Naardermeer in gevaar
Nederlands oudste natuurbezit, het Naardermeer, is in gevaar. De actie destijds van
Jac. P. Thijsse en zijn aanhangers redde dit unieke natuurgebied van de vuilstortdood en was
ook de aanleiding tot oprichting van de Nederlandse Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten.
Sindsdien is Het Naardermeer met rust gelaten . Maar nu heeft een minister, die zich kennelijk
van deze historie noch van de natuur weinig aantrekt, bedacht dat een tunnelverbinding tussen
de A6 en de A9 dwars door het Naardermeer een prachtige oplossing biedt voor het steeds
maar toenemende autoverkeer.
Daarmee zou een onherstelbare aantasting van dit kostbare nationale bezit een feit zijn en je
vraagt je af hoe het mogelijk is dat nota bene een minister zoiets verzint. Het spreekt vanzelf,
dat er onmiddellijk een fel protest is ontstaan en dat alle mogelijke instanties de pen of het
toetsenbord hebben gehanteerd om te proberen dit onzalige plan tegen te houden.
Natuurmonumenten voorop dat spreekt vanzelf, maar ook burgemeesters, gemeenteraden,
schrijvers, cabaretiers en journalisten zijn in het geweer gekomen. Met als eensluidende
conclusie: je moet wel stapelgek zijn als je het Naardermeer iets wil aandoen.
“Veel van de dingen waarvan wij verteld hebben kunt ge vinden in iedere sloot en langs
iedere slootkant . Maar de grote, grootse en zeldzame verschijnselen zijn alleen op de meren
zelf te zien op de plassen van Loosdrecht, Ankeveen, Giethoorn en Eernewoude en ’t
allermooist en allerrijkst in ons Naardermeer. ”Dat schreef Jac. P. Thijsse in zijn album
“Het Naardermeer”, dat in 1912 verscheen.
Wat mij bijzonder stoort is dat het gemeentebestuur van Wijdemeren, dat zo dicht aanleunt
tegen Het Naardermeer, zich hult in stilzwijgen. Overal om ons heen klinkt de weerzin tegen
de moordaanslag maar Wijdemeren doet er het zwijgen toe. Bang om zich aan koud water te
branden? Ons plassengebied heeft met het Naardermeer een directe verbinding. Schade aan
het Naardermeer is schade aan Wijdemeren.
Gemeenteraad, blijf toch alert! Kruip uit je schulp. Verzet je tegen dit snode plan.
Want bedenk: als het Naardermeer niet wordt ontzien en dit plan doorgaat, dan is het hek
werkelijk van de dam.
Putter

