Broek in Waterland, 4 mei 2021
Geachte Dorpsraad,
De provincie Noord-Holland stelt een ecologische visie op voor Waterland-Oost, waarbij agrarische
gronden omgevormd worden naar natuur en vernatting zal plaatsvinden.
Punten van aandacht:
− Vernatting heeft gevolgen voor de functie wonen: de absorberende buffer van het veen is
verdwenen en tijdens (hevige) regenbuien kan dit tot waterlast leiden voor bewoond gebied.
Dit risico meldt HHNK in haar “Waterhuiskundige blik veenweidegebied Laag Holland”
− In de bijlage een foto die deze week is gemaakt in Uitdam, op percelen waar de Provincie
reeds vernatting heeft door laten voeren: het perceel is geheel onder water gelopen in mei
2021 en alle aanwezige nesten zijn overspoeld en de eieren zijn afgekoeld, niets zal
uitkomen.
− Door vernatting zal verruiging optreden waardoor het karakter van ons landschap veranderd.
De weidevogel wil niet broeden in weilanden met pitrus of andere hogere vegetatie.
− De provincie wil 250 hectare agrarische gronden omzetten in natuur: boeren worden
uiteindelijk hiertoe gedwongen. Daardoor komen ze in (grote) problemen. Juist nu hebben zij
hun weilanden nodig, de wens is immers om extensiever te worden (minder dieren per
hectare) en meer circulair te worden (voer van eigen weiland oogsten). De boeren zullen
door de natuurplannen echter intensiever worden: ze hebben immers een vergunning én een
hypotheek af te lossen, ze gaan hun koeien het hele jaar opstallen en veevoeder aankopen
van elders. Dat wil niemand in Waterland, de boer zelf ook niet.
− Voor de weidevogel is het niet nodig dat agrarische gronden omgevormd worden tot natuur:
op agrarische gronden die door boeren gebruikt worden zijn juist de meeste kansen voor
weidevogels te vinden. Daarbij kunnen we extra eisen stellen aan de boeren om de
weidevogel te beschermen en biodiversiteit te vergroten. De Waterlandse boeren zijn bereid
om aan dat natuurbeheer mee te werken, tegen een vergoeding. Wij zien de beschikbare
subsidie liever naar de boeren vloeien dan naar Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. De
boeren zijn immers al generaties eigenaar en/of gebruiker van de weilanden, zij hebben het
Waterlandse landschap vorm gegeven en de weidevogel is destijds op dit landschap
afgekomen om hier te broeden.
− Dat de weidevogelstand achteruit gaat is multifactorieel. We zien op bestaande
natuurgronden van Staatsbosbeheer een grotere achteruitgang dan bij boeren die aan
natuurbeheer doen. Predatie door vos en hermelijn speelt een grote rol. In de bijlagen
filmpjes van vossen die in Waterland. Tevens vormen ganzenpopulaties een probleem voor
de weidevogel. Staatsbosbeheer is het op deze punten met ons eens. Dit zijn problemen die
we als regio samen moeten proberen op te lossen. In de ecologische visie zien we echter
weinig aandacht voor ganzen en predatie.
− Boeren en Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken hebben twijfels over de
methoden die in de ecologische visie worden beschreven. Het is niet gezegd dat extrene
ecologen altijd meer weten dat de mensen die al generaties het gebied beheren. De
IJdoornpolder is een aantal jaren geleden voor vele miljoenen verworven en ingericht als
natuurgebied op basis van ecologische adviezen. Echter er gaan nu weer graafmachines in
omdat het niet goed gaat.
− In de huidige ecologische visie is onze “agrarische visie” niet opgenomen. Echter wij denken
dat het beste resultaat gehaald wordt wanneer we samenwerken, kennis bundelen en een
ecologische visie opstellen die door beide partijen gedragen wordt.
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Bedenk bij dit alles: de Provincie Noord-Holland heeft de ambitie om vóór 2027 het NNN te
realiseren, daarvoor moet nog 5600 hectare natuur gevormd worden in Noord-Holland.
Waterland hoeft niet de dupe te worden van die ambities. Wij vinden het juist mooi zoals het is, en
de boeren staan open voor een transitie naar natuur-inclusief werken en kringlooplandbouw om de
biodiversiteit te vergroten en de weidevogels te beschermen.
In de bijlage vindt u onze “Standpunten” met meer informatie. En daarnaast is er nog veel meer te
vertellen.
Wij vragen de Dorpsraad met klem om eerst te overleggen met hun boeren, om eerst onze
ervaringen en kennis aan te horen, voordat u de natuurplannen voor Waterland-Oost beoordeeld.
Met vriendelijke groet,
Jarno van Elten
Namens de Vereniging Behoud Boeren Waterland e.o.
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