Uw steun voor het behoud van het IJsselmeergebied is keihard nodig.
Stop de verrommeling en steun het werk van de IJsselmeervereniging!
Het lidmaatschap kost € 25,00 per jaar.
Vul de bon in of meldt u zich aan via www.ijsselmeervereniging.nl

IJSSELMEERVERENIGING

Wanneer U zich nu aanmeldt, krijgt U het boek
“IJsselmeergebied: Een ruimtelijk
perspectief” (364 pagina’s) van auteur Frits
Palmboom cadeau.
Als lid ontvangt u ook 1 maal per jaar ons blad
IJsselmeer Berichten met de laatste
ontwikkelingen rond het gebied.
We zien u ook graag komen als vrijwilliger van
de IJsselmeervereniging. Neem hiervoor contact
op met: info@ijsselmeervereniging.nl
———–———————–———————–———————–——————–-——–——

Ja, ik meld me aan als lid van de IJsselmeervereniging;
voor de betaling wacht ik uw factuur af.
(graag in blokletters)
Voorletters en naam: …………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Foto: Bertel Kolthof
Postcode: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………………...
Email adres: ………………………………………………………………………………………………………………...
Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………..

Opsturen naar:
IJsselmeervereniging,
p.a. Jachthavenstraat 24, 8603 CJ SNEEK
Of meldt u zich aan via www.ijsselmeervereniging.nl

“Voor behoud van het weidse landschap,
de uitgestrekte natuur en de cultuurhistorie van het IJsselmeergebied”

De IJsselmeervereniging waakt
over een “gezond” IJsselmeer

Wat zijn de bedreigingen?
45 jaar geleden was de aanleg van de Markerwaard de grootste bedreiging. Ook nu
staat de weidsheid van het IJsselmeer
onder druk. Veel bestuurders zien het
IJsselmeer niet als een uniek landschap
maar als ‘ondergelopen bouwgrond’ en
maken continu plannen voor grote windmolenparken, projecten, dammen of woningbouw in het IJsselmeer. Ook vormen
zandwinning en dijkverzwaring een aanslag op de natuur en het vaak eeuwenoude landschap.

Het IJsselmeergebied is kwetsbaar en
voortdurend zijn er aanslagen op de
kwaliteit hiervan. Wij trekken aan de
bel als het fout dreigt te gaan. En dat
doen we al 45 jaar lang. De vereniging is een organisatie van vrijwilligers, die willen dat het IJsselmeer
op verantwoorde wijze wordt beheerd en dat alle unieke waarden
behouden blijven. Daarbij kijken we
naar het landschap, natuur en het
milieu. “Gebruik mag, maar verbruik
niet” is ons motto.

Het IJsselmeergebied omvat: het IJmeer, de Gouwzee, het Markermeer, de
Randmeren en het “kleine” IJsselmeer, tezamen 1840 vierkante kilometer
Het IJsselmeergebied, het
blauwe hart van Nederland,
uniek en het behouden waard!
Het IJsselmeer is een uniek zoetwatergebied: een groot open landschap en
leefgebied van ontelbare vissen, vogels, zoogdieren en planten. Het weidse Zuiderzeelandschap met prachtige
wolkenlucht en stadsgezichten kreeg
internationale bekendheid door onze
Nederlandse schilders. Nog steeds kan
iedereen genieten van het weidse uitzicht en de historische stadsgezichten.
Ook is ‘t een bijzonder aantrekkelijk
wandel-, fiets- en watersportgebied en
bij talloze kleine strandjes is het uitstekend zwemmen.

De IJsselmeervereniging werkt waar mogelijk graag samen met lokale bewonersgroepen in het IJsselmeergebied en ondersteunt deze met advies
en publiciteit. Gezamenlijke juridische stappen tegen onwenselijke ontwikkelingen behoren ook tot de mogelijkheden. Ook zoekt de IJsselmeervereniging samenwerking met gelijkgestemde organisaties zoals Natuurmonumenten, de landschappen en de Waddenvereniging. Bundeling van
krachten is van het grootste belang.

Herstel van het “estuarium”
Het totaal afsluiten van het IJsselmeer van de
Waddenzee heeft dramatische gevolgen gehad
voor flora en fauna. Een groot probleem is het
slib. Het IJsselmeergebied heeft hiervan te veel en
de Waddenzee te weinig. De technologie is veel
verder dan in 1930. Het is nu mogelijk de Houtribdijk en de Afsluitdijk doorlaatbaar te maken. Hierbij blijft de veiligheid gewaarborgd maar kan de
ecologie zich herstellen. Een geleidelijke overgang
van zoet naar zoet water en vissen kunnen weer
vrij in en uit zwemmen.

Bescherming van het weidse
landschap
We pleiten voor bescherming van
het weidse landschap met zijn grootschalige natuur en unieke cultuurhistorie. Niet nog meer windturbines
in en langs het IJsselmeer en Markermeer. Geen stadsuitbreidingen
meer in dit gebied. Windenergie als
duurzame energiebron is belangrijk,
maar een woud aan windturbines
bederft de rust en de weidsheid.

