
HOE VERDER NA DE EERSTE TIEN JAAR 

 

DOELSTELLING                                                                                                                                      

De doelstelling van de Stichting Oer-IJ blijft onverkort het zichtbaar en beleefbaar maken van de 

ontwikkelingsgeschiedenis van het voormalige mondingsgebied van het Oer-IJ.  

 

MISSIE                                                                                                                                                   

Door tal van activiteiten – gericht op bewoners , overheden, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties- willen wij een breed draagvlak verwerven voor onze doelstelling. Het uitgangspunt is 

daarbij het duurzaam ontwikkelen, beschermen en beheren van de aardkundige-, archeologische- , 

cultuurhistorische-, landschappelijke en ecologische kwaliteiten. 

 

HET OER-IJ BIJ IEDER BEKEND      

Na 10 jaar mag worden gesteld dat het begrip Oer-IJ bij een grote groep geïnteresseerden en bij de 

betrokken overheden bekend is geraakt en wordt gerelateerd aan de vele kwaliteiten van het 

landschap tussen Zaanstad en Binnenduinrand; Heiloo en Noordzeekanaal. Bij het grote publiek lijkt 

dit nog maar deels het geval.  

Publieksgerichte activiteiten blijven van groot belang om het begrip Oer-IJ tot leven te brengen en 

nieuwe generaties te interesseren. Dit kan door het continueren van aandacht voor lezingen; 

wandel- en fietsroutes; publicaties; Oer-IJ expeditie; excursies, lesprogramma’s  e.d. Daarbij is 

aandacht gewenst voor alle deelgebieden en willen we openstaan voor nieuwe middelen om de 

naamsbekendheid te versterken. 

 

VERANKEREN IN BELEID          

De Oer-IJ kwaliteiten zien wij als inspiratiebron voor het gemeentelijk- en provinciaal beleid. Een 

punt van zorg is daarbij het gebrek aan “gecoördineerd en integraal naar het gebied kijken” van de 

betrokken overheden. Wij zoeken naar de mogelijkheden/middelen om die gezamenlijke 

verantwoordelijkheid te versterken. Bij voorkeur doen we dat via concrete projecten die inspelen op 

actuele maatschappelijke vraagstukken  (wateroverlast; CO2 reductie; biodiversiteit e.d.). 

 

KENNIS EN INFORMATIE    

Om onze doelstelling te realiseren blijft het verzamelen en toegankelijk presenteren van kennis over 

het Oer-IJ landschap essentieel. Die kennis brengen we in de breedte naar buiten via onze website en 

nieuwsbrieven, maar ook door beleidsadviezen; kennisdocumenten, lezingen en educatieve 

projecten. 

 

 



 

NETWERK EN GRENZEN               

Bij het bereiken van onze doelstelling werken wij graag samen met aanverwante organisaties.                                                                                

Omdat we een vrijwilligersorganisatie zijn, zullen wij ons steeds moeten afvragen of de concrete 

projecten wat betreft persoonlijke inzet en financiën binnen bereik zijn. 


