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B«traft: Houd het IJnneer open! Pamflet van Pampus. 

Amsterdam, 23 juni 2009 

Geachte volksvertegenwoordigers en bestuurders. 

Hierbij bied ik u het 'Pamflet van Pampus' aan, dat op 20 juni j l . op Pampus werd 
ondertekend door negentien zeer uiteenlopende organisaties. Ik vestig graag uw 
aandacht op het zeer uiteenlopende karakter van deze organisaties, want dat maakt dit 
document uniek. Als zoveel organisaties die zo'n breed palet aan belangen en 
achtergronden vertegenwoordigen zich tot u richten, dan moet er wel iets bijzonders aan 
de hand zijn. En dat is zeker het geval. 

Het Umeer wordt bedreigd. De gemeente Almere wil 10.000 woningen in het Umeer 
bouwen en er dreigt een brug te komen dwars door het Umeer tussen Almere en 
Amsterdam. De ondertekenaars van het 'Pamflet van Pampus' zeggen, dat dit niet nodig 
is. Er is voldoende ruimte in Zuidelijk Flevoland zelf. Daar kan, door water de polder in te 
laten, ook een hoogwaardig woonmilieu worden gecreëerd. Er zijn bovendien goede 
altematieven voor een brug door het Umeer. Er is voorkeur voor verbetering en 
uitbreiding van het openbaar vervoer via de Hollandse brug en de Stichtse lijn. En als een 
nieuwe IJmeerverbinding dan toch nodig blijkt, kies dan voor een tunnel, zodat het Umeer 
als unieke, open ruimte in de Metropoolregio Amsterdam behouden blijft. Een beschermd 
gebied van hoge waarde waarin kwalitatief geïnvesteerd wordt in plaats van het te 
verkleinen of te doorsnijden. 

Milieudefensie heeft u er al eerder van op de hoogte gebracht dat velen het Umeer open 
willen houden. In Muiden werd tijdens een debat door bewoners en politici het 'Manifest 
van A^ü/bfeA7'vastgesteld. In Uburg onderschreven de bewoners de Eis van Uburg'en in 
Monnickendam vond de 'Wil van Waterland'\r\assa\e ondersteuning. Wij zonden u die 
documenten toe. 
Tijdens een debat in Almere waren provinciale en gemeentelijke politici uit Noord-
Holland opvallend eensgezind: "niet bouwen in het Umeer en een verbinding alleen in 
een tunnel". Provinciale Staten van Noord Holland hebben inmiddels in de vergadering 
van 22 juni 2009 een motie van die strekking aangenomen. 
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Zaterdag 20 juni j l . voeren tijdens de ondertekening van het 'Pamflet van Pampus' 
honderden boten een protestronde om dit forteiland om kracht bij de zetten aan de roep 
om het Umeer open te houden. 

Met het 'Pamflet van Pampus' laten de ondertekenaars blijken dat zij geen aantasting van 
het Umeer willen. Allen doen dat vanuit de eigen doelstellingen en eventueel met 
nuances. Maar zij hebben elkaar gevonden in die ene nadrukkelijke eis: 'Houd het Umeer 
open'. 

Wij vragen u om op uw niveau alles op alles te zetten om deze eis te honoreren. 

Met vriendelijke groet. 

Klaas Breunissen 
Campagneleider Ruimte en Landschap Milieudefensie 

Bijiagen: 
"Pamflet van Pampus" 



Geachte leden van regering en pariement. 

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

Een strijd om het unieke Umeer mooi te houden. 

Wij doelen op de plannen voor een verkeersverbinding Amsterdam-Almere, dwars door het Umeer 
en v(x>r buitendijkse woningbouw bij Almere in het Umeer en Markermeer Gr(x>tse aspiraties. 

Maar ook wel grote bedreigingen. 

Kijk om u heen: het Umeer 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 fietsen. Veel mensen willen dat dit zo blijft. 

Maar er is meer. De natuurwaarde, met name het vogelleven, is zo bijzonder dat het Umeer is aangewezen 
tot Natura 2(XX)-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. 

Wi j roepen u daarom op vandaag nog te kiezen v o o n 

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

recreatieve functie van het IJmeen 
• 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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