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Ringslang in het IJmeer. Foto: Martin Melchers.

RINGSLANG VERDER IN HET NAUW. Het was
in maart 1997 dat per Referendum in Amsterdam werd
beslist dat IJburg er zou komen ondanks een
meerderheid van stemmers tégen. Vele
natuurorganisaties waren ook tegen, waarbij
Natuurmonumenten voorop liep en alles uit de kast
trok om het IJmeer, als schakel in de Ecologische
Hoofdstructuur, voor de vogels en de vissen te
behouden. Wij van het Meetnet Reptielen waren tégen
vanwege de ringslang. Na afloop van het Referendum
werden tussen alle partijen harde afspraken gemaakt:
er zou compensatie komen voor het verloren gaan van
natuur en: “Het IJmeer wordt verder met rust gelaten”.
Het is voorjaar en zomer 2006 en het Naardermeer
wordt bedreigd met heilloze plannen voor een nieuw
stuk snelweg. Natuurlijk strijden wij en vele
natuurorganisaties met Natuurmonumenten mee voor
het behoud van haar oudste monument. Dit gaat vast
lukken. Er zijn wel andere mogelijkheden om het
verkeer tussen Amsterdam en Almere te stroomlijnen.
Gaat de kortste afstand van Amsterdam naar Almere
niet over water? En liggen daar niet al tekeningen voor
klaar?
En, tegelijkertijd dat de strijd om de A6-A9 wordt
gevoerd raken we bedolven onder plannen over
Dubbelstad Almere - Amsterdam. Futuristiche
bouwtekeningen waarop Almere naar Amsterdam
toekruipt en het spoor/wegennet natuurlijk via de
kortste route door het IJmeer gaat lopen.
Het heeft er alle schijn van dat we gedwongen worden
te kiezen tussen enerzijds het behoud van de
natuurwaarden van het Naardermeer en anderzijds het
voorkomen van verdere aantasting van het IJmeer.
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Ringslang in het Naardermeer.
Foto: Rene Lipmann.

Natuurmonumenten heeft gekozen voor het
Naardermeer. Dat is duidelijk en begrijpelijk.
Alleen, ik kan er met mijn pet niet bij dat keiharde
afspraken, van nul en generlei waarde blijken te
zijn.
Annie Zuiderwijk
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