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Geachte volksvertegenwoordigers en bestuurders, 

Het Umeer l igt midden in de Metropoolregio Amsterdam. Het is een open, weidse ruimte in een 
verstedelijkt gebied. Het is een gebied waar je rust en ruimte kunt v inden, de horizon nog kunt 
zien en op allerlei manieren kunt recreëren. Het is daarenboven een natuurgebied met een 
beschermde status. 

In de toekomstvisie voor de Metropoolregio Amsterdam staan veel mooie woorden over 
'behoud en versterking van de kern kwaliteiten van het landschap'. Toch constateer ik dat in deze 
visie bebouwing vanuit zuidelijk Flevoland over de dijk in beeld komt, evenals een 
verkeersverbinding dwars door het Umeer. De inmiddels verschenen plannen van de gemeente 
Almere voor de schaalsprong van die stad met de alternatieven buitendijks in het Umeer en de 
Umeerverbinding borduren hierop voort. 

Het Umeer is geen leeg "w i t " gebied dat met nieuwe ontwikkelingen ingevuld moet worden. 
Het is een waardevol "b lauw" gebied voor de vele mensen die rond het Umeer wonen en al 
diegenen die op en langs het water ervan genieten. Milieudefensie voert campagne om het 
Umeer open te houden en zoekt bewoners op met de vraag, wat zij vinden van de 
voorgenomen ontwikkel ingen. De afgelopen weken is een enquête gehouden onder de 
inwoners van Muiden, Muiderberg en Weesp. Onderdeel van deze campagne was een discussie
avond in Muiden op dinsdag 18 november j l , waarin de resultaten bekend zijn gemaakt en met 
de meer dan 80 aanwezigen gesproken is over de plannen en de bedreigingen van het Umeer. 

Deze discussieavond is afgesloten met de vaststelling van het "Manifest van Mu iden" door de 
aanwezigen. Ik b ied u hierbij het Manifest aan; het staat aan de achterzijde van deze brief. U zult 
de komende t i jd besluiten gaan nemen over de toekomst van het Umeer. Ik verzoek u kennis te 
nemen van di t document en het nadrukkelijk te betrekken bij uw besluitvorming. Ik hoop dat u 
de vier eisen van het Manifest zult onderschrijven en in uw besluiten to t uit ing zult laten komen. 

Met vriendelijke groeten, 
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Klaas Breunissen 
Campagneleider Ruimte en Landschap Milieudefensie. 
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MANIFEST VAN MUIDEN 

Muiden, 18 november 2008 

Bewoners van Muiden, Muiderberg en Weesp en andere aanwezigen bij de 
door Milieudefensie georganiseerde discussie over het Umeer op 18 november 
2008 in de Kazerne in Muiden verklaren: 

Wij vinden het Umeer waardevol als gebied: 

• met een unieke, open ruimte in het noordelijk deel van de Randstad, waar je de horizon 
nog kunt zien en je rust en ruimte vindt; belangrijk voor het welbevinden van velen; 

• met hoge natuurwaarden, zoals vastgelegd in de Vogelrichtlijn en de aanwijzing tot 
Natura 2000-gebied; 

• van groot belang voor de zoetwatervoorraad en waterberging; 
• voor mensen om te recreëren en van economisch belang voor de recreatiesector; 
• met grote cultuurhistorisch waarden in de Stelling van Amsterdam en als werelderfgoed 

(Pampus). 

Wij constateren een ongewenste en onnodige bedreiging van het Umeer door plannen 
voor: 
• een bovengrondse verkeersverbinding dwars door het Umeer van Almere naar 

Amsterdam Ijburg; 
• buitendijkse woningbouw bij Almere in het Umeer/Markermeer; 

terwijl er goede alternatieven voor aanwezig zijn. 

Wij roepen daarom de verantwoordelijke politici op te kiezen; 

• voor de noodzakelijke verbetering van de natuurkwaliteit van het Umeer 
• voor bevordering van de werkgelegenheid in Flevoland en voor een evenwichtiger 

woon/werkbalans; 
• voor een woningbouwalternatief binnendijks in Flevoland; 
• tegen een verkeersbrug over het Umeer. 

Aldus vastgesteld in Muiden op dinsdagavond 18 november 2008. 


