
Werkgroep
Stop de IJmeerbrug!

Pamflet van Pampus
Geachte leden van regering en parlement,

Het stoere forteiland Pampus, onderdeel van de geduchte Stelling van Amsterdam, is nooit voor enige 
oorlogs handeling gebruikt. Toch staat het vandaag, 20 juni 2009, in het teken van de strijd. 

Een strijd om het unieke IJmeer mooi te houden. 

Wij doelen op de plannen voor een verkeersverbinding Amsterdam-Almere, dwars door het IJmeer 
en voor buiten dijkse woningbouw bij Almere in het IJmeer en Markermeer. Grootse aspiraties. 

Maar ook wel grote bedreigingen. 

Kijk om u heen: het IJmeer is een indrukwekkende watervlakte, waar je de horizon nog kunt zien en de rust 
en ruimte vindt die in de rest van de noordelijke Randstad al lang zijn verdwenen. Je kunt er heerlijk varen, 

zwemmen, over de eeuwenoude dijken wandelen en fi etsen. Veel mensen willen dat dit zo blijft.

Maar er is meer. De natuurwaarde, met name het vogelleven, is zo bijzonder dat het IJmeer is aangewezen 
tot Natura 2000-gebied. Het grote cultuurhistorische belang blijkt uit de vermelding (als onderdeel van 
de Stelling van Amsterdam) op de Unesco Werelderfgoedlijst. Daarnaast is het meer van betekenis voor 

de zoetwatervoorraad, de waterberging en natuurlijk voor de recreatiesector. 

Ons is het duidelijk, en u hopelijk ook: met zo’n uitzonderlijk gebied moeten we zorgvuldig omgaan.

Wij roepen u daarom op vandaag nog te kiezen voor:

• een aantrekkelijk alternatief met wonen aan het water binnendijks in Flevoland;
• een verkeersverbinding of openbaar vervoersverbinding die het IJmeer ontziet;
•  versterking van de natuurkwaliteit, de cultuurhistorische waarden en de 

recreatieve functie van het IJmeer;
•  meer werkgelegenheid in Flevoland zelf, zodat de verkeersdruk tussen 

Almere en Amsterdam afneemt. 

Met deze maatregelen kunnen nog vele generaties genieten van dit buitengewone stuk Nederland.
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