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TEN GELEIDE

Dit ie het vijfde werketuk in een dienetverlenings—

programma van de vakgroep planologie en demografie aan de

Rjkeuniversiteit te Groningen aan de werkgroep Gemeenechap'.

Het onderwerp van dit werketuk ia een tegenhanger

vn de aktie die het comit6 'Woco wijo : houci de Prumer groen' en

de Vereniging tot Behoud van Waterland in de jaren zeventig hebben

gev-oerd om te waarschuwen tegen de toen voorgenomen en sindsdien

tot uitvoering gebrachte uitbreiding van de stad Purmerend 6ver de

ringvaart van de droogrnakerij de Purmer heen, binnen die polder.

Nu de jaren tachtig voor een kwart veretreken zijn,

ie het duidelijk geworden, dat de boeren in Waterland niet alleen

binnen de Purmer maar ook daarbuiten te maken hebben met een beleid

dat hen van drie zijden (straks, ale tot droogmaking van het Marker

Meer besloten mocht worden, misachien zelfs van vier zijden) tegel±jk

in het nauw brengt door stadsuitlàg,

door natuur— en landschapsbehoud en —hetstel, en

door ruilverkaveling gepaard met ingrijpende en
koetbare kultuurtechnjsche werken.

Drierlei beleid met een relatief grote schaal en met funktionele

oogmerken
; een beleid dat heel weinig ruimte laat aan het zoeken

en vinden van individuele oplossingen voor die oogmerken in

onderling verband, door de individuele boeren. Een beleid dat

door die boeren dan ook ervaren wordt ale opgelegd van boven en

van buiten a! : door Rijk, Provincje en Gemeente en hun ambtenaren,

Wederom hebben de boeren gewaarschuwd, Bovendien

zijn zij met eigen vooi-etellen gekomen, ontwikkeld in overleg met

onafhankelijke milieu— en kultuurtechniache instanties. En weer

wordt ogenschijnlijk nauwelijks naar hen geluisterd.

In deze jaren tachtig lijken de Prumer boeren

relatief nog goed a! te zijn
; hun wacht (nog) geen opgelegde

ruilverkaveling en (nog) geen opgelegd natuur— en landechapebehoud

ale onderdelen van hun bedrijfevoering en gezinshuishouding. Daarom

kunnen zij flu hun collega's in Waterland buiten de Puriner op hun

beurt steunen door met hen te vechten voor een boervriendelijker

multifunktioneel beleid met betrekking tot het Nationale Landechap

Waterland.
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De beide biologie—studenten aandeRUGroningefl,

die — naar aanleiding van do artikelen over dit onderwerp in do

Nieuwe Noordliollandse Courant in de jaren 1980 tot en met 1982 —

dit werkotuk op basis van literatuurstudie en een aantal gesprekken

met Waterlandse boeren hebben geschreven, hopen dat de problenien

van do jaren tachtig hiermee voor de boeren in heel Waterland

beter bespreekbaar en beter oplosbaar zijn geworden. Die hoop

wordt gedeeld door

G.J,van den Bert -

hoogleraar planologie 'en demografie
aan de Rijksuniversiteit te Groningen

Groningen, 30 juni 1983.



INHOUDSOPGAVE

blz.

VOORWUuRD. . . . . . . . •1•••••• • • • • . . . • . . . • . •••i••ts • .2

ONTWIKKELINGEN IN DE LANDBOU'l IN NEDERLAND,.............k

NATJUR— EN

DE 3ITUATIE IN WATRLA1D..

HT OJiiRL,OEK •• ,. . . . . •. ,, ... . . . . . .. .. .. .12

a)stadsuitbreidin kurmerend in e iurmer.......... 13
b)ruilverkave1ifl Waterland. . ... . . 114

c )1andbouwbe1eid/1andbouworganisatie . . . 15

d )de pers. ......•••
e)het relatienotagebied.... . . . 1• • • . . . . . . .17

BEOORDELING VAN Di. RESULTAT.N. • • • •...... . . . . . . .... .22

a)inkomenssituatie en werktjden... .
......

b)ruilverkaveliflgefl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
c)aanspraken van anderen op het landelijk gebied....23
d )boeren en pers. .... .............25

LITcaATU1JR . •....••••• • . . •....... . • , . , • . .26



—2—

VOOR0ORD.

i-)jt projektje werd gedaan in het kader van het proramrna "Inte'ratie

stad en land in de Purmer".Dit onderwerp is zeer aktueel,omdat sinds

i81 een deel van de droogrnakerij de Purmer,teri oosten van Purmerend,

gehrukt wordt vor stadsuithreiding.De oorspronkelike bewoners van de

droogTTaker waren boerende Purmer bestant uit oede landbouwrrond met

een pcederationele,en dus voor de (moderne) landbouw punstire verka-

ve1in'.In de landhouwpebieden van het oude land in bet zuidelijk en

westeiik e1een Waterland doet zich een landhouwkundig heel andere

situatie vonr.

t)e lardhouwers en hun orranisaties waren dan ook tegen de stadsuitbrei-

din'; in de iurrner.De vele akties,ook door de Vereniging ehoud van a-

terland1moehten echter niet baten;de bouw gin toch door.en aantal

mensen uit de Purmer,verenizd onder de naam Purmer Gemeenschap,za dit

jn,en probeert flu een zo goed mogelijke verstandhoudin tussen de oude

en de nieuwe Purmers tot stand te brenen.Hierbij werd de huip ingeroepen

van de vakgroep Planolorie & Demografie van de Rjksuniversiteit Groning-

en,die vervolgens het proramma "Integratie stad en land in de PurmerH

opzette.l3innen dit proramma ziin al de volgende versla"en verschenen

1)de huidie natuurwaarden in de polder,

2)de ontwikkeling en problernen van de landbouw in de Purmer

3)de toekomatige woningbehoefte van de stad Purmerend,

4)het beeld van de konfrontatie en inte—ratie van stad en land in de

Purmer,volgens de plaatse1jke pers,in de jaren 1980 t/m 1982.

Ons werd,door de hoogleraar van de vakgroep,en tevens begeleider van

dit proramma,dhr. (i.J.van den i3erg,gevraagd onze aandacht te richten

op de boerenbevolkin.Als vanouds zijn boereri de belangrijkste grondge—

bruikers van het landelijk rebied.A)oor de enorme groei van de bevolking

en de welvaart zijn echter de aanspraken op het landelijk gebied de laatste

jaren zeer sterk toegenomen.hllerlei maatschappelijke oritwikkelingen en

overheidsbeslissinçen die het wonen en werken op het platteland direkt

beinvloedefl,.volgen elkaar in snel tempo op.De vrag is in hoeverre

dit alles aansluit b:j de belanc'en en wensen van de boerenbevolking.°mdat

in de Purmer buiten de stadsuitbreiding een aantal van deze belangrike

ontwik1celinpen niet plaatshehben,is ons werkehied op heel Waterland ge-

richt.
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1s eerste orientatie op dit onderwerp diende een map met kranteknipselS

uit de 1'4ieuwe Noordhollandse Courant, verzameld door dhr. van den Berg,

van nov.1979 tot jan.1983.. Daarna hebben we ons bezig gehouden met het

lezen over de landbouWprOblematiek in het algemeefl,efl over de situatie

in ater1and.GeWaPefld met deze kennis zi,in wij gedurende drie dapen op pad

geweest in Waterland en hebben verschilieflde persofle.fl een interview af—

genornen.

Tjdens ons verb11f hier heben w5j van de gastvrijheid van de familie

Kwnt cten,waRrvOr wi hen hierhij harte1jk willen bedanken.TeVeflS

een dankword aan dominee Human,die voor een verbliifa4reseflvoOrhet orPa-

niseren van een paar intervieWS pezorgd heeft.en natuurlijk aan alle door

ons eInterviewde rnensen,die een deel van hun kostbare tjd aan OflS hebben

wi11n opofferen.

Jos hoogveld

ilark Jonman Groninen,jUfli 1983
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.1 D LANBOUW IN NEDERLND.

edrefl' lanc'e t1d is do landbouw voornamelilk zelfverzorefld geweest1

Ret land hrocht niet veel meer op dan nodi was voor de eigen behoefte.

Djt ro1d vooral veer de armere zandstreken..Teel mensen waren da ok

hoer — Lzam werd er nienw land ont :onnon,als dat nodi en moeljk
i d 1e eeuu de dr'o.maer i ftollanrl). .r waren e:ter e'-er—

d itbreiiin cI rrt do n:t dor vee en, indire:t do r v:—
veer op e'r 't moer5t r(en.e mn ..noeten i -1en op do rno
die c 1ai.tselike omntandieden boden er was woinig teciniese kenni,

-n er w'ren 'in hulpnid'e1en orn veer en betere grondwnterstc&:d to

zorfl,VO0r neer mest . 4. en voer do afvoer en verwerkin van produkten.

L)it betekent dat men rotendeels zelfvoorzienend moest produceren,en de

meeste }u1pmidde1.en nit de huurt moest krjen(hout,boUWflateriaal).P0ci
lisatie in de landhouw was toen niet mogelk.

1ndbouwoemeenscpPen waren sterk traditioneel en staties.Veranderin—

gen ±nren lan-'zaam.oDr het samenspel van het natuurlik eeven en het
men5eli3c ebruik daarvan ontstond een biologies rijk en afwisselend land—

schap.
Vanaf de achti&iic(, maar voral vanaf de ne ;entiende eeuw komt in

deze toestand verandern. Eerst voornamelijk door verbetering van do land-

bouwmethoden,zoals vervaning van de bra.kperiode in het drieslastelSel,

hetere veeteelt,betere scholin en voorlichting.

Later kwamen de kunstmest en de machines.De produktiviteit per hektare

en per arbeidskracht word opgevoerd.ir vloeiden vele mensen van het tlatte-

land naar de steden,en men ging flu vooral vor de markt produceren,niet

mer op de eerste pinats vor eiren gebruik.De boer werd van zelfverzor—

'er tot ondernemer.

r werden landhouworaniSatieS opgericht,die voorlichtin inen even,

en de boeren stuurden in de richting van het ondornenerschap.Uok werderi

kooporaties opericht om gezamel.ik te kunnen in— en verkopen.Van overheids-

we-e werd het 1andbouwonderw15 en —onderzoek rrestimuleerd.

Vooral na 1950 werd de landhouw sterk gemechaniseerd.e lonen waren hod

eworden,zodat het voordelig was arheid donr machines te vervanen.it

was ook nodig door het relatief achterblijven van de prjs van landhouw-

produktefl(het overheidsbeleid was gericht op een oedkoop voedselpakket

voor de konsument).Voor een irkomen dat vergeljkbaar was met dat

buiten de landbouw,moest steeds meer worden geproduceerd.
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Arbeid werd dus vervangen door machines.VOOral het aantal medewerkers narn

•
sterk afjook de aantrekkingSkracht van de industrie met zjn relatief hoe

lonen droeg hiert-e bij.Het percentage van de beroepsbeVOlking werkzaam in

de landbouW was in 1889 no 432,in 1947 ongeveer 20%,en in 1971 no maar

6,84.Deze afname gaat no steeds doorsteeds minder mensen producerefl vo-r

steeds meer mensen.Ook het aantal medewerkende zoons nam in deze td sterk

af,en daarmee ook het aantal bedr,jfsOpVOlger5.mn 1972 was op nor: slechts

vi de bcdrjvefl met en hpdrif5ho0fd van 5) jaar of ouder een opvol-

ger a.nwezi.0P dit moment zn de meeste bedrivefl énmanShedriVefl(a1

overienS aangetekend moet worden dat de betekeflis van de boerin als onbe-

taalde arbeidskraCht de l-itste tijd sterk is toegenomen).

)e inkonens ligen in de landbouw over het algemeen lager dan in vergelk-

bare beroepen daarbuitefl.OVed1e5 is het inkomen sterk wisselend;het is

afhankelijk van de opbrengSt van het
en vai

de orijs vn de produkten(Zie tabel1,b1Z.G ).Daarenter:efl zjn de werktijdefl

• er; lan,vooral in de veehouderj(Zie tabel 2,blz.G ). et werk in de land—

houw ma- dan f2joiek minder zwio.r geworden zjn,de psychieSe be1astiflE is

over bet algemeen nogal toegenomeflhOe groter bet bedrijf wordt,hoe hoger

de eisen ten aanzien van bet management,efl hoe minder tUd er over is voor

het "sociale en kulturele leven".Omdat de kinderen wegtrekkefl,treevk

in de dorpen een verr:riziflr: van de bevolkifl op,waardoor allerlei voor-

zieningen(scholen ,winkels)dreigen te verdwiflefl.

Urn de huidige ontwikkeliflgen in de landbouw te kunnen bi-ihouden,moetefl

de boeren veel investereM in machines en gebouwefl;die otwikkeliflgen gaan

vak zo snel,dat machines al vervangen moeten worden vrdat ver-

sleten zijn.Hiervoor moet een beroep gedann wordefl op de banken,Waar-

door de hoeren grote financi1e risiko's dragen(rabobaflkboere.eine

boeren,die teen geld hebben voor grote invester er zjn dan ook in de

loop der jaren steeds meer verdwenenifl de jaren '60 kregen boeren zelfs

een premie van de E•.U. als ze de landbouw verlieten.

amenhangend me± de mechanisatie vond ook 5pcjaiisatie(ontmging) plaats.

r hoeven dan niet zoveel machines gekocht te worden als op een geend

bedrijf,efl de boer kan al zjn kennis richten o zijn specialisatie.

goals gezegd,rnachifles kosten veel relddit moet terugverdiend worden door

een grote oppervlakte te bewrkefl.Ook vereist dit goed begaanbare weren,

goed ber:aanbaar land en een goede kaveiiflg.Dit onthreekt in
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lnkomeflssitUatie
rn de irtleiding is uiteengezet hoe de sterke stijging van de arbeidskOStefl

de orzak geweest van een geIeideIike aanpassing van het agrarisch

produktie.apparaat. Ten einde een goede irtkomensontWikkeliflg te kunnen

verzekeren werd de arbeidsprodUktlviteit belangrijk opgevoerd. Daardoor

daalde het aantal arbeidskraChtefl dat werkzaam is in de land- en tuinbouw

en werd de produktie-OmVang zowel per arbeidskracht, als per bedrijf, als

per hectare aanzienliik vergroot. Tabel 10 geeft een beeld hoe de arbeidsop-

brengsten in de land- en tuinbouw in een recent verstreken periode van vijf

jaar, gemidd&d voor een aarttat bedrijfstakken en gesplitst naar grote en

kleine bedrijven. zijn geweest.

Tabs 10. Gemiddilde arbeidsopbreflgstefl van ondernemere in di Iandbouw in di tweeds

heift van di zeventi9ar jaren

__________________________

75/76 76177 77/78 78/79 79/80'

Grotere bedriiven

akkerbouw 78900 126100 13100 24700 34000

weidebOUW 27 300 9 800 37 200 45 700 31 900

gemengd 40200 19900 28100 25100 22000

Kleinere bedrijven

akkerbouW 27700 33000 5700 13100 14000

weidebOUw 14400 9000 18800 19900 11000

gemengd 12 400 300 11 400 9 800 7 000

Berekend, op basis van gegevens LEt
september 1980 (mcI. WIR-ettect).

Bron: L.andbouw-eCOnOmiSCh ber,cht
4,

1980 LEt, Den Haag juli 1980.

Uit deze tabel komt het algemeen beeld naar voren dat voor de onder-

sct,eidefl catagorieëfl bedrijvefl, met uitzondering van de grate akkerboUW-

bedrijveri, in de betrokkefl periode de arbeidsopbrengStefl van de onderne-

mers. als indicatievoOr de inkomens in de land- en tuinbouW, in het alge-

meen taag tot zeer laag zijn geweest. Voorts kan worden gewezen op de ster-

ke wisselirtg in inkomenS par jaar, hetgeen de risico's in de land- en tuin-

bouw aangeeft.

tabeii arbeidsophreflgstefl in de landbouW.tlit :
STRUKTUUR.CHEMA voor de

1andinrichtifl,blZ. 35.

gint mee te werken. Het aantal uren dat in de landbouw wordt gewerkt is in

bet algemeen relatief hoog. Een vergelijking van bet aantal uren dat door de

ondernemers op verschillende bedrijfstypefl wordt gewerkt, met bet aento)

uren op grond van cotlectieve arbeidsovereeflkOmSteV0O werknemerS

buiten de lend- en tuinbouw teat dit in tabel 12 zien.

Tibet 12. Aantal uren hindarbeid van de ondememer voor varachitlende bedrijfs-

typen (boekjaar 1977/1978)

Akkerbouw Weidebouw Gemengd bedrijt-
grotere kleinere grotere kleinere grotere kielnere

bedr. bedr. bedr. bedr. bedr. bedr.

2209 1988 3061 2758 2795 2584

Volgens c.e.o.'s ca. 1900 arbeidsuren per lear.

Bron: Lendbouw Economisch tnstituut
Bedrijtsuitkomsten in de Iandbouw,
boekiaren 1974—1975 t/m
1977—1978, Den Haag 1979.

e1 2 WERKTJJDEN IN DE LANDBOUW.4jt : Struktuurschema VOOr de land-

jnrichtin,b1Z. 35.
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vooral de oucie iaridbouwbedefl nogal eens.De kavels zi.jn vaak klein,niet

gunstig van vorrn,en 1irgen verspreid.In vthchtige gebieden kan de hoge

waterstand de begaanbaarheid van het land beperken,teFWil dit ook opbrengst-

verminderin kan veroorzaken.

kiêt rniddel bj uitstek om deze voor de rnoderne landbouw grote problemen

te verminderen is de ruilverkavelinJhierbU worden kavels herverdeeld en

beter verkaveld,de waterstand op een beter pei]. gebracht(O.a. door betere

afwaterifl),flieUwe wegen anngele,d,boerderiefl naar hun land verplaatst.

LJlt zn kostbar 111en,die bcpaald niot voor hoeren even zunstic

hoeven te zjn.De kosten kunnen,voora] bij kleinere boeren,zo hoog oplopen

ten opzichte van de baten,dat de boer moet verdwijnen.

L'e ontwikcelin;efl in de landbouw aan dus nag steeds naar grootscia1icer

produktie,Waarbii de kleinere,miflder draakrachtige boeren moeten verdw-

nen.i-t de overheid deze ontwikcelin steunt,blikt wel uit et feit

dat alleen bedrjven die door middel van een ontwikkeliflgsplafl kunnen ann-

tonen dat ze in de toekornst rendahel zullen zjn,in aanmerking kornen

voor steun in de vorm van
rentesubsidie,.IJ.,e.d.,waard00r de kleine

hedrijven dus nog onrendabeler worden.

Tot voor kort nam de oppervlakte kultuurgrOfld voortdurend toe.Vooral door

de invoerini van kunstrnest konden ook de armere gronden in landbouwkUfldig

produktief land omgezet worden.a deze maximale oppervlakteUitbreid1fli

ging er weer meer af dan er bj kwam.i'ederland werd steeds dichter bevolkt,

en de mensen hebben flu per persoon meer oppr1ak'te n $ruk voor hun aktivi-

teiten dan
steteinen etc.).

Vooral rond de steden kreeg veel landbouwgrofld een andere bestemrnLn.

Ook ten hehoeve van aUerlei infrastruktuUr g-in veel rond "verloren",

vorl voor ween.
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NATUUR- EN LANDCi-IAPSBEHOUD.

De mcderniseringefl in de landboUw heben voor de natuur over het ale-

meen sterk nadelie gevolgen.De verscheidenheid die door de vroeere

boeren is gebracht,iS enorm verminderd,zowel op als om de landbouwgron-

den.in graslanden b.v. hlijves dor de bemesting vrijwel alleen de snel-

rroeiende •grassen over.Landschapselementefl als bosjes en hegen ver—

liezen hun funktie als houtleveranCier en perceelscheidiflg,efl wôrden

vaak opgeruimd voor een opperv1akteveL0tifl., en verbccrin van de

kvelstruktuur.VOOral bij ruilverkaveliflgefl worden er zware kiappen a.n

natuur en landschap uitgedeeld.

Ook aterstandsver1agifl:die voor de boer vak heel ;unstig is,verrnin—

dert de variatie sterk;en niet alleen in het landbouwgebied,maar ook

daarbuiten.O dit moment is dit zeus een van de erste bedreigifl:fl

van de natuurreservatefl n ons land.

Deze rrootschalige verarmin- van natuur en landschap is men v'oral van-

af de jaren '60 en '70 als een probleem gaan zien.Allerlei organisaties

die tot doel hadden de beschermiflg van de natuur en het milieu,reZefl

als paddestoelen de grond uit.Het denken yan de mensen werd milieu-

bewuster,iets wat zijn weerkiank vond i het regerinsheleidJIet idee

van de Natjonale landschapPen ontstonddit idee werd samen met een aantal

andere uitgewerkt in 1975 in de drie zg. "groene nota's"(nota Nationale

Parken, nota Natioriale
landschapsparkefl,later Nationale landschapPefl

genoemd om spraakverwarring te voorkomefl,efl de nota betreffende de rela-

tie tusen landbouw en natuur— en 1andschapsbOUW,afek0rt als de Relatte.—

nota).In het kort kwam het beleid hierop neer;in de Nationale Parken werd

het beleid gericht op behoud en/of versterkifl van de aanwezige natuur-

waardende andere belangen werden hieraan ondergeschikt gemaakt.'fl de

Nationale Landschappen was meer ruimte voor deze belangen,maar het land-

schap als geheel zou zijn kwaliteitefl tenminste moeten behouden.Om dit te

bereiken konden o.a. twee instrurnenten uit de derde nota,de relatieflOta,

ebruikt worden,te weten de reservaten en de beheersgebiedefl.O0rSPr0e-

lijk werd als doel r-esteld 200.000 ha in Nederland vor1opig reserveat

of beheersgebied te maken.Via een voorrangsiflVefltari$8.te werden

vervolgens de Fehieclen aannewezefl die hiervoOr het eerst in aanmerking

zuden komen,van 86.000 ha.iet het oor op de huidie ekonomiese krisis

is het echter de vraag of zelfs dit wel gehald zal wordn(oP dit moment

zit men op 35.000 ha ).
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DEITUATIE IN WATERLAND.

aterland lirt in Noorcl-Holland,ten noorden van Amsterdam, ten oosten

van Zaamdam-Krommenie en ten zuiden van Purmerend.Het is een open,agra-

ries irebied,waaromheen veel bewoning is,vooral ten zuiden en ten westen

ervan.

Oorsronke1iik bestond het hefe. gebied uit veen.Een deel hiervan is we-

geslar'enzo ont5tonden er ondiepe meren.Deze zijn vooral in de 1'7e eeuw

drooge1e"d.De hierdor ontatane tweede1in heeft vonr de landbouw grote

hetekenis.ie droogmakerien heb7en een onderrond van meest k1ei.ia de

zn e rationeel inr'ricbt met rechte weron,r'rote porcl'r.,

en de hoerder a j het i'n1, :rspreid Dvr het c,'ied.I{et W terpeJ - .1

uitsteiend e•erst woro:; 1andbouwmL ,e:i'n z,jn dit dus zeer

.rui-re ronden. in de veenge"ieden van iaterTnd is dit v:k be1 nder.

t i. bet oude lnd ,wt ri l er bewoond -,s,en 1n niet z runst in—

gericht.Uok eeft bet >odemrnaterira1,veen,prolemen.llet kn niet te diep
"uitwaterd worden,omdt hot dan inklinkt en ononkeprb.r indroot.L'it latste
heft tot evolr dat de hovenlaa vriwel reen water meer vast kan houden.

De draakracht van veen is ook minder :roed dan van klei of zand,vooral ala

het vochti is.1)it reeft vo'r machines en vor ween moei1iikheden,voora1
in vochtie jaren,zoals in bet jar van dit verslar,1983.
In somiipe delen van daterland kunen de percelen alleen over het water
bereikt worden(vaarland).Over het algerneen zjii de bedrUven in Waterland
klein,ziin de percelen klein en lirgen verspreid.Vrijwel alle grond is in
gebruik ala rras1and.
Van deze rraslanden maken ook veel weidevoels gebruik.Voor deze
vo"e1s is eder1and een er' belangr5jk broedgebied.Een aantal van deze

soorten ,de zg. kritiese weidevogelsoorten,is zeer gevoeIt voor verla—

ging van de rondwaterstand.Deze so-irten zin m.n. :TURJLUUR ,WATERSNIP en

KjiPHAAN.Deze soerten paan de laatste tid in Nederland helaas sterk

in aantal achteruit.Om deze vogels en de overipe natuur- en landschap-

waarden in Waterland(Waterland heeft een he1anrr,1ke funktie ala rustgehied

voor mens en dier in Noord-Holland) te bescbermen.is /aterland

ala proefrebied tot Nationa'l Landschap benoernd. De provincie had in

198 in de nota rekreatie al de wens uitgesproken te komen tot zo'n

1andschap.I3j de vaststelling van bet streekplan in 197+ is dit uiteinde1ik
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tot stand ekomen.Hierbi werd het gebied verdeeld in drie .deeJebieaer, t.w.

i )het natu rgebied—kerflgebied

2)het natuurgebied—randgebied

3)overig gebied

In 1975 bracht de regerini- de relatienote uit.Deze nota bood de provincie

de moel9kheid de natuur'ehieden met rijksmiddelen te aan onderhouden.

Hiertoe werd het natuurgebied—kerngebied benoemd tot reservaat,en bet

natuur;bied_cdebied tot bchccrcgchiodzie blz.11 ) Tn het reservt—

gehied hebben de natuurbesehermende instanties het eerste kooprecht van

de 'rond, Zolang de grond nog in boerenhanden is,kunnen de boeren in

dit ebied vri'jwi1lig beheersovereenkoIfl5tefl afsluiten. it laatste 'e1dt

ook voor de beheersebiedefl,a11eefl b1ijft dar de grond in principe in

handefl van boeren.

Tee1jk et de ontwikkeling van bet Nationaal Landschap is in Waterland

een rui1verkave1in an de gang.

en prob1e'm wat in bet voorwoord a]. aangesneden is,is bet ruimteverlies

in Waterland aar stadsuitbreiding.BehalVe bij Purmerend gebeurt dat ook

in een r-ebied ten noorden van Amsterdam,in de richting van

Landsmeer.



ultspreken over een globale omvang van de beheersgebiedefl en reservaten.

Bij brief van 10 april1979 heeft de minister eon het college van gedeputeerde staten medegedeeld,

dat hij het door hen gedane voorstel accepteert.
In het kader van de procedure met betrekklng tot vorengenoemde RelatieflOta deed in 1976 de

hootdingenieUr-direCteUr een voorstel inzake de voorlopige begrenZiflgen van reservaat- en

beheergebieden In hot met de eanduiding Nationaai Landschap eangegeven gebied. Het

onderhavige begrenzingeflvoOrstel is voorts In do eerder vermelde gebiedswerkgrOepefl en in de

LandinrichtiflgSCOmmiSSie behandeld. Tevens zijn In bet kader van het vooroverleg bet

LandboUWSChaP en de particuliere netuurbeschermiflgsOrganlsaties In staat gesteld bun mening

san gedeputeerde staten kenbaar te maken. Na kennis genomen te hebben van het standpuflt van

de LandinrichtiflgSCOmmisSie heeft bet college van gedeputeerde staten eon vootlopig standpunt

Ingenomen over hot betreftende voorstel inzake de beg renzingefl.
Tevens beslulten gedeputeerde staten dit voorstel te beschouwofl us ontwerpultwerkingSPian

inzake bet Nationeal Lendschap Waterland.
Daarna is bet ontwerpuItwerkifl9SPIan van 15 september 1980 tot 15 november 1980 ter visle

gelegd tot provinciale griftie, op de secretarieön van de betrokken gemeenten en op de openbare

bibliotheken van die gemeenten.
Da near eanlAirling van do tervisielipQiflg Ingediende bezwaarschrlltefl zln door gedeputeerde

staten becommentarieerd.
Do Provinclale Planologische Commissie Is vervolgens op 11 maart 1981 gehoord over bet

ontwerp-ultwerklflgSPtafl, de ingekomen bezwaa rschrlften, alsmede bet commefltaar van

gedeputeerde staten op de bezwaarschriften.
Op 1 april1981 is ter zake hot advies ingewonnen van do CommlssievoOrde Rulmtelijke Ordening,

de Commissie voor Natuur- en LandschapsbeSChermlflg en Openluchtrecreatie en do Land- en

TuinbouwcommiSSie.
De vaststelling van bet uitwerklngsplan Nationaal LandschapWaterlafld door gedeputeerde staten

betekent dat het plan daarmee eon onderdeel vormt van bet Streekplan voor Waterland.

3. Beschrljvlng van bet ultwerklngsplafl

In bet streekplangebied voor Waterland komen een aantat terrelnen en complexen van terreinen

voor die eon ultzonderlijke natuurwetenschaPPelljke en eon grote IandsChapPeliike waarde

bezitten. Dit betreft met name bet zuidelijk en bet westelijk gedeelte van het streekplangebied dat

mode daarom de aanduiding Nationaal LandschaP verkreeg. Op do eerste kaart van het StreekPlan

voor Wateriend is bedoeld gebied met een grove lijnarcoriflg aangegevefl.

Het Nationaal Landschap wordtglobaal begrensd door: in hot noorden de Beem5terefldePurme•

in bet oosten het lJsselmeer; in bet zulden de Rijksweg 10 en In bet weston de Rijksweg 8

(Coentunnelweg). S14, de grens van de gemeente Zaanstad tussen do S14 en de Zaan en

vervolgens de Zaan en de Knollendammervaart.
De nadere uitwerking is van beiang om de recreatieve, landschappelijke, natuurwetensChaPP0iti

en agrarische belangen, aismede de belangen van de betrokken inwonerS beter tot hun recht te

laten komen. dan binnen hot kader van het streekplan verzekerd kan worden.

In bet onderhavige streekplan wordt er voorts op gewezen dat met name in bet Natioflaal

Landschap een sterke at name van de werkgolegeflheid in do landbouw zal plaatsvindefl.

Tevens is hierblj voorgesteld dat bij het ontwerpefl van het landinrichtingSPlafl bet gebied van bet

Nationaal Landschap verdeeld zat moeten worden in drie gebieden, die in bet streekplafl als volgt

worden omschreven (deel II, peg. 43 en 44):
"De natuurgebled - kemgebleden: Hier dient bet natuurbeschermiflgSbelang primair gesteld to

worden en dient derhalve bebouwing en de aanleg van wegen te worden vermeden voorts zal de

waterhuishouding zodanig moeten worden geregeld, dat een vochtige zode blijtt bestaan.

Onderkend wordt dat in deze gebieden - op lange termijn gezien - een agrarische exploitatie voor

eigen risico niet meer mogelijk zal zijn en dat deze gronden derhalve door 0rbesChermiflgSOr

ganisaties zullen moeten worden beheerd.
De natuurgebled - randgebledem In doze gebieden, die als eon beschermeflde zone rond de

korngebieden liggen en ook zelt landschappelijke en natuurwotenschsPPetW(e waerde bezltten is

de aanleg van enkele doodlopende wegen aanvaardbaar ter ontsluiting aan do randen kan

agrarische bebouwing worden toegestaan mits architeCtOfliSCh passend In bet Iandschap en

omgeven door beplanting: en voorts ken do waterhuishoudifl9. waar mogelijk. worden atgestemd

op de agrarische exploitetie. Ten aanzien van grond en gebouwen wordt veronderSteid dat doze

eigendom blijvon van natuurbeschermeflde instantieS.

Hot ov.rlg gabled gelegen ten zuiden van do droogmakerilen De Beemstor en De Purmer is to

beschouWen als een Iandschappeliik en egrarisch belangrijk gebied, zodanig ingeriCht dat zoveel

mogelijk recht wordt gedaan eon do soms tegenstriidige belangen.
De agrarische belangen dienen bier echter primair te worden gesteld. voor lover doze het huIdige

agrarische grondgebrulk betreffen'.

Hot gebied waarop hot ultwerklngsplafl van bet stroekplan betrekking heett komt In grote Iijnen

overeen met datgene wet onder de aanduiding natuurbehoud In bet gebied van bet NationaRl

Landschap stoat aangegeven op de eerste streekplankaavt
Bij do voorstellen van de grenzen van do natuurgebied - korngebledefl (reservaten) en

natuurgebied - randgebleden (beheersgebiedefl) hebben de hiernavOlgende overWegingen eon

rol gespeeld.
- Gedurende enkele decennia hebben de natuurbeschermlfl9SOrgafllS8t5 eon aanzienhijke

oppervlekte grond voor natuurbeschermifl9Sd08leinde1 In Waterland kunnen verwerven. Deze

verworven eigondommen dienen zoveel mogelljk binnen do grens van een natuurgebied-

kerngebied (reservaat) te liggen.6
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a) Vraagstellinz.

In deze tijd van anel opeenvolgende veranderiflgefl,fliet alleen binnen,ma:r

ook buiten de landbou1,mOeten boeren zich voortdurend aanpassen.Ze zijn

e'n kielne minderheicl van de hevolking geworden,die niet door iedereen

gewaardeerd wordt,en die onder omstandighedefl leven waar vele mensen een

weet van hebben.Dit reldt zeker ook voor de beleidsmakers.Vafluit dit ece-

yen zijn wij ekomen tot de volgeude aagtelliflg

Hoe ervaren boeren bun situatieThoeten en kunren daar dinen aan ver-

anderen(financiee1,s0cu1,bld van de hoer in de pers)?ordt er dj aller-

lei beleidsZakefl wel voldoende rekening met hen gehoudefl(rUi1Verkehi

stadsuitbreidiflc,Natj0Ie Landschappen,lafldbouWbe1ej?

b) .3elektie van de pesprekSPartfler5.

Om op deze vragen een antwoord te krijgen zijn we naar Waterland c'egaan

orn met eon aantal hoeren te spreken.Door de beperkte t5d die we vor

deze resprekkefl had en,kondefl dit er heleEs mar een klein aantal zn.

Uiterrd kn dit dn k noolt eon repentatief eeld :even vn do

n de eren et 'oiedc .1 r1-ts oerte indrh
.e ro T.emc:.

- de - o oed ;no e:': to 1: to. 1n,eb: en ue n'-.:e11 ut—

&• re':t :iet i: roende ont c'elin ;ei in ot gebied to mnhe

wel ander: ins over die ontwikkelin en eon duiielje menin

:e en.In t kort zulThfl we nog even weor even wat vo r sort mensen

dit waren
i)Ieand n de landbouworafliSatieS,e speciani te maken hd met ,oter_

land.

2)Tweo hoeren in het stadsuithreidini3ebied van Purmerend.

)Twee boeren met land in eservaat/beheer6geeth

J+)Twee hoeren met d,pr0 statenri bet gebied.
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ttE1VTIN VIN DE EspREKi:EN.

Hieronder voit per onderwerp van -esprek een samenvattin van de

meningen zoals die uit de -esprekken naar voren kwamen.Voor een weer-

rave van de gesprekken met de personen afzonderlijk verwijzen wij raar

de bijlare van dit versIag Ook de vragen die wij gesteld hebben aan. de

rnensen zjn hierin te vinden.

A)STADSUITBREIDIN PiJRHEREND IN DE PURIER•

In het miciden van de jaren ' blee1 dat Amsterdam niet genoeg woningen

zou kunen bouwen voor zjn inwoners.Hier vloeide het groeisteden/kernefl
Voort

beleid uit .aarhj o.a. Purmerend als "roeistad aan-ewezen werd om de

overloop van de bevoiking ult Amsterdam op te vanen.Na jarenlange on-

zekerheid voor de bevolking uit het westerik deel van de Purmer werd in

1272 dan toch het startsein regeven vor de a-akoop van alle -rnden ten

westen vn de fiddentocht.knkele projektontwikkelaars deden echter direkt

een iets heter bod op de meeste grond,en kreen zo 700 ha. in hun bezit,

tegen de gemeente Purmerend mar 540 ha. Later verkochten ze deze Trond

weer door aan de remeente,met het recht van de pachters van die gronden

om pachtvrij op de grond te 1lijven boeren totdat de grond nodig zou zijn

vor het houwrijp maken.

Btj deze hele gang van zaken is de bevoiking van de Purmer nooit gevraagd

na7r hun mening,of zelfs maar in'e.icht over de bedoelingen van degemeente

'e kregen een prjs voor hun iand,of een pachtersver;oedifl,efl Uaarmee

was de kous af.Of beter gezed1ék de kus af,want in de jaren erna bleek

dat er lang niet zoveel huizen gebouJ hoefden te worden als dat men eerst

had r:epland,zodat de gemeente tot op de dag van vandag bleef zitten met

een root stuk "ongehruikte" rrond,wat enorme verliezen betekende vo'r de

gemeente.Ze proheren flu nog wel held los te krigen door met de pachters

van die grond pachtkontrakten af te siuiten voor 6 8 jaar,maar de rnensen

die een kontrakt hebben dat ze pachtvri op hun grond mo.-en blijven zitten

w lien hier uiteraard niets van weteb.Tensiotte zjn ze door de remeente

de iaatste jaren als stukcen vuil behandeldVoor de voormaiige(v6ór 1972)

pachters komt daar nog bj dat zil niet,zoals de eigenaren van de grond een

goede prija voor hun rrond hadden gekreren,maar slechts een opbrengstSCbEde-

vergoeding voor 8io jaar.Bij deze mensen leeft flu wel de anst dat de

gemeente hierdoor voor hen niets zal doen,b.v. het afgeven van hinderwet-

verr;unniflgefl za welgeren.

* 1e bijJe i net vermnvdcttgcL



De bedriiven op de remeete'rond die niet meer nodig is vor stac3suitLrei—

din--,leven in grote onzeker id."1t zl de 'emeente met de rrond an
r is l sprcike van een we dor de Purmer,en bet aenleFgen van een bos.

DODF deze onzekerheid durven de boeren in dit rrebied niet meer te moder-

niseren en te (ver)houwen.Van evt. opvoling is geen sprake, Djt alTes

kan leiden tot verpauperifl van de woon— en leefsituatie. Aan

erukopen van de ronci denken do boeren niet, ,of de gemeente met

v1doendo met de prijs willen zakken(ze peinzen er niet over om bun land

vor dezelf'de pr,is weer terug te koren).

at verzet tegen de hele ganc van zaken hetreft : EP is onder do boeren

veel verzet c'eweeat,maar toeri dat op gang kwam was het in feite al te laat,

do heslissing was niet meer terug te draaie.Vol'ens en genterviewde
heeft het komité ?tWees wijs,houdt de Purmer groen" de uitvoerin nag een

paar jaar weten te vertraen,maar meer oak niet.

In h't alemeen heerSt bU de boeren de mening dat de stadsuitbreiding niet

nodir was,althans niet in de Purmer,.endat de kwaliteit van do landbouw-

'-rand hie uitzonderlik hoog is.Als alternatieve plaitsen werden vooral

natuurgebieden in bet Nationaal Landschap genoemd,die,'geziefl door de

ararie5e bril",zoals iemand het treffend uitdrukte,van veel minder waarde

zijn(er was ook iemand die tranen in de oen kreeg,als ze zag hoe de vor-

malige landhouw[:rond flu als natuur'ebied verpieterde),b.v. werden genemd

rebied b1 Ilpendam,gehied hij Zaandam/Assendelft

B)RUILVEPKAVELINi WATEPLAND.

Op 15 april 1982 is de ruilverkaveling Waterland met grote meerderheid

van stenmen aangenornen.Dit hetekent eehter niet dat de boeren flu ook in

meerderheid gelukki zi,jn met dit plan.Het is hi.j ruilverkaveling altjd

maar afwachten voor de boer of het uiteindeljk saldo voor hem positief

of negatief zal zijnhj kan bij de stemming slechts ja 6f nee zegen,her—

ziening van het plan is niet meer mogelijk.Hij moet dus noodgedwongen met

een aantal ogenschjnlbike voordelen oak een aantal ogenschijnlijke nadeleri

accepteren.

In Waterland behoort 3.000 van de 10.000 ha. ruilverkavelifl5'ehied

tot bet "relatienotac"ebied",met beperkingen op vrjwillige basis.Eefl a-in—

tal eisen echter(m.h.t. het Nationaal Landschap Waterland),zoal$ het op

peil hli,jven van de waterstand in een aantal ruilverkavelingsslOtefl,Werd:
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inebracht in het jvekave1iflgSplan,Z0dat men die eisen msr moest

accepterefl,Wilde men niet het hele plan afstemrnefl.

Lanr niet alle genterviewd.e. boeren hadden met deze ruilverkavelifl te

maken.De twee die wel in dit rebied z9ten,za"efl niet zoveel in de ver—

kaveling,Om persoonl&ike reden.Voor de een had grondruil weinig zin,

omdat het voor hem onmo;elik was z'n land dichterbij te krjgenh1i zou

wel veel baat hebben bij een edrijfsverplaat5irig,maX die is voor hem,

met de gedaalde subsidiemOgelijkhedefl van de overheid,oflUitvoerbaar gewor-

den. De ander zou in principe wel bij grondruil ebut zjn,wrc hot niet

dat zijn land zo weinig ophrent dat de kosten van de verkavelin. te

hoog zullenoplopen.i had liever gewon land r-eruild met boeren uit

zjn ornreving.Dor deze hoog oplopende kosten zullen in de toekomst no

steeds boeren verdwijnefl door de ruilverkaveling.

In de Beemster,dat net als do Purmer niet onder 1iet ruilverkaVelini

gebied valt, wort no wel eel dor elkar 'ereden(aoeWel de testnd

niet zo ur -ent is al La tor1an ) .(jadt iaier eo:i dure wntr.'erkfl .o-

di Tjn(r is en god nttornT en -ee i . chap nr i
leen ho 1 ands*'ap zich niet vocr) , ou eon vn de n±euwe I inrict-.. C—

voren(:i a n ot op co 1 ndinrichtin ),n.1. ruilvcrk.Velin ovor—

een'zoaCt,hier mis:hi:-n en uitD st zn,aldus eon vnn de gentorVieefl.

In de eemstor Caat het stQchts om pereelruil,fliet om grote verk?.Veliflge

C )L OU.L3

I )landhouwhlI.
-e ontwikkeling van de techniek bepaalt wat er kan in de landbouw,

en in ons maatschappelk sTsteem betekent dat in dit verhand,dat wat

kan ook r:ebeurt. L)e mechanisatie en schaalverrOtin z\in niet te stoppen;

dat kleine boeren verdwijnefl is onontkoorfl'aar.Je kunt de hoeren niet

meer verplichten te aan werken zoals dat twintig jaar geleden gebeurde

de welzinSeiSefl zijn toegenomefl,V00ra1 een jonge boer begint daar niet

meer aan.Dit is het soort antwoorden dat wij kreen op de vraag hoe

ze dachten over de
in de landbOuW.r

waren echter ook boeren die hier hun vraagtekefls bij plaatstefl groter

worden hoeft nog niet beter worden te betekeflen,ZOalS iemand opmerkte.
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i)p vre t rccY :r niet toe,het manacement(efl meer in het a1e—

meen de psychiese
e1asting)WOrdt zwaarder,efl de dieren worden er

niet beter van("het gevoel voor de dieren is niet meer nodi,ze kun—

nen per komputer bestUUrd wordenht).mfl dit verhand werd door iemnd een

maximum van 50,60 koeien genoemd ala nog werkbaar voor een boer.Eefl

ander meende dat zulke 0twikke1iflgen best restopt kunnen worden,alS

men rnaar iou willeri samenwerken.

Over de produktpriizen denkt men in het algemeen dat deze flu vrij hoog

ligen;a15 je ze nu;' duurder ou make1,k0Pen andere landen ze niet meer.

Ahanke1ijkheid dus van de EE,G. erde wereldmarkt.

2)landbOUan15ate6.

Een groot probleem met betrekkifl tot de vertegenwoordigg van boeren

is,dat dezen zeif prakties geen vrije tijd tot hun beschikking hebben.

Werk in de
zal in het algemeen toch wel zoveel tijd

kosten dat tee1ijkertijd vertegenwoordiger en hoer zijn onmogelik zal zin.

De oudere boereh die wj geintervieWd hebbefl,hadden weinig te zegen

over deze organisaties,Ze leken i.h.a. we). tevreden met de situatie.

Veel kritiek kwam er echter van de jonge boereflhierbi vielen zelfs

woorden als "niet eloofwaardiB" en "geen stuiver waard".Iemafld vond

het belacheliik dat ze no steeds nar buiten treden als drie aparte

organisatie5,ter3) ze precies dezelfde belangen rtegenwoordigen.

flog wat kritiese opmerkiflfefl ze laten de besiissiflgefl van overheids—

wege maar zo'n beetje doorgaafl,hufl
funktie is s].echts een apreekpaal

te zijn voor de
boeren.AlleS wat de boer zegt,moet echter eerst tien

trapper! omhoog(oP de sociale ladder) ;van zjn oorspronkeliike woorden

bljft niets over.De
van de boeren vergeten,hoe

hoger ze op die ladder komen7steeds meer de mensen die ze verteenWO0r-

gen.

ién van deze jonge boeren had het idee om verkiezingen te houden onder

de boerefl.De gekozefl boeren zouden dan tier keer per jaar mc'etefl mee-

veraderen(efl echte invloed hebben In de oranisatie5).
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D)DE PERS.

Met de pers wordt over bet alemeen bedoeld de plaatselike kraiit ,de

Nieuwe NoordhollandSe Courant (N•N,C).Omdat mensen verschilleflde karak-

ters hebben,versChillende belangen, etc. zullen de berichtefl in de pers

over de landbouw b5J iedereen anders overkomen.Dit is duidelijk te zien

in de meningen die de dor ons rentervieWde personen over de krant

haden.e kwalifikaties liepen uiteen van "goed","voldOeflde ob3elctief'1

tot treurig" , "onbegrip" , "te laat met bun jchtgeViflg".H0e de berichtefl

overkomenhaflgt natuurlijk ook af van de ene die de artikelen schrjft,

en degene die de koppen erboven piaatst(die heel vak,zoalS iemand zei,

feller waren dan de inhoud van het artikel).
Ook zegt de één dat arph de agrariese sektor maar weinig aandacht besteed

wordt,de ander zegt juist dat er vrij veel aandacht aan ,eschonkefl wordt.

Ilet is belangriilçPlerkte een der ,enterviewd€n op,dat de boereh zlf naar

huiten durven treden als ze iets op hun hart hebben,de pers staat niet

op je te wachtenl

E)HET RELATIE1OTAGEBIED IN HET 1'ATIONAAL LANDSCHJtP WATELAL).

i )de beheer5Overeeflk0mnt.fl.

Het heheersplafl voor het beheersflebied is ontworpefl door de provir1ci3]e

kom'iissie 'ceheer lendhouwrOfldefl in samenwerking met belanghebheMefl,en

i5 vastesteid in bein '8.Bedoelin is dat bet beheer inpasha&r is

in de agrarieSe herjfsvoeriflr,met heschermifl van dea-inwezi.re natturWr(

(vooral weidevoel6).0P dit moment doen er 37 boeren mee aan bet beher5-

plan,met in total 8 900 ha.Het totale

ha waarvan een deel al in handen is van de overheid/flatUUrbe5m

In de reservaten worden of n'een eerSvergoed1flgen gegeven,Of deze zn

lager dan in het beheerSebied.'e1 moeilijkheid is dat de grond niet ver—

pacht kan worden onder beperkeflde voorwardefl,maar een erziening van de

pachtwet om deze inoeil5ikheid op te lossen is in de maak.

De reservaten moeten door de natuurbeschermeflde jnstanties worden beheerd,

anders treed er verruiging op,en kunnen de weidevogals,Waar het in dit

gebied voornameliik om raat,er niet meer broeden.e kunnen het land echter
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ook in beheer geven an eeh hoer,als deze ereid is zich ann de beper-

kin en te houden. Beheerso\ereflkOmStefl worden in eheerseied en in

ren.ervaten 11ecn op vrijwilli e basis afes1olen,rnn3r am de natuur'esher

rnin de rond in de reervaten eenmal in zijn hezit heeft,kunnefl ze natuur-

lijk eenzijdi eisen gaan stellen aan het gebruik van de gronden.

2)rhet soort he,erkinr:efl en de kosten daarvan.

Beperkinp'en waaraan de hoer zich moet houden als ie een beheersovereenkoast

heeft afces1otenzijn;

—hot niet uitvoeren van bepaalde werkzaamheden(rO11en,51ePen,weiden,m

v66r eon vastnestelde datum; we hebben becrepen dat,omdat de broeddata

- van de verschillende voe1soorten verschillen,efl het voorkomen per ;;ebied

in 1aterland vn die soorten ook verschillen,vOOr deze verschilleflde

cehieden verschillende data .elden.eI is het uiterst merkwardi d.t

de dato niet per seizocn verschillen,Orndat de vore1s :et ee jn r eerder

reren dan et nn4ere.
—oi: ii: rpoil ni' \TorrIrn veriaa.cI in ei:eer.ehied k:: jndi.r'u_

1 on':r o Th: rr'cfl toe estn :1.jo1ells ce:i van de eYntrieW—

et nodeel I jo J; n1 do 'r t ho ;e water - ii 's wi:Y;er onder

w t ,d t :.lIo vc-etntie afstert, w; rdoor in -ct v,orj: r in—

cr in van het land optreed.ierdoor zou or dan het vol:end jaar no. neer

wa;er op kornen.

Ten nnien van tin zjn er een heperkin en,omdnt dit moeiljk te

konrOer€fl. is,en ondat :et strooiefl van kuntmest in hot voorjar
i)

toch een un heeft,vaflWee de late ma.idatum."e1 kunnen vergoedin:efl

gekreen worden voor het :'ebruik van stalmest.

voox en nadelen van de heheersovereenkOmstefl verschillen sterk per

h'er.'e hehen de indruk gekregen dat voor intensieve boeren die veel

produktie per ha. hebhen,de vergoedinen onvoldoende zjn,vandaor ook dat

de hoeren in oost.-\ater1and,waar de grond relatief roed'is,niet willbn

meewerken ann de overeenkom5efl zoals die er flu 1ien.Voor een minder

intensieve hoer kan de beheersovereeflkom$t een uitomst zijn,ma'r rik z1

h5j er niet van worden.Feit is in ieder geval dat door de overeenkomstefi

minder een heroep j-eda n wordt op het ondernemerschaP van de boer.

1)het gras zou dan te vroeg volgroeid zjn.
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3)verleden & eden.

Wat denken de boeren over de beheersoereenkOmStefl'

L)e boeren die niet zo'n overeenkomst hebben,deflkefl er vaak nogal ne:a—

tief overt Het wordt h.v. aangevoeld als "ann banden geled. worden't,

zoals iemand het uitdrukte,of zoals: een ander zei "de boer is de

beste natuurheschermer"hij veel boeren leven op z'n zachtst -'ezed

twijfels over het feit,of het wel zo is dat in de natuurreservatefi me'r

weidevogelS zitten dan op bet gewone"boerefllafld".

De twee jon'e boeren die we eintervieWd hehben,hacllefl liever een ander

soort beheersOVereeflkOmstefl gehadze hebben ook meeewerkt aan bet maken

van een alternatief beheerspl&rl, maar daarover later meer.Verder werd

voliens enkele mensen door de natuurbesclermiflS misbruik gemaakt van de

boeren dor het hoc)i van het land in de reservaten veel te duur te ver-

kpenaan de boeren die bet vaak hard nodig hebben),efl ook

wordt de natuurbeschermifl verweten,dat ze te weinig willen betalen voor

het behe'r in,de reservaten,dat de natuurbeschermiflg als ze het zeif moe—

ten beheren 1200 gulden per ha. kost,terWiil ze de boeren maar 50 gulden

per ha wilen geven.Dit willen de boeren niet,zodat de zank flu in een

impasse geraakt is.

Wat de inspraak betreft in het verledende mening is in het alcemeefl

hierover eensr;ezind;er zjn genoeg insprakmoielikheden,Ver ncen e.d.

geweest,mar met diezelfde insprak is een of weinig rekening gehouden,

wat vee]. kwad bloed rezet heeft,omdat de mensen er veel van hun toch

a]. schaarse vrije tijd in heb;en gestokeni

Li)de toekomst.

Veel onzekerheid is er ten aanzien van de vraag hoe het de boeren in de

relatienotaTehieden in de toekomst zal vergaan.Wat gebeurt er b.v. met

de ophrenrst en de kwaliteit van het produkt in een gebied dat onder de

heperkingen valt7Deze onzekerheid krjgen de boeren niet vergoed.Verder

leeft de vrees dat in snel tempo alle boeren uit de reservaten verdwenen

zullen zjn,niet omdat ze geen opvolging hebben(warfla de natuurbescher-

min:: et earste kooprecht zou heihen),rnar omdat }et onmogelijk is bepalde

ontwikkeliflgen in de landbouw te voigen.Biivoorheeld de mechanisatie,maar

vooral de areaaiver:roting,die onmogek is geworden,omdat de natuur—

besc'ermin:; alle grond krijgt van hoeren die ermee ophouden.
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en jonre hoer rnrr :te overi:enE nor, op dat de ntuur:.eCherern zc
tevec]. richten op 'edr1ven die toch al aflopend zjn,met hun natuur-

;escherfliflg.Ze zouden zich beter oi d toekornsti1e 'landeeerder5
kunnen richten.
e stelde de hoeren ook de vraag of ze dachten dat de financin van
het rijk in de toekomst 'toereikend zouden zijn om het x'elatienotabeleid

te kunnen voortzettefl.'4fl boer gaf ala antwoord,dat ie in deze tijd zelfs

aan z'n A.0.W. begon te twijfelen;een ander wist het niet(maar zou er

nict om trouren ls et er nit w)Drie genterviewde dachten wel

zeker te weten,dat het geld &n de politieke wil aanwezig waren,en er

ock zouden bljven in de toekomst.Voor de huidir,e afgeslotefl overeen—

koisten waren ze niet hanr:we]. dachten ze,dat het geld - voor nienwA

o wa -

reservatehaaflkOPe van hen dacht aat bet de overheid zeer r-oed

uitkwam,dat mear 35.000 van de 87.000 ha. relatienotaRehied uit de

voorranrsinventarisat1e(0 g'erealiseerd had kunnen worden.11et kost op

deze manier niet veel,en de reerin: kan mooi de sch,in van een heleid

rericht op natuurbouw hoorhouden.

5)alternatieven.

Niemand van de hoeren die wij gesproken hebben,is tevredeb met de huidige

situatie m.b.t. de heheersovereenkOmStefl.'oefl een jaar geleden in

een sreciale vergaderin het beheeraplan an de betrokkenefl werd uitge.

lec:cl,groeide de bijeenkomSt uit tt een felle protestbUeeflkOmst,flaar

aanleiding waarvan een werkgroep opgericht wrd,bestaande uit jonge

boeren samen met andere -roeperinen,wao.ronder natuurbeschermers,die

de mogeljkheid van een alternatief beheerspian ging onderzoeken.Uit dit

dor hen ingestelde onderzoek bleek o.a. het volgendebj normaal maaien

in mei waren de meeste vogels a]. uit het ei Weiden is voor vogels veel

nadelier dan maaien.De meeste vorels zitten maar op een heperkt gehied,

dat zou dan gemaid moeten worden,weidefl gebeurt dan elders.De veroe—

dingen hoeven op deze manier lanF' niet zo hoog te z5jn.Verder kun je

één dar' voor het maiien stokken met een stuk plastik eraan om het "ei—

land zetten,wardoor de jone vogels uit het land verdwjnen.

3j dit onderzoek heeft men weinig medewerking ;ekregen van een orranisatie

(i3A.) die nota hene inresteld is om onderzoek te laten verrichten ten

hehoeve van Nationale Landschappen,m.n. aterland.Z1e heben slechts

een bjdrage van fI000,- ontvangen.
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Volens een van de boeren die a:n dit alternatieve plan heeft meeewerkt

heeft de protestbiieeflkOm11e5tuid5 meer (0ffjjeuze)veranderiflgefl teweeg-

gebracht dan hun goed opebouwde,ifl samenwerking met natuurorafliSatieS

opestelde beheersplafl,WaRr ze lang mee bezig zjn geweest.Ten slotte was

iedereen die meewerkte het eens over bet resultaat,maar het werd niet

geaccepteerd,zelfs niet eens serieus genomen(de kritiek die erop kwam

was niet fundamentee1,mar had slechts te maken met allerlei recels w*rr

bet niet in paste).

Gyeri w r ondcrtunon .l wel vnn heren die bet c'beer e1d

u enma 1 h"rd rIi barc1en, r eindel.l'z c'c'ns spikc'rn :c't kori tc
n(eo 1 :'IY. 'f heerplnr1 bc' .en .iiar dit is nat'r1 ': '

reden o ni. t. ar lter:tievefl te zooei vor Deren e zich d?ar

niet in kunneri vinden.
L)e j nge 'oer die w rken(en die niet needoet et de beheersovere0
ten)hOUdt zeif na.r zjn zeen al rekeninr et bet feit dat op bet ene

land veel mer vo-els zitten dan op bet andere,het weiden doet hi an

elders.115j ziet er wel jets in om dit op :rote schaal te reulerefl.

Ook de andere jonge boer houdt vrijwilli rekening met vo.celkoflCefltratie

verschi11efl.'O1Pefl5 hem zou het een goed alternatief zijn om zeer extensief

het land te gaan gebruikenmaar I koe per ha.Hij zou dan alles beheerSgebied

willen maken i.p.v. ook reservaten erbj,omdat in de reservaten volgens hem

veel minder vogels zitten.
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ui)itii Ai D 1EULTATEN.

Tot slot van dit versiag zullen we,voor zover dit voor bepanide onder—

werpen morelik en zinnic likt,onze rnening even over de situatie en evt.

supgesties doen in de richtin van mogeljke oplossingefl.

A)Inkomenssituatie en werkt1deii.

We hebben onze gesprekSpartflers niet naar hun ikomen gevraagd;wel hebben

we in regeringsstukkefl(flota landinrichting , reiatienota)daar informatie

over ovondQn.Het eersf wnt hierin opviel waren de sterke schommelingen

in inkomens (de inkomenspOsitie in niet alleen afhanke]ijk van het weer

en de pri1s,mar ook van het bedra dat ze vaak hebben moeten lenen en

w!r rente en aflossinf over betaald moet worrlen),en het feit dat daze

bij sommige grepen ongeloofeliik laag waren.Da3r kornt no,' bU dat landbouwers

n ìet algemeen,en veeouderS in het bizonder,er; lare werktijden he'en.

ieker in het licbt vTn de hidige werkloosheid en areidstdverk'rtin

ni'n de lndhm' is dezo te stel1in n"rjncnd. irte oplozsing.

vr dat -roleem kunne nr niet aor1dra er ceni nier in'i3—

nchien de irijzen do landbouwprodUktefl te verbogen(.fl. vrL moTh

o-dnt veehouders hot rnoeil1cr;t zitten).Dit zal echter waarschjnlik niet

moel5jk zjn omdat de E.LG,_przen ci boven het wereidpr.iSniVO ligen,en

uitvoer nar buitenl do EE,G, veel eld zou goan kosten aan de landbouw—

pot.Jen oplossing zou ook kunnen li"-"en in een totale verandering van ons

ekonomieS Sy5teem,FebaSeerd op kleinshalir'heid, maar om daarover te file—

soferen - is niet de bedoeling van dit versiag.

het bet evt. beter.inkomfl blijft echter het probleem van de (misschien

dan jets minder) lange werktijden.Dit geldt vooral voor de veehouderij,Waar

de beesten dagelijks verzorgd moeten worden,het hele jaar door.isschiefl

zou samenwerkiflg(deeltdarbeicJ,n1 de zin dat meerdere mensen I bedrijf

voeren)hier verbeterin in kunnen brenefl.

B)Rujverkaveliflgefl.

ien andere mogeliikheid orn het inkomen te verbeteren is verhoinr van de

opbrengst(Per ha en door gebiedsvergrOtifl)en veclaging va de kosten

(efficienter werken).Ht instrument om daar voor een gebied wat aan te

doen,is ruilverkaveliflP.')e kosten hieraafl verhonden zjn echter noal ho.

Vooral voor de kleine boeren is dit eon prohleemdeze verdwjnefl dan vak.
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Ook de bestemrnig van een percentae van de grond vor landschapsaankle-

ding vinden vele boeren vervelend.Als e-n groot deel van het gebied in bin-

den van de natuurheScherrnin gat vallen,wordt de weerstand vak groot.

Naar vor natuur en landchap zjn ruilverkave1inefl vaik sterk negatieve

inrrepen.Voora1 ontwatering,die niet bj grenzen van natuurgbieden op-

houdt,en het verdwijnen van kleine landschapselerntefl en oude landschaps-

strukturen.MiSschiefl(efl hopeliik)zal de nieuwe in de maak z&jnde wet op

de landinrichting meer rekening houden met de belangen van de natuur en
met

het landschap enAde belangen van de kleinere boeren,die vaak de dupe

.-vi-den van de huidie

C)Aanspraken van anderen o het labdel1k c,'ebied.

Zoals we al eerder opmerktensteeds meer wordt het landeljk gebied -ebruikt

voor andere funkties dan landbouw.Vooral rond behouwde kernen moeten hneren
het aan Lfgert

verdwjen voor stads— en dorpsuitbreidiflg envOorAvan voorzienin'en vor

rekreatie en industrie.Ook in het verder van de kernen afgelegen -ehied

gat steeds meer rond voor de landbouw verloren. doörvooral infrastruk—

turele werken.Eefl neuwe facfor is de natuur— en andschap6beSCherming.

I )stadsuitbreidin.

In een dichtbevolkt land als Nederland is het aak zuinig te zijn met

grond.,en vooral met bet landelik ebied.A15 bet even kandieflt bebou—

Wing in bestaand stedeljk gebied te ebeurene lel is het belangrjk dat ook

de stad leefbaar is;er wonan daar ten slotte erg veel mensen.Het rijks-

bileid wordt flu ook gericht op dichtere bebouwiflg.Er zn dus wel wat moe-

l1,ikheden.Te denken valt &-,nk aan de aL1an' leec'staande voor industrie

hestemde terreinen,die flu alleen een rentelast vor de remeentefl bete—

kenen.

In het rieval van Purmerend heift de tad5uitbreidiflg tot een onaanvaard-

hare situatie geleid;aan de ene kant treedt ni. verpaupering op bi.1 de
voOr stau* leg

boerderijen op emeentegrond die nietgebruikt wordt,aal+le andere kant

betekent dezelfde rond een enorm verlies voor de gemeente Purmerend a n

rente.r zal dus jets moeten gebeuren.airSCh.inhiik is het de beste oplos—

sing dat de gemeente de rond aan de boeren terugverkoopt

(mede gezien de hoge kwaliteit van de poldergrOfld voor de

landbouw)het verlies wat hierbij geleden wordt moet de gemeente maar boor

lief nemen;ten slotte vzLjerzef toe overgejeafl, de grond veel te overhaa

aan te kopen.
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2 ,±nfrastrUktuUr.

T,a.v. de infrastruktUUr,m.fl. de ween3liikt een terughoudend beleid

op z'n plaats.Behalve het genoernde nadeel vor de landbouw,ziin ze

voDral voor natuur en landschap sterk nejatief door milieuveranderin

(o.a.afname van "rustgebieden")efl ontsiering.

3)Natuur- en landschapsbehOUd.

Veel gebieden die hiervor "gebruikt" worden,wordefl niet door de land—

bouw gebruikt of zjn voor landbouw minder geschikt,WaardOor de landbouw

is actergeblevefl;hierdO(r is daar een rjkrre planten— en dierenwereld

gebleven.De twee(landb. en nat.) bten elkaar pas roed in gebieden die

voor zowel de landbouw als voor nat/landsch.besch. van belang zijn.i3oeren

hebben lever peen beperkiflefl(Vriiheid b1jheid)en vinden natuur- en land-

schapsbehoud in landbouwrebied maar onzin.Velen menen zelfs dat de boer

de beste natuurbeschermel' isdit wordt dan vooral op aantallen weidevDgelS

pebaseerd.DeZe komen in bepaulde delen yan de natuurebieden in Waterland
te ct fewerev

minder vo"r dan op hoerenland.7jAh1)hefl echter geen oog voor de zç. kri-

tiese weidevogelS,die kwetsbaarder z.in,m.n. voor aterstandsverlaginin

intensief ehruikte landbouwebiedefl p;aan deze soorten sterk in aantal

achteruit.

Vreemd vinden wij de sterke rerichtheid op slechts een klein deel van de

natuurnl. de weidevogels)in het natuur- en landschapsbehoudbeleid in

Waterland.BeheersOVereeflkomstefl en onderzoeken zijn uitsluitend op weide—

vor'els i-ericht.Natuur is meer dan weidevogels alleen,00k in Waterland!

Het beleid van de natuurheschermeflde instanties is op dit moment nog

slecht onderbouwd,efl het is alleen daarom al geen wonderdat de boeren

het niet zo zien zitten.Ons advies an de natuurbeschermin is dan ook

veel heter uit te leen aan de bevolkin wat het belang van het ,evoer•
attr

de beleid is,waarom bet zo en niet gedan wordt,en wat na enige td

de resultaten zjn van het beschermende beleid(vo'e1telliflTen e.d.).

Ook het feit dat de maaidatum elk jaar op dezelfde datum is vastgesteld,

terwiji de weidevogels afhankeljk van het weer het ene jaar eerder

broeden dan het andere,wekt natuurlijk weinig vertrouwen bij de boeren.

flog even iets over de heheersvergoedingenhet is niet goed dat de natuur-

n dogmaties beheerspian opstelt

en de boeren dan de keus peeft ermee in te stemmen of niet.Het heeft tot

een situatie geleid,wrifl slechts weini boeren meedoen aan het beheers-

plan(uit respektabeie motieven overigefls),efl het relatienotagebied dus ni
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de hesciermiflg 1rj't die het zou moeten heiThen. Beter i et oi rekeninr tc

den nct o:: t:ncIi ' ':1i waari: e1n boer v'r'ZTCrt. Wt kn een oer
lit -inren Znn rn cieden) en hoeveel veroedini zu ) ar

teenovor nnen f.h?Op dce wLe 7,Ullefl do natuurw.arden vnn Waterl
ve'1 beter hewir'r bliven dn oo de manier zoals het flu :a.t.i kunnen on
dan ook vinden in de stelling van het Centrum voor Landhouw en Nilieu te

Utrecht,dat het beter is beheerSovereeflkomstefl af te sluiten die niet

optimaal znln voor de weidevorels,maar wa&r veel meer boeren aan meedoen.

We erkennen overigens het bezwaor tegen zulke individueel gerichte over-

er'nkomsten dat het moeiljk te kontrolereri is of boeren zich eraan houden.

Maar zulke zaken moeten nu eenmaal op basis van onderling vertrouwefl gere-

geld worden.Of het ook werkt,zou dan misachien aan de hand van steekproevefl

onder de boeren vastgesteld kunnen worden.

en laatste opmerkin over deze problematiekOflvOorziefle ongunstige gevol-

gen voor boeren die meedoen aan beheersovereeflkOmsfefl in de toekornst

(zoals het noodgedwongen moeten opgeven van het bedrijf omdat uitbreidiflr

in reservaatgebied onmogelik is),zullen op een eerlijke manier gekompenseerd

moeten worden.Ten slotte was hen helor,fd dat ze konden bliven boeren!

D)Boeren en pers.

Zoals rezegd was het o•-rdeel van de boeren over de pers wis3elend.

Van belang is of wat er creschreven wordt waarheidSgetroUW is en er r'een

dingen verdraaid worden,al dan niet bewust(zo had een boer een journalist

van Vrij Nederland op bezoek gehad die een totaal verkeerde weergave van

het esprek in de krant had rezet ;over de NNC was hi overigens wel te—

vreden.).

Ook wij zijn van mening,dat de boerenmeningen in de I4flC voldoende worden

weergegeven.de hebben in ieder geval tussen de dingen die we gelezen of

gehoord hebben in de gesprekken en wat de NNC schreef,geefl opvallende

te-enstrdigheden gevonden.

Maar nogmaalswe hebben maar een zeer klein aantal mensen gesproken;het

is onwaarschijnlijk dat we alle problemen die er spelen hiermee boven water

hebben gekregen.
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