als onze gekozen volksvertegenwoordigers om in overeenstemming met 
de u opgedragen taak de stem van de burgers van Nederland in deze zaak te laten horen. Het 
gaat hierbij niet alleen om een handjevol bewoners van de Waterlandse kust. Uit heel 
Nederland hebben wij steun gekregen om de weidsheid en openheid van het IJmeer te 
beschermen.  
Op 20 juni jongstleden hebben negentien organisaties aan Tweede Kamer en kabinet het 
Pamflet van Pampus aangeboden. Hieronder waren niet alleen milieu- en natuur-
beschermingsorganisaties, maar ook organisaties op het gebied van watersport en 
sportvisserij, landbouw- en recreatieondernemers, de bruine vloot, heemschut en 
cultuurhistorie (bijlage 1, Pamflet van Pampus met foto’s manifestatie).  
De gemeenten, gelegen in de regio Waterland en aan de kust van de Gooi- en Vechtstreek 
hebben zich in een regiovisie uitgesproken tégen buitendijks bouwen in het IJmeer. 
Provinciale Staten van Noord Holland heeft dit eveneens gedaan in een met ruime 
meerderheid aangenomen motie (bijlage 2, M 9-1/22-06-09).  
 
In de petitie verzoeken wij u uw standpunt te bepalen en te kiezen: 
- voor handhaving van de juridisch beschermde status van het IJmeer; 
- voor verbeteren van de natuurkwaliteit; 
- voor woningbouwalternatief binnendijks in Flevoland; 
- voor behoud van de open ruimte; 
- tegen een verkeersbrug over het IJmeer. 
 
In deze brief bieden wij u de argumenten en de onderbouwing daarvan aan. Wij volgen 
hieronder de volgorde van de petitie.  
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handhaving van de juridisch beschermde status van het IJmeer 
Nederland is door haar ligging een belangrijk rust- en fourageergebied op de trekroutes van de 
Europese watervogels uit het hoge Noorden. Samen met de Waddenzee vormt het 
IJsselmeergebied een essentieel onderdeel van de zogeheten ecologische hoofdstructuur, 
waarin natuurgebieden met elkaar verbonden zijn. Hierlangs kunnen populaties contact met 
elkaar houden  en zich verplaatsen. Met het oog op de verandering van klimaat is het van 
groot belang voor de biodiversiteit dat beschermde populaties flexibel zijn en kunnen 
migreren met de klimaatsveranderingen. Een film als Travelling Birds uit 2002 van de Franse 
cineast Jacques Perrin laat zien dat barrières opgeworpen door verstedelijking en 
industrialisatie soms maken dat beschermde soorten gedoemd zijn uit te sterven.  
In het kader van Natura 2000 is het IJmeer aangewezen als beschermd natuurgebied. In een 
Natura 2000-gebied geldt een nee-tenzij regime, dat wil zeggen dat er in principe niets gedaan 
kan worden dat de ecologische functie van het gebied aantast. Buitendijkse bouw is in dat 
kader niet toegestaan. Als nieuwe projecten en plannen significante effecten op de 
ecologische functie kunnen hebben, dan is het alleen onder strikte voorwaarden geoorloofd 
dergelijke ingrepen toe te staan.  
Almere heeft voor haar uitbreidingsplannen voor een juridisch zeer risicovolle weg gekozen. 
De plannen zijn gebaseerd op de gedachte dat er wèl gebouwd mag worden in de speciale 
beschermingszone van het IJmeer als er maar voldoende gecompenseerd wordt door nieuwe 
natuur te ontwikkelen. Dit wordt gebracht als een “integrale” of  “natuurinclusieve” 
benadering (bijlage 3, Nieuwsspecial Markermeer – IJmeer, april 2009).  
Wat men in feite doet is “salderen”. De saldobenadering is hier echter niet reëel omdat het 
toetsingskader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn erdoor wordt omzeild. Het 
probleem is dat bestuurders elkaar wijsmaken dat het juridisch wèl kan. De VROM raad heeft 
echter al in mei 2006 haar twijfel uitgesproken op basis van advies van de Landsadvocaat 
(bijlage 3a, briefadvies Noordvleugel, VROM raad 23 mei 2006, p.10) 
Compensatie komt volgens het toetsingskader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn 
namelijk pas aan de orde als er aantoonbaar geen alternatieven zijn en er sprake is van een 
dwingend maatschappelijk belang (bijlage 4, Notitie Juridische aspecten, zie ook 4b, 
Volkskrant 10 juli 2009). Het gaat daarbij bovendien om functionele compensatie, dat wil 
zeggen om herstel, respectievelijk verbetering van de oorspronkelijke ecologische functie. Dat 
wil bijvoorbeeld zeggen dat water meestal met water gecompenseerd moet worden. Zo vindt 
de Europese commissie in het geval van de Westerschelde dat er nieuw water gecreëerd moet 
worden, zoals ook eerder was voorgesteld, door ontpoldering.  
Twee recente voorbeelden uit Polen en Italië illustreren hoe het werkt. Omdat er voldoende 
alternatieve tracee’s waren om het internationale vrachtverkeer naar Estland, Letland en 
Litouwen buiten de stad Augustow om te leiden, werd de Poolse overheid door de Europese 
commissie gedwongen af te zien van de geplande aanleg van een weg dwars door de 
beschermde Rospuda vallei heen (bijlage 5, European Commision takes Poland to court to 
protect threatened wildlife habitats, IP/07/369, 21/03/2007). De Italiaanse overheid kreeg 
daarentegen wèl toestemming om een dijk in de lagune van Venetië aan te leggen om de 
historische binnenstad en haar kunstschatten tegen de stijging van het water te beschermen. 
 
In het algemeen maken wij burgers ons ernstig zorgen over de natuurbescherming in 
Nederland. In de strijd om de ruimte, waarbij het behoud van natuur moet worden afgewogen 
tegen andere belangen, moet de natuur het al te vaak afleggen, zo blijkt uit onderzoek van de 
Algemene Rekenkamer. Knelpunten ontstaan als te weinig richting en ondersteuning gegeven 
wordt aan de lagere overheden als het gaat om de uitwerking van het rijksbeleid en ook is er 
nauwelijks sprake van handhaving en toezicht. (bijlage 6, Bescherming van Natuurgebieden, 
rapport van de Algemene Rekenkamer, 31074, 21 juni 2007, p.9).  
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Wij verzoeken u, juist bij grote projecten als deze, erop toe te zien dat het ministerie van 
VROM en het ministerie van LNV, beiden verantwoordelijk voor de naleving van de 
Europese natuurbeschermingsrichtlijnen, deze doeltreffend handhaven en realiseren. 
 
verbeteren van de natuur kwaliteit 
Los van alle bouwplannen heeft de Nederlandse overheid de verplichting op zich genomen de 
natuurwaarden van het IJmeer en Markermeer in stand te houden. Europa draagt daar 
overigens ook een substantieel bedrag aan bij, dat via de provincies wordt verdeeld.  
Wij ondersteunen de voorstellen om de natuurwaarden van het IJmeer te verbeteren. De 
natuur van het IJmeer en Markermeer staat inderdaad onder grote druk nu de bouw van IJburg 
vordert en er nog heel wat uitbreidingen in de pijplijn zitten (bijlage 9, Eindrapport 
Monitoring ROM IJmeer, RIZA Rapport nr. 2005.017, samenvatting en conclusies, p.11-19).  
Het slibprobleem wordt echter schromelijk overdreven door de voorstanders van de Almeerse 
bouwplannen. De vissers spraken altijd al van tijden met “zwaar” water. Dat is water met 
zwevend slib van de kleibodem van het Markermeer. Aan de Waterlandse kant is het water 
het afgelopen decennium in feite schoner en helderder geworden en hebben de kranswier-
velden en het fonteinkruid, voedsel voor de wilde zwanen en andere plantenetende 
watervogels, zich aanzienlijk uitgebreid. Het is van belang dat ook de stand van de 
driehoeksmossel, het voedsel voor duikeenden als kuifeend en tafeleend, beiden 
kwalificerende soorten van het IJmeer, met name ter plaatse van de kust van Almere goed 
wordt onderzocht (bijlage 7, kaart uit Toekomst voor de Natuur in Markermeer en IJmeer 
Haalbaarheidstoets, p.110, zie ook bijlage 9). Het verplaatsen van een mosselbank kost 
immers vele miljoenen, die nu al nodig zijn voor de compensatie van het nog te bouwen 
IJburg tweede fase. 
Wij verzoeken u er op aan te dringen dat voldoende middelen naast de Europese bijdrage, 
beschikbaar worden gesteld om aan de instandhoudingsverplichting te voldoen. Daarnaast is 
het van groot belang voor het vertrouwen van de burgers in de politiek, dat er een 
onafhankelijke monitoring komt van de ecologische effectiviteit van de plannen voor de 
natuurontwikkeling in het IJmeer en Markermeer, zodat die meer zullen worden dan alleen 
een dekmantel of excuus om te mogen bouwen. 
 
woningbouwalternatief binnendijks in Flevoland  
Wij begrijpen de wens om Almere te laten doorgroeien zodat het een echte stad wordt met een 
meer diverse bevolkingssamenstelling en niet een verzameling van wijken. De vraag is wát er 
gebouwd moet worden om die ‘betere’ bevolkingsgroepen aan te trekken. In de visie van de 
RO-wethouder van Almere Adri Duivesteijn in elk geval niet nog meer van de betaalbare 
eensgezinswoningen met tuin, waarmee Almere de afgelopen 30 jaar groot is geworden, maar 
ruime villa’s in het Oosten en luxe appartementen in hoogbouw met een grootstedelijk 
karakter in het Westen en mogelijk liefst 5000 woningen ìn het IJmeer.  
Uit een onderzoek in opdracht van het Bouwfonds Ontwikkeling blijkt er daarentegen vooral 
behoefte te zijn aan laagbouw en wordt becijferd dat Duivesteijn’s plannen voor een 
grootstedelijk Almere volstrekt niet marktconform zijn (bijlage 8, Almere op de tweesprong, 
Bouwfonds Ontwikkeling, 17 augustus 2009).  
Het is nog maar de vraag of dergelijke luxe appartementen die niet in Amsterdam liggen en 
dure waterwoningen buiten het Gooi, wel verkoopbaar zijn. Nu al leurt Almere in Naarden en 
Bussum met onverkoopbare woningen en bouwkavels. Het ligt meer voor de hand eerst de 
nog niet voltooide plannen zoals IJburg en de Zuidas van Amsterdam af te maken, alvorens 
een nieuwe, grootstedelijke vlucht naar voren te nemen.  
Vanuit het gezichtspunt van veiligheid zijn aan buitendijks bouwen extra kosten verbonden; 
niet duidelijk is wie deze extra kosten betaalt. Sinds de overstromingen in de rivierbedding 
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van de Maas en Waal in 1993 en 1995 staat de overheid niet meer garant voor schade ten 
gevolge van wateroverlast in buitendijks gebied en voor de veiligheid van de buitendijkse 
bewoners. Buitendijks bouwen is aanzienlijk duurder dan binnendijks bouwen. Het water van 
het IJmeer is vier meter diep voor de kust van Flevoland.  
In ieder geval gaat de natuur niet “betaald” worden uit deze buitendijkse plannen. Onduidelijk 
is hoe de financiering  voor buitendijks bouwen wèl wordt geregeld en wie uiteindelijke 
betaalt voor de extra benodigde voorzieningen (bijlage 10, review op het ontwerp Nationaal 
Waterplan van het Nationaal Planbureau voor de Leefomgeving, p.32-33).  
Als actiegroep hebben wij naar alternatieven voor de buitendijkse bouwplannen van Almere 
gezocht en diverse, zeer uiteenlopende alternatieven onder ogen gekregen. Almere kan unieke 
en veilige water-woonmilieus in Almere creëren door de dijk naar binnen te verleggen. Dit 
gebeurt in het Toekomstbeeld Nationaal Waterpark IJmeer en Markermeer van de Groene 
Noordvleugelpartijen (bijlage 11,  Nationaal Waterpark IJmeer en Markermeer, zie digitaal 
de brochure SAMM inzending LelyNatuur en Waterpark) die wij expliciet onder u aandacht 
willen brengen. Dit alternatief is ontwikkeld door de gezamenlijke milieu- en natuur-
beschermingsorganisaties en kan op veel draagvlak rekenen.  
Zonder er direct een oordeel over uit te spreken, willen wij ook andere alternatieve plannen 
noemen zoals de visie van de duurzame pyramidestad van Aart Breed (bijlage 12, Steden van 
de Toekomst) of het ontwerp van Marlies van der Maarel, waarin het water naar binnen 
gehaald wordt. Nog een voorbeeld van binnendijkse bouwmogelijkheden in Flevoland zelf is 
het plan Buitenvaart ontwikkeld in opdracht van de glastuinbouwondernemers van Almere, 
waarover dit najaar een rapport verschijnt. Hierin kunnen vele duizenden woningen 
gerealiseerd worden en kan ruim 100 hectare milieubelastende glastuinbouw worden 
gesaneerd.  
Er zijn dus meerdere reële alternatieven voor het buitendijks bouwen, aangedragen vanuit 
geheel verschillende belangen. Wij burgers vinden het erg belangrijk dat er tegenwicht komt 
tegen de lobby uit Almere en dat alternatieven uit andere hoek serieus onderzocht en 
onafhankelijk in de besluitvorming meegewogen worden.  
 
behoud van de open ruimte 
Voor alle critici is het van groot belang dat de open ruimte van het IJmeer en Markermeer als 
waardevol landschap en natuurgebied in de sterk verstedelijkte metropoolregio Amsterdam 
wordt behouden. Het is immers het “groen/blauw om de hoek” voor de stadsbewoners van 
zowel Amsterdam als Almere, waar men van de rust en ruimte kan genieten.  
De betekenis hiervan is niet alleen subjectief. De aanwezigheid van natuur- en 
recreatiegebieden dichtbij de stad wordt hoog gewaardeerd en is een belangrijke factor die 
bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Groene/blauwe ruimte is 
ook van belang voor de gezondheid, zowel in fysiek als psychisch opzicht. Natuur heeft een 
herstellend potentieel, bijvoorbeeld voor de reductie van stress, zoals de gezondheidsraad in 
een rapport van 2004 vaststelde. Dit wordt in de wetenschappelijke literatuur steeds meer 
ondersteund (bijlage 13, Mabelis & Maksymiuk 2009).   
Het is bepaald niet onzinnig om in een dichtbevolkt land als Nederland zuinig te zijn op de 
schaarse openheid, en ruimte te behouden om adem te halen (bijlage 14, Lijden aan de Leegte, 
Frieda van Diepen-van Oosten, Uitdam 12 oktober 2006). Stedelingen kunnen nu nog snel het 
hazenpad nemen en met de stad in de rug wandelend, fietsend, met de kano of op skeelers een 
open horizon zien. Maar ook andere mensen zoals congresbezoekers en toeristen uit het 
buitenland kunnen dichtbij Amsterdam het “oer-Hollandse” gevoel ervaren. Het licht dat door 
onze 17de eeuwse schilders wereldberoemd is geworden, ontleent zijn schoonheid en 
levendigheid aan de weerspiegeling van de hemel in het vele water dat wij gelukkig nog 
steeds hebben.  
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“Less water can mean less reflection – the mirror, as it were, may be smaller – but it is still 
there, penetrating the mind and spirit and charging everyone’s power of observation.” (bijlage 
15, Dutch Light, holland herald 2008) 
 
tegen een verkeersbrug over het IJmeer 
Het is de vraag of een groot infrastructureel project als een nieuwe OV-verbinding door het 
IJmeer opportuun is, al dringt de voorzitter van de vroegere commissie, die de Betuwelijn 
moest beoordelen daar sterk op aan. Volgens het Centraal Planbureau zal het nauwelijks files 
schelen en zou het zo’n vijf miljard gaan kosten (bijlage 16, De Telegraaf 26 juni 2009).  
Volgens Ir. Ad Toet, directeur van het Koninklijk Nederlandse Vervoer (KNV), wijzen 
toekomstscenario’s in de richting van minder groei van personenvervoer dan verwacht 
(bijlage 17, Nederlands Vervoer nr.7, september 2009, p. 20-21).  
Een nieuwe OV-verbinding door het IJmeer is niet alleen ongewenst, maar is ook onnodig 
voor het verbeteren van het openbaar vervoer tussen Amsterdam en Almere. Dit wordt 
aangetoond in de verkeersstudie uitgevoerd door Milieudefensie, Natuur en Milieu Flevoland, 
Milieufederatie Noord Holland en Milieucentrum Amsterdam. Een versterking van de 
bestaande Flevolijn over de Hollandse Brug kan zorgen voor net zo'n goede bereikbaarheid 
van Amsterdam als een nieuwe verbinding  (bijlage 18, Een sterke Flevolijn houdt het IJmeer 
open, p 4-5).  
De meeste grote infrastructurele projecten worden te laag begroot en vallen meestal veel 
duurder uit tijdens de uitvoering. Er zou een onafhankelijke beoordeling van dit soort 
megalomane projecten moeten komen. Dat concludeert Mig de Jong in zijn promotie 
onderzoek (bijlage 19, Financieële Dagblad, August 9, 2009). Wij zouden graag zien dat zo’n 
niet-politieke beoordeling er ook komt voor de “Duivesteijnbrug”, zodat die niet een tweede 
Betuwelijn gaat worden. 
 
Tot slot  
betekenis  van het Markermeer/ IJmeer als zoetwaterbuffer  
Het IJsselmeer in zijn geheel is een van de grootste zoetwaterbekkens van Europa. In de 
toekomst zal het steeds belangrijker worden dat er voldoende plaats is om zoetwater op te 
slaan. De Rijn zal zijn status van gletsjerrivier verliezen en wordt geleidelijk een regenrivier, 
waardoor er steeds vaker plotseling grote hoeveelheden water Nederland binnen zullen 
komen. De opvangcapaciteit van het Markermeer en IJmeer als zoetwaterbuffer zal daarom 
steeds belangrijker worden.  
De voornaamste reden waarom indertijd is besloten de Markerwaard niet in te polderen, was 
echter het probleem van de verzilting van Noord Holland. Doordat de tegendruk van 
zoetwater uit het Markermeer zou komen te vervallen, zou er teveel zout water uit de 
Noordzee in het grondwater komen. Dat zou voor de landbouw en bollenteelt in Noord 
Holland desastreus zijn. Volgens Provinciale Statenlid voor het CDA van Noord Holland en 
voormalig dijkgraaf Ir.J.P.H. Bruins Slot kunnen we alleen al dáárom geen kubieke 
centimeter van het zoete water uit het IJmeer missen (bijlage 20, Niet bouwen in het natte hart 
van Nederland, Spierdijk oktober 2007). 
Wat betreft het veiligheidsaspect: gegeven de vele onzekerheden over klimaatverandering en 
zeespiegelstijging is het voor gewone burgers onbegrijpelijk dat de dijken fiks versterkt 
moeten worden en dat men tegelijkertijd grootschalig buitendijks wil gaan bouwen.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende informatie van de andere kant gegeven te hebben, zodat u tot 
een goede afweging kunt komen. Als u vragen aan ons heeft of met eigen ogen de situatie aan 
het IJmeer wilt ervaren, bent u van harte welkom bij ons in Uitdam.  
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Wij hebben in deze brief duidelijk willen maken dat wij vóór een principebesluit zijn waarin 
de Tweede Kamer zich uitspreekt tégen buitendijks bouwen en tégen een OV-verbinding door 
het IJmeer. Wij hopen op een voor ons gunstige uitkomst. Wij wensen u bij de besluitvorming 
veel wijsheid toe.  
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
Namens Stichting De Kwade Zwaan, 
 
 
 
 
Thilde Kuit 
Manja Verhorst-van Leeuwen 
Soemini Wolff-Kasanmoentalib 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lijst van bijlagen 
 
bijlage 1 Pamflet van Pampus met foto’s manifestatie, 20 juni 2009. 
bijlage 2 Motie Provinciale Staten van Noord-Holland. M 9-1/22-06-09. 
bijlage 3 Nieuwsspecial Markermeer – IJmeer, april 2009. 
bijlage 3a Briefadvies Noordvleugel, VROM raad, 23 mei 2006. 
bijlage 4, Notitie Juridische aspecten, De Kwade Zwaan 2006, bijgesteld 2008.  
bijlage 4b Volkskrant 10 juli 2009. 
bijlage 5 European Commision takes Poland to court to protect threatened wildlife habitats, IP/07/369, 21/03/2007. 
bijlage 6 Bescherming van Natuurgebieden rapport van de Algemene Rekenkamer 31074, 21 juni 2007. 
bijlage 7 kaart uit Toekomst voor de Natuur in Markermeer en IJmeer, Haalbaarheidstoets, p.110. 
bijlage 8 Almere op de tweesprong, Bouwfonds Ontwikkeling, 17 augustus 2009.  
bijlage 9 Eindrapport Monitoring ROM IJmeer, RIZA Rapport nr. 2005.017, samenvatting en conclusies, p.11-19. 
bijlage 10 review op het ontwerp Nationaal Waterplan van het Nationaal Planbureau voor de Leefomgeving, p.32-33. 
bijlage 11 Nationaal Waterpark IJmeer en Markermeer, zie digitaal de brochure SAMM inzending LelyNatuur en 
 Waterpark.  
bijlage 12 Steden van de Toekomst, Aad Breed. 
bijlage 13 Abraham A. Mabelis and Gabriela Maksymiuk, Public participation in green urban policy: two strategies 
 compared, International Journal of Biodiversity Science & Management, Vol. 5, No. 2, June 2009, 63-75. 
bijlage 14 Lijden aan de Leegte, Frieda van Diepen-van Oosten, Uitdam 12 oktober 2006 
bijlage 15 Ken Wilkie, Dutch Light, holland herald 2008. 
bijlage 16 De Telegraaf 26 juni 2009. 
bijlage 17 Nederlands Vervoer nr.7, september 2009, p. 20-21. 
bijlage 18 Een sterke Flevolijn houdt het IJmeer open, p 4-5. 
bijlage 19 Financieële Dagblad, August 9, 2009. 
bijlage 20 J.P.H. Bruins Slot, Niet bouwen in het natte hart van Nederland, Spierdijk oktober 2007. 
 
 

 


