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Redactioneel
Deze IJsselmeerberichten staat in het teken van een nieuwe fase van de IJsselmeervereniging. We hebben een nieuwe voorzitter, een vernieuwd en goed bezet bestuur en er tekenen zich belangrijke nieuwe
opdrachten af: er komt van alles af op het IJsselmeer en het Markermeer. Van Afsluitdijk tot aan het
IJmeer, van Urk tot Uitdam worden met gretigheid plannen ontwikkeld die het weidse water van het
grootste zoetwatermeer van Europa bedreigen. Veel van deze ontwikkelingen vindt u weer terug in deze
editie. Leuk of niet, van de economische stagnatie moeten we het hebben: klimaatdoelstellingen komen
naderbij, investeerders heroverwegen en IJburg 2 is overbodig geworden. Onze columnist legt uit waarom.
“Bestaat ie dan nog?” horen we vaak als je iemand vraagt lid te worden van onze vereniging. Ja, we
bestaan nog. En dat is maar goed ook. Dat kan echter alleen zo blijven als we weer groeien in ledental.
Ook Dick en Elly Koopmans (die ook lid zijn) beklemtonen het grote belang van het behoud van ons
unieke IJsselmeer en zij kunnen het weten. Ze hebben heel ver rondgekeken op hun reizen.
Wij – u en ik - moeten dus nieuwe leden werven als we onze vaak succesvolle acties en beleidsbijdragen willen voortzetten en versterken tegen de nieuwe golf van betonnen bouw- en dempplannen.
U treft daarom een folder aan met een kaartje waarmee een nieuw lid zich kan melden. Als u een lid
werft dan sturen wij u een mooie IJsselmeerverenigingswimpel, voor aan de fiets of op de boot.
En als u dan op weg bent en u neemt iets bijzonders waar, meldt het ons. Ook uw berichten over de
waterkwaliteit, aan- of afwezigheid van planten, vogels en vis vinden we zeer belangrijk.
www.ijsselmeervereniging.nl n

Van de voorzitter
In Nederland is er dezer dagen wat minder publicitaire aandacht voor
het IJsselmeer. Maar de concrete aanvallen van de overheden op de
door ons belangrijke geachte waarden van deze grote plas gaan onverminderd door.
Wij zouden mogen denken dat de plas goed is beschermd door de status van Natura 2000. Maar voor de bestrijding van megalomane verstedelijkingsplannen in het Markermeer rond Almere hebben we meer
“steun” van een haperende economie, een geldtekort bij de overheid en
een gestaag naar nul en negatief tenderende bevolkingsgroei.
Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Die kat is het rijk dat op
geen stukken na zijn CO2 reductiedoelen haalt en daarom veel windenergie wil realiseren, bijvoorbeeld op een voor ons desastreuze locatie: een compleet hek van drie rijen 200 meter hoge windturbines om
de Noordoostpolder!
Een derde ontwikkeling betreft de Afsluitdijk. Dat die op termijn
moet worden aangepast vanwege slijtage, hogere zeewaterstanden
en steilere piekafvoeren van rivierwater is ons wel duidelijk, maar de kans bestaat dat de rijksoverheid kiest
voor de goedkoopste oplossing die alleen de veiligheid voldoende dient. Onze ambities in de richting van een
even veilige, maar meer duurzame aanpassing met oog voor zoet-zoutverbindingen en meer meebuigen met
natuurkrachten staat mogelijk op de tocht.
De IJsselmeervereniging is met haar partners in stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer actief en gelukkig
ook productief in bovenstaande en ook andere bedreigingen. Ik ben er van overtuigd dat we indertijd als IJsselmeervereniging de juiste partners hebben gekozen voor dit samenwerkingsverband. Wij zouden in ons eentje
niet hebben bewerkstelligd wat VBIJ nu realiseert.
Voor deze partners langs de boorden van de plas, is het IJsselmeer een deelbelang en daarom is de inbreng van
de IJsselmeervereniging, voor wie het IJsselmeer het enige belang is, aan de VBIJ onontbeerlijk; zowel voor
het financieren van de kosten van VBIJ als ook voor het richting geven van de koers van dit samenwerkingsverband. Jammer, héél jammer, dat we nu die steun niet meer voldoende kunnen geven omdat we te klein zijn
geworden. Dat moet anders!
We hebben nu 1400 leden, gestaag verder dalend volgens natuurlijk verloop.
Als we 2500 betalende leden hebben is er niks meer aan de hand. Daarom gaan we het geld dat we nog kunnen vrijmaken en onze energie nu ook besteden aan het werven van honderden leden. Als we er allemaal één
lid bijhalen zijn we trouwens snel klaar en kunnen we weer aan het werk voor het IJsselmeer.
Voor mij als nieuwe voorzitter is er gelijk een uitdaging en ik heb me niet kandidaat gesteld om na benoeming
het licht uit te doen van een 38 jaar oude club met een roemrucht verleden en een zeer concreet belang voor
de nabije jaren. Ik daag U uit mee te doen: werf één nieuw lid in de komende maand. n
George Keet
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Impressies van de
ledenvergadering van de
IJsselmeervereniging
6 maart 2010 in het Nieuwland Erfgoed Centrum in Lelystad.
Het is een frisse, winderige maar zonnige ochtend. In Lelystad, in het Nieuwland Erfgoed
Centrum verzamelen zich bestuur en zo’n 30 leden van de IJsselmeervereniging voor de
jaarlijkse algemene ledenvergadering en een middagprogramma met inleiders en discussie over
Windmolenparken. Het gezelschap van trouwe en nieuwe bezoekers is wat kleiner dan anders,
volgens sommigen omdat de weliswaar prettige vergaderlocatie toch een beetje “ver weg” is.

Kees Schouten

Onder de voortreffelijke leiding van de dagvoorzitter
Herman Verheij (lid van onze vereniging en werkzaam bij de Waddenvereniging) wordt geanimeerd
vergaderd over ondermeer het bestuursverslag, een
statutenwijziging en de jaarrekening en de begroting
2010. De kascommissie bleef nog met een vraag zitten, die gelukkig later door vertrekkend penningmeester Joost Waals volledig beantwoordt kon worden.
Naar aanleiding van de financiën wordt gediscussieerd over de vraag of het wel wijs is nog veel
geld in de juridische bezwaarprocedures te stoppen
tegen IJburg 2. Het zijn vooral de advocatenkosten
die (samen met de partners in de stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer) begroot zijn. Kansloos
zijn die procedures zeker niet volgens verscheidene
aanwezigen. Er zijn nieuwe tijden aangebroken met
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een heel andere woningmarkt en bevolkingskrimp.
Amsterdam zou er wellicht van af willen, aldus Marten Bierman (voorzitter IJsselmeervereniging). “We
kunnen ook zonder advocaat werken, alleen bij een
eventuele Europese procedure is echt een advocaat
nodig.”

Afscheid Marten Bierman
Een belangrijk vergaderpunt is “de bestuursmutaties”. Na de afgelopen 10 jaar met verve het voorzitterschap te hebben bekleed, is het tijd voor afscheid
van Marten Bierman als voorzitter van de IJsselmeervereniging. Jan Baron, die zijn excuus maakt
voor zijn spontane toespraak want de beslissing is
nog maar net genomen, memoreert de lange periode
waarin hij met Marten samenwerkte in het bestuur.
Ruim 10 jaar geleden begonnen zij samen met het
opkalefateren van de IJsselmeervereniging. Vooral
de verbreding met de opzet van de stichting VBIJ en

ook de viering van het 30 jarig bestaan van de IJsselmeervereniging waren projecten waarin Marten
heeft geëxcelleerd. Hij heeft het als een voorrecht
ervaren om al die jaren met hem de bescherming
van landschap en natuur van het IJsselmeer en Markermeer te hebben mogen dienen.
Niet alleen deze laatste periode maar ook ruim daarvoor heeft Marten op zijn geheel eigen en gedreven
manier de VBIJ en IJsselmeervereniging gediend.
Zijn buitengewoon grote vakkennis en ook zijn
politieke instinct en gevoel voor strategie hebben
een grote rol gespeeld in de geschiedenis van het
verzet tegen inpoldering en overige aantasting van
het IJsselmeer en Markermeer. Daarnaast is hij ook
een zeer aimabel mens met een groot gevoel voor
humor en niet te vergeten een groot netwerk. In
kringen van natuur en landschapsbeschermers wordt
hij gezien als het gezicht van de beweging die streeft
naar een ongeschonden open IJsselmeer en Markermeer. In kringen van bestuurders die graag willen
bouwen en dempen wordt hij gezien als iemand om
ernstig rekening mee te houden. De IJsselmeervereniging, voor wie hij een echt boegbeeld was, zal
hem missen als voorzitter. Gelukkig blijft hij dichtbij
als adviseur en columnist van IJsselmeer berichten.

George Keet, de nieuwe man
De door het bestuur als nieuwe voorzitter voorgedragen George Keet wordt met algemene stemmen
benoemd door de ledenvergadering. George is langere tijd bestuurder van de IJsselmeervereniging. In
zijn toespraak naar aanleiding van zijn benoeming
spreekt hij over een uitdaging om zo’n illustere
voorganger als Marten Bierman op te volgen. Hij
aanvaardt zijn functie met hoge ambitie, want daar
is vandaag de dag alle aanleiding toe. Na een carrière als weg- en waterbouwkundige in het Rijnmondgebied, bij het Havenbedrijf Amsterdam en als
directeur van de Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaal is hij nu met pensioen en heeft hij nu
meer tijd voor de IJsselmeervereniging.
George somt de belangrijke successen van de VBIJ
en IJsselmeervereniging op, waaronder het tegenhouden van de Markerwaard en de vele verrommelingsplannen van diverse gemeenten.
Er zijn ook goede ontwikkelingen te noemen zoals
de ontwikkeling en het beheer van de historische

IJsselmeer dijken in Noord-Holland, de aanwijzing
van Markermeer en IJsselmeer als Natura 2000
gebieden. En ook de succesvolle samenwerking in de
VBIJ, waarin hij voor de partners vooral het behoud
van natuurkwaliteit als taak ziet en voor de IJsselmeervereniging vooral het behoud van landschappelijke openheid en multifunctionaliteit van het
Markermeer/IJsselmeer.
Voor de continuïteit van de IJsselmeervereniging
moeten er meer leden komen. Om precies te zijn
minimaal 400 erbij, maar liever meer. De IJsselmeervereniging vergrijst en er is nu geen aanwas.
Hij spreekt de leden aan, om daaraan echt mee te
werken en actief aan de slag te gaan met het werven

Dankwoord Marten Bierman:

“niet weemoedig, maar optimistisch”
Marten staat kort stil bij zijn bestuursperioden van de VBIJ en
de IJsselmeervereniging:
“In de beginperiode van mijn betrokkenheid hadden we veel
succes onder andere met de acties tegen de Markerwaard. Een
niet onbelangrijke factor was dat er toen nog niet zo veel
milieuorganisaties waren als nu. En zeker niet zo geprofessionaliseerd…

In de tweede periode moesten we de organisatie weer op de
rails krijgen en toekomst bestendig. Er was vaak een onderbezet bestuur en de organisatie droeg zware verantwoordelijkheid voor personeel en financiën. Nu dit gelukkig allemaal
veel beter is geregeld, er ook een goed bestuur zit en ook de
VBIJ er is voor het geval dat…, trek ik me met vertrouwen
terug. Niet weemoedig, maar optimistisch…”
IJs s elmeerberichten 2010

5

Windenergie: discussie
Onze inleiders – burgemeester Jan Kroon van Urk en Robbert Atkins beleidsmedewerker bij
Natuur en Milieu Flevoland – hebben elk zo hun eigen invalshoek bij het thema.
Jan Kroon vertelt hoe boeren als investeerders in wind, ineens de bestuurlijke wind wel
heel erg mee kregen. Over de ondemocratische werking van het openbaar bestuur waarin
de gemeente Urk wordt overvleugeld door de omringende gemeente Noord Oostpolder,
de provincie en het rijk, dat ineens haar kans zag om toch nog een stuk klimaatdoelstelling te realiseren. Met mogelijk als gevolg een ongekend groot en hoog windmolenpark
voor de deur van Urk in het IJsselmeer. In de gemeente Noord Oostpolder hebben ze er op
die plek geen last van. Gemeente Urk en haar bevolking krijgen het in “de voortuin” en
worden met hun bezwaren weggezet als NIMBY’s, mensen die bepaalde ontwikkelingen
toejuichen als het maar niet in hun eigen achtertuin is.
De besluitvorming wordt in Urk ervaren als onrechtvaardig, onzorgvuldig, en ondemocratisch. Jan Kroon: “De zorgvuldigheid heeft plaatsgemaakt voor korte termijn politiek.
Het ontbreekt de politiek nu aan moed om dit goed aan te pakken met een nationaal plan,
waarin de locaties voor windenergie goed ingebed en afgewogen zijn bepaald. Nu wordt
een dorp met een duizendjarige cultuur geofferd en dat wordt duurzaam genoemd”.
Voor Robbert Atkins Natuur en Milieu Flevoland (waar ze wel enthousiast zijn over windenergie) geen dankbare taak om hierna een verhaal te houden over hoe het wel zou moeten en over het grote belang van windenergie. De noodzakelijke hoeveelheid duurzame
windenergie is in zijn visie onmogelijk volledig landschappelijk in te passen. Dat moeten
we ook niet willen. In Flevoland staan al erg veel windmolens die een respectabel deel
van het elektriciteitsgebruik voorzien. Aan de landschappelijke inpassing en het rendement valt nog wel het een en ander te verbeteren. Maar voor hem staat vast dat windenergie een onmisbare factor is geworden en nog moet groeien.
Vanuit de zaal komt nogal wat weerwerk. Men vraagt zich af hoe effectief en schoon die
windmolens wel zijn. Daar valt nogal wat op af te dingen. Ook werd gemopperd over het
discussieklimaat waarin soms halve waarheden en doelredeneringen van de “windlobby”
een rol spelen. Een geheel andere visie op een veel kleinschaliger energievoorziening met
zon, warmtekracht koppeling en veel energiebesparing, werd eveneens als optie tegenover
de giga windmolens in giga windmolenparken naar voren gebracht.
Stof genoeg om op terug te komen in een van de volgende IJsselmeerberichten. Wie wil
reageren is van harte welkom op onze website (www.ijsselmeervereniging.nl) of schrijft
een brief of mail aan de redactie. n

Ir Marten Biermanprijs
voor Kwade Zwanen
Op 7 mei 2010 werd in Uitdam de eerste ir.Marten Biermanprijs van de IJsselmeervereniging
uitgereikt aan de stichting De Kwade Zwaan. De uitreiking vond plaats in het huis van Manja
Verhorst – een van de boze zwanen – op haar verjaardag. ‘Een heel bijzonder verjaardagscadeau’,
vond Manja. De stichting kreeg de prijs voor het verzamelen van 22.000 handtekeningen tegen
de plannen van Almere om in het IJsselmeer woningen te bouwen en wegen aan te leggen.

Angel Steentjes

De officiële prijsuitreiking vond
plaats in de tuin van Manja Verhorst in aanwezigheid van twee
fotografen van de regionale pers.
‘Wie is de man rechts?’ vroeg
een van hen. ‘Dat is Marten
Bierman, naar wie de prijs is vernoemd.’ ‘Wat?! Een prijs wordt
toch alleen maar vernoemd naar
dode mensen,’ aldus de verbouwereerde fotograaf.
Marten Bierman vindt het zelf
ook bijzonder dat er nu tijdens

zijn leven al een prijs naar hem
is vernoemd, maar ook erg leuk.
‘Ik kan nog zelf in de gaten houden wie de prijs krijgt. De stichting De Kwade Zwaan vind ik
overigens een terechte winnaar.
Zij hebben zich altijd ingezet
voor het IJsselmeer en zijn er
bovendien in geslaagd met hun
acties ook de aandacht van de
landelijke media en politiek te
trekken.’

Ir Marten Biermanprijs
De ir. Marten Biermanprijs,
bestaande uit een kunstwerk en

oorkonde, werd dit jaar voor het eerst uitgereikt.
Deze prijs is een cadeau van de IJsselmeervereniging aan Marten Bierman. Hiermee wil de vereniging haar waardering laten blijken voor de inzet en
de belangrijke rol die Bierman de afgelopen jaren
heeft gespeeld op vele terreinen met betrekking tot
het IJsselmeer. Hij was zeer actief in de vereniging
zelf en een van de belangrijkste motoren bij de
totstandkoming van het VBIJ (Verantwoord Behoud
IJsselmeer). De ir. Marten Biermanprijs zal elke
twee jaar worden uitgereikt aan een organisatie,
groep of persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het behoud van natuur en
landschap van en rond het IJsselmeer en Markermeer.
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Kwade Zwaan
De eerste prijswinnaar is De
Kwade Zwaan. De stichting
bestaat uit slechts drie personen:
Thilde Kuit, Manja Verhorst en
Soemini Kasanmoentalib (helaas
afwezig bij de prijsuitreiking).
Ondanks deze geringe omvang
hebben zij opmerkelijke resultaten geboekt.
De stichting De Kwade Zwaan
heeft het project ‘Te kust en te
keur’ gerealiseerd samen met
de stichting VBIJ waarbij een
samenhangende gebiedsvisie
voor de westelijke kant van
het IJsselmeer is ontwikkeld.
De plannen voor een baggerdepot in het IJmeer kregen zij
van tafel dankzij hun succesvolle beïnvloeding van relevante
volksvertegenwoordigers. Als
een van de drijvende krachten
achter de actie ‘Houd het IJmeer
open’ lukte het De Kwade Zwaan
ook om 22.000 handtekeningen
te verzamelen voor een petitie
aan de Tweede Kamer tegen de
bouwplannen van Almere in het
IJsselmeer.
8
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De jury – het bestuur van de
IJsselmeervereniging – had niet
alleen lof voor de behaalde
prestaties van De Kwade Zwaan,
maar ook voor de zorgvuldigheid
van de aanpak van de acties en
de omvang en kwaliteit van hun
netwerk.

Toerbeurt
De twee zwanen die aanwezig
waren bij de prijsuitreiking,
waren zeer ingenomen met de
prijs. Om dit en haar verjaardag
te vieren had Manja taart in huis
gehaald. Tijdens het nuttigen
kwamen direct ‘zaken’ ter sprake
zoals de camping Uitdam. Bierman verbaasde zich over de gang
van zaken. ‘Een belofte van het
schoonmaken van grond uitruilen tegen een toestemming voor
uitbreiding mag helemaal niet.’
De Zwanen waren het met hem
eens en vertelden erover na te
denken hoe zij deze kwestie gaan
aanpakken.
Aan de koffietafel stelde Thilde
Kuijt voor om bij toerbeurt de
Ir Marten Biermanprijs in huis

te hebben en wat haar betreft mocht deze eerst op
Manja’s prijzenkastje staan. ‘Tenslotte is zij vandaag jarig en is dit een passend verjaardagscadeau.’
Het kunstwerk kreeg van Manja een plaats voor
een handgeschreven brief van Wouter Bos, voormalig PvdA-minister van Financiën. Hierin vertelt hij
dat hij serieus kennis genomen heeft van de bezwaren van De Kwade Zwaan. Manja: ‘In de Tweede
Kamer bleek er echter weinig van. De PvdA wil dan
toch partijgenoot Adri Duivesteijn in Almere niet
afvallen.’
Na de prijsuitreiking reden wij terug langs de camping van Uitdam. Op deze druilerige, regenachtige
dag wordt er hard gewerkt aan het slopen van de
stacaravans. Een vrachtauto met sloopafval draait
vlak achter ons de weg op en zit ons tot Monnickendam op onze hielen, alsof zij weten dat hun
tegenstanders hen voorblijven. n

IJsselmeer:
een van de mooiste
zeilgebieden ter wereld
Eerst denk je dat je het verkeerd hebt verstaan. Dick en Elly Koopmans hebben met hun
zeilboot over de hele wereld gezworven, maar het IJsselmeer vinden ze (nog!) een van de
mooiste zoetwater zeilgebieden, omringd door prachtige haventjes. Een speciaal zwak hebben
zij voor kleine eilandjes langs de dijk Lelystad-Enkhuizen. ‘Omdat daar de natuur – en
vooral de vogels – weer terrein heroveren.’

Angel Steentjes

In de haven van Blokzijl wordt
een boot te koop aangeboden met
de aanprijzing ‘dat het een Koopmans is’. Eenmaal binnen in de
kajuit vertelt de verkoper dat het
eigenlijk geen echte ‘Koopmans’
is, maar dat dan iedere botenliefhebber weet welk type boot hij
kan verwachten. Binnen watersportkringen zijn Dick en Elly
Koopmans niet alleen vermaard
om de boten die Dick heeft ontworpen en gebouwd – het bedrijf
is nu overgenomen door zijn zoon
– maar eveneens om de zwerftochten over de wereldoceaan
naar Antarctica, de Stille Zuidzee
en Alaska. Ook staan zij bekend
om hun betrokkenheid bij het IJsselmeer. Elly: ‘Het is een prachtig
zoetwatergebied, waar te achteloos mee wordt omgesprongen.’

Op maat
Varen en water zijn de levenslange fascinatie van Dick Koopmans. Al jong had hij een bootje
en bij de Belterwiede, vlak bij zijn
woonplaats Meppel, bediende hij
met een vriendje de sluizen. Zijn
bezetenheid voor varen deed hem
op de scheepsbouwopleiding in
Haarlem belanden. Niet alleen
rondde hij deze studie succesvol
af, maar hij ontmoette daar ook

Elly. ‘Ik had toen eigenlijk nog
niet veel met varen. Onze eerste
tocht was op het IJsselmeer, in
een open boot van Lemmer naar
Urk. Het was prachtig weer,
maar al snel sloeg het radicaal om en al hozend en
laverend lukte het ons
toch nog veilig Urk te
bereiken.’ Dit avontuur schrikte Elly
niet af. Het jonge
gezin ging op een
tjalk wonen bij
Muiden. Dick:
‘Wij zeilden
dan geregeld in
het weekend
naar Hoorn,
omdat de kinderen daar
goed konden
spelen.’
Dick begon
met het ontwerpen en bouwen van boten
‘op maat’. ‘Voor
ontwerpen voor
massaproductie
heb ik nooit veel
gevoeld.’ Later werd
een huis gekocht in
Lelystad – de boot lag
in de haven – en toen
de kinderen volwassen
waren, volgden de zwerftochten naar de uiteinden >

experimenteel rieteiland Rijkswaterstaat

der aarde. Tegenwoordig blijven
ze iets dichter bij huis. ‘We gaan
elk jaar naar de Shetlands en
daarnaast varen wij graag rond
Schotland of in de buurt van de
Scandinavische landen.’

Verrommeling
Het IJsselmeer heeft een speciale
plek in hun hart. Elly: ‘Bijna nergens heb je de combinatie van een
groot zoetwatergebied omringd
door aantrekkelijke historische
havens. Om die reden is het zo
heerlijk om daar te zeilen en ’s
avonds aan te leggen in een mooi
stadje.’ Zelf vinden ze dat het wel
erg druk geworden is op het IJsselmeer. Dick: ‘Daar hebben wij
zelf aan meegewerkt. Wij zijn altijd
bezig om het zeilen te promoten.
Toch mis ik de rust van vroeger
wel. Dan kwam je op het IJsselmeer slechts een enkele zeiler tegen
– die je vaak persoonlijk kende –
en nu ben je steeds aan het laveren
als in een drukke winkelstraat.’

10

I J s s e l m e e r b e r i c h t e n 2010

Kwalijker vinden ze de gretigheid waarmee bestuurders het
IJsselmeer continu inzetten voor
allerlei plannen. Dick: ‘De ene wil
het Markermeer droogleggen voor
een luchthaven, van de ander
mag het water blijven, maar dan
komt er een windmolenpark.
Almere wil het liefst het IJsselmeer gebruiken voor woningbouw en de commissie-Veerman
vindt het erg nuttig om het in te
zetten als opslagbuffer voor zoet
water en het peil anderhalf meter
te verhogen.’ Even verontrustend
vinden zij de verrommeling van
het waterfront rond het IJsselmeer. Elly: ‘Tijdens de opbouw
van Lelystad werd er met de rug
naar het water gebouwd. Nu is
het water ontdekt en wenden de
huizen zich naar het IJsselmeer,
maar dan bouwen ze een soort
Chinese muur langs het water.
Of een wijk als Parkhaven – die
tot onze verbazing buitendijks is
gebouwd, wat volgens ons niet

mag – met die uitstekende tong van nieuwbouwhuizen. Ook erg
onaantrekkelijk zijn de
nieuwe rechte harde
dijken, die overal worden aangelegd om de
huizen binnen de dijken tegen het water te
beschermen.’
Op andere plaatsen
langs het IJsselmeer zie
je een overeenkomstige
trend van steeds grotere jachthavens, regelmatig gecombineerd
met (vakantie)huizen.
Dick: ‘Bestuurders hebben te weinig oog voor
het unieke van het IJsselmeer, voor de open
ruimte die het biedt.
Het is onvoorstelbaar
dat in San Francisco
de kust van de baai op dezelfde manier wordt volgebouwd of voor allerlei plannen ingezet als het IJsselmeer.’

Eilandjes
Toch hebben de Koopmansen als interessantste plek
van het IJsselmeer een ‘door mensen vervaardigd’
object gekozen: de vooroevers langs de dijk tussen
Lelystad en Enkhuizen. Vooroevers zijn een soort
ruwe stenen dammetjes parallel aan de dijk maar
op enige afstand. Ze zijn daar aangelegd om luwte
gebiedjes te creëren voor rustende vogels. Door de
jaren heen begroeien ze en dan ontstaan er kleine
langwerpige eilanden waarop en achter vogels verblijven, bijvoorbeeld een aalscholver kolonie. Dick:
‘Wij keuren niet al het ingrijpen van de mens af. De
Oostvaardersplassen zijn ook aangelegd en die hebben zich in de loop der jaren als prachtige natuurgebieden ontwikkeld. Het IJsselmeer zelf is ook een
creatie van mensenhanden.’
Zij nomineren deze plek omdat boten hier rustig
kunnen liggen, aldus Dick. ‘Tegelijkertijd zie je dat
er steeds meer natuur – zoals vogels – zich vestigt op deze eilandjes.’ Elly voegt eraan toe: ‘Het
is toch mooi om te zien dat door alle verkeer en
plannen heen de natuur toch weer een stuk terug
verovert.’ n

En wat gaan we doen
met de Afsluitdijk?
De Afsluitdijk is een belangrijk onderdeel van het klimaatbestendig maken
van Nederland in de toekomst. Rijkswaterstaat (RWS) kiest voor het
verhogen en verstevigen van de dijk zodat de zeespiegelstijging geen greep
krijgt op ons land. Afgelopen jaar hebben allerlei samenwerkende natuuren landschapsorganisaties, waaronder de stichting Verantwoord Beheer
IJsselmeer (VBIJ), nagedacht over de aanpak van de Afsluitdijk.

Flos Fleischer

Een belangrijk keuze van deze organisaties is een
gecombineerde aanpak waarin veiligheid én natuurontwikkeling hand in hand gaan. Onder leiding
van Ed Nijpels is een adviescommissie “Verkenning
Toekomst Afsluitdijk” opgericht met als opdracht
om te komen tot een nieuw plan voor de Afsluitdijk
dat voldoet aan de veiligheidsnorm en geen afbreuk
doet aan een aantal belangrijke functies die ook met
de Afsluitdijk verbonden zijn:
- Veiligheid (hoogwater kering)
-	Waterbeheer (zoet water op het juiste niveau houden)
-	Mobiliteit (verbinding Noord Holland/Friesland)
-	Ruimtelijke kwaliteit ( vormgeving ruimte en landschap)
-	Natuur (natuurbehoud/ontwikkeling)
-	Cultuurhistorie (historische waarden van bebouwing
en kunstwerken)

RWS heeft bijeenkomsten georganiseerd voor
belanghebbende organisaties waar alle betrokkenen hun ideeën konden spuien. Ook aan marktpartijen (advies/ ingenieursbureaus, baggeraars etc.)
is gevraagd om mee te denken aan een nieuw plan
voor de Afsluitdijk.
Acht Consortia (samenwerkingsverbanden van
ondernemers) hebben een plan ontwikkeld waaruit
de Advies commissie er vier heeft uitgekozen.

Dijkontwerp en wat wij er van vinden
De VBIJ (inclusief de IJsselmeervereniging) is ook
betrokken geweest bij het ontwikkelen van de plannen van deze consortia. Haar visie hierbij is dat het
hele waddengebied – van Noordzeekustzone, via
eilanden, inter-getijdengebied (o.a.de Waddenzee),
achterland en de gesloten zeearmen, zoals IJsselmeer

– beschouwd moet worden als één brede kustverdedigingzone.
Daarnaast heeft de VBIJ nagedacht over wat er nu
precies met de nieuwe plannen van de Afsluitdijk
naast de veiligheid nog meer meegenomen zouden
moeten worden. De conclusie was:
n	Het kwaliteitsverlies m.b.t. het ecosysteem van
de Westelijke Waddenzee en het IJsselmeer; De
Afsluitdijk heeft er ondermeer voor gezorgd dat
er minder slibafzetting in de Westelijke Waddenzee plaatsvindt. Dit vermindert de diversiteit aan
planten en dieren.
n	Het ontbreken van ecologische samenhang en
verbindingen tussen de ecosystemen Waddenzee
en IJsselmeer. De afsluitdijk vormt een harde
scheiding. Bij een geleidelijke overgang tussen de
twee ecosystemen is er een veel grotere soortenrijkdom te verwachten.

Onze visie is dat het nieuwe dijkontwerp een substantiële bijdrage moet leveren aan versterking van
robuustere ecosystemen van Waddenzee èn IJsselmeer samen, door het creëren van karakteristieke
habitats en door het verbinden van beide ecosystemen. Het mag niet het weidse landschap van IJsselmeer en Waddenzee aantasten of de beschermde
leefomgevingen en planten en dieren bedreigen.
Daarom vindt de VBIJ dat een nieuwe dijk een in de
toekomst meer open doorlatende oplossing niet in de
weg mag staan. Want dat levert een belangrijke bijdrage aan een flexibele opvang van de klimaatveranderingen, zoals zeespiegelrijzing, stormen en hoge
zoet water afvoeren.
Wij willen graag een dijk die zorgt voor landschapsvormende processen: het ‘building with nature’ principe en niet een “betonnen” oplossing. Dit betekent
dat je moet onderzoeken hoe je de natuur zelf beter
kan inzetten voor het veiliger maken van de dijk.

>

Ook moet het ontwerp ruimte bieden aan andere
functies als bijvoorbeeld duurzame energieopwekking, recreatieve mogelijkheden en kweek van mosselzaad of zilte groenten.
Al deze uitgangspunten en randvoorwaarden hebben
we ingebracht in het proces van de ontwikkeling
van de verschillende dijkontwerpen.

Conclusie en aanbevelingen aan de commissie
Nijpels
We zijn best optimistisch over de vier geselecteerde
plannen van de consortia. Daar zitten veel goede
kansen in voor verbetering van veiligheid, natuur en
landschap:
1. In alle ontwerpen is sprake van verbetering
van beide ecosystemen door flinke zoet-zout
overgangen, zonder dat daarmee sprake is van
zoutoverlast in het IJsselmeer. Het is daarom zeer
wenselijk dat nu het principebesluit valt voor een
grootschalige zoet-zout overgang aan de zijde van
het IJsselmeer.
2. In de meeste ontwerpen wordt het building with
nature concept toegepast, waarbij de beste mogelijkheden zich voordoen aan de Waddenzeezijde.
Wij dringen erop aan dat dit principe uitgangspunt vormt voor de toekomstige aanpak.
3. In bijna alle gevallen is sediment noodzakelijk
voor de aanpassing van de dijk. Wij stellen voor
dat op korte termijn wordt begonnen met een
proef of onderzoek naar ecologisch verantwoorde
zandwinning in het IJsselmeer.
4. Het blijkt dat met een overslagbestendige dijk
aan de veiligheidscriteria kan worden voldaan.
Wij achten het dan ook zeer wenselijk dat nu
een principe keuze wordt gemaakt voor een overslagbestendige dijk. (een van de gevolgen van
klimaatverandering betreft de hogere en sterkere
golfslag tegen de dijk; door een juiste vormgeving van het dijkprofiel worden de golven af- of
terug “gebogen”)
5. Uit alle ontwerpen wordt duidelijk dat er mogelijkheden voor duurzame energieopwekking langs
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de Afsluitdijk zijn, maar dat ze merendeels nog
niet direct toepasbaar zijn. Daarom is het wenselijk dat een proeftuin voor alternatieve energiewinning, zoals getijden, zoet/zout en waterkracht
elektriciteitopwekking, wordt meegenomen in de
besluitvorming.
6. In de ontwerpen is helaas geen aandacht voor
sedimenttransporten (zand en slibafzetting) en
de mogelijkheid van ‘meegroeien’ van Waddenzee en IJsselmeer met de zeespiegelrijzing.
Wij zijn van mening dat het zeer zinvol zou zijn
hierover meer kennis te ontwikkelen, bijvoorbeeld in relatie met zandsuppleties en zandmotoren aan de Hollandse kust. Daarom is het ook
van belang dat een meer ‘open’ constructie van
de dijk in de toekomst mogelijk blijft. Wij pleiten daarom voor een no-regret aanpak, die het
mogelijk maakt de plannen later aan te passen
aan voortschrijdend inzicht.

Besluitvorming en de 25 miljard bezuiniging van
het rijk
Naast de vier varianten van de consortia zijn er ook
nog twee minimum varianten van Rijkswaterstaat.
Deze laatste twee voorstellen voor “betonnen” en
goedkope, maar wel veilige oplossing, zouden wel
eens meer aandacht kunnen krijgen dan gewenst,
ingegeven door de actuele situatie met de rijksfinanciën. De vraag is wat er dan overblijft van al het
moois uit de plannen van de consortia.
Gelukkig heeft de commissie Nijpels vooraf een
“afwegingskader” opgesteld waarin beschreven staat
hoe men het voorkeursalternatief zou moeten kiezen
en in haar eindadvies pleit de commissie Nijpels
expliciet voor de meerwaarde van de voorstellen van
de consortia.
Begin 2011 stelt het rijk de voorkeursvariant vast.
In 2011 komt de Milieu Effectrapportage uit met de
passende beoordeling. Daarin is vastgelegd of en
welke verstoringen er voor de natuur optreden als
het plan wordt uitgevoerd. Ook wordt onderzocht
wat de kosten en baten zijn van het plan. Dat wordt
vastgelegd in de Maatschappelijke kosten-baten analyse. Die worden rond hetzelfde tijdstip gepubliceerd.
Dan volgt er een inspraak periode.
Eind 2012/2013 worden er vergunningen aangevraagd en is er een aanvraag voor het dijkverzwaringsplan. De eerste stap (in 2013) die concreet
genomen wordt, is de aanleg van de extra spuicapaciteit op de Afsluitdijk, zo is nu de planning.
Hoe gaat het nu verder?
Uiteindelijk zal er één definitief plan komen waarin
staat hoe de Afsluitdijk veiliger wordt gemaakt en
wat voor extra’s dit plan zal opleveren voor natuur,
voor groene energie, voor recreatie en de cultuurhistorie.
De VBIJ blijft met haar partners actief bij het proces
betrokken omdat we hier een belangrijke kans zien
om de natuur aanzienlijk te verbeteren. En zo’n kans
kun je niet laten lopen! (voor meer info zie
www.rws.nl Eindrapport adviescommissie Nijpels).’ n

Verrommeling langs de
kust: drie procedures
bij de Raad van State
Windmolens bij de Nes, uitbreiding jachthaven en bungalowpark bij
Uitdam en IJburg 2, waar onze columnist op in gaat.
De IJsselmeervereniging voert regelmatig juridische procedures tegen vergunningen, bestemmingsplannen of
delen daarvan. Meestal gebeurt dit samen met andere partners van de VBIJ een locale bewonersorganisatie,
of met andere natuurbeschermingsorganisaties zoals de millieufederaties. Het lijkt bij deze procedures of we
alleen maar ergens tegen zijn en “alles tegen willen houden”. Dat is niet het geval. Meestal hebben we in de
voorafgaande fase al aangedrongen op veranderingen of aanvullingen van plannen. Ook dringen we er bij
overheden op aan hun handhavingsplicht serieus te nemen. Juridisch procedures zijn een laatste redmiddel.
J a n B ar o n

1. Windmolens bij de Nes

In vorige edities van IJsselmeerberichten heb ik aandacht besteed
aan de vervanging van de drie kleine windturbines bij de vluchthaven De Nes nabij de dijk van Waterland naar Marken. Zowel de
locatie als het plaatsen van veel hogere windturbines is de VBIJ
een doorn in het oog.
Deze zaak is door de meervoudige Kamer van de Rechtbank te
Haarlem behandeld op 19 mei 2009, waarbij ik de VBIJ vertegenwoordigde. Op 25 januari 2010 heeft de Rechtbank uitspraak
gedaan. Deze was voor de VBIJ negatief.
Na de uitspraak zorgvuldig te hebben bestudeerd, kwamen we
tot de conclusie dat de Rechtbank de zaak wel erg gemakkelijk
had afgedaan. Een aantal bezwaren worden in de uitspraak in
het geheel niet behandeld. Na de zitting van 19 mei 2009, kwam
de rechtbank tot de conclusie dat zij een fout had gemaakt. Verzuimd was de provincie Noord-Holland de gelegenheid te geven
als verweerder op te treden. Die fout werd hersteld zodat de VBIJ
ook op dat verweerschrift van de provincie kon reageren. Daarna
bleef het lange tijd heel stil. Ik heb diverse malen telefonisch
nagevraagd hoe de stand van zaken was. Dat leverde meestal de
opmerking op dat de zaak bij de griffier lag. Na het zoveelste
telefoontje kreeg ik een merkwaardige uitspraak te horen. Die
luidde:”Wij weten eigenlijk niet wat wij met deze zaak aanmoeten”. Dat vond ik nogal alarmerend. Kort daarna werd toch
uitspraak gedaan met bovenstaande uitkomst. Het wekt op zijn
minst de indruk dat het dossier een periode onderaan de stapel
heeft gelegen en toen zo snel mogelijk is afgehandeld. De Rechtbank volgt geheel de zienswijze van de gemeente en de provincie.
Voor de VBIJ was dat aanleiding beroep aan te tekenen bij de
Raad van State.

2.	Stort vervuilde grond, bungalows en
verdubbeling Jachthaven bij Uitdam
De IJsselmeervereniging diende op 4 mei 2010 bezwaar in bij de
Raad van State tegen de wijziging van het bestemmingsplan van
de Gemeente Waterland ten behoeve van de bouw van recreatie bungalows en verdubbeling van de jachthaven in Uitdam.
De IJsselmeerverening heeft bezwaar tegen de chantagepolitiek
van de eigenaar, die zijn verplichting tot opruimen van gestorte
vervuilde grond afhankelijk stelt, van de vergunning tot grootscheepse uitbreiding van zijn gebouwen en haven. En dat in
het kwetsbare landschap van de Waterlandse kust dat een hoge
natuur- en landschappelijke beschermingwaarde heeft. Als de
plannen doorgaan wordt het daar druk, door veel permanent
bewoonde woningen, een grote jachthaven en het verkeer dat dit
aantrekt. Met name de winterrust die bij een camping nog mogelijk is komt dan te vervallen en de ontsiering en verstoring van
natuur en landschap zijn dan een feit. Daarom ook hier in beroep
bij de Raad van State. n
IJs s elmeerberichten 2010
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IJburg II voor
het laatst?
Column Marten Bierman

O

p de hoorzitting van de Raad van State over IJburg II
mocht ik als getuige-deskundige een toelichting geven op
ons standpunt over nut en noodzaak van dit bestemmingsplan en de financiële onderbouwing. Die moeten conform de
nieuwe wet ruimtelijke ordening nu verpicht door gemeenten
worden aangetoond. In onze ogen is IJburg II overbodig als
woningbouwlocatie en financiëel niet realistisch noch onderbouwd. Ik heb het hier voor u samengevat.
Bij woonverwachtingen moet onderscheid worden gemaakt
tussen de woonbehoefte, de noodzaak tot onderdak dus en
daarnaast de vermogensopbouw die via woningbezit mogelijk
wordt zolang de prijzen maar stijgen: de woonbegeerte. Dat de
koopwoningenmarkt momenteel is stilgevallen vloeit vooral
voort uit het wegvallen van mogelijkheden om nog vermogen
te vermeerderen. Het illustreert ook dat de woningprogramma’s vooral geldgedreven en niet woongedreven meer waren.
Alleen starters kopen nog want die zoeken een dak boven hun
hoofd. De bouw op IJburg I stagneert. Het is de markt die de
plannen moet dragen en nu die is weggevallen is de begeerte
naar IJburg II niet reëel meer.
In de bezuinigingsnota Inzet en Herstel van de gemeente
Amsterdam staat dat het Vereveningsfonds waaruit al dit soort
plannen moet worden bekostigd vanaf 2012 een tekort zal
hebben van € 307 miljoen, vermoedelijk structureel door verliezen op grondaankopen. In de nota wordt gepleit voor het
stilleggen van wat nog kan en het heroverwegen van plannen
waarvoor al bestuurlijke toestemming is verleend. IJburg II is
zo’n plan. Het geld dat er nog wel is zal ongetwijfeld voorzichtiger worden besteed. IJburg II is pas een bouwlocatie als
de eilanden zijn opgespoten, als de dijken zijn gegarandeerd
en natuurcompensatie zoals de mosselbank ook echt compenseert. En het peil in Markermeer en IJmeer moet er laag voor
worden gehouden. Mocht er ooit weer geld beschikbaar komen
dan is het niet waarschijnlijk dat het zal gaan naar deze dure
locatie als er andere op het oude land beschikbaar komen. En
die komen er als het aan Amsterdam ligt. De door ons in het
verleden aangedragen alternatieve bouwlocaties zijn inmiddels
opgenomen in bijvoorbeeld de ontwerp Structuurvisie. Er blijkt
een veelvoud aan locaties te ontwikkelen, wat neerkomt op 70
tot 90.000 woningen tot 2040. Daar kunnen de 9200 woningen van IJburg II probleemloos van af. Te meer waar nogal
onzeker is of al die woningen nog wel nodig zijn. Ik wijs hier
op het RIGO rapport dat aangeeft dat CBS de door gemeenten zelf opgestelde woningbouwprogramma’s opvraagt en
daarop de ramingen baseert die de gemeenten dan weer als
uitgangspunt nemen van het CBS. Wat erin gaat komt er ook
uit. Rondzing-ramingen dus.
Ook wordt niet onderbouwd waarom de bevolking van
Amsterdam en omstreken zal blijven groeien terwijl de bevol14

I J s s e l m e e r b e r i c h t e n 2010

kingskrimp in ons land steeds verder om zich heen grijpt. Er
zijn aanwijzingen dat het anders gaat lopen. Vanaf 2011 gaat
de naoorlogse geboortegolf met pensioen zonder dat er voldoende opvolgers zijn geboren in de jaren zeventig en daarna.
Dat geeft spanning op de arbeidsmarkt. Die markt zal omslaan
van een werkgevers naar een werknemersmarkt. Werknemers
krijgen het meer voor het zeggen en willen, blijkt uit onderzoek, meer thuiswerken, minder in de file staan, meer met het
gezin kunnen optrekken. Als er dan in de nabije krimpregio’s
mooie woningen leegstaan en tegen schappelijke prijzen zijn
te bemachtigen dan zal dit ongetwijfeld invloed hebben op de
stroom naar de stad. Die verlegt zich en kan zelfs tot een uitstroom leiden in dit digitale tijdperk. Ook moet rekening worden gehouden met rijksingrepen waarbij groeiregio’s worden
afgeroomd om de kosten van krimp in de legere regio’s op te
vangen. Daar is door het Rijk al op gezinspeeld. Ook dat zal
mogelijk een rem zetten op de nu nog hoofdstedelijke groei.
Nergens wordt bij IJburg II onderbouwd waarom dat niet zo
zou zijn. Wat te doen? Blaas af wat de grootste onomkeerbare schade toebrengt aan natuur en landschap in het IJmeer.
Dat kan ook omdat het de locatie is die de grootste dwang tot
een ketting van investeren mee brengt en er meer dan voldoende andere locaties zijn die met minder kosten bouwrijp
zijn te maken op het oude land. Het zijn bovendien locaties
die tussentijds zijn af te ronden als bevolkingskrimp daartoe
dwingt en dat maakt flexibel. Benut de stagnatie, onzekerheid en de vertraging om van kwantiteit naar sober en doeltreffend om te schakelen. Leuk of niet: het geld is weg en de
crisis nog niet bezworen.
Amsterdam stelde in een reactie dat IJburg II wel realistisch
is want is opgenomen in de ontwerp Structuurvisie en die is
immers (wettelijk) ook financieel onderbouwd. Ik kon echter
melden dat nu juist in de ontwerp Structuurvisie staat dat de
actuele problematiek met betrekking tot het Vereveningsfonds
daarin niet is betrokken (blz. 175). De dekking onder IJburg II
en vele andere plannen uit de structuurvisie is dus weggevallen. Het bestemmingsplan is niet onderbouwd.
Wat als dit allemaal aan dovemans oren is gezegd? Dan zullen de hiervoor beschreven harde waarheden toch hun tol wel
eisen. Dan lijkt IJburg II werkelijk als twee druppels water
op de Markerwaard. Daarover werd immers ook keer op keer
beslist dat de polder er moest komen. En hij kwam er toch
niet. Gelukkig is er zoiets als de wal, die het schip keert. En
wij zijn er ook deze keer om daarbij een handje te helpen als
het moet... n
Marten Bierman
(als oud voorzitter zet Marten Bierman zijn bijdragen voort als
columnist van IJsselmeerberichten)

In memoriam
Wim Ouburg

Amsterdam 23-06-1948 / Luxemburg 4-04-2010
J a n Ba r o n

Onze vroegere medewerker Wim Ouburg is op zijn vakantieadres in Luxemburg op
4 april van dit jaar onverwacht op 61 jarige leeftijd overleden.
Wim heeft gedurende meerdere jaren op projectbasis bij de toenmalige Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer
(later IJsselmeervereniging) gewerkt. Hij was betrokken bij de voorbereiding van ons 30 jarig jubileumfeest in het
Buitenmuseum te Enkhuizen. Samen met Marten Bierman trad hij op als opdrachtgever voor het jubileumproject
Zuidvaardershaven. Wim heeft ook meegewerkt aan het tot stand komen van onze jubileumbundel.
Nadat de samenwerking in VBIJ verband zijn beslag had gekregen en Wim zijn werkzaamheden had beëindigd, is
hij in dienst getreden van NGXchange in Alkmaar.
Enige tijd geleden kreeg Wim uit handen van Burgemeester Don Bijl van Purmerend, een Koninklijke onderscheiding opgespeld en werd hem tevens de eremedaille van de stad Purmerend overhandigd. Dat alles vanwege zijn
twintigjarige lidmaatschap van de Gemeenteraad.
Ik heb Wim en zijn echtgenote Janet de donderdag voor Pasen nog thuis bezocht om hen een aardigheidje
namens het bestuur van de IJsselmeervereniging te overhandigen.
Wij hebben toen een geanimeerd gesprek gevoerd. Hoewel wij elkaar enige jaren niet meer gesproken hadden,
leek het net alsof wij elkaar de dag ervoor nog gezien hadden. Gemakkelijk in de omgang, dat kun je wel zeggen.
Wim vertelde mij dat hij hartklachten had en op de nominatie stond een operatie te ondergaan.
Daar is het niet meer van gekomen. Hij overleed enige dagen later.
Wim is op 14 april 2010 in Purmerend gecremeerd.
Het bestuur van de IJsselmeervereniging wenst Janet, kinderen en kleinkinderen alle sterkte.

Reacties van lezers
Wil Jansen van de Zeilschool vertrouwen uit Monnickendam
schrijft ons over de waterkwaliteit en “en passant" ook over
de kwaliteit van de politie:
“Gouwzee,
Sinds 1979 varende zeilschool vanuit Monnickendam.
MS Vertrouwen ligt in het seizoen voor anker op de Gouwzee nabij Park Hemmeland.
In het voorjaar is het water troebel . Uitslaan door gemaal
van water met mest?
In de loop van juni helder.
De laatste jaren meer bodembegroeiing, kranswier, dan fonteinkruid.
Bij mooi weer en in de vakantie onrust door speedboten en
waterscooters.
Concentraties langs surfstrand en zwemstrand !, Hemmeland,
en Mirror-paviljoen tot
in het riet aan de zuidwal. Snelvarengebied langs de vaargeul
wordt weinig gebruikt.
Onvoldoende handhaving door politie; “gebrek aan personeel".

Folders
Folders zijn te downloaden van de website. Op verzoek sturen we ze ook toe!
“Doe mij nog maar een stel van die pamfletten, die hangen
wij weer op”
schrijft Trees Gravesteijn

Wimpels van de IJsselmeervereniging
“Kan ik bij jullie een wimpel bestellen net zo als bij de waddenvereniging?”
is een vaak gestelde vraag. Gelukkig kan dat weer, want
ze zijn in de maak. Werft u een nieuw lid dan sturen we
er gratis een aan u op. Bestellen kan ook door
overmaking van 10,- op Rabo-rekening
13.83.65.164, t.n.v. de penningmeester in Castricum. n

“wordt blauw met witte letters en afbeelding”
IJs s elmeerberichten 2010
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Sail Kampen 2010
Bestaat de IJsselmeervereniging nog?

Voor de vierde keer was Sail Kampen het trefpunt van traditionele zeilschepen en andere varende monumenten. Stoom was een belangrijk thema
tijdens deze feestelijke paasdagen. Er was een demonstratie van boomstammen zagen met een stoommachine. Opvallend was dat de machine veel
stiller was dan de huidige zaagmachines met benzinemotoren die een hoog
snerpende geluid voortbrengen. Een stoomorgel zorgde voor een vrolijke
noot door via stoomfluiten de bezoekers op allerlei vrolijke deuntjes te
trakteren.
Sail werd door diverse ondernemers aangegrepen om hun activiteiten op
het IJsselmeer te presenteren. Zo komt er in de zomermaanden een veerdienst met een driemast zeilschoener tussen Urk en Enkhuizen. Alleen een
weekendje naar Noord-Holland of het oosten van Nederland zit er echter
niet in want volgens goed Urk’s gebruik wordt er op zondag niet gevaren.
In dezelfde zomerperiode komt er ook zeilende veerboot – een klipper tussen Amsterdam en de Waddeneilanden. Wie naar Texel of Terschelling
wil kan in Amsterdam opstappen op de eilandhopper.
Natuurlijk vroegen wij deze ondernemers wat hun mening was over de
bedreigingen van het IJsselmeer door windmolens, bewoning en verhoging
van het waterpeil. Tja, ze waren er niet blij mee. Wat vonden zij dan van
de activiteiten van de IJsselmeervereniging. ‘Bestaat die dan nog?’ was
menig spontaan antwoord. En ze namen gretig de flyer aan die de vereniging onlangs heeft gemaakt.
Meer info voor activiteiten op het IJsselmeer: www.veerdienst-urkenkhuizen.nl of www.eilandhopper.nl of www.ijsselmeervereniging.nl n
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