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IJsselmeervereniging 

Oude Zijds Burgwal 19a 

1141 AB  Monnickendam 

 

 

Ledenraadpleging Marker Wadden: samenvatting van de reacties. 

Er zijn 133 formulieren elektronisch ingeleverd en 77 schriftelijk. Voor de motie van Herman Verheij 

stemden 132 leden. Voor het standpunt van het bestuur waren dat er 78. De motie is dus met ruime 

meerderheid aangenomen. 

 

Voor de motie 

Veel mensen die de motie steunden hebben een motivatie gegeven. Vaak werden meerdere 

argumenten gebruikt.  

De meeste mensen waren niet vóór de Marker Wadden omdat daardoor de kernwaarden van het 

Markermeer - open water, leegte - aangetast zou worden. Bovendien vonden zo’n 10 leden dat 

accepteren van het plan niet kon omdat het openhouden van de Markerwaard nu juist hét strijdpunt 

van de oude VBIJ was en dus nu ook van de IJsselmeervereniging zou moeten zijn. Vaak werd steun 

betuigd aan de ideeën van Marten Bierman en werd een oproep gedaan aan het bestuur om zich in te 

zetten voor een doorlaatbare Houtribdijk (en Afsluitdijk). 

Ook twijfelden veel mensen aan het plan omdat het geen oplossing zou bieden voor het slibprobleem. 

Ook dat probleem zelf werd in twijfel getrokken, gezien de toename van waterplanten. Laat de natuur 

het zelf oplossen! In ieder geval zou de uitvoering van het Marker Waddenplan beperkt moeten blijven 

tot een proefeilandje om te onderzoeken of daardoor inderdaad slib vastgehouden kan worden. Als er 

al natuurontwikkeling nodig is kan dat beter door de natuurwaarde van de bestaande harde oevers te 

verhogen. 

Veel tegenstemmers zijn van mening dat dit een eerste stap is in de richting van een stiekeme 

inpoldering: “Geef ze een vinger en ze grijpen de hele hand” Zeker 7 mensen hebben bovendien geen 

vertrouwen in de bedoelingen van Natuurmonumenten. Een enkeling verdenkt ze van commerciële 

bedoelingen bij de exploitatie van de eilanden. En sinds wanneer bepaalt de Postcodeloterij hoe de 

natuur ingericht moet worden? Dit is een veel te grootschalig plan, dat veel te veel geld kost dat elders 

beter besteed kan worden. 

 

Voor het bestuursstandpunt 

De voorstanders van het bestuursstandpunt beperkten zich vaak tot de mededeling dat ze het eens 

waren met het bestuur. Benadrukt werd vooral dat door het plan de waterkwaliteit en ecologie zouden 

verbeteren. Een betere overgang dijk-water is wenselijk en door het moeras verbetert de biodiversiteit. 

Bovendien sluit dit soort oevers beter aan bij de oorsprong van de Zuiderzee. Er zijn in Nederland al 

zo veel slikken en zandplaten verdwenen. De Marker Wadden bieden een kleine mogelijkheid voor 

herstel. Er is zeker aantasting van de openheid, maar ook kernwaarden ontwikkelen zich. Naar 

verhouding is dit maar een kleine ingreep. 

Interessant is dat enkele leden blij zouden zijn met extra aanleg- en ankerplaatsen door de eilanden, 

terwijl anderen daar juist beducht voor waren en waarschuwden voor een ontwikkeling tot “pretpark” 

Een van de voorstanders ziet de Marker Wadden als een kans om het IJsselmeer weer in de harten 

van het publiek te brengen. 
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Ook tactisch zou het beter zijn om het plan te steunen. Op die manier kan de IJsselmeervereniging 

invloed uitoefenen op de uitvoering. Sommige leden hebben daarbij weinig vertrouwen in de kunde 

van Natuurmonumenten. Ook wordt er voor gewaarschuwd dat het beheer goed geregeld moet 

worden om te voorkomen dat de eilanden helemaal dichtgroeien.  

Twee leden voelen wel voor de argumenten van Herman Verheij, maar vinden het principieel onjuist 

om terug te komen op een eerder ingenomen standpunt binnen de Blauwe Hartsamenwerking. Dat 

levert een verlies aan goodwill op bij de partners.  
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