De Blocq van Kuffeler Almere opnieuw bedreigd met puinoverslag
Almere 04-04-‘17

Geachte raadsleden,
We mailen u dit bericht omdat we u door middel van dit schrijven willen attenderen op
de bedreiging van het gebied rond de Blocq van Kuffeler.
Na 5 jaar is er voor de derde keer de dreiging van het plaatsen van een puinoverslag bij
de Blocq van Kuffeler. Bewoners, Flevolandschap, de leden van de jachthaven en de vele
recreanten die dit gebied bezoeken zijn onthutst!
Puin en afval middenin natuur- en recreatiegebied. Compleet met grote trechters, opslag
en loskraan. Winstbejag van 1 bedrijf versus recreatieve toekomstplannen die bedoeld
zijn voor landelijk toerisme. Een puinoverslag is geen mooi entree van Nationaal Park
Nieuw Land.
We maakten er filmpjes over:
https://youtu.be/-hiToddrrhQ
https://youtu.be/wC6gllC1ptk
De Blocq van Kuffeler ligt centraal in het door de provincie en gemeente geïnitieerde
Nationaal Park Nieuw Land. Dit Nationaal Park bestaat samen met de Markerwadden uit
de volgende natura 2000 gebieden: de Oostvaardersplassen, de Lepelaarsplassen, het
Wilgenbos en de Markerwaard. Hier past eco toerisme, watersportrecreatie, een
leerhotel, fietsers bed&breakfast, een bruine zeilvloot en andere initiatieven die dit
gebied mooi ontsluiten binnen dit kader. Aansluiting binnen de Markermeerhavens. Dat
levert in de toekomst werkgelegenheid op die Almere nodig heeft.
Wat nu sterk is, moeten we sterker maken en niet afbreken.
In 2013 veegde de gemeenteraad na een twee jaar durende strijd definitief de
overslagplannen voor de tweede keer van tafel en paste het bestemmingsplan aan. De
Blocq van Kuffeler werd daarna aangewezen als een van de 16 Almeerse gebieden waar
recreatie en toerisme ontwikkeld moet worden.
De bedreiging van een puinbak in deze omgeving raakt niet alleen de bewoners van de
Blocq van Kuffeler, maar iedereen die hier recreëert: wandelaars, fietsers,
watersporters, vissers, vogelaars, bezoekers….
Voor Vijfhoek recycling zijn er voldoende alternatieve plekken om afval via water te
verschepen. Denk maar aan de leegstaande terreinen op industrie terrein De Vaart en de
overslagterminal in Lelystad: Flevokust. Een loskade levert voor hen geen
werkgelegenheid op, maar winst voor eigen onderneming.
Als een kleine loskade er eenmaal ligt bij de Blocq, is opschaling niet te vermijden. De
milieuwetgeving maakt dan dat er geen enkele andere voorziening meer op de Blocq
ontwikkeld kan worden binnen een toeristisch kader.
Geef recreatie en toerisme een toekomst in Almere. Dat levert werkgelegenheid op en
we behouden onze prachtige kuststrook.
Graag komen we met u in gesprek over dit onderwerp en nodigen u uit om op locatie
een bijeenkomst te houden.

Meer weten? Hou de ontwikkelingen in de gaten via onderstaande websites en FB
pagina.
www.facebook.com/blocqdepuinbak ; www.blocqdepuinbak.nl.
Voor documentatie over vorige processen: www.oostvaardersdiep.net / overslag

Contactpersoon: Pia Barentsen; pia@blocq-de-puinbak.nl 06 – 23148924

