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Geachte Leden van de Tweede Kamer, 
 
Binnenkort zult u zich beraden over de nog aan u aan te bieden RAAMbrief over de ontwikkeling van Almere en 
de daarmee samenhangende verkeersinfrastructuur. De IJsselmeervereniging is zeer bezorgd over het voornemen 
grote aantallen woningen te bouwen in het Markermeer en het voornemen een ingrijpende en kostbare 
verkeersinfrastructuur dwars door het Markermeer aan te leggen. Door deze brief willen wij u deelgenoot maken 
van onze zorgen en de argumenten aandragen die tegen deze voornemens pleiten. 
 
Centraal in het streven van de IJsselmeervereniging staat al tientallen jaren de bescherming van het ongedeelde 
IJsselmeer als grote natte en open ruimte, welke ruimte biedt aan allerlei gebruiksfuncties onder handhaving en 
bevordering van rijke natuurwaarden. Die centrale open ruimte is voor ons land een niet genoeg te waarderen 
schat. Onze eerste zorg is dat de voornemens aan die schat ernstig afbreuk doen. De bouwplannen van Almere en 
Amsterdam voor het Markermeer worden aan publiek en politiek gepresenteerd met het label van duurzaamheid 
en natuurbehoud, maar van de voorgestelde maatregelen ter verbetering van de natuur staat geenszins vast dat ze 
werkzaam zullen zijn, sterker nog ze brengen  grote en onherstelbare schade toe aan de unieke natuur en 
landschappelijke waarden . 
 
Het is inderdaad gewenst de waterkwaliteit van het Markermeer te verbeteren ten behoeve van de verbetering 
van  de natuurkwaliteit. Het valt echter moeilijk in te zien, hoe het bouwen van grote aantallen woningen midden 
in het Natura 2000 gebied Markermeer, vergezeld van ingrijpende omvangrijke infrastructuur, bevorderlijk kan 
zijn voor de natuurkwaliteit. Een groot deel van het water verdwijnt en de openheid van het waterlandschap 
wordt volledig te niet gedaan.  Ook zijn de plannen volledig in strijd met nationale en internationale 
natuurbeschermingsregels en Europees beleid, zoals die gelden op grond van de Natura 2000 status van het 
Markermeer. Er is ook duidelijk strijdigheid met het door de Tweede Kamer vastgestelde beleid van de Nota 
Ruimte (Integrale Visie IJsselmeergebied, december 2006). 



Het verbaast ons dat zulke verstrekkende voorstellen gedaan kunnen worden, zonder dat hierover een behoorlijke 
discussie over nut en noodzaak wordt gehouden. Het is over duidelijk, dat de bevolking van Nederland gaat 
krimpen. We sluiten niet uit, dat in de Noordvleugel van de Randstad (de Metropoolregio) het aantal 
huishoudens en daarmee de woningvraag nog enigszins zal groeien. Of dat echter het bouwen van nog eens heel 
veel woningen rechtvaardigt is twijfelachtig. Dat geldt ook voor de ambitie van Almere met de “schaalsprong” 
van 60.000 woningen, zeker nu Wethouder van Poelgeest van Amsterdam onlangs heeft laten weten dat zijn stad 
nog capaciteit heeft voor 70.000 woningen. Ook in Zuid Kennemerland is er nog een aanmerkelijke 
restcapaciteit. Het grote voordeel van het benutten van deze capaciteit is, dat gefaseerd gebouwd kan worden, 
aanhakend aan bestaande hoogwaardige infrastructuur. 
 
Een groot risico van bouwen in het Markermeer met daarbij nieuwe infrastructuur is immers dat deze plannen 
nauwelijks faseerbaar zijn. Wat doen we als de groei van Almere door markt- en demografische ontwikkelingen 
stagneert met een peperdure nieuwe spoorverbinding. De recente geschiedenis in Nederland van dit soort 
majeure projecten is aanleiding erg voorzichtig te zijn. 
 
Wij benadrukken nogmaals, dat niet valt uit te sluiten dat de woningvoorraad van Almere nog enigszins moet 
worden uitgebreid. Hoogwaardige en marktconforme woonmilieus kunnen echter ook en naar onze gefundeerde 
mening beter binnendijks gebouwd worden of aan de oostzijde van Almere. Dan is verbetering van de 
verbindingen geboden. Dat is nu al het geval. Het is echter aanzienlijk minder risicovol te streven naar bundeling 
van de verbindingen met de reeds bestaande. 
 
Wij hopen dat u bij uw beraadslagingen met onze argumenten terdege rekening wilt houden. 
 
Hoogachtend, 
 
F.A.Hijmans 
Secretaris IJsselmeervereniging 


