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VOORWOORD
De metropoolregio Amsterdam groeit enorm. Er komen meer 
inwoners, werkenden, forenzen, scholieren, studenten en 
recreanten. Op dit moment worden met name in Amsterdam 
enorm veel woningen bijgebouwd. Alleen al in Amsterdam- 
Noord tussen 2016 en 2025 zo’n 24.000 woningen voor de 
 sociale en middenhuurder en koper. En, in de periode hierna zal 
Havenstad zijn vorm krijgen in het westelijk havengebied, aan 
zowel de zuid- als noordzijde van het IJ. Ook daar zullen zo’n 
40.000 woningen bij komen.

Tegelijkertijd koesteren we het bijzondere en hoogwaardige 
groene landschap ten noorden van de ring A10. Het groene 
landschap met een rijke historie, die heden ten dage nog is  
te herkennen in de dorpen, vaarten en veenweidelandschap. 

We weten ook dat meer inwoners van de metropoolregio ook 
meer recreanten met zich meebrengen. Wat is er fijner dan om 
in je vrije tijd een heerlijk eind te fietsen of te wandelen in dit 
prachtige gebied? Maar hoe gaan we dit laten passen als we dit 
landschap ook zo koesteren? Dat is een belangrijke kwestie die 
zich aandient.
Een andere belangrijke kwestie die zich aandient is dat het veen 

als gevolg van oxidatie in het veenweidelandschap behoorlijk 
afneemt. Zonder veen ziet het veenweidelandschap, het land-
schap wat we zo koesteren, er definitief anders uit. Ook de ver-
zakkingen die dit met zich meebrengt, brengt enorme schade 
toe aan de vaak monumentale bebouwing op.

Deze kwesties vragen om een maatschappelijke discussie. Een 
discussie die gestart is met bewoners, kenners, liefhebbers en 
belanghebbenden in het kader van en onder de pakkende titel 
‘meer stad, meer landschap’. Daarvan ziet u hier het resultaat. 
Een discussie die nog niet klaar is, maar ook niet op een ein-
deloze afronding kan wachten gezien de toenemende druk op 
het landschap. Het stadsdeelbestuur Amsterdam Noord ziet 
‘meer stad, meer landschap’ als een belangrijk initiatief en als 
start van de maatschappelijke discussie hierover. ‘Meer stad, 
meer landschap’ is een bouwsteen voor de Amsterdamse visie 
 duurzaam landschap en de latere omgevingsvisie.

Ik dank Floor van Dusseldorp, Chris Keulemans en  
Sylvia  Fennis voor het nemen van dit initiatief.

Saskia Groenewoud
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Symposium MEER STAD MEER LANDSCHAP 8 maart 2019

OPENING door Saskia Groenewoud,  
dagelijks bestuur Amsterdam Noord

FIETSTOCHT
Om onderweg te zien hoe de stad het landschap beïnvloedt  
en andersom. De fietstocht wordt begeleid door twee  
tekendocenten die u helpen kijken en aanzetten tot tekenen.

LUNCH
Eenvoudige lunch in het FriendshipSportsCentre

INLOOP met schetsopdracht voor niet-fietsers

PLENAIR PROGRAMMA
Inleidingen van
•  Hanneke Kijne: hoofd Landschapsarchitectuur,  

Academie voor Bouwkunst
• Jos Gadet: hoofdplanoloog gemeente Amsterdam
• Johan Oskam: voorzitter LTO Noord
•  Marieke van Doorninck: wethouder ruimtelijke  

ontwikkeling en duurzaamheid

WORKSHOPS
U kunt kiezen uit vier thema’s:
1.  Landschap in Stedelijk Noord, met Jan Brouwer,  

stedebouwer DRO
2.  Natuurcentrum Landelijk Noord, met Iris van Bommel (16) 

ontwerper
3. Bebouwing in het landschap, met Floor van Dusseldorp
4.  Participatie: hoe ga je om met de complexiteit?,  

met Sylvia Fennis

VERVOLG PLENAIR PROGRAMMA

FISHBOWL
Iedereen is uitgenodigd om beurtelings mee te praten in  
de binnenste ring van het slotgesprek.

AFSLUITING
Is uw blik veranderd vandaag? Hoe kijkt u nu tegen het  
stedelijke aan? En tegen het landschap?

PROGRAMMA
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De inzet was hoog. In de uitnodiging stond het zo: ‘Amster-
dam staat voor de enorme opgave om 150.000 nieuwe Am-
sterdammers te huizen, dus meer dan 50.000 woningen te 
scheppen. Waar moeten die gebouwd worden? Tegelijk heeft 
Waterland te maken met meer dan 50% waterpeilverlaging, 
met een  forse bodemverlaging tot gevolg.’ Vandaar dit sym-
posium, over de versterking van het landschap en de verste-
delijking van de stad. Met alle voors en tegens. En nieuwe 
oplossingen.

De opkomst was goed. Eerst al bij de fietstocht langs de 
grens tussen stad en land. Daarna zeker in het Friendship 
Sports  Centre, dat aan de ene kant uitkijkt op de skyline van 
Noord en aan de andere op de weilanden. Er waren ambte-
naren, wethouders, boeren, stedebouwkundigen, gebiedsont-
wikkelaars en  natuurlijk de grootste experts: de mensen die 
aan weerskanten van de ring wonen. Expertise en betrokken-

heid vanuit zo  ongeveer alle denkbare invalshoeken. Samen 
bogen we ons over de vragen die nú op tafel liggen. De stad 
wordt snel  dichter en voller. Maar moet ook groen en leefbaar 
blijven. Nieuwbouw in Landelijk Noord is uitgesloten, her-
haalde wethouder  Marieke van Doorninck. Maar drukker gaat 
het er wel worden, als  uitwaaigebied van de stad. Hoe zorgen 
we ervoor dat het voor iedereen goed toeven blijft? 

De betrokkenheid straalde van het gezelschap af. De verschil-
lende belangen ook. Zonder samenwerking tussen de ver-
schillende domeinen en betrokken organisaties / instanties 
gaat het niet. Maar hoe zorgen we dat die tot stand komt – op 
een manier die tegelijk zorgvuldig en toch slagvaardig is? De 
ideeën vlogen over tafel. Lezingen, grafieken, tekeningen, 
foto’s,  schetsen, slogans. En uiteindelijk ook - op voorstel van 
Fred Haaijen, ecoloog van Noord - een lijst van dingen om 
 meteen aan te pakken, waar we het allemaal over eens zijn.

SAMENVATTING
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Onder de hoge betonnen overkapping van metrostation Noord 
heette Saskia Groenewoud, voorzitter van het dagelijks bestuur 
Noord, iedereen van harte welkom en drukte ons op het hart 
of intensief mee te denken in de ontwikkeling van stad en land 
waar ze zelf ook zo sterk bij betrokken is. 
Twee tekendocenten, Liesje van den Berk en Annelinde de Jong, 
verdeelden de 28 fietsers in twee groepen: de ene ging kijken 
vanuit de stad naar het land, de andere van het land naar de 
stad. En hoe die elkaar visueel beïnvloeden. Onderweg stopten 
de groepen regelmatig, om te schetsen wat ze zagen. Het was 
een oefening in aandachtig kijken. Niet vanachter de computer, 
maar met de zintuigen open. 

FIETSTOCHT
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In het Friendship Sports Centre zat de zaal 
vol voor de vier inleidingen op de middag.

Hanneke Kijne: hoofd Landschapsarchitectuur, Academie voor Bouwkunst

‘We beleven spannende tijden’

Jos Gadet: hoofdplanoloog gemeente Amsterdam

Verdichten en vergroenen van de stad’

Johan Oskam: voorzitter LTO Noord

‘Om niet alles te herhalen’

Marieke van Doorninck: wethouder ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid

‘Kansen en dilemma’s in het landschap’
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Hanneke Kijne: hoofd Landschapsarchitectuur, 
Academie voor Bouwkunst

‘ We beleven  
spannende tijden’

Klik hier om de Powerpoint-presentatie te bekijken.

https://waterlandfan.nl/meer-stad-meer-landschap/
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We leven momenteel in spannende tijden voor ontwerpers, 
waarin je als ontwerper bij elk project de verantwoordelijkheid 
voelt om niet alleen ruimtelijke kwaliteit toe te voegen, maar 
ook om de toekomst van de aarde positief te beïnvloeden. De 
klimaatverandering is een gegeven: wereldwijd gaat de tempe-
ratuur stijgen, de zeespiegel rijzen, en zullen we rekening moe-

ten houden met extremere weersomstandigheden als hogere 
pieken en langere periodes van zowel droogte als regenbuien. 
Daarnaast is duidelijk dat de biodiversiteit afneemt.
Beleidsmatig zijn afspraken gemaakt om de gevolgen van de 
klimaatverandering zoveel mogelijk te remmen, zoals in het be-
langrijke Parijs akkoord in 2015 waarin het streven is vastgelegd 
om de temperatuurverhoging niet meer dan 2 graden te laten 
zijn. Landelijke gezien hebben we sinds december 2018 een 
(ontwerp) klimaatakkoord dat zich vooral richt op het verminde-
ren van de uitstoot van CO2 met bijna 50%, waarin een grote rol 
is weggelegd voor de transformatie naar 
het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in plaats van 
fossiele energiebronnen.
Tegelijkertijd neemt wereldwijd de bevolking nog steeds snel 
toe, en groeien vooral de steden snel. In Nederland verwacht 
men een vraag naar gemiddeld 75.000 nieuwe woningen per 
jaar tot 2040 (1.000.000 in totaal). In de Metropool Regio Amster-
dam verwacht men een vraag naar 250.000 woningen tot 2040, 
en in Amsterdam zelf 70.000 woningen tot 2040. Het college van 
bestuur van Amsterdam heeft gelukkig haar duurzame ambities 
vastgelegd in het coalitie akkoord van 2018 “een nieuwe lente, 

een nieuw geluid”. Onderdeel van de bestuurlijke ambitie is om 
deze nieuwe woningen niet in het buitengebied te situeren, maar 
deze vraag binnen de huidige gemeentegrenzen op te lossen.

Ook bij nieuwe woningbouwontwikkelingen wordt de verant-
woordelijkheid gevoeld (en zijn er veelal regels over opgesteld) 
om de klimaatverandering zoveel mogelijk te remmen, waar-
door er gasloos gebouwd wordt, natuurinclusieve woningbouw-
ontwikkeling nagestreefd wordt, lokaal energie geproduceerd 
wordt, hemelwater opgevangen en vastgehouden wordt op de 
kavel zelf, groene gevels aangelegd worden, met recyclebare 
materialen gebouwd wordt, etc.

Met het toenemen van het bevolkingsaantal binnen Amsterdam, 
aangevuld met de enorme hoeveelheden toeristen (18 miljoen 
mensen bezochten Amsterdam in 2017), wordt de druk op de 
openbare ruimte steeds groter. Op de straten van Amsterdam is 
die druk al goed waarneembaar; hier wandelt en fietst iedereen, 
maar zijn er ook nog auto’s, scooters, bussen, vrachtwagens 
etc. Er komen meer en meer plekken waarbij de verschillende 
gebruikers last van elkaar krijgen.

Nieuw perspectief voor meer stad EN meer landschap
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De pleinen en parken van Amsterdam 
worden ook heel goed gebruikt; en 
ook hier zijn de verwachtingen hoog; 
niet alleen moet deze publieke ruimte 
alle mensen en hun gebruik kunnen 
“herbergen”, ook de openbare ruimte 
heeft een grote rol bij het remmen van 
de klimaatverandering; door het mo-
gelijk maken van het vergroten van de 
biodiversiteit, het opvangen en bergen 
van hemelwater, het bieden van scha-
duw en een beter microklimaat. Het 
verbinden van deze parken en pleinen 
aan elkaar en op grotere schaal aan 
het landschap buiten de stad wordt 
essentieel om grotere verbonden net-
werken en structuren te maken. Alleen 
met een systeem waarbij op grotere 
schaal groene ruimtelijk verbindingen 
gemaakt worden, kan voldaan worden 
aan de huidige klimaat adaptieve am-
bities. Alleen dan kan sprake zijn van 

een goed werkend systeem dat van 
nut is voor de gehele stad; voor water 
berging, toevoer en afvoer, voor het 
gebruik maken van wind en schaduw 
om hittestress te verminderen, en voor 
het vergroten van de biodiversiteit van 
grote en kleine planten en dieren. Die-
zelfde groene verbindingen binnen en 
buiten de stad zijn van grote recreatieve 
waarde voor alle bewoners.

Amsterdam groeit momenteel doel-
bewust en in grote vaart over het 
IJ richting het noorden. We kunnen 
het landschap rondom de stad niet 
meer los zien van de stad; alhoe-
wel de  grenzen tussen bebouwd en 
onbebouwd landschap hier scherp 
zijn, lopen de grote landschappelij-
ke  systemen en structuren door van 
 binnen naar buiten de stad en vice 
versa.
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Daarmee komt ook het landschap ten noorden van de A10 ring 
meer in beeld. Dit landschap is een prachtig en karakteristiek 
laaggelegen veenweide landschap, ontgonnen in de 12e eeuw, 
en veelal nog steeds in gebruik door voornamelijk veeteelt 
boerenbedrijven. Al het veenweide landschap in Nederland kent 
momenteel eenzelfde problematiek. Het veen in de bodem oxi-
deert en het landschap is aan het verzakken. Bij dit oxideren van 
het veen komt een ongewenste en behoorlijke hoeveelheid CO2 
vrij. De meest voor de hand liggende manier om het oxideren 
van het veen tegen te gaan, is om het waterpeil te verhogen. Het 
huidige gebruik van het landschap, de veeteelt, is dan eigenlijk 
niet meer goed mogelijk. Met een veranderend gebruik van de 
boerenbedrijven van minder veeteelt naar bijvoorbeeld meer 
natte teelten, transformeert het gehele landschap. Deze trans-
formatie biedt een kans om het gehele landschap te herzien; om 
het landschap leidend te laten zijn bij het vastleggen van beleid 
en politieke keuzes. Om dit landschap onderdeel te laten zijn 
van een groter systeem door groengebieden aaneensluitend te 
maken en verbindingen te leggen tussen het landschap rondom 
de stad en de groene ruimtes binnen de stad. Maar ook op de 
nog grotere schaal; om verbindingen te leggen tussen het land-
schap rondom het IJsselmeer en het landschap van de kustzo-
ne. Om hier de klimaat adaptieve ambities voor het landschap 

waar te kunnen maken; om meer 
water op te vangen en te bergen in 
grotere waterstructuren. Om de bio-
diversiteit te verhogen en meer CO2 
bindende beplanting mogelijk te 
maken. Maar ook om dit landschap 
te gebruiken als recreatie gebied 
voor de inwoners van Amsterdam. 
En wellicht is het ook mogelijk om 
in dit landschap een deel van de 
benodigde energieproductie voor de 
omgeving te situeren. Dat betekent 
dat dit landschap een heel ander 
beeld krijgt in de toekomst, maar 
zeker niet minder interessant om in 
te wonen, werken en recreëren.

Een dergelijke transformatie is alleen mogelijk als alle verschil-
lende opgaven voor dit landschap met elkaar gecombineerd 
worden, en deze toekomst een kwaliteitsverbetering oplevert 
voor betrokkenen op de lokale schaal (waaronder de boerenbe-
drijven), maar ook op de grote schaal.
Dat dit mogelijk is, laten verschillende voorbeelden zien. Nu 

komt het erop aan in grotere verbonden landschappelijke 
 structuren en systemen te gaan denken, om de deeloplossingen 
van de voorbeelden en nieuwe oplossingen met elkaar te gaan 
combineren, en om de verschillende opgaven te integreren.

Hanneke Kijne
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Jos Gadet: hoofdplanoloog gemeente Amsterdam

Verdichten en vergroenen van de stad’
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Klik hier om de Powerpoint-presentatie te bekijken.

https://waterlandfan.nl/meer-stad-meer-landschap/
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Johan Oskam: voorzitter LTO Noord

‘Om niet alles te herhalen’

Toekomst Landelijk Noord door de ogen 
van LTO Noord. 

Door de eeuwen heen hebben mensen de veilig-
heid gekozen om te wonen. Steden en dorpen in 
het deltagebied waar wij wonen ontstonden dan 
ook bij dammen. Dammen om het water tegen te 
houden en om de stroompjes over te kunnen ste-
ken. Durgerdam, Uitdam, Monnickendam, Edam, 
Volendam en Amsterdam. Water en wind sloegen 
de veenlagen weg en zonder de dammen zou er 
nu geen Waterland zijn. Vanaf de dammen kwa-
men de dijken om de nog overgebleven gebieden 
te beschermen. Het veel geroemde hoogveen-
landschap met zijn afwatering stroompjes als de 
Aaen en Dieen als ondergrond voor bewoning was 
kennelijk zo rond 1500 niet veilig genoeg meer en 
onherbergzaam bosgebied. Dus de burger zocht 
veiligheid in de stad en eromheen werd de grond 
gebruikt om de burger te voeden. Dicht bij de stad 
en in de dorpen door directe levering van melk. 

Verder langer houdbare producten zoals kaas en 
boter. De gronden zijn voornamelijk gebruikt voor 
de veeteelt. Koeien en schapen. Een kleine perio-
de voor de tweede wereldoorlog is er verplicht op 
een gedeelte akkerbouw geweest. Tuinbouw was 
vooral onder de stad van belang. 

Na de tweede wereldoorlog kwam Amsterdam 
maar ook de omringende dorpen als een wat we 
nu noemen een krotteriger geheel over. De burge-
meester verklaarde woningen als onbewoonbaar, 
iedereen woonde krap en bij elkaar in. De Jordaan 
spande de kroon. Het blauwe zand in Noord moest 
ruimte geven. In de jaren 60 70 moest de rest de 
stad uit en verhuisde naar de groeikernen Purme-
rend, Heerhugowaard en Lelystad. Later kwam 
daar nog Almere bij. De palen onder de stad ver-
rotten. Renovatie van de stad was het toverwoord. 
Eerst nog wat nieuwe tuinsteden met als klap op 
de vuurpijl de Bijlmer. Noord was nog tot een jaar 
of tien geleden een beetje het putje. Ooit de Buik-



Symposium Meer Stad Meer Landschap 

slotermeer volgespoten met zand en volgebouwd met plan 
van Gool huizen, laagbouw en de rand met flats. Wel heel 
vooruitziend een gigantische dijk zand neergelegen. Waar 
jaren later de ringweg op kwam. Een geweldige barrière 
naar landelijk Noord. Een 1400 hectare Amsterdam zon-
der de voortdurende druk om deze kant op te bouwen. Ook 
nooit de intentie gehad om de kleine kernen uit te breiden 
om ze leefbaar te houden. Om te winkelen is de stad nooit 
ver weg. Ook de noodzaak om kleine schooltjes in stand te 
houden is er niet, de afstanden zijn klein tussen de kernen. 
Door aan de buitenkant van de ring volkstuinen, golfterrein 
en sportterreinen te maken werd de overgang nog har-
der. Dan de Zwarte Gouw als ring voor het buitengebied. 
Waar veel steden nogal last hebben van verrommeling in 
de overgangszone is dit na wat beter handhaven in Noord 
geen reden om het gebied op te geven. Er is in het verle-
den gekozen om IJburg te ontwikkelen om Landelijk Noord 
te sparen. 

Landelijk Noord kent een aantal heel gezonde melkveebe-
drijven die verspreid in het landschap het gebied verzor-
gen. Heel bijzonder is dat dit gebied wat betreft opvolging 
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en rendement een van de meest gezonde agrarische gebieden 
uit de buurt is. Men leeft met de gebrekkige wegen en relatief 
kleine percelen. Anderen weten kansen te benutten met opvang 
van kinderen en zorgbehoeftigen. Ook benut men de kansen die 
in het agrarisch natuurbeheer liggen. Er is melkschapenhoude-
rij, geitenmelkerij en er is zelfs grondgebonden varkenshoude-
rij. Dus ook voor schapen en geitenmelk kunt u hier terecht. Een 
tiental jaar geleden een visie opgesteld die het voor gelukszoe-
kers moeilijk maakt om kleine agrarische bedrijven op te zetten, 
die zo typerend zijn voor rafelrand gebieden. Pony’s in de mod-
der, een paar beestjes in een stalletje met een dure auto er voor. 
Vage zaken in donkere hokken. Een paar containers om de boel 
af te schermen. 

Alles bij elkaar een open Hollands gebied met de koe in de wei. 
De koeien in open ruime gezonde stallen. Maar ook een histo-
risch wegen en sloten patroon. Met daarin de kernen die op-
geknapt en gerestaureerd zijn door de stedeling van de andere 
kant van de ringweg. Met bewoners die graag alles zo willen 
houden als het in hun verbeelding was. Daardoorheen fietsen en 
wandelen op een mooie dag samen met hele hordes genieters. 
Als je hen vraagt waar kom je voor krijg je antwoorden als het 

open landschap, de koe en weidevogel in het land en ruimte. En 
dat alles op fietsafstand van het centrum. Waarschijnlijk komen 
ze niet voor de voorzieningen, vermaak en terrasjes want die 
zijn er weinig. Natuurlijk hadden ze ook naar het Twiske, de par-
ken en het gebied rond Landsmeer kunnen gaan en misschien 
doen ze dat soms ook wel. Maar toch Landelijk Noord heeft iets. 
De IJsselmeerdijk met de vergezichten en een omgeving waar 
geleefd en geld verdient wordt. Uiteraard komt vrijwel niemand 
om op een dierentuin achtige manier zo veel mogelijk soorten te 
scoren. Ook zal de gemiddelde bezoeker blijer worden van het 
totaal plaatje dan of er achter op een verborgen verboden plekje 
een Noorse woelmuis in een holletje zou kunnen zien zitten. 
Een gebied achter de dijk ontwikkelt zich steeds meer als na-
tuurzone. De terreinbeheerders willen hier vooral met natte 
natuur een biotoop te ontwikkelen die minder veendaling zou 
hebben en meer planten en diersoorten herbergen. Waarschijn-
lijk zal de boer hier zijn neus ook nog moeten laten zien om het 
gebied open te houden. In de randen hiervan zal de landbouw 
zich waarschijnlijk zich wat sneller in de richting van natuurin-
clusief ontwikkelen. 

De totale landbouw krijgt in de komende decennia te maken 

met de roep om meer biodiversiteit. Zo zal de akkerbouwer om 
koolstof in de grond te sparen minder of niet ploegen. Grasland 
boeren zullen hun weilanden doorzaaien met kruiden als klaver 
en smalle weegbree. Ook zal het belangrijk worden om zo wei-
nig mogelijk het land op zijn kop te zetten om nieuw gras in te 
zaaien. Blijvend grasland, kruidenrijk grasland en stukjes met 
een lagere bemesting. Ook een andere manier van slootschonen 
waarbij het leven in de sloot zo veel mogelijk wordt gespaard en 
het slootvuil niet in de slootkant terecht komt. De slootkant als 
de bloemrijke rafelrand. Dit natuurlijk niet alleen en exclusief in 
landelijk Noord maar in heel Nederland. 

Is dit alles genoeg om nooit en te nimmer landelijk Noord te 
bebouwen? Dit is een politieke keus. Zo ver ik ooit heb begre-
pen zijn er al een heel tijdje geleden keuzes gemaakt waar de 
woonopgaaf tot 2040 plaats gaat vinden. Zuidkant stad, Almere 
en verdichting van de stad. Ook in de visie van Amsterdam tot 
2040 wordt uit gegaan van stedelijke transitie en verdichting. 
Het wat nieuwere beleid om heel verdicht rond OV knooppunten 
te bouwen. Dit valt mooi samen met een generatie die graag in 
de stad wil wonen. Genieten van de voorzieningen, het vermaak 
en de compactheid. De welgestelde patriciër die een vrijstaan-
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de woning met grote tuin op de Dam wil sterft wat uit. 
Natuurlijk het zijn maar trends. Broek in Waterland, wat 
op steenworp afstand ligt, is geliefd bij ouders met kin-
deren op de basis school. Maar zijn die kinderen een jaar 
of achttien gaan ze weer gillend terug naar de stad met 
medeneming van de cultureel betrokken ouders. Maar ge-
zinnen verdunnen nog steeds, expats worden een steeds 
grotere groep. Zou je voor de groep die graag compact 
woont een satelliet aan de stad moeten bouwen in lande-
lijk Noord? 

Natuurlijk mag iedereen boekjes schrijven om eens lek-
ker te schoppen. De boel wakker te schudden. Ook in 
bestuurlijk land doen halve waarheden het op zijn tijd heel 
goed. En waarom niet, laat ze maar schrikken. Vertel dat 
het veen als een plumpudding in elkaar zakt. Dat de boer 
een bruut is die zo snel mogelijk het landschap wil ver-
kloten. Dat ruilverkavelingen en blokbemalingen de dood 
voor het landschap zijn geweest en dat projectontwikke-
laars de macht krijgen. 
Maar daarna gaan we even wat feiten op een rijtje zetten. 
Biodiversiteit is ook in niet ruilverkavelde en onderbe-
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maalde gebieden vrijwel gelijk veranderd. Een boekje uit 1963 
uitgegeven door Staatbosbeheer beschrijft wat er was. Vooral 
op het gebied van de weidevogels is er veel veranderd. Zo is 
het Varkensland, een ander natuurgebied hier in de buurt met 
vaarland, extensief gebruik en hoog slootpeil, ondanks alle 
inspanningen bijna in gelijke mate rustig geworden . Ook de 
plantengroei is veranderd. Veroorzaakt door de verzoeting maar 
ook door minder onderhoud. Zo is Pitrus in natuurgebieden erg 
overheersend geworden. De weilanden worden eerder en vaker 
gemaaid door de klimaatverandering. Er is minder vee dan een 
40 jaar geleden wat ook zijn invloed heeft. 

Bodemdaling is al eeuwen aan de gang en zeker niet minder 
geworden door de in het verleden door het hele gebied nood-
zakelijke aanwezige onderbemalingen. Na de ruilverkaveling 
zijn de meeste gesaneerd en in een grote blokbemaling terecht 
gekomen. Hierdoor is er een betere sturing en zijn excessen in 
bemaling uitgesloten. Daling van veen is lastig te meten. Door 
het seizoen kan deze spons wel zo’n 7 centimeter in hoogte 
verschillen. Maar als we langjarige data uit bodemdalingskaart.
nl halen blijkt de daling in dit gebied zo’n 4 á 5 millimeter per 
jaar. Het peilbeheer van het Hoogheemraadschap rekent hier 
ook mee want de maximale aanpassing van de maaldiepte is in 

dit gebied tussen de 2 en 4 centimeter per 10 jaar. Ook zijn de 
verschillen met kleipolders in de omgeving niet geweldig groot. 
Aankoop door beleggingmaatschappijen langs de ring wordt als 
bedreiging opgevoerd. Er is op dit moment druk van de gladde 
telefoonverkopers om grond te kopen en hier zullen onnozel 
zielen vast wel in trappen. Maar er ligt bijvoorbeeld een stuk 
land van ASR langs de Zwarte gouw die ze eigenlijk toevallig 
hebben verworven binnen de landinrichting. Bezit van land door 
beleggingsbedrijven is zeker geen garantie voor bebouwing. De 
Wilmkebreekpolder nabij de Kadoelenweg is al tijden van Am-
vest en hoewel het midden in de stad ligt en geen natuurgebied 
is, dreigt hier ook geen bebouwing. Delen van de Purmer zijn al 
tientallen jaren opgekocht door gelukzoekers maar hier is voor-
lopig geen heimachine te zien. 

Als de politiek het wil zal er gebouwd worden. Ook al is het een 
mooi gebied. Daar ken ik er nog wel meer van. Ook al zijn er 
gezonde boerenbedrijven die het landschap open houden, biodi-
versiteit leveren en helpen de natuurgebieden te onderhouden. 
Hoe economisch goed ze het ook doen, huizenbouw brengt altijd 
meer op. Hoe goed we het in de toekomst ook gaan doen wat 
betreft beperking bodemdaling met innovatieve oplossingen als 
drukgestuurde vernatting bodem en klei gehalte verhoging, voor 

woningbouw gaan principes op zij. Alleen grootschalige bebou-
wing kun je maar één keer doen. Meer Stad en meer Landschap 
is met wat mooie tekeningen van landschap en stedenbouwkun-
digen zelfs wel te combineren. En dit is niet cynisch bedoeld. Er 
zijn echt heel goede op dit gebied. 
Maar wil je dit lieftallige wat rauwe maar vooral open gebied zo 
houden dan kun je het niet vol bouwen. Daar is politieke wil voor 
nodig. Wil je de stad blijven met de groene scheggen en een 
eigen open weidegebied? Stad en Landschap in een. 

Stelling 1 Gezonde landbouwbedrijven zijn nodig om het gebied 
open te houden, mee te helpen de natuurgebieden te beheren 
en het bijzondere karakter te behouden. 

Stelling 2 Als Amsterdam als harde eis stelt dat de bodem niet 
mag dalen is het gebied rijp voor bebouwing. Er zijn en komen 
systemen die de bodemdaling vertragen, misschien wel 80%, 
voor de landbouwgrond. Maar 100% is waarschijnlijk alleen in 
theorie mogelijk met onder water zetten, daar drijvende zonne-
panelen op en daarbij een behoorlijke moeras methaan uitstoot 
accepteren. 

Johan Oskam voorzitter LTO Noord afdeling Groot Waterland. 
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Marieke van Doorninck: wethouder ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid

‘Kansen en dilemma’s in het landschap’

Klik hier om de Powerpoint-presentatie te bekijken.

https://waterlandfan.nl/meer-stad-meer-landschap/
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Vooraf hadden mede-organisatoren Floor van Dusseldorp en 
Chris Keulemans twee interviews gehouden met mensen die 
een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van het landschap.
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Een gesprek met drie boeren uit Landelijk Noord

‘De beste milieumaatregel die je kan 
nemen? Wees zuinig op de boeren 

rond Amsterdam!’

Een gesprek met twee vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer

‘  We kijken niet terug naar 1950,  
we kijken vooruit naar 2050’
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‘ De beste milieumaatregel die je kan nemen?  
Wees zuinig op de boeren rond Amsterdam!’
Een gesprek met drie boeren uit Landelijk Noord
Nico Smit (Nieuwe Gouw 94)
Albert en Angela Hoeve (Stadshoeve)

Aan de keukentafel van de Stadshoeve hebben we een mooi 
gesprek met drie gepassioneerde, wereldwijze boeren. Nico is 
melkveehouder met een goed georganiseerd bedrijf, Albert en 
Angela zijn biologisch-dynamische boeren met veel ruimte voor 
vrijwilligers en een constante stroom schoolkinderen uit de wij-
de omtrek. Ze kennen elkaar goed, begrijpen elkaar ondanks 
de verschillen in bedrijfsvoering en respecteren ook vragen-
steller Floor van Dusseldorp, de beeldend vormgever-in-alles-
behalve-ruste uit Zunderdorp. 

Er zijn veel agrarische ondernemers die nijdig zijn op het 
bestuur van provincie, gemeenten en burgers, omdat er zoveel 
kritische opmerkingen over hen gemaakt worden. Wat vinden 
jullie daarvan?
Angela: Dat is waar. Er komt heel veel op ons af. Vanuit de 

politiek wordt er veel naar ons geroepen. Stikstof, fosfaat – alle 
milieuproblemen leggen ze bij de boeren neer. Vlees eten is 
opeens bijna een misdaad. Activisten komen bij ons de schuren 
in, zoals Animal Rights. 
Maar volgens mij is het een hype. Mensen zijn bang dat de 
 wereld vergaat. 

Nico: Burgers zijn vaak vol lof. Die houden ervan de koeien in 
de wei te zien. Maar de provincie vergeleek ons, toen we de-
monstreerden in Haarlem met kolencentrales: die moeten 
dicht en wij moeten verzuipen. 

De gemeente weet nog wel hoe de Zwarte Gouw en het land er 
ruim 20 jaar geleden uitzag. Wij zijn in het kader van de ruilver-
kaveling verplaatst met onze boerderij van Zuiderwoude naar 
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Hoe is het met de bedrijfsvoering in de melkveehouderij? Die is 
de afgelopen 20 jaar enorm gegroeid. Gericht op steeds meer 
productie. Is er nu een niveau bereikt dat je voor jaren kan vol-
houden?
Albert: Omdat wij biologisch zijn, kunnen wij niet verder groeien 
dan het land dat we hebben. We produceren nu 150.000 liter melk 
per jaar en daar blijft het bij. Dus verbreden we onze activiteiten.
Nico: Of je nou biologisch bent of niet, de controle van de melkfa-
brieken is heel streng. Ze stellen hoge eisen, nu zijn we bv bezig 
om aan de carbon footprint te voldoen. We hebben uitgebreid om 
gelijktijdig te moderniseren, met o.a. melkrobots, zo dat het werk 
lichamelijk makkelijker gaat. Wij kiezen niet voor uitbreiding met 
andere activiteiten, zoals jullie. We zouden misschien wel aan 
fietsers rondleidingen kunnen geven. We blijven een gezinsbe-
drijf, en zijn grondgebonden, nu met ongeveer 100 hectare, met 
160 melkkoeien en 75 stuks jongvee. 

Is er veel verschil tussen “gewone”en biologische bedrijfsvoe-
ring? Wat brengt een liter “gewone”melk en een liter “biologi-
sche”melk eigenlijk op ? En is dat bedrag anders als het voor de 
drinkmelk is of als het voor kaas gebruikt wordt?
Albert: We zijn lid van de SKAL. Wij zijn biologisch-dynamisch, 

dus biologisch-plus. Ook het stro dat je aankoopt moet biologisch 
zijn. Een keer per jaar krijgen we controle. De eisen zijn strikt. De 
hoeveelheid stikstof, aantal koeien, ze bekijken alles. 
Nico: Bij ons is de norm ruimer. Wij mogen gebruik maken van 
derogatie, wat inhoudt dat je ongeveer 1,5 koe met jongvee per 
hectare kan houden.
Wat de melkprijzen betreft: verleden jaar zaten we op 39 cent 
per liter, met 4% vet en 3,5 % eiwit. We leveren aan Henry Willig 
in Katwoude. Die maakt er kaas van. Hij heeft o.a. 12 winkels in 
Amsterdam.
Albert: Wij zitten daar 10 tot 12 cent boven, net boven de 50 cent. 
Onze melk gaat naar een apart fabriekje van Friesland Campina. 
Wij hebben rode Mrij koeien, uit het Maas-Rijn gebied. Hoger in 
Noord-Holland kom je geen rood-bruine koeien meer tegen. Om-
dat mijn koeien minder melk geven heb ik minder zieke koeien. 
Eigenlijk geen. En ik hoef geen kalfjes te onthoornen.
Nico: Mijn kalfjes moeten wel onthoornd worden, omdat de koei-
en elkaar anders verwonden als ze bv niet op hun beurt willen 
wachten bij de melkrobot. Als de kudde groter wordt,  herkennen 
ze elkaar niet meer en krijg je meer strijd. Dat  onthoornen gaat 
vrij makkelijk: ze worden verdoofd, krijgen een pijnstiller, slapen 
een uurtje en hebben dan nergens meer last van.

Ransdorp aan de Nieuwe Gouw. Van daar uit wordt ook al het 
land bewerkt en beweid. Zo kon de Zwarte Gouw een fietspad 
worden met een ecologische oever. Van de gemeente kregen 
we altijd de volledige medewerking voor onze plannen. Om 
onze boerderij en weilanden ligt een compleet fietspad dat 
veel gebruikt wordt. We krijgen daar vaak complimenten van 
burgers.
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Waarom hebben we nu al 50 jaar lang waterpeilverlagingen? Hoelang moet dat 
nog door gaan? Het landschap zakt meer dan ooit! 
Meer dan ooit? Daar stellen de boeren vragen bij. De bodem zakt wel. Maar harder 
dan ooit? Hoe en waar meten ze zoiets? 
Floor: Officieel zegt het Hoogheemraadschap dat het water een halve centimeter 
per jaar zakt. Dat kan je ook afmeten aan de veenpalen die ik destijds hier in de 
omgeving heb geplaatst. 
Nico: De onderzoeken maken het toch niet helemaal duidelijk. Het hangt ook van het 
meetmoment af: winter of zomer. 
Angela: Hier wonen heel veel mensen. Hoe dom is het dan om boeren rond de stad 
weg te pesten. En dat doen ze wel. GroenLinks en de provincie willen het land onder 
water en de boeren weg. Je moet verder denken. Want als ze ons verjagen moeten ze 
over 50 jaar een melkfabriek in Amsterdam neerzetten, omdat ons eten en drinken 
van niet verder weg mag komen dan een straal van 20 kilometer. En dan heb je Nico 
met zijn koeien weer nodig. Je moet op de lange termijn kijken. Alles onder water 
zetten, een moeras ervan maken, dat is korte termijn denken. 
En intussen Schiphol buiten beschouwing laten, want dat is een andere gemeente.
Albert: Ons onder druk zetten, terwijl de vliegtuigen overvliegen, dat valt niet te rijmen. 
Angela: Voor Amsterdam is het een politiek succes als ze een CO2-reductie kun-
nen aantonen.
Nico: Ja, sinds een paar jaar hebben ze het opeens over het vrijkomen van CO2. 
Maar de bodemdaling komt niet per se van de veenverbranding. Als je er water op 
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zet wordt het zwaar en zakt de bodem ook. Na de regen van de 
afgelopen week zijn de weilanden weer compleet doorweekt. 
 
Om CO2 uitstoot volledig te stoppen zou je het veen zelfs 
 helemaal onderwater moeten zetten. Het is nog maar de vraag 
of dat voor de uitstoot van broeikasgassen gunstig uitpakt. In 
natte veengebieden wordt methaan gevormd, dat is 21 keer zo 
sterk broeikasgas als CO2. 
 
Afgelopen zomer hebben we ook met een waterpomp achter 
de trekker alle weilanden een keer blank gepompt om het gras 
groen te houden en het veen nat. In onze omgeving hebben de 
weilanden ook een redelijk laagje klei in de bovenlaag, wat voor-
komt dat zuurstof naar beneden kan. Met onderwater drainage 
kan je de veenlaag van onderaf nat houden in een extreem droge 
periode, dat willen we ook gaan proberen. Natte teelten zoals 
lisdodde, daar wordt nu bij Nauena (Assendelft) mee geëxpe-
rimenteerd. Voor mezelf zie ik dat niet zitten: er zal geen koe 
meer kunnen weiden – en die groene weiden met allerlei gras-
sen en kruiden en ganzen, weidevogels en greppeltjes, waartus-
sen de koeien grazen, dat is toch waar we het voor doen. 
 

Wat vinden de veehouders van het voorstel van minister 
 Schouten, ‘Op weg naar een duurzame landbouw’? Voor het 
eerst sinds zes kabinetten ligt er weer een visie op verandering 
in de naaste toekomst.
Nico: Het toverwoord is kringlooplandbouw. Maar dat doen we 
al. Plannen zijn oa Kunstmest vervangen en meer met de eigen 
dierlijke mest werken.
Albert: We doen het al. In dit gebied heb je niet echt intensieve 
boeren. Brabant is een totaal ander verhaal. Als die aan kring-
loop moeten doen, dan vraagt dat nogal wat. 
Angela: Die Brabantse boeren zijn zo machtig, die hebben 
zoveel invloed bij LTO etc, ik denk dat de minister het niet voor 
elkaar krijgt. 
Vanaf de oorlog zijn boeren gestimuleerd om steeds groter te 
worden, want NL mag nooit meer honger lijden. Ineens is er nu 
een ommedraai. De boeren worden aangevallen. Bijna als crimi-
neel bestempeld. Daar schrikken ze van. Doen de deur op slot. 
Dat werkt averechts. Je moet het samen doen, geleidelijker. 

Wat vinden jullie van ’De stem van de boer’, een notitie van de 
werkgroep Agrariërs van de Centrale Dorpenraad?
Angela: Georg Prins moet de politiek in. Hij kan zo bij het CDA! 

Iedereen hier is het met hem eens. De boeren willen dat maat-
werk, waar hij voor pleit, ook. Daar is de werkgroep boeren hier 
al tien jaar mee bezig. 

Wat vinden jullie van de standsorganisaties, LTO en anderen, 
zijn die de laatste vijf jaar goed ondersteunend geweest?
Nico is lid. Albert en Angelique niet.
Nico: De melkfabrieken riepen na het opheffen van de melk-
quota: kom maar op, we kunnen het hebben. Maar de groei ging 
veel harder dan verwacht – even later konden ze het niet aan.
Angela: Met biologisch-dynamische boeren onderling hebben 
we toen wel afgesproken: als iedereen tegelijk gaat uitbreiden, 
komen we in de problemen.

In de hele maatschappij wordt intensief gesproken over het 
onderwijs, maar we zien weinig in de media over de agrarische 
opleidingen aan het VMBO, MBO en HBO in Noord-Holland. Zou 
daar niet meer aandacht voor moeten zijn?
Nico: Onze zoons zaten op het Clusius College, hier in Noord. De 
ene ging later naar de middelbare in Alkmaar. Maar het meeste 
leert hij op stage en op cursussen. De HBO zit in Leeuwarden en 
Dronten.
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Angela: Onze zoon Ruben ging naar Alkmaar. Voor ons is 
dat de school voor de ‘gangbare’ landbouw. Die school is 
echt een schrik. Hier in Waterland zie je de verschillen 
tussen de boeren wel, zoals tussen Nico en ons, maar heel 
groot zijn die niet. De leraren in Alkmaar zijn echt volledig 
ingesteld op intensieve landbouw. Onze zoon was binnen 
een half jaar ziek. Hij werd weggepest door de leraren. Die 
zeiden: biologische boeren zijn homo-boeren. Na dat half 
jaar in Alkmaar zei Ruben: gangbaar boeren is boeren uit 
angst. Hij vertrok daar en ging door naar Dronten. Daar 
vond hij het zo mooi dat hij na drie maanden niet eens meer 
in het weekend thuiskwam. Dat is een volledig biologische 
opleiding. Met 24 in de klas. Ook Duitsers en Fransen. 
Nico en Albert: Wij zaten ook samen in de klas in Hoorn, toen 
nog, was ook niet super. (Gelach.) Nu krijgen ze in Alkmaar 
docenten uit Leeuwarden, want ze vielen daar echt door de 
mand. 

Zou je willen dat jouw kinderen het bedrijf overnemen?
Nico: Remco, een van mijn twee zoons werkt al op het be-
drijf en zit ook in onze VOF. 
Albert: Boris, de jongste, heeft interesse. Ruben kijkt het 
nog even aan. Wij zouden dat natuurlijk leuk vinden, maar 

zetten ze niet onder druk. 
Welke vraag missen jullie nog?
Angela: De boeren die nu rond Amsterdam zitten, daar 
moet je zo verschrikkelijk zuinig op zijn. Dat is zo belangrijk. 
Net zo belangrijk als dat het land niet verder moet zakken. 
Als deze boeren weggaan, wat gebeurt er dan nog met het 
land – gaan ze het volbouwen, komen er veel intensievere 
boeren voor ons in de plaats?
Je wil toch niet dat we straks ons voedsel uit Zuid-Amerika 
moeten halen? We hebben onze boeren hier nodig! De  beste 
milieumaatregel die je kan nemen: let op de boeren rond 
Amsterdam.
Als de stad straks zo groeit, heeft dat veel consequenties 
voor het land, niet alleen wat betreft de recreatie, maar ook 
voor de voedselproductie die er dan nodig is. 
Nico: We hebben mazzel met IJburg. Laat ze de stad maar 
die kant op uitbreiden. Ze zijn nog lang niet bij Almere. Dus 
dan kunnen ze ons nog even met rust laten. 
Albert: Die hoogbouw in de Sluisbuurt en straks in de 
Haven, is dat erg? Een hoge stad en daarnaast een groen 
landschap. 
Angela: Knal die torens maar omhoog. Dan is het duidelijk. 
Wat stad is en wat land is. 
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Een gesprek met twee vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer

‘  We kijken niet terug naar 1950, we kijken vooruit naar 2050’

Met Jenner en Graat voerden we een mooi gesprek over de 
relatie tussen groen en stad. De twee zijn overduidelijk be-
trokken, ze spreken met kennis en passie – Graat met het 
overzicht, Jenner met haar voeten in het veen. We spreken 
over het groen als nutsvoorziening voor de stad. Over hoe 
groen bijdraagt aan een prettige leefomgeving, gezondheid 
en duurzaamheid. Over hoe we de gebieden rond de stad zo 
goed mogelijk kunnen beheren, in relatie tot de vragen vanuit 
de stad. Over het groen in de wijk, het groen in de stad en het 
drempelloze groene netwerk vanuit de stad naar buiten, dat 
zowel recreatief als ecologisch betekenis heeft en aantrekke-
lijk is voor mensen plant en dier. 

Hoe kijkt Staatsbosbeheer aan tegen de grote stedelijke uit/
inbreidingen in het Regionale gebied Amsterdam?
RG: Je kan het landschap niet los zien van de stad. Het land-
schap is niet statisch maar een product van zijn tijd en de 
manier waarop stad en land op elkaar inwerken. Voedsel, 
water, brandstof: het landschap heeft dat altijd geleverd en 
daar komen tegenwoordig nieuwe diensten bij. De stad en de 
stedeling zijn voor hun ontspanning, wateropvang, verkoeling 
en energie steeds meer op het landschap aangewezen. 
De regio Amsterdam, zeker de stad zelf, staat voor een enor-
me bouwopgave. Zeeburgereiland, Havenstad, Amsterdam 
wil in de stad komende jaren 50.000 woningen bouwen. Het 
verdichten in de stad is een manier om bijvoorbeeld Water-

Een gesprek met twee vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer:
Jamie Jenner, boswachter beheerteam Veenweiden (4600 hectare)
Robert Graat, programma Groene Metropool
Vragen: Floor van Dusseldorp
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land te ontzien. De mensen die daar straks komen wonen willen 
ook naar buiten, hebben behoefte aan groen in de wijk maar ook 
daarbuiten. Dat wil zeggen dat we vanuit de stad, bij wijze van 
spreken vanaf de voordeur, denken in groene structuren die via 
het wijkgroen en stadsparken doorlopen naar het Gooi, Water-
land en de kust; Daarmee ontstaat een aantrekkelijk, gevarieerd 
groen netwerk dat uitdaagt om een ommetje te maken, hard te 
lopen, de hond uit te laten of om je hoofd leeg te maken. Een 
dergelijk netwerk kan overigens ook helpen om overvloedige 
neerslag of te vangen, CO2 te bufferen en biedt verkoeling in 
tijden van grote hitte. Voor het realiseren van dit soort groene 
verbindingen werkt Staatsbosbeheer samen met de groenbe-
heerders in de stad. 

Vanuit Staatsbosbeheer werken we vanuit twee perspectieven 
aan de relatie en de verbinding van de stad en het Waterlandse 
landschap: ‘de Groene Metropool’ en de ‘Amsterdam Wetlands’. 
Dat laatste perspectief is samen met Landschap Noord-Holland, 
Natuurmonumenten en Recreatie Noord-Holland ontwikkeld. 
Waterland telt nu al 2 miljoen bezoeken per jaar, waarvan er 
twee-derde uit de stad komt. Dat aantal zal onder invloed van de 
nieuwbouw nog groeien. Tegelijkertijd zetten we ons in om de 

waarden van het gebied verder te ontwikkelen, zoals de weide-
vogels, planten en dieren die bij veenlandschappen horen, de 
cultuurhistorische waarden. De bodemdaling stelt ons ook voor 
nieuwe opgaven. We kunnen de veengrond niet blijven ontwa-
teren. Het is nodig om zowel natuurbeheer als boerengebruik 
op hogere waterstanden af te stemmen. Dat betekent overigens 
niet dat we terug kunnen of moeten naar het landschap van de 
jaren vijftig. Het betekent juist dat we aan een eigentijds veen-
weidenlandschap werken, dat aansluit bij de actuele opgaven. 
Dus we moeten eerder kijken naar 2050 dan naar 1950. 
JJ: Het Waterlandse landschap is nu al niet overal hetzelfde. 
Vanuit het perspectief van Amsterdam Wetlands zetten we in op 
nog betere zonering. Het oostelijk deel van Waterland als wei-
devogelparadijs. Het middendeel voor het veen. Tussendoor de 
klassiekere landbouwgebieden. Wat je terug zou willen halen uit 
het oude landschap: de huiskavel, de stadsweide, de hooilanden 
– die diversiteit, een heel gevarieerd landschap. Om te bereiken 
streven we er niet naar om overal in Waterland het gemiddelde 
te halen maar dat er robuustere kernplekken ontstaan.

Staatsbosbeheer werkt veel met de agrariërs/ondernemers in 
het gebied. Hoe is daar het voorstel van Minister Schouten, “Op 

weg naar een Duurzame Landbouw”, gevallen?
RG: Het is een duidelijk statement. Het idee van de kringloop-
landbouw en natuur-inclusief denken sluit helemaal aan op 
het perspectief van Amsterdam Wetlands en Staatsbosbeheer. 
In delen van het land wordt al op deze manier gewerkt, ook in 
Waterland zijn daar al voorbeelden van. Er wordt gewerkt in pi-
lots waarin natuurbeheerders en landbouwers meer van elkaar 
leren. 
JJ: Een andere ontwikkeling is gaande in Uitdam, daar heeft een 
particulier 16 hectare landbouwgrond gekocht en vervolgens in 
beheer uitgegeven aan Staatsbosbeheer om te zorgen dat de 
natuur zo optimaal mogelijk wordt beheerd voor de weidevogels 

JJ: Als Staatsbosbeheer hebben we aardig wat gronden in Wa-
terland, die wij weer verpachten aan de agrariërs op voorwaarde 
dat ze hun bedrijfsvoering afstemmen op weidevogels en andere 
typische veenweidenatuur. En dat geldt niet alleen voor biolo-
gisch-dynamische boeren, maar voor alle boeren. 
RG: De bodemdaling en de klimaatopgave grijpen ook in op het 
landschap. Ook de landelijke en provinciale politiek spreken zich 
daarover uit. Onlangs nog is in de Tweede Kamer een motie van 
GroenLinks en D66 aangenomen, die oproept om het grondwa-
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terpeil in veengebieden te verhogen. Het Amsterdam Wetlands 
perspectief zegt ook: in delen van het gebied moet het water 
omhoog, zodat de bodem niet verder inklinkt. Dat vraagt ook een 
omslag bij de landbouw. Meebewegen met hogere waterpeilen, 
niet maar doorpompen. Met drainage koop je wel tijd, maar niet 
voor de lange termijn. 

Wat zijn de verwachtingen in Laag Holland betreffende de 
recreatie indien de stedelijkheid zo zal toenemen? Kennelijk 
kunnen we niet meer zonder cafeetjes overal. Nu kan je bij de 
boeren bijna overal koffie en thee krijgen. In Zuiderwoude loopt 
het mooie theehuis niet goed, omdat mensen al bij de boeren 
zijn langs geweest. Is er niet te veel horeca in het gebied? 
RG: Nu zijn er al 2 miljoen bezoeken per jaar aan het Waterland. 
Dat aantal groeit als er straks nog meer mensen in de stads-
kernen om het gebied komen wonen. Er is een steeds grotere 
diversiteit aan recreatief gedrag en wensen. Dat leidt tot een 
diversiteit in voorzieningen. Ook in de horeca – ik denk dat de 
markt daar, binnen de huidige bestemmingen, zelf op inspeelt. 
Overigens is horecabezoek voor heel veel bezoekers van Water-
land een onderdeel van hun uitje in het gebied. Na wandelen en 
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fietsen komt het op de derde plaats als bezoekactiviteit in het 
gebied. 

Zouden er niet veel meer looppaden en vaarwegen door Wa-
terland aangepast of nieuw gemaakt moeten worden? Nu is 
de strook rond Zunderdorp niet toegankelijk voor sloepen of 
schaatsen. De brug is te laag. Electrisch rondvaren, zoals in 
Giethoorn, zou dat niet mogelijk zijn? Met de Waterlandse 
Melkschuit maken we mee waar de barrières liggen. We heb-
ben onderzocht hoe je die zou kunnen wegnemen – dat loopt in 
de tonnen. 
JJ: De meeste bezoekers komen naar Waterland om te wande-
len en fietsen. Het is dus logisch dat daar de meeste energie in 
wordt geïnvesteerd maar het landschap leent zich ook mooi om 
vanaf het water te beleven. 
RG: Vanuit het Amsterdam Wetlands perspectief zoeken we ook 
die wandel-, fiets- en vaarnetwerken, en willen we die barrières 
weghalen om – ook vanuit de stad - een drempelloze overgang 
mogelijk te maken. Als je echt wil dat het landschap deel van 
de stad wordt moet je dit regelen. Het idee van de Waterlandse 
Poort aan de rand van de stad, als vertrekpunt voor een wan-

del-, fiets- of vaartocht, is daar ook uit voort gekomen. Die rou-
tenetwerken moet je dan niet alleen aanleggen, maar ook goed 
kunnen beheren. 

De dijken worden nog zo weinig “uitgenut” om het landschap 
van laagveen en hoogwater – de vergezichten van BuitenIJ en 
Markermeer - waar te nemen. Stel dat je trappen maakt aan 
beide kanten van de dijk, om dat prachtige zicht op het gebied 
aan te bieden. Je beleeft dan veel meer het land en het water. 

JJ: Staatsbosbeheer is niet de eigenaar van de dijk, hier moet 
je op trekken met het Hoogheemraadschap. In het kader van de 
dijkverzwaring zijn er bijvoorbeeld contacten met de Alliantie 
Markermeerdijken om te bekijken hoe deze opknapbeurt ook 
ten goede kan komen voor de recreatieve indeling van de dijk. 

Moeten er niet veel minder bomen in het landschap van Wa-
terland staan en juist wel bij /in de dorpen en steden? Dat zou 
een esthetischer beeld opleveren: een leeg landschap, niet die 
lelijke stallen en loodsen. 
JJ: Bomen en weidevogels gaan niet goed samen. De grutto 

gaat gewoon niet in de buurt van bomen broeden. De suggestie 
om de landschappelijke invloed van bedrijfsgebouwen en lood-
sen te verzachten met erfbeplantingen begrijp ik wel. Daar zou 
gerichter op gestuurd en gestimuleerd kunnen worden. 

Welke vraag hebben we nog niet gesteld?
JJ: Hoe kunnen mensen zelf bijdragen? Dit symposium is een 
voorbeeld, maar ook de initiatieven in Landelijk Noord. Nodig 
mensen uit om uit hun woonkamers (in de stad) te komen en 
om mee te praten. Maar ook: om de handen uit de mouwen te 
steken, zoals dat gebeurt in het vrijwilligerswerk bij Staatsbos-
beheer. 
RG: Het feit dat het landschap van Waterland een functie heeft 
voor de stad en het wonen en werken daar aangenamer maakt, 
is niet vanzelfsprekend. Het beheer van het landschap kan daar 
nog meer op worden afgestemd. Dat vraagt iets van de gebied-
spartijen in Waterland, maar ook iets van de stad. De omscha-
keling en het organiseren van een nieuwe financiële basis onder 
het beheer, komt alleen tot stand als de mensen in de metro-
poolregio zeggen dat ze het belangrijk vinden.
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Drie betrokken kenners van Noord en Waterland schreven 
voor deze gelegenheid hun visie op.

Peter van Lonkhuyzen, Waterlandfan

‘Op bezoek bij de roots van de stad’

John Jansen van Galen, journalist

‘Als ik over het Marineterrein kuier’

Harry van den Berg, ANGSAW

‘Over de grenzen van  
de compacte stad’
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MEER STAD MEER LANDSCHAP: recreatie en toerisme

‘Op bezoek bij de roots van de stad’
Met de ontwikkeling van Amsterdam komt de omgeving van de 
stad, met name Waterland, op een kruispunt. De kansen die het 
gebied geeft moeten we niet verloren laten gaan.

Metropolen overal in de wereld hebben twee dingen gemeen: ze 
worden steeds groter en lijken op elkaar. Van Tokyo tot Toronto 
en van Dallas tot Dongguan zie je dezelfde kloeke hoogbouw, ar-
chitectonische landmarks, staal en glas, drukke verkeersaders 
en winkelcentra. Soms is er sprake van een historisch centrum, 
maar om het te ontdekken moet je goed speuren, ergens in de 
schaduw van de skyline. De tragiek van de metropool is dat hoe 
meer visionaire architecten worden ingehuurd om haar vorm te 
geven, hoe homogener ze wordt.

Geldt dat ook voor Amsterdam? Buiten de befaamde grachtengor-
del is de stad de laatste jaren niet alleen flink ge-metropoliseerd, 
maar schakelt ze op dat gebied bovendien in een steeds hogere 
versnelling. Tussen Almere, Hoofddorp, Haarlem en Purmerend 
ontstaat een aaneengesloten stedelijk gebied dat de bovenge-
noemde visionaire architecten genoeg werkverschaffing oplevert.

Toch is er een verschil tussen Amsterdam en andere metropo-
len. Dat verschil is te zien bij de toeristen die Waterland binnen-
fietsen met soms een licht verbijsterde blik in de ogen. In het 
centrum van Amsterdam zijn ze op de fiets gestapt, waarna ze 
de pont namen en tot hun verrassing in luttele minuten over een 
middeleeuwse zeedijk door een groen stadsdeel kwamen, en 
even later door het Holland zoals het er ooit uitzag. Ze zien het 
veenweidegebied dat Amsterdam voortbracht. Zoiets vind je in 
Tokyo, Toronto, Dallas noch Dongguan. In geen enkele metro-
pool, eigenlijk.

Aantasting
Waterland is het landschap, de leefcultuur, de natuur, het ver-
gezicht en de agrarische productiewijze van de 17e eeuw. Je zou 
verwachten dat Amsterdam, met zo’n waardvol gebied in haar 
recreatie- en toeristisch aanbod, duidelijke plannen en maatre-
gelen heeft liggen om het te behoeden voor eventuele aantas-
ting. In de praktijk valt dat tegen.

Dat bleek bijvoorbeeld tijdens de eerste bijeenkomsten van het 
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Interactief Proces Landelijk Noord. Op initiatief van Schelling-
woudenaar Sylvia Fennis en gesteund door stadsdeel Amster-
dam-Noord kwamen bewoners, ondernemers en andere be-
trokkenen bij Landelijk Noord (het gedeelte van Waterland dat 
op Amsterdams grondgebied ligt) in 2018 regelmatig bij elkaar 
om te praten over de ontwikkeling van recreatie en toerisme. De 
eerste – schokkende – conclusie was: binnen stad en metropool 
is nauwelijks nagedacht over de toekomst van het gebied.

Die conclusie was schokkend omdat het de meeste betrokkenen 
duidelijk is dat Waterland op een kruispunt staat. Als niet wordt 
ingegrepen zal het gebied binnen enkele decennia volledig ver-
anderen. Om de CO2-uitstoot van het veen, dat nu in hoog tempo 
oxideert en verdwijnt, af te remmen, zal de agrarische produc-
tiewijze de komende jaren ongetwijfeld worden aangepakt. Met 
lisdodde of craberry’s in plaats van vee verandert Waterland 
onherkenbaar. Intussen rukt de verstedelijking op en verkopen 
veel boeren hun land. Door het huidige college van B&W van 
Amsterdam is vastgelegd dat Landelijk Noord als onderdeel van 
de hoofdgroenstructuur niet mag worden bebouwd. Onder het 
regime van de bouwopgave van de metropoolregio zal die bepa-
ling de komende jaren steeds meer onder druk komen te staan.

Landelijk Noord in 2030
Behalve dat er nog weinig visie voor Waterland was geformu-
leerd, leverde het Interactief Proces nog een tweede ontdekking 
op, namelijk dat de betrokkenen het met elkaar eens bleken te 
zijn. Veel bewoners, agrariërs, toeristische ondernemers, na-
tuurbeschermingsorganisaties, overheidsvertegenwoordigers 
en anderen zien graag hetzelfde toekomstbeeld voor het gebied 
– een beeld dat is samengevat in het conceptrapport Landelijk 
Noord in 2030. In het kort: het karakter van open veenweidege-
bied met een rijke afwisseling van land en water blijft behouden, 
met de historische dorpen omringd door een veeteeltgebied 
(mét koeien), en met veel biodiversiteit inclusief weidevogels. 
Het gebied dus zoals het nu door zo veel Amsterdammers en 
bezoekers aan de stad wordt bewonderd.

Dat is echter makkelijker gewenst dan uitgevoerd. Gezien de 
bovengeschetste ontwikkelingen is het onwaarschijnlijk dat Wa-
terland in zijn huidige vorm te behouden is, tenzij de betrokke-
nen (bewoners, agrariërs, natuurbeschermingsorganisaties en 
overheden) tot actie overgaan. Maar welke actie moet dat zijn? 
Wat moet er precies gebeuren? Een derde conclusie van het In-
teractief Proces was dat concrete oplossingen, mede gezien de 

uiteenlopende belangen die in het gebied spelen, niet eenvoudig 
te vinden zijn.

De volgende stappen lijken echter voor de hand te liggen.

In de eerste plaats zou het continuoverleg dat met het Interac-
tief 

Proces is ingezet, moeten worden vervolgd. De betrokkenen in 
en rond Waterland c.q. Landelijk Noord moeten elkaar regelma-
tig kunnen horen en spreken. De visie uit het rapport Landelijk 
Noord in 2030 kan verder worden ingevuld en in samenhang 
gebracht met de langetermijnvisie van bestuurders op stedelijk 
en provinciaal niveau. Méér overleg met aan Landelijk Noord 
aangrenzende gemeentes is ook gewenst.

Gelijktijdig zou een projectteam aan het werk kunnen worden 
gezet dat concrete voorstellen uitwerkt om de visie in beleid om 
te zetten. Het team zou onderzoek kunnen doen, knelpunten 
identificeren en oplossingsvoorstellen doen. Zo’n team zou kun-
nen bestaan uit vertegenwoordigers van overheden, bewoners, 
agrariërs en natuurbeschermingsorganisaties.
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Leefbaarheid
Waterland voegt een bijzonder element aan het recreatief en toeristisch 
aanbod van de Amsterdamse metropool toe: een bezoek aan de roots van 
de stad. In het kader van toerismespreiding is Waterland de beste reden 
voor jaarlijks vele tienduizenden bezoekers om op de fiets te stappen en de 
drukke stad achter zich te laten. Dat zal Amsterdam niet willen kwijtraken.

Voor Amsterdammers zelf draagt Waterland bovendien sterk bij aan de 
leefbaarheid van hun stad. De vergezichten en de wind om de oren zijn 
altijd dichtbij. Van alle metropolen in de wereld zal Amsterdam misschien 
niet de spectaculairste of grootste, maar kan ze wel de leefbaarste zijn.

Die leefbaarheid wordt niet alleen door Amsterdammers omarmd, maar is 
vaak een van de hoofdredenen waarom topmensen van buitenlandse be-
drijven besluiten om zich met hun bedrijf en gezin in de stad te vestigen. De 
dorpjes, weilanden, slootjes, dijken en wolkenluchten hebben daarmee niet 
alleen veel cultuurhistorische en biologische betekenis. Ook  economische.

Peter van Lonkhuyzen, Waterland Fan, www.waterlandfan.nl, 
peter@waterlandfan.nl
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Harry van den Berg, ANGSAW 

Over de grenzen van de compacte stad
Vanaf 2003 tot 2016 is in Amsterdam veel groen opgeofferd 
aan verdichting. In deze periode gaat het om een opper-
vlakte van om en nabij de 600 voetbalvelden waar groen 
plaats heeft gemaakt voor met name woningbouw. Het 
betreft vooral het binnenstedelijk groen binnen de ring. Het 
is een onmiskenbaar teken dat het concept van de compac-
te stad dat in de afgelopen decennia het leidende principe 
voor de stadsontwikkeling heeft gevormd, op haar grenzen 
stuit. 

Buiten de ring zijn er gelukkig nog altijd mogelijkheden 
om de stilte op te zoeken die kenmerkend is voor het open 
landschap van het landelijke gebied. Een voorbeeld is 
landelijk Noord dat deel uitmaakt van Waterland. Ook het 
open landschap aan de westzijde van het Noord Holland-
sch Kanaal tussen Amsterdam-Noord en Landsmeer, biedt 
mogelijkheden om te genieten van het open landschap van 
het Twiske en het daarop aansluitende Ilperveld. 
Van belang is ook dat in de stedelijke structuur van Amster-
dam de toegankelijkheid van dat open landschap versterkt 

wordt door groene scheggen die de stad verbinden met het 
platteland. Voorbeelden zijn de Amstelscheg die doorloopt 
tot aan de Ronde Hoep, de Noord Hollandsch Kanaalscheg 
die het IJ verbindt met Waterland en de Brettenscheg die 
vanaf het Westerpark doorloopt tot aan Haarlem. 

Toeristen hebben deze mogelijkheden inmiddels ook ont-
dekt en maken steeds massaler gebruik van huurfietsen 
met of zonder gids om te genieten van de beeldkwaliteit 
van het klassieke Hollandse landschap. 
Maar de toekomst van het open landschap rond Amsterdam 
is niet alleen maar rooskleurig. Er liggen diverse dreigin-
gen op de loer. 

Het begerige oog van de ontwikkelaar
Woningbouw is inmiddels een lucratieve investering. De 
woningmarkt is overspannen, de vraagprijzen blijven jaar 
in jaar uit stijgen. Dus het is niet vreemd dat ontwikkelaars 
voortdurend op zoek zijn naar mogelijke bouwlocaties. 
Open landschap is voor hen vooral een mogelijke bouwlo-
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catie. En er zijn ook wetenschappers en politici die bouwen in 
Waterland of in de groene randen van de stad toejuichen zoals 
Coen Teulings (voormalig directeur van het Centraal Plan Bu-
reau) respectievelijk Kajsa Ollongren (minister van Ruimtelijke 
Ordening). 
Zulke voorstellen zouden de alom geprezen kwaliteiten van 
Amsterdam als aantrekkelijke woonomgeving teniet doen. Een 
herkenbaar onderscheid tussen stedelijke milieus en open goed 
toegankelijke landschappen zijn van groot belang. 

Massatoerisme 
Open landschappen zijn gebaat bij “slow tourism”: toeristen die 
bereid zijn om het gebied te verkennen door gebruik te maken 
van huurfietsen en/of huurkano’s. 
De “sight-seeing”-toerist die zich het liefst laat vervoeren door 
zich met een “touring car” door het gebied te laten rondrijden, 
kan gemist worden als kiespijn. Daar zijn de meeste faciliteiten 
en met name de kronkelweggetjes in het open gebied totaal niet 
op berekend. 

Het open landschap als ecosysteem
Hoewel de beeldkwaliteit van het Hollandse landschap het eer-

ste is wat je als bezoeker ervaart, is minstens even belangrijk, 
hoe het landschap functioneert. 
De centrale vraag daarbij is welke ecologische functies en dys-
functies vervuld worden. Het valt niet te ontkennen dat de huidi-
ge stand van zaken alles behalve optimaal is. 
Een belangrijk signaal is dat het aantal weidevogels, dat jaar-
lijks hier neerstrijkt om te broeden zoals de grutto, in het alge-
meen nog altijd terugloopt. De kraamkamerfunctie van het open 
landschap voor weidevogels rond Amsterdam neemt snel in 
betekenis af. 

De landbouw en met name de melkveehouderij in deze gebieden 
is één van de cruciale factoren in dat proces. In heel Nederland 
is de landbouw in het algemeen verantwoordelijk voor een kwart 
van de broeikasgassen. En er is geen reden om aan te nemen 
dat dit voor de landbouw in de omgeving van Amsterdam heel 
anders is. Verduurzaming van de landbouw wordt dus één van 
de grote uitdagingen als we de kernkwaliteiten van het open 
landschap willen behouden: (a) behoud en versterking van de 
landschappelijke kwaliteiten, (a) zonering voor gebieden die als 
potentiële broedplaats voor weidevogels functioneren, (b) een 
strikter regiem wat betreft waterstanden, bloemenrijke gras-

soorten en maaitijdstippen in deze zones, (c) het faciliteren van 
mogelijkheden voor verbrede landbouw, en (d) het stimuleren 
van “slow tourism”. 
Economisch levensvatbare agrarische bedrijvigheid die toege-
sneden is op de unieke ecologische functie van het open land-
schap rond Amsterdam is mogelijk. Maar dat proces moet wel 
gefaciliteerd en ondersteund worden door de overheid. 
“Geen weidevogels zonder boeren” zou het algemene parool 
moeten worden van het nieuw te ontwikkelen beleid!

Tot besluit: het onverminderde belang van  
binnenstedelijk groen
De titel van dit symposium “Meer stad meer platteland” zou de 
indruk kunnen wekken dat behoud en versterking van het open 
landschap buiten de ring van Amsterdam voldoende compensa-
tie biedt voor de voortgaande verdichtingtendensen en het daar-
mee gepaard gaande verlies van binnenstedelijk groen binnen 
de ring. 

Dat is een misverstand. Het woon- en leefmilieu in de stad is 
mede afhankelijk van de in de betreffende stadswijken aanwe-
zige toegankelijke openbare ruimte inclusief groen. Als steden-
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bouwkundige plannen onvoldoende rekening houden met 
deze conditie, dan lopen we de kans om de probleemwij-
ken van de toekomst te bouwen. 
Het bij de uitnodiging voor het symposium meegestuur-
de fotobeeld vormt daarvan een fraaie illustratie: Op de 
voorgrond de geplande stedenbouwkundige toekomst van 
Sluiseiland met op de achtergrond het open landschap van 
landelijk Noord met rechtsboven de huidige lage bebou-
wing van Durgerdam. 

De hoge dichtheden die Sluiseiland zouden moeten gaan 
kenmerken, zouden wel eens kunnen leiden tot een her-
haling van het stedenbouwkundig experiment van de Bijl-
mer uit de zestiger jaren: Uniek op de tekentafel maar een 
mislukking in de praktijk. 

Harry van den Berg
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John Jansen van Galen, journalist

Amsterdam op 
een tweesprong
Als ik over het Marineterrein kuier kan ik bijna euforisch 
worden: wat een ruimte om mij heen! De stedelijke bebou-
wing lijkt ver weg, het Centraal Station lijkt aan de einder 
te staan. Eenzelfde gevoel kan mij overvallen als ik door 
het Landsmeerderveld hol: wat een weidsheid, de A-10 en 
de flats van Noord zijn vlak achter mij en in de verte het 
knipperend licht van de Rembrandttoren, maar voor mij 
staan rietkragen langs brede watergangen, uitgestrekte 
weiden en het eeuwenoude silhouet van Landsmeer. Wat 
een weelde!

Tegelijk bekruipt je dan de bange vraag: hoe lang kan het 
zo blijven? In de komende jaren verwelkomen we 150.000 
Amsterdammers voor wie dus een 50.000 woningen ge-
bouwd moeten worden. Waar moeten die in ’s hemels-
naam verrijzen – gegeven het feit dat de Nederlanders 
tegenwoordig per hoofd driemaal zoveel woonruimte in 
beslag nemen als zestig jaar geleden. 
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Tot nu toe worden die bouwterreinen steeds nog gevonden. Toen 
ik in Noord kwam wonen was de Buiksloterham een verlaten 
 industriële vlakte waarvan men zei dat er niet gebouwd kon 
worden omdat de grond vervuild was. Nu is het gebied al hele-
maal volgebouwd met zelfongtworpen woningen, stadsvilla’s, 
lofts en appartementengebouw. Tot voor kort reed je over de 
nieuwe Ridderspoorweg door een open ruimte, nu tussen hoge 
decors van beton en glas. Dichtbij waar ik woon werd een sport-
park, Elzenhagen-Zuid, opgeheven waar niet minder dan 1800 
woningen verrijzen. Dat lijkt heel wat, maar gezien de behoefte 
aan huisvesting is het een druppel op een gloeiende plaat.

Zo ging het overal in de stad. Na het nieuw gewonnen land van 
IJburg wordt nu ook de oude landtong van Zeeburg volgebouwd. 
Rond de Zuidas klimmen flats naar de hemel. Ten oosten van 
het Amstelstation verzeilde ik onlangs in een gloednieuwe buurt 
vol appartementen en studentenhuizen. Amsterdam is onmis-
kenbaar verwikkeld in een proces van ‘metropolisering’.

Maar het is bij lange na niet genoeg. En de vraag is: hoe  verder? 
De stad lijkt op het punt beland te zijn waar een principiële keu-
ze gemaakt moet worden tussen meer verstedelijking óf minder 

natuur en landschap dichtbij de stad. Het eerste houdt in verde-
re verdichting en verhoging van de bebouwing, het tweede bou-
wen in het groen – jammer van de fameuze ‘groene  wscheggen’ 
en wie weet van het Landsmeerder Veld. 

Volgens Harry van den Berg, van de vereniging ANGSAW (Am-
sterdam-Noord Groene Stad aan het Water) zijn door een beleid 
van verdichting in deze eeuw al teveel open en groene ruimten 
in de stad opgeofferd. Maar hij is evenmin voorstander van bou-
wen in het groen. En kijk, dat kan nu juist niet allebei tegelijk. 
Je kunt niet, zoals de Engelsen zeggen, have your cake and eat 
it. Die 150.000 nieuwe Amsterdammers moeten ergens wonen. 
Harry en ik hebben gemakkelijk praten, want wij wonen al er-
gens aangenaam.

Het democratisch proces komt van nature veelal uit op pappen 
en nathluden, op het een doen en het ander niet laten, of eerder: 
het een niet doen en het ander ook laten. Maar dat is in deze 
onmogelijk. Je kunt niet Waterland een beetje redden of de stad 
een beetje metropoliseren. Het gemeentebestuur zou nu het 
initiatief moeten nemen tot een stadsbreed debat over de vraag 
waar het heen moet met Amsterdam.

Mijn hart zal bloeden als het Landsmeerderveld een woonwijk 
wordt en ook als het Marineterrein wordt volgebouwd, maar ik 
besef dat een van beide onvermijdelijk is. Persoonlijk kies ik 
voor behoud, versterking en verrijking van het landschap rond 
de huidige stadsranden, waar je nu nog op een dijkje  onder 
Holysloot de rosse grutto kunt zien. Maar ik zal geen boos 
 spandoek verven als Amsterdam een andere keuze maakt.

Over dit thema vindt op 8/3 van 11 tot 18 uur een symposium 
plaats in Friendshipsportscentre, Beemsterstraat 652, 1027ED 
Amsterdam, met o.a. wethouder Marieke van Doorninck, hoog-
leraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw, landschapsexpert 
Hanneke Kijne en gemeenteplanoloog Jos Gadet. Google: Meer 
stad, meer landschap. 

John Jansen van Galen 



Langs de wanden van de symposiumzaal stonden banieren met 
klassieke en recente gedichten over landschap, groen en water. 
Zoals deze klassieker van H. Marsman, door presentator 
Chris Keulemans voorgelezen in een eigen variant:

Landschap

In de weide grazen
de vreedzame dieren;
de reigers zeilen
over blinkende meren,
de roerdompen staan
bij een donkere plas;
ze kijken uit
op een skyline
die hoger is
dan-ie ooit was.
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‘ Bebouwing in Landschap  
Landelijk Noord’

Sylvia Fennis

‘Co-creatie complex?’

Iris van Bommel

‘Natuurcentrum voor Waterland’
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Workshop Floor van Dusseldorp

‘Bebouwing in Landschap Landelijk Noord’

Omdat de Stad Amsterdam niet in de 
landelijke gebieden van Amstelland en 
Landelijk Noord meer gaat bouwen, voor 
de 52.000 woningen binnen 7 jaar, moet er 
gedacht worden aan compact bouwen of / 
en hoogbouw in de stad. Dus verstedelij-
king!

•  Als de stad niet verder wil uitbreiden in 
het Landschap dan zouden de dorpsbe-
woners m.i.z. ook kunnen overwegen, 
dat hun eigen dorp ook niet naar buiten 
uitbreiden!. Dat vraagt dan wel voor 
de vier dorpen een andere ruimtelijke 
benadering gezien de eigen vraag van 
wonen in het dorp!. Deze workshop is er 
om te onderzoeken of b.v. verhogingen 
van panden zou passen in de dorpen van 
Landelijk Noord. Er hoeft dus nu niet 

aan technische- of juridische normen te 
worden voldaan! 

•  Theoretisch betekent dit dat veel wonin-
gen in principe mogen uitbreiden met 
b.v. één verdieping. Dus twee lagen en 
een kap is, afgezien van een souterrain 
of kelder, het streven. Zou zoiets passen 
in de vier dorpen, Durgerdam, Holysloot, 
Ransdorp en Zunderdorp, of niet? Zou 
het er veel anders uitzien? Kijk vooral 
ook naar dorpswoningen met die al 2 
woonlagen en een kap hebben. Bijna 
elk dorp heeft er wel een paar, alhoewel 
Holysloot het laag houdt; toch kan het 
mogelijk ook daar.! 

•  De voordelen zijn b.v. dat ouders en 
kinderen / kleinkinderen langer met 
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elkaar kunnen samenwonen. Of dat er 
meerdere gezinnen in het pand kunnen 
wonen. Het dorp wordt compacter door-
dat er meer dorpsgenoten zijn, maar wel 
binnen de dorpsbebouwing.

•  Het bestemmingsplan vermeldt dat het 
een open landschap moet blijven met 
uitgestrekte vista’s van Zuid naar Noord 
, van Oost naar West. Maar dat trans-
parante van het landschap wordt de 
laatste 15 / 20 jaar steeds minder. Dus 
het ruimtelijk karakter van het Water-
land wordt aangetast! Daarom is het zo 
belangrijk dat het Landschap Waterland 
weer “leidend” moet zijn, bij beslissin-
gen van welke aard dan ook!

Drie vragen
Vraag 1 Wat zijn dé kenmerken van het 
dorp waar je nu aan werkt? Bekijk het 
vooral van uit het landschap of hoe herinner 
je dit?

Vraag 2 Teken het silhouet van het dorp 
nu en hoe het verandert bij verhoging van 
de bebouwing. Doe dat met doorsneden 
van huidige - en nieuw gedachte situaties 
en met schetsen van huidige gevels en 
‘verhoogde’ gevels. 

Vraag 3 Hoe zou de openheid van dit 
Waterlandse Landschap nog duidelijker 
gemaakt kunnen worden? Noem slechte 
en goede voorbeelden. 
We hebben maar een klein uur en dan 
moeten we samenvatten! Veel succes.

Floor van Dusseldorp

Reacties
De eerste reacties waren van niet begrij-
pen naar ongeloof en cultuur ontkenning. 
Maar langzamerhand kwam er wel begrip 
voor de stellingen en met name vanuit het 
feit dat het landschap nu al veel voorbeel-

den kent die geheel tegen het vigerende 
bestemmingsplan ingaan. Meteen vragen 
of de beschermde dorpsgezichten daar 
ook onder vielen. Ja er zijn in deze stellin-
gen geen aarzelingen,want het landschap 
is leidend, dat betekent ook dat de auto’s 
een groot punt van discussie zullen wor-
den. Het gaat er om anders te denken met 
het uitgangspunt dat de dorpen, meer dan 
de stad, een eenheid met het landschap 
zijn en gezien de diverse hoge gebouwen 
waar van vele woningen zijn, 2 woonlagen 
met een woonkap, geeft mogelijkheden. 
Het blijkt goed in het silhouet te passen. 
Weinig schetsen en ook wel waardering 
om op een andere manier van kijken naar 
en te denken over landschap en de dor-
pen.
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Iris is gevraagd om een workshop te geven ge-
zien haar wens en omschreven plannen om een 
natuurcentrum voor Waterland te maken in het 
Landelijk Gebied van Amsterdam-Noord. Tevens 
is zij Nederlands kampioen kanovaren in haar 
leeftijdsklasse! 

Mijn insteek voor de workshop was dat de 
 deelnemers moesten aangeven wat zij belang-
rijk vonden voor zo’n natuurcentrum. En om 
ze een beetje te sturen, mochten ze dat niet 
vrij  verzinnen maar moesten ze kiezen uit 4 
 aandachtspunten: 
 
1.  Welke voorzieningen wilt u de recreant  

allemaal aanbieden?
2.  Met welk vervoersmiddel gaan al de  

recreanten naar  Waterland toekomen?
3.  Hoe gaat u derecreanten in verbinding bren-

gen met de  burgers en boeren in Waterland?
4.  Hoe voorkomt u dat de recreatie de kwetsbare 

natuur van Waterland onder de voet loopt?

Na mijn presentatie konden ze aan de slag met 
overtrekpapier, stiften, kleurpotloden,karton, 
lijm en plakband. Maar tot mijn verbazing gingen 
ze helemaal niet meteen aan de slag.  Volwassen 
zijn best vreemd volk. Kinderen zouden meteen 
 beginnen met tekenen en kleuren, maar volwas-
senen? Ho maar!! Ik moest ze echt aansporen 
van ”Als u dat belangrijk vindt, zet het dan op 
papier!” Uiteindelijk is het dus niet echt gelukt, 
hebben  weinigen echt een schets gemaakt. De 
meesten hebben gewoon tekst opgeschreven. 
Gelukkig vonden ze allemaal een informatie-
punt en kano’s belangrijk en hadden ze het liefst 
geen stroom auto’s door Waterland.
Wat mij opviel tijdens discussies, is dat men 

Workshop Natuurcentrum voor Waterland 

‘Natuurcentrum voor Waterland’

FO
TO

’S
 F

AM
IL

IE
 V

AN
 B

O
M

M
EL



Symposium Meer Stad Meer Landschap 

soms dingen gaat “raden”. Dat men gaat bedenken wat 
een ander zou willen.  Volgens mij kun je veel beter aan 
die ander vragen wat ie wil. 
Dan hoef je dat niet te raden maar weet je het meteen 
 zeker. En dat men discussies nog eens over doet, ter-
wijl dat al is geweest. Dat is zonde van de tijd. In die tijd 
 hadden ze veel beter leuk  kunnen tekenen en kleuren.

Ik hoop dat ik met mijn nog-niet-volwassen-kijk op 
de wereld een bijdrage heb kunnen leveren door wat 
 kinderen belangrijk vinden onder de aandacht te 
 brengen.

Iris van Bommel, 15 jaar
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Korte aantekeningen van een 
deelnemer
Deze workshop is naar aanleiding van het 
interactieve proces “Toerisme Landelijk 
Noord”.

De inleiding werd gegeven door 
Sylvia Fennis:
Vanuit de psychologie: waarom vinden  
we dingen complex? We willen dingen re-
duceren tot wat we kunnen bevatten. De 
menselijke maat. Maar: in participatie is 
het daarvoor vaak te complex. Hoe werkt 
dat dan? Hoe maak je het behapbaar?

Door te letten op:
REALITEIT: Wat er is , is er. Laat lastige 
vragen of op het eerste gezicht lastige 
mensen vanaf het begin mee doen.

VARIETEIT: Niet de groepsgrootte maar 
de variëteit is leidend. Alle geluiden / 
invalshoeken/ kennis en ervaring moeten 
evenredig vertegenwoordigd zijn.

VERBINDEN: Het gaat om een proces, 
geen project, het opbouwen van vertrou-
wen en langer lopende relaties.
Moet elkaar ook leren vertrouwen. Dit 
kost tijd. Geef dat ook. PS moet ook leuk 
zijn.
Al discussiërend zijn we langs de sym-
bolische maquette gelopen die gemaakt 
is n.a.v. de visie 2030 Toerisme landelijk 
Noord zoals opgesteld in de eerste fase 
van het proces.

Meer info over het proces? 
zie waterlandfan.nl

Workshop Sylvia Fennis

‘Co-creatie complex?’

http://waterlandfan.nl


Symposium Meer Stad Meer Landschap 

Na de vier levendige, intensieve workshops 
vond de slotdiscussie plaats in de vorm 
van een fishbowl, een vissenkom. In het 
midden van de grote kring stoelen met alle 
aanwezigen staan vier stoelen: alleen de 
mensen die daarop zitten mogen spreken, 
iedereen heeft evenveel recht om er te 
gaan zitten, maar er moet wel altijd 1 stoel 
vrijblijven, zodat er altijd iemand anders 
kan aanschuiven. Zo ontstond er een voor 
iedereen gelijkwaardig, ontspannen maar 
soms ook verhit gesprek. Net als in de 
workshops was de aankomende verdichting 
en intensivering van de stad de motor die 
aan alle ideeënvorming urgentie gaf. En die 
dwong het gezelschap hardop na te denken 
over uitgebalanceerde oplossingen voor 
het landschap van de toekomst, inclusief 
de boerderijen en dorpen. Voor- en tegen-
standers beseften dat ze die toekomst niet 

gaan realiseren zonder overleg en samen-
werking met elkaar. Maar daarmee zijn de 
onderlinge verschillen in denkrichting en 
gewenste maatregelen nog niet zomaar 
overbrugd. Het hele proces gaat tijd kosten 
die er nauwelijks is. Vandaar dat iedereen 
het belang onderstreepte van bijeenkom-
sten als deze, waar alle betrokkenen op 
gelijk niveau met elkaar in gesprek gaan. 

Daarom kreeg ook het voorstel van Fred 
Haaijen, ecoloog van Noord, veel bijval: ter 
plekke (en via de mail na afloop) stelden we 
een lijst op met tien maatregelen die me-
teen genomen kunnen worden, tegen lage 
kosten, waar we het allemaal over eens 
zijn. 

COLLECTIEF GESPREK
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“Laten we naast de verschillen ook de gezamenlijke wensen 
 opschrijven en gaan uitvoeren,” sprak de ecoloog van stadsdeel 
Noord, Fred Haaijen, tijdens de wervelende discussie in het 
 laatste deel van het Symposium Meer Stad Meer Landschap op  
8 maart j.l. in het grote gebouw van het Friendship Sports Centre 
op de grens van Stedelijk Noord en haar Landelijk gebied. 

We hebben de deelnemers gevraagd de drie urgentste items  
aan te geven en eventuele aanvullingen mee te sturen. Er is nu 
een lijst met 21 actiepunten voor kortere en langere termijn.
Een derde van de deelnemers heeft een antwoord gestuurd.  
De drie urgentste actiepunten volgens hen zijn:

1.  Informatiecentrum b.v. bij Station Noord, Friendshipsport-
centre en ter hoogte van Volendammerweg / Zwarte Gouw.

Gedeelde tweede plaats: 
2.  Fietsen verhuur bij parkeerplaats(en) aan de rand van het 

gebied b.v. bij Station Noord, Friendshipsportcentre en ter 
hoogte van Volendammerweg / Zwarte Gouw.

Nieuw voetpad tussen Volgermeer en Poppendammergouw ter 
hoogte van de zeilvereniging ‘Het Die’, zo dat je er ”lussen” kunt 
wandelen. Er wordt al aan gewerkt duurt erg lang, versnelling is 
gewenst. Tevens van de Nieuwe Gouw langs de Poppendammer-
gouw tot aan Zuiderwoude een fiets- én een voetpad. Een oude 
wens van boeren én burgers.

3.  Verbinden van bestaande fietspaden. Bijvoorbeeld langs de 
Beemsterstraat en Zunderdorpergouw naar de Nieuwe Gouw 
of langs de Liergouw naar Ransdorp en van Ransdorp naar 
Bloemendalergouw.

Ook hier weer het zelfde geluid. Landelijk Noord moet het gebied 
voor Heel Amsterdam zijn van rust en ruimte met kleinschalig/
fluister recreatie en toerisme. Daar moeten snel de juiste acties 
voor ondernomen worden.

MAATREGELEN DIE WE NU KUNNEN NEMEN
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Uiteindelijk kreeg iedereen de vraag: 

Is uw blik veranderd vandaag? 
Hoe kijkt u nu tegen het stedelijke aan? En tegen het landschap?

Het leverde nog een reeks verrassende doorkijkjes op, zoals deze:

TOT SLOT: DE LAATSTE TEKENRONDE
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NAWOORD
Observaties en dringende aanbevelingen na afloop, door beel-
dend vormgever en initiatiefnemer van dit symposium, Floor 
van Dusseldorp: 

Indien we het veenlandschap in de toekomst open, laag en leef-
baar willen houden zullen we steden en dorpen, die in dit veen-
landschap liggen niet meer moeten uitbreiden, maar ‘inbrei-
den’. Dat zal betekenen dat de steden stedelijker en dus vaker 
hoger moeten worden dan in de huidige vorm en dat er dus 
ook vanuit het landschap het silhouet ontworpen moet worden, 
hetgeen nu in het geheel niet gebeurt! Maar ook in de dorpen 
kunnen mogelijkheden naar verdichting en verhoging naar 
twee woonlagen onderzocht worden en waarbij silhouetstudies 
van groot belang zijn. Tevens zal het agrarische ondernemen 
meer moeten gaan aansluiten bij de voorstellen van de minis-
ter Schouten, de zogenaamde “ kringlooplandbouw “. Indien 
deze goed wordt onderbouwd en er ook fondsen worden aan-
gereikt om stap voor stap in dit veenlandschap naar een veel 
duurzamer veeteelt te komen, dan zal ook de karakteristieke 
eigenheid van het landschap versterkt worden. Hier is de eerste 

toenadering tussen argrariers en de gemeente voor gezet tij-
dens het symposium En dan komen we dicht bij de stelling dat 
het landschap leidend dient te zijn in de vele beslissingen die in 
haar gebied telkens weer genomen moeten worden! Of die nu 
gaan over het agrarisch beleid, wegenuitbreidingen, silhouet-
werking van dorpen en steden, of de recreatie. Het zijn met 
name de agrarische bedrijven en de organisaties als Staats Bos 

Beheer die als geen ander de openheid van het landschap 
kunnen waarborgen. Door de stedelijke verdichting zal de 
vraag naar recreatie in dit landschap beduidend groter worden, 
waarvoor nieuwe uitgangspunten ingezet en mogelijkheden 
uitgezet moeten worden. Het Landschap dient daar bij uitstek 
leidend te zijn! 

“Amsterdam is spekkoper voor haar bewoners en bezoekers 
met haar landschappen die tot aan of zelfs tot in de stad door-
dringen…,een ongeëvenaarde situatie t.o.v. vele hoofdsteden in 
de wereld” stelt de hoofd planoloog Dr. Jos Gadet , een van de 
sprekers op het symposium.

Laten we dit gegeven als uitgangspunt én inspiratiebron 
 nemen voor een evenredige samenhang tussen stedelijke 
compactheid en de landschappelijke leegte! 

De organisatoren van het Symposium 
Meer Stad – Meer Landschap
 
Sylvia Fennis, 
Chris Keulemans 
Floor van Dusseldorp 

Foto’s: Floor van Dusseldorp
Ontwerp en vormgeving: Cascado Vormgeving
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