
 
 
Kwade Zwaan bood petitie aan in Den Haag 
 
Op 29 september 2009 togen de leden van de actiegroep De Kwade Zwaan naar Den 
Haag om de petitie : Houd het IJmeer” open aan te bieden. 
Soemini Kasanmoentalib, Thilde Kuit en Manja Verhorst werden vergezeld door de 
“hulpzwanen” Onno Walewijn uit Uitdam en Gerrit Potengen uit Weesp. 
 
In de hal bij de borstbeelden had de facilitaire dienst een tafeltje geplaatst waar de 
petitie  op werd neergelegd. De handtekeningenbladen werden door het 
fotografenechtpaar Wout Berger en Noor Damen gebundeld tot een boek. Het lag daar 
in opengeslagen staat en gaf het gevoel “zwanevleugels” zijn. Om dit te versterken 
lagen er zwaneveertjes in de naad van de opengeslagen bladen.... Het zag er prachtig 
uit. 
 
Om 13.30 precies, werd het gezelschap vriendelijk ontvangen door de heer Rikus 
Jager, 
voorzitter van  de vaste kamercommissie van Verkeer en Waterstaat.  
 
De aanwezige kamerleden werden door hem voorgesteld: 
Patricia Linhard (PvdA), Kees Vendrik (Groen Links) Ger Koopmans (CDA),  A. 
Koppejan (CDA),  Hugo Polderman, (SP), Helma Neppérus (VVD) Marianne Thieme 
(PvdD). 
 
Manja Verhorst stelde de actievoerders voor en zei tros te zijn daat met 21.514 
handtekeningen te staan. Dat ze ook trots was vorige week  als actiegroep een parel te 
hebben ontvangen van de milieufederatie NH. Niet eens vanwege de parel maar wel 
omdat de parel uit handen kwam van Kees Vriesman, voormalig DG Ruimte van 
VROM en voormalig directeur van Staatsbosbeheer. “Als zo iemand dan zegt dat er in 
Nederland en ook een NH een schrijnend gebrek is aan ruimtelijke kwaliteit en 
daardoor onze actie ondersteunt en roemt, dan zijn we daar heel blij mee”. 
Vervolgens vroegVerhorst dhr. jager en aanwezigen vooral de “hartekreten” van de 
ondertekenaars te lezen. “Dat geeft een goed beeld wat het IJmeer voor de “gewone” 
burger betekent”.  
Tot slot toonde en overhandigde Verhorst heer Jager een fles IJmeerwater, afkomstig 
uit Uitdam, waaruit blijkt dat het water lang zo vies niet is, als het vaak wordt 
afgeschilderd. 
 
Toen gaf Verhorst het woord aan Soemini Kasanmoentalib, die een brief heeft 
geschreven aan de Tweede Kamerleden, die ingaat op in de petitie genoemde punten 
“handhaving van de juridisch beschermde status van het IJmeer, het verbeteren van de 
natuur kwaliteit, woningbouwalternatief binnendijks in Flevoland, behoud van de 
open ruimte en tegen een verkeersbrug over het IJmeer”. 
 
Het accent van haar betoog lag op de Europese Natura 2000 wetgeving,  alternatieven 
voor woningbouw door Water in Flevoland binnen te laten, (het plan Lelynatuur en 
Waterstad}, het plan Piramidestad van Aart Breed en een bouwplan in opdracht van 
de glastuimbouwsector in Almere dat binnenkort  verschijnt. Ook werd onderstreept 
dat er vorige week een alternatief voor een IJmeerlijn is verschenen, geschreven door 



Milieudefensie, in samenwerking met de milieufederaties NH en Flevoland en 
Milieucentrum Amsterdam. Door verdubbeling van het bestaande spoor over de 
Hollandse brug, kan net zo’n goede verbinding met Amsterdam gerealiseerd worden 
als door het IJmeer met een”Duivesteijn-brug” of –tunnel. 
De Kwade Zwaan wil graag dat dit soort mega-projecten van te voren worden 
doorberekend zoals voorgesteld in het promotie-onderzoek van Mig de Jong. 
 
Alle aanwezige politici kregen een map overhandigd waarin naast de brief ook de 
bijbehorende stukken zaten. Zo proberen we het de parlementariërs gemakkelijk te 
maken hun standpunt te bepalen. 
 
Kasanmoentalib riep de door de burgers gekozen volksvertegenwoordigers op om in 
overeenstemming met de hun opgedragen taak de stem van de burgers in Nederland in 
deze zaak te laten horen. 
 
Als uitsmijter kreeg Gerrit Portengen,  woonachtig te Weesp, maar het icoon van de 
bruine vloot uit Muiden het woord. Hij zei dat het volstrekte waanzin is dat de 
Nederlandse bruine vloot naar New York wordt overgebracht om daar als 
“Nederlands trots” op de Hudson te varen, terwijl er op het IJmeer aan gewerkt wordt 
om geen “slag” meer te kunnen maken.  “Als hij heel kwaad wordt, gaat hij dichten” 
en hij droeg een van die gedichten voor: 
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