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Het project Veenweidegebied van de Deltametropool wordt mede mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van de Rijksdienst voor het Cultureel die naast de nodige kennis ook bijzon-
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In vijf veenpolders van de Deltametropool zijn met lokale belanghebbenden, 

waaronder melkveehouders en kwekers, gesprekken gevoerd over de toekomst van het 


gebied. Onder andere kwamen de thema’s schaalvergroting, stad+land relaties en het 


benutten van cultuurhistorie en natuur in de bedrijfsvoering aan bod. 


Hieronder een beknopt overzicht. 
*

Polder 
Ruige Weide 

Polder Rijneveld 

Zouteveense 
Polder 

Krommenieër 
Woudpolder 

Grote Polder 

Schaalvergroting in 
landbouw of veeteelt 

Gunstig waterpeil, 
optimale kavels en 
infrastructuur voor 
intensieve melkvee-
houderij. Uitbreiden 
nabij lastig (natuur). 

Grootschalige kweek 
beperkt mogelijk. 
Groei van specia-
listische teelt en 
logistiek van keten, 
import en export. 

Grote stallen in 
aanbouw, die leiden 
tot discussie in het 
gebied. Infrastruc-
tuur zeer beperkt. 
Grondprijs hoog. 

Langzame maar ge-
stage groei. Beperk-
te grasopbrengst 
en infrastructuur 
(bottleneck Krom-
meniedijk). 

Mix van intensieve, 
extensieve, grote en 
kleine veehouderijen 
gewenst. Infra-
structuur beperkt. 
Grondprijs hoog. 

Relatie van de polder 
met de stad 

Geen recreatieve 
bestemming. Geen 
streekproducten. 
Grote afstand tot 
stedelijk gebied. 
Kinderopvang. 

Kans voor fiets/wan-
delrecreatie vanuit 
Alphen. Heeft ‘mon-
diaal streekproduct’,diaal streekproduct’, 
wordt lokaal nauwe-
lijks vermarkt. 

Drukke fietsroute, 
ondanks gesloten 
stadsranden. Op-
komst van horeca, 
streekproducten en 
andere diensten. 

Bestemming voor 
fietser op zoek naar 
stilte. Pleziervaart, 
paardenhouderij en 
zeeverkenners. Geen 
streekproducten. 

Intensieve productie 
en marketing van 
streekproducten. 
Recreatieroutes, re-
creatietransferium, 
educatie en zorg. 

Cultuur en Natuur 
als verdienmodel 

Natuur Staatsbosbe-
heer speelt geen rol. 
Net als historische 
linten ten noorden 
en zuiden van het 
gebied. 

Historische merk-
naam Boskoop is 
van grote waarde. 
Opkomst rondleidin-Opkomst rondleidin-
gen in het gebied. 
Geen natuurbeheer. 

Weidevogelgebied 
met (agrarisch) 
natuurbeheer. 
Historisch lint en 
Schipluiden trekken 
bezoekers. 

Weidevogelgebied 
met (agrarisch) 
natuurbeheer. Fiets-
recreanten Stelling 
van Amsterdam le-
veren geen geld op. 

Weidevogelgebied 
levert nog te weinig 
op. Historische Wei-
poortlint trekt veel 
consumenten van 
streekproducten. 
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INLEIDING 

Inleiding
$
Zowel op het terrein van het landschapsbeheer als op sociaal-economisch gebied 

voltrekken zich op dit moment grote veranderingen. De publieke middelen voor het 

handhaven van de kwaliteit van het landschap nemen af, terwijl de Rijksoverheid 

zich terugtrekt uit de ruimtelijke ordening. De agrarische sector staat aan de voor-

avond van schaalvergroting, onder andere door het vervallen van het melkquotum 

in 2015, een ontwikkeling waarin niet iedereen mee zal kunnen gaan. Ook vergrijst 

en krimpt de bevolking op bepaalde plekken en wordt de polder steeds meer een 

bestemming voor recreanten. Dit alles heeft voor de boeren en het landschap van 

de veenweidegebieden potentieel grote gevolgen. Tevens speelt in deze gebieden het 

inklinken en oxideren van het veen, onder invloed van de polderbemaling, waardoor 

op termijn de agrarische activiteiten lastiger zullen worden en de kosten van het 

waterbeheer stijgen. 

In dit onderzoek wordt met 70 experts en lokale belanghebbenden een toekomst-

perspectief geschetst voor het cultuurhistorisch landschap, de melkveehouderij en 

nevenactiviteiten in het veenweidegebied nabij de grote steden. De hypothese is dat 

deze gebieden snel zullen veranderen door de bovengenoemde trends. Het is in dit 

onderzoek dus niet de vraag óf verandering plaats zal vinden, maar hóe en wát er 

zal veranderen. Bestaande onderzoeken over het veenweidegebied richten zich te 

vaak op een specifiek deelprobleem: bodemdaling en waterbeheer, cultuurhistorie, 

de economie van de melkveehouderij of recreatie en natuurontwikkeling. De brug 

tussen wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke discussie is nog smal en in-

tegrale langetermijnvisies zijn niet geloofwaardig zolang de boeren niet actief bij de 

discussie zijn betrokken. Gegeven de historische verbondenheid van de Hollandse 

steden met het veenweidegebied, stellen wij de volgende vraag: 

Wat is de toekomstige rol van het veenweidegebied 
in de Deltametropool? 
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Ontwikkelgeschiedenis van veenweide-
gebieden in West-Nederland 

Drassige graslanden met koeien, hier en 
daar een windmolen en aan de horizon een 
kerktorentje. Een Hollandser plaatje kennen 
we bijna niet. Maar hoe is dit landschap ont-
staan? En wat is de relatie van dit veenwei-
delandschap met de Hollandse steden, in het 
verleden, heden en in de toekomst? 

Er zijn veel constanten te vinden in de 
geschiedenis van de veenweidegebieden in 
West-Nederland, vanaf de ontginning in de 
late Middeleeuwen tot in de 21 e eeuw. De 
veengebieden kregen in verschillende perio-
den te maken met wateroverlast en bodem-
daling, economische overlevingsstrijd en 

gedwongen functieverandering. De veenge-
bieden veranderden in de loop der eeuwen 
van woeste grond tot agrarisch pioniersge-
bied, leverancier van brandstof en kaas, en 
in onze tijd worden ze soms opnieuw natuur. 
De meest beslissende factor in de ontwik-
keling van de veenweidegebieden is zonder 
twijfel de waterhuishouding. 

De grote ontginning 
Rond het jaar 1000 begon de “Grote 

Ontginning”, bevorderd door de Hollandse 
graven en Utrechtse bisschoppen. Nieuwe 
bewoners vestigden zich langs kleine veen-
stroompjes en legden drainagesloten aan om 

West-Nederland bestond in de vroege Middeleeuwen vrijwel volledig uit veen, een sponzig 

vegetatiedek dat zich in de 6 millenia daarvoor had opgebouwd. In de 19e eeuw waren 

veel gebieden in cultuur gebracht en was veel veen door overstromingen weggeslagen. 

Verschillende meren waren inmiddels drooggemaakt. Amsterdam is nog steeds omringd 

door veen. (Beeld: Atlas van Nederland in het Holoceen, TNO, Deltares en RCE) 
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HISTORIE 

het veengebied te ontwateren. Zonder ont-
watering was het veen onbruikbaar als land-
bouwgrond, maar ontwatering leidde even-
eens tot snelle bodemdaling (veen bestaat 
voor circa 80 procent uit water). De ontgin-
ners begonnen vanaf een ontginningsas, met 
parallel lopende sloten tegen de helling van 
het veen. De sloten lagen ongeveer haaks op 
de hoogtelijnen in het landschap.Tussen 1000 
en 1200 onderging het veen een ingrijpende 
transformatie, van onbegaanbare wildernis 
tot volledig ingericht en goed ontsloten land-
bouwgebied. Men ging systematisch te werk; 
ontginners kregen een strook grond tot hun 
beschikking, variërend in breedte tussen de 
50 en 100 meter. Sloten aan weerszijden van 
deze strook dienden voor de ontwatering van 
het veen en gaven ook de eigendomsgrens 
aan. Daardoor bleef deze slotenstructuur op 
veel plaatsen lange tijd ongewijzigd. 

Soms waren de oppervlakte en vorm van 
het perceel van te voren bepaald. Dit gebeur-
de vooral in de ‘cope’-ontginningen, waarbij 
de cope een contract was tussen een soort de soort 
projectontwikkelaar en de ontginner. In an-
dere gevallen lagen de perceelgrenzen aan 
de achterzijde niet vast. Bij een dregelijke 
“vrije opstrek”-ontginning werd deze voort-
gezet totdat men aan de achterzijde stuitte 

op een waterloop, een andere ontginning, of 
een gebied waarop men geen rechten kon 
doen gelden. Op deze manier ontstond het 
karakteristieke landschap van kavels met 
lintbebouwing op de koppen. Doordat het 
veengebied door deze ontginning beter ont-
watert begon een onomkeerbaar proces van 
inklinking en maaivelddaling, gevolgd door 
diepere ontwatering en verdere bodemda-
ling. Dit proces gaat door tot op de dag van 
vandaag. 

Sommige veenontginningen kenden 
meerdere fasen. In de eerste fase werden aan 
de achterzijde van de kavels lage dijkjes of 
achterkades aangelegd om het nieuw gewon-
nen agrarisch gebied te beschermen tegen 
wateroverlast uit het hoger gelegen onont-
gonnen veen erachter. Op de lager gelegen 
delen van het veen was alleen veehouderij 
mogelijk, op de hoger gelegen delen kon ook 
akkerbouw plaatsvinden. Er werd vooral ha-
ver en gerst verbouwd. Door de bodemdaling 
zagen de boeren zich na een paar generaties 
vaak gedwongen om hun boerderijen te ver-vaak 
plaatsen naar hoger gelegen gebied. Zo zijn 
veel (lint)dorpen verplaatst, steeds verder 
het veen in. 
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Waterbeheer 
In de 12e eeuw sloegen verschillende 

stormvloeden grote stukken veen weg. In 
de 13e en 14e eeuw werd de wateroverlast 
enorm, waardoor samenwerking tussen de 
polders onvermijdelijk werd en streekwa-
terschappen ontstonden. De maaivelddaling 
stimuleerde de aanleg van dammen bij de 
monding van veenwatertjes op de rivieren. 
Om het groeiende probleem met de wateraf-
voer het hoofd te bieden, dat ontstaan was 
door bijvoorbeeld het verzanden van de Oude 
Rijn, werden grote weteringen gegraven. 
Soms werden de veengebieden ontgonnen 
vanuit deze nieuwe waterwegen, soms wer-
den ze later gegraven als aanvullende wa-
terafvoer. Zo ontstond een zeer dicht net van 
afvoerkanalen, dat het Hollandse veen zeer 
goed ontsloot. Het werd tevens gebruikt als 
infrastructureel netwerk. Hier ligt, samen 
met de sterke burgercultuur, de basis van de 
verstedelijking van Holland en de opkomst 
van de Randstad. De toenemende bedrijvig-
heid en goederenoverslag bij deze dammen 
en sluizen, maar vooral de uitstekende ver-

bindingen speelden een belangrijke rol bij 
het ontstaan van de West-Nederlandse ste-
den. Rond 1600 was Holland na Noord-Italië 
het meest verstedelijkte gebied van Europa. 

Vanaf de 16e eeuw werd grootschalige 
(vijzel)molenbemaling ingezet en in de 19e 
eeuw stapte men over op stoombemaling. 
Toen kon ook het steeds uitdijende Haarlem-
mermeer – de Waterwolf – worden droogge-
legd. De dynamiek van wateroverlast, bema-
ling en maaivelddaling zet zich voort tot in 
de 21e eeuw. Veel gebieden daalden sinds de 
ontginning ca. 2 meter en in de loop van deze 
eeuw komt het einde van de veenlaag soms 
in zicht, óf in andere gevallen het einde van 
de financiële middelen om het peil te blijven 
verlagen. Veenoxidatie is goed voor 2,5% van 
de Nederlandse CO2-uitstoot. CO2 doelstel-
lingen en weidevogelbeheer vragen om een 
steeds hoger waterpeil, terwijl de schaalver-
groting in de melkveehouderij gebaat zou 
zijn bij een lager peil. Keuzes in waterbeheer 
zullen cruciaal zijn voor de toekomstige eco-
nomie en verschijningsvorm van het veen-
weidelandschap. 

Verkavelingspatroon van de Noord Ketelse-, Oost Abts- en Schieveensepolder. Kaart van het Hoog-

KHHPUDDGVFKDS�YDQ�'HOÁDQG���1LFRODHV�.UXLNLXV������� 
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HISTORIE 

Bodemkwaliteit 
Door de zwakke bodem is het veengebied 

niet geschikt voor intensieve landbouw. Na 
de eerste ontginningen werd er aanvanke-
lijk nog aan kleinschalige akkerbouw ge-
daan, maar de boeren gingen op het natter 
wordende veen al snel over op veeteelt. Door 
de opkomst van de Hollandse steden vanaf 
de late middeleeuwen werd het gebied ook 
meer ingericht als veeteeltgebied, om de ste-
den van verse zuivelproducten te voorzien. 
Graan kon makkelijker, en goedkoper, van 
ver worden aangevoerd. Ook in de 21 e eeuw 
wordt veengebied minder geschikt bevonden 
voor teelt van mais en andere gewassen, om-
dat de zwakke bodem geen zware machines 
kan dragen. Nabij de grote steden zijn in de 
20e en 21 e eeuw wel stadsuitbreidingen ge-
realiseerd in veenweidegebied. Door nieuwe 
technieken van bouwrijp maken en funde-
ren, en de toenemende mobiliteit, werd de 
locatie een doorslaggevendere factor voor 
verstedelijking dan de ondergrond. 

Energiebron 
Om aan een deel van de energievraag van 

de vroege industrialisatie te voldoen, ging 
men turf winnen. Hout was als brandstof 
veel te kostbaar; het was het meest gebruik-
te constructiemateriaal was voor de groei-
ende steden, de (handels)vloot en de (polder) 
molens. In het moerassige Holland waren er 
bovendien niet veel bossen voor hakhout. 

Het, turf dat rondom de steden werd ge-
wonnen, kon bovendien goedkoop naar de 
steden getransporteerd worden via de vele 
waterwegen. Daarnaast werd vooral gebruik 
gemaakt van windenergie. De veenplassen, 
die ontstonden door de turfwinning, zijn in 
latere perioden vaak weer drooggelegd. Hier-
aan danken we de diepste polders in Zuid-
Holland. Ook nu is de energievraag hoog, 
met name wordt gezocht naar duurzame 
alternatieven. Open landschappen zijn po-
tentieel geschikt voor windturbines, maar 
recente wetgeving heeft de zoekgebieden 
meer naar de kust verplaatst. Vergisting van 
mest lijkt kansrijk voor veenweidege-mest het veenweidege-
bied, maar bevindt zich nog grotendeels in 
de startfase. 

´6ODJWXUYHQµ�LQ�$PVWHOYHHQ���KHW�EDJJHUHQ��WXUIWUDSSHQ��WXUIVWHNHQ��KHW�VWDSHOHQ��KHW�GURJHQ�YDQ�KHW�WXUI�HQ�GH�OHJDNNHUV� 

�-�&��3KLOLSV�������²�PHGLDEDQN�RPJHYLQJVHGXFDWLH�QO� 
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veepest-epidemieën. Eind 18 schaal en optimale kavelmaat zijn in en optimale kavelmaat zijn in het 

Global Dairy Trade Index
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Nieuwe stad+land relaties en
1
schaalvergroting
1

Economie en functieverandering 
De activiteiten in het veenweidegebied in 

West-Nederland passen zich continu aan de 
veranderende omstandigheden aan, behoef-
ten van de stad en de ontluikende wereld-
markt van agrarische ‘commodities’. Vanaf 
de 15 e eeuw leggen de veengebieden zich 
steeds meer toe op zuivelproductie voor de 
steden. Hennep wordt geteeld voor de ver-
vaardiging van canvas en touw. Het heeft 
een grote mestbehoefte en was dus goed 
te koppelen met de veeteelt. Ook onstaan 
er vele eendekooien. In de 17e en 18e eeuw 
verpauperen de veenweidegebieden, door de 
slechte concurrentiepositie van de Neder-
landse zuivelproductie (hoge belastingdruk 
en loonpeil). Ook wordt Nederland geplaagd 

edoordoor veepest-epidemieën. Eind 18 eeuw 
gaan de zuivelprijzen omhoog en herstelden 
de gebieden zich. Toen halverwege de 19 e 

eeuw via schepen en spoorwegen het goed-
kope Amerikaanse graan Europa bereikte, 
raakte de landbouw in crisis en gingen nog 
meer gebieden over op de veeteelt, met dat-
zelfde graan als veevoer. 

Intensivering werd in de 20 e eeuw mo-
gelijk door de uitvinding van kunstmest en 
luchtband, mechanisering, peilverlaging, 

infrastructuur en ruilverkaveling. Dit be-
tekende een steeds grotere productie, met 
steeds minder boeren. Rond 1900 werkte 
30% van de Nederlandse bevolking in de 
landbouw, nu nog 3%. Sinds 1950 verdub-
belde de jaarlijkse productiewaarde. Het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid van de 
EU (GLB) bepaalt door subsidies sinds 1957 
in steeds grotere mate de economie van het 
veenweidegebied. 

Schaalvergroting en diensten 
De nieuwe grenzen werden gevormd door 

de melkquota. Sinds 2008 wordt de GLB her-
vormd: melkquota verdwijnen in 2015 en de 
melkveehouders moeten gaan concurreren 
op de wereldmarkt. De hiervoor benodigde 
schaal en hetschaal optimale kavelmaat zijn in het 
veenweidegebied niet altijd te realiseren. In 
de 21 e eeuw worstelen de veenweidegebieden 
dus opnieuw met grenzen aan de producti-
viteit. 

Schaalvergroting in de melkveehouderij 
wordt beperkt door ruimtegebrek, de door-
voering van Europees natuurbeleid, het 
mestoverschot en gecompliceerd waterbe-
heer. Ook in deze tijd zijn epidemieën in de 
veeteelt een groot probleem. 

Melkprijsontwikkeling op de wereldmarkt 
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RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

Melkproductie blijft de dominante econo-
mische activiteit, zeker nu de melkprijs hoog 
is door groeiende vraag in Azië. Toch zijn 
veel veenweidegebieden op termijn lastig 
rendabel te exploiteren zonder de nieuwste 
functies: natuurbeheer (met name weidevo-
gels) en diensten voor de stedeling (recreatie, 
streekproducten, zorg). In deze sectoren zit 
een flinke groei. Sinds 2012 recreëren meer 
Nederlanders op het platteland dan in het 
bos. En van alle landschappen groeit de po-
pulariteit van het platteland bij de recreant 
het snelst (Alterra, 2013). 

De relatie van de polder met de stad is 
niet nieuw. Al rond 1600 bouwden kooplie-
den uit de stad buitenplaatsen en heren-
huizen in de Beemster, een vroege vorm van 
suburbanisatie. De huidige melkveehouder 
onderhoudt een prachtig recreatief grasland-
schap met zeldzame vogels, terwijl de koeien 
vaak binnen in de stal staan en de boerderij 
een kaaswinkeltje heeft gekregen. 

Door schaalvergroting enerzijds en de op-

komst van nevenactiviteiten neemt de druk 
op de ruimte toe. Door de toenemende ver-
burgering van het platteland (inwonertoena-
me van niet-agrariërs) en de betere toegan-
kelijkheid van de veenweidegebieden nabij 
de stad (bijvoorbeeld door recreatieve routes) 
krijgen deze gebieden met steeds meer con-
flicterende belangen en plannen te maken. 
Het platteland wordt langzamerhand een 
beetje stad, terwijl de stad door stadsland-
bouw een steeds ruraler karakter krijgt. 

De veenweidegebieden van de Deltame-
tropool functioneren tegelijkertijd op globaal 
als lokaal niveau, door het leveren van kaas 
aan Japan, melk via de wereldmarkt aan 
China, het ontvangen van Italiaanse toeris-
ten en regionale recreanten, het beheren van 
Europese Natura 2000 gebieden in lokale co-
operaties of verenigingen, het aanbieden van 
zorg, educatie en andere diensten, naast de 
verkoop van streekproducten aan huis en op 
nabijgelegen markten. 

LINKS - Internationale melkprijsontwikkeling (Global Dairy Trading Index, 2013). 
 )

ONDER - Het agrarisch gebied is als recreatieve bestemming het bos voorbij gestreefd 


en groeit nog steeds het snelst in populariteit (Alterra, 2013). 
 )

Nederlandse werkgelegenheid in de sectoren Recreatie, Cultuur en Horeca is in 15 jaar 


met 35% toegenomen. Buitensport en cultuur groeiden het snelst (LISA, 2010). 
 )

Recreatie in groenblauwe gebieden Werkgelegenheid in recreatiesector in NL +35% 
ďƵŝƚĞŶƐpŽrƚ +250% 

culƚuur +50% Ύ�ďĞǀŽůŬŝŶŐƐŐƌŽĞŝ�ϭϵϵϲͬ�ϮϬϭϬ�+7% 

eeƚ en drinkgelegenheid +35% Ύ�ĂƌďĞŝĚƐƉůĂĂƚƐĞŶŐƌŽĞŝ�ϭϵϵϲͬ�ϮϬϭϬ�+27% 

lŽgieƐverƐƚrekking +30% 
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leid, landschap en natuur, maar binnen die landschap en natuur, maar binnen die 

VEENWEIDEGEBIED VAN DE DELTAMETROPOOL 

Ruimtelijke ordening 
In 1958 werd voor het eerst door de Ne-

derlandse overheid een visie gevormd op de 
ring van steden in het ‘Westen des Lands’, 
met daarbinnen een groen hart. Dit Groene 
Hart werd later een Nationaal Landschap, 
wat de stapsgewijze verstedelijking van 
het gebied overigens niet kon voorkomen. 
In 2014 zijn verschillende delen ervan nog 
steeds opgenomen in de Ecologische Hoofd-
structuur van het land en Provinciale Land-
schappen. 

Na de wederopbouwperiode werd de cen-
tralistische planning steeds verder afgeser-
veerd, geholpen door nieuwe idealen en de 
crisis van de jaren ‘80. Ook nu worden na-
tuurbeheer en planning van het landelijk ge-
bied steeds verder gedecentraliseerd en dus 
overgelaten aan de provincies, gemeenten, 
waterschappen, maatschappelijke organisa-
ties en ondernemers. 

Europa wordt het belangrijkste kader-
stellende instituut voor het landbouwbe-
leid, landschap en natuur, maar binnen die leid, 
kaders is ruimtelijk veel mogelijk. Ook de 
manier waarop we naar ons landelijk gebied 
kijken is veranderd. Momenteel spreekt men 
in West-Europa vaak over het peri-urbane 
gebied, de uitgestrekte overgangszone tus-
sen stad en platteland, waar de meeste eco-
nomische dynamiek, verandering in grond-
gebruik en de hoogste biodiversiteit zijn te 
vinden. 

Het grootste deel van het veenweidege-
bied in West-Nederland valt volgens onder-
zoekers van PLUREL onder de categorie 
Peri-Urban, en moet dus eerder als zo’n 
dynamisch overgangsgebied worden gezien 
en niet als onveranderlijk buitengebied. Bij 
zo’n periurbane ligging hoort ook een grotere 
functiemix, waarbij verschillende activitei-
ten elkaar in economisch en ecologisch op-
zicht aanvullen. 

Ook dit is niet nieuw. Al in de Gouden 
Eeuw werd de strikte scheiding tussen plat-
teland en stad tijdelijk opgeheven door het 
ontstaan van de stapelmarkt. Het platteland 

werd een producerende schakel in de globale 
economie, met de steden als hotspots. 

Het veenweidegebied kan in de toekomst 
zowel speler zijn in de wereldmarkt, maar 
ook regionale groen-blauwe diensten verle-
nen, afhankelijk van de keuzes die in de ko-
mende jaren worden gemaakt. 

In de praktijk ligt er in het westen van 
Nederland al een netwerkmetropool van 7 
miljoen inwoners, met daarin meer stede-
lijke en meer landelijke gebieden, die steeds 
meer op elkaar gaan lijken en steeds meer 
van elkaar afhankelijk worden. De claim van 
de stedeling op het landelijk gebied wordt 
steeds groter, terwijl delen van dit landelijk 
gebied ook niet meer rendabel kunnen func-
tioneren zonder de (directe) levering van pro-
ducten en diensten aan de stedeling. Juist 
het oerhollandse stereotype landschapsbeeld 
van het dorpslint en de koe in de wei is hier-
bij vaak de aantrekkingskracht. De toekom-
stige ontwikkeling van deze diensten kan 
bepalend zijn voor de transformatie en het 
behoud van het veenweidelandschap.behoud van het veenweidelandschap. 

De verantwoordelijkheid voor de ontwik-
keling van dit landschap ligt niet bij één 
partij, maar de tendens is dat de Provincies 
deze rol steeds sterker op zich nemen, terwijl 
de rijksoverheid zich uit de ruimtelijke orde-
ning en het natuurbeheer terugtrekt. 

Op dit moment werkt het ministerie van 
Economische Zaken met betrokken organi-
saties aan een nieuwe Natuurvisie, die deze 
zomer door het kabinet wordt aangenomen. 
In de visie staat een grotere synergie cen-
traal, tussen cultuur(historisch)landschap, 
ecologie en de stad met haar bewoners. Het 
beheer en de financiering van het landschap 
zullen hierdoor gaan veranderen. 
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en tendensen op gebiedsniveau. Ten zijn enkele grootschalige ontwikkelin-

gen en gegevens in kaart gebracht rond de gebieden, zoals vergrijzing, inkomen en gen en gegevens in kaart gebracht zoals vergrijzing, inkomen en gen en gegevens in kaart gebracht rond gebieden, zoals vergrijzing, inkomen en gen en gegevens in kaart gebracht rond de gebieden, zoals vergrijzing, 

bare debatbijeenkomst eind juni 2014 in 

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

Onderzoek
$
Dit onderzoek heeft als doel om de toekomstige ontwikkelingen in de veenweidege-

bieden van de Deltametropool te verkennen, tegen de achtergrond van de cultuur-

historie en in het licht van veranderende landbouw, ondergrond, bevolkingsopbouw, 

beleidscontext en relatie tussen stad en land. 

Om deze aspecten op een integrale en realistische manier met elkaar in verband te 

kunnen brengen, is gebruik gemaakt van een combinatie van onderzoekstechnieken 

en zijn zeer uiteenlopende partijen bij het project betrokken. 

Ten eerste zijn op locatie interviews afgenomen met melkveehouders, boomkwekers, 

activisten en ondernemers, om zicht te krijgen op de cruciale opgaven in het gebied 

en de bedrijfsvoering. Deze interviews resulteerden in ‘mind-maps’ van stromen 

en tendensen op gebiedsniveau. Ten tweede zijn enkele grootschalige ontwikkelin-tweede 

gen en gegevens in kaart gebracht rond de gebieden, zoals vergrijzing, inkomen en rond dede gebieden, inkomen en 

werkgelegenheid in de recreatieve en culturele sector. Tevens is de cultuurhistori-

sche ontstaansgeschiedenis van de Hollandse veenweidegebieden in het algemeen 

beschreven en is per studiegebied de ontwikkeling globaal in kaart gebracht vanaf 

de 19e eeuw tot nu. 

Op basis van deze basisinformatie zijn workshops gehouden met belanghebbenden 

in 4 studiegebieden. De gebiedsproblematiek en mogelijke oplossingen zijn in deze 

workshops besproken met o.a. melkveehouders, boomkwekers, beleidsmakers (ge-

meente, provincie), ondernemers, burgers, waterschappen en belangengroepen. Bij 

de workshops waren tevens experts aanwezig van de Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed, DS landschapsarchitecten en Vereniging Deltametropool. Om de nieuwe 

relatie tussen stad en land tegelijkertijd met agrarische schaalvergroting te kunnen 

duiden, is gebruik gemaakt van een referentiegebied waar de stad geen rol speelt. 

De overeenkomsten, verschillen, conclusies en aanbevelingen uit de analyse en de 

workshops zijn gebundeld in deze publicatie en worden besproken tijdens een open-

bare debatbijeenkomst eind juni 2014 in Amersfoort.Amersfoort. 
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Zicht op Delft vanuit Midden-Delfland 



5 POLDERS 
IN DE 

DELTAMETROPOOL 

Workshops met belanghebbenden en experts in het 
veenweidegebied, op basis van kaarten en analyse 



VEENWEIDEGEBIED VAN DE DELTAMETROPOOL 

Eigenaren 

LQVWLWXWLRQHHO 

SDUWLFXOLHU 

HHUGHU�RI�RQEHNHQG 

1988 

���� 
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demdaling en beleid) spelen niet in alle 

-250
veenweidegebieden in West-Nederland een 

-300
even sterke rol. Per gebied staat een andere 
problematiek of ontwikkeling centraal. Toch 
zijn ze ook goed onderling vergelijkbaar. Om 
in korte tijd inzicht te krijgen in het palet 
van veenweidegebieden in de Deltametro-
pool, zijn 5 studiegebieden nader geanaly-
seerd. 

De polders hebben allen te maken met Bereikbaarheid (per OV, fiets en auto in 15min) 
LQZRQHUV

bodemdaling, maar niet in dezelfde mate en 

Pol-

700.000 

600.000 

500.000 

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

termijn. Soms speelt verzilting een rol of het 
veranderen van het reliëf, doordat bijvoor-
beeld kreekruggen niet meedalen met het 
veen. De grootte van de percelen varieert 
sterk, met als uitschieters de grote vlaktes 
in de Krommenieër Polder (Uitgeest) en het 
kleinschalige 
der Rijneveld (Boskoop). In Boskoop valt de 
alarmerende dynamiek in grondhandel op. 

Globaal is er een duidelijk verschil tus-
sen de polders die direct aan het stedelijk 
gebied grenzen - zoals de Zouteveense Pol-
der (Midden-Delfland) en Grote Polder (Zoe-
terwoude) - en de meer afgelegen gebieden. 

Werkgelegenheid in recreatiesector 
De verschillen uiten zich o.a. in het aantal 

arbeidsplaatsen
mensen dat snel de polder kan bereiken voor 
recreatie per auto of fiets en in de werkge- +64% +21% 

4000 

3500legenheid in de dienstensector rond het ge-
bied. Ook zijn er duidelijke verschillen in 3000 

‘branding’ en publiek debat. 
2500 

Om de veranderingen te kunnen duiden, 
2000

is gebruik gemaakt van een referentiege- +36% +45% 
1500bied, Polder Ruige Weide (Oudewater). Van 

dit veenweidegebied is bekend, dat de per- 1000 

celen voldoende groot zijn voor schaalver- +36% 
500 

groting in de melkveehouderij, het waterpeil 
1996 2010 1996 2010 1996 2010 relatief laag is en er geen enkele druk van 1996 2010 1996 2010 

verstedelijking of recreatie aanwezig is. We 
nemen dus aan dat in dit gebied alleen agra-
rische schaalvergroting een rol speelt. 
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Polder Ruige Weide (Oudewater)
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De Polder Ruige Weide, nabij het mid-
deleeuwse stadje Oudewater, ligt op de grens 
van Utrecht en Zuid-Holland. Het gebied 
maakte deel uit van de Oude Hollandse Wa-
terlinie en bevat een karakteristieke wis-
seling van de ontginningsrichting van het 
veen. In de 17 e eeuw was hier al veel gras-
land, in de ‘Ruyge Weyde’ iets ruiger dan in 
de aangrenzende Lange Weide. 

In het onderzochte gebied heeft een re-
cente ruilverkaveling plaatsgevonden (rond 
1990), waardoor er grootschalige melkvee-
houderij mogelijk is. Ten noorden van het ge-
bied ligt het oude lint van de Groendijck en 
ten zuiden van het gebied ligt het lint Ruige ten Ruige 
Weide. Langs deze linten is nog monumen-
tale bebouwing te vinden, in tegenstelling 
tot het studiegebied. Staatsbosbeheer heeft 
grond in de oostelijke hoek voor natuurbe-
heer. 

Het gebied wordt geflankeerd door de 
spoorlijn tussen Gouda en Woerden. het 
spoor vormt een visuele en ruimtelijke barri-
ère in de polder. Tegelijkertijd maakt de trein 
het mogelijk om dit veenweidelandschap te 
ervaren als reiziger. De Ruige Weide wordt 
door veel meer treinreizigers dan fietstoeris-
ten gezien. 

LegendLegenda (kaart links) 

k Rijksmonumenten 

Archeologische vindplaatsen 

Waardevolle landschapselementen (CultGIS) 

De producent 
Door de optimale verkaveling en de mo-

derne ontsluitingsweg hebben de vier melk-
veehouderijen in het gebied alle mogelijkhe-
den om het aantal koeien uit te breiden na 
het afschaffen van de melkquota in 2015. 
Het waterpeil is voor veenweidegebied tame-
lijk laag, waardoor het gebied het hele jaar 
door machinaal bewerkbaar is. De boeren 
in het gebied zijn nog vrij jong en hebben 
naar alle waarschijnlijkheid opvolgers klaar 
staan wanneer ze op termijn zullen stoppen. 

De Consument 
De linten van de Groendijck en RuigeRuige 

Weide zijn aantrekkelijk om te fietsen. Hier 
is ook een enkele theeschenkerij of kaasboer 
te vinden. Aan het lint van Ruige Weide ligt 
verder een bed & breakfast met vergader-
ruimte. 

Het studiegebied daarentegen ligt rela-
tief geïsoleerd voor de recreant en biedt geen 
voorzieningen. In de grotere omgeving is te 
weinig stedelijke massa om breed in te zet-
ten op bezoekers, behalve in de stadscentra 
van Oudewater, Haastrecht en Woerden. 
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druk om het karakter van het gebied te nig druk om het karakter van het gebied te 

RUIGE WEIDE 

Perspectief
1

De Polder Ruige Weide is gekozen als 
referentiegebied, omdat in dit veenweide-
gebied de agrarische schaalvergroting en 
bodemdaling bij uitstek van toepassing zijn, 
maar niet de sterk toenemende relatie met 
de stad en verbreding van de agrarische be-
drijfsvoering. De Ruige Weide zou, bij wijze 
van spreken, buiten de Randstad kunnen 
liggen. 

Alle voorwaarden voor schaalvergroting 
in de melkveehouderij zijn in dit gebied aan-
wezig, zodra in 2015 de melkquota worden 
afgeschaft. De recente ruilverkaveling heeft 
voor grote aaneengesloten percelen gezorgd, 
verbonden met moderne asfaltwegen voor 
vrachtverkeer. De vier boeren in het studie-
gebied staan nog in de eerste helft van hun 
carrière, ze hebben dus nog de mogelijkheid 
en ambitie om te investeren in nieuwe tech-
niek. Vanuit recreatieschappen en andere 
stedelijk-regionale organisaties bestaat wei-
nig druk om het karakter van het gebied te nig 
behouden. Tegen grote stallen bestaat wei-
nig bezwaar. De koe staat er overigens nog 
steeds in de wei. Boerderij Graveland doet 
mee aan het programma Amazing Grazing. 
Uitbreiden van het areaal in de omgeving 
is lastig, omdat de polder is omgeven door 
gronden van Staatsbosbeheer. 

Zelfs het waterpeil is gunstig, omdat door 
de lage stand al vroeg machinaal gemaaid 
kan worden. De komende paar generaties 
kan hier concurrerend voor de wereldmarkt 
melk worden geproduceerd. Op termijn zal 
juist het waterbeheer echter voor verande-
ring gaan zorgen. De Ruige Weide ligt in een 
gebied waar de bodemdaling matig tot sterk 
is. Dat houdt in dat met de lage waterstand 
het veenpakket nog flink zal inklinken. Uit-
eindelijk zal er een kleipolder (droogmakerij) 
overblijven, die wellicht op dat moment meer 
rendabel zal zijn als aardappelland of ander 
grondgebruik. De veenweidefase is dan in ie-
der geval afgelopen. 

Het gebied staat in de Provinciale Struc-
tuurvisie niet als weidevogelgebied aan-

geduid. Toch kan weidevogelbeheer een 
interessante nevenfunctie vormen voor de 
melkveehouders van de Ruige Weide. Door 
met elkaar in coöperatieverband aan ‘mo-
zaïekbeheer’ te doen kunnen voldoende 
hectares aaneengesloten kuikenland en 
wormenland worden beheerd, om goede sub-
sidie-inkomsten binnen te halen. 

Of het studiegebied ooit zal profiteren 
van zijn cultuurhistorische positie en ach-
tergrond valt te betwijfelen. De inrichting 
is voor recreatie te eenzijdig en de afstand 
tot de grote agglomeraties te groot. De voor-
bijganger daarentegen, in de trein of op de 
(elektrische) racefiets, kan nog lang genieten 
van het voorbijflitsende open weideland-
schap. 

+RRJWHNDDUW�5XLJH�:HLGH��$+1� 

VOORBEREIDEND INTERVIEW
4

Jan en Conny Graveland (melkveehouderij)
4
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VEENWEIDEGEBIEDEN VAN DE DELTAMETROPOOL 

Polder Rijneveld (Boskoop)
$
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Cultuurhistorie en natuur 
Al meer dan 500 jaar is de naam Boskoop 

verbonden aan boomkwekerijen. In de hele 
wereld staat Boskoop bekend als centrum 
van sierteelt. Deze identiteit kan echter snel 
veranderen. De oorspronkelijke vaarpolders 
met de vele sloten, bruggen en een enkele 
sluis, maken langzamerhand plaats voor 
een grootschaliger structuur met gedempte 
sloten, georiënteerd op de weg in plaats van 
het water. De uitbreidingen aan de noord-
oostkant van Boskoop zijn een hybride tus-
sen traditionele kwekerijpercelen en een lo-
gistiek bedrijventerrein, met de tendens het 
eerste om te zetten in het laatste. Vergrijzing 
en de kleinschalige kavelstructuur leiden in in 
de oudere polders in Boskoop al tot leeg-
stand. De boomkwekerijen zijn nu nog een 
unicum binnen het gebruik van veenpolders, 
maar op termijn kan het toch transformeren 
tot weidegebied of bedrijventerrein. De RCE 
geeft aan dat de concentratie van boomkwe-
kerijen in het gebied weleens de cultuurhis-
torische essentie zou kunnen zijn, oftewel de 
bedrijfstak zelf. Daarom heeft het geen zin 
om het gebied op slot te zetten: de onderne-
mingen zouden wegtrekken en het gebied 
zou vervallen tot bos of grasland. Er zijn ook 
actoren, die de fysieke landschapselementen 
wel degelijk van cultuurhistorisch belang 
vinden. Aanleg van nieuwe infrastructuur 
kan mogelijk bedrijven aantrekken, maar 
tevens gevolgen hebben voor het cultuurhis-
torische landschap. 

LegendLegenda (kaart links) 

k Rijksmonumenten 

Archeologische vindplaatsen 

Waardevolle landschapselementen (CultGIS) 

Wat is de toekomst van het typisch 

Boskoopse sierteeltlandschap, nu 

vergrijzing en schaalvergroting in 

de sector toeneemt? 

Ambassadeur: Fred Booy 
(Boomkwekerij Fred Booy) 

fred@dsla.nl 

Workshop: 
*

Woensdag 30 oktober 2013, 17.00 - 19.30u 
*

Boomkwekerij Fred Booy, Rijneveld 23, 


Boskoop 
*
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dijk stad met fortificatie 

weg verstedelijking 

kwekerij dorpskern 

waterplas dorpsontwikkeling 

watergang treinstation 

trein kassen 

snelweg limes 
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als Cultuurhistorisch Topgebied en gewezen als Cultuurhistorisch Topgebied bedrogen uit. De meeste kwekerijen meestal bedrogen uit. De meeste 

POLDER RIJNEVELD 

De producent 
De authentieke boomkwekerij bestaat uit 

land voor teelt in de volle grond met een klein 
areaal lage kassen in de vorm van houten of 
betonnen stekbakken. De laatste decennia 
is dit meer en meer aangevuld met potcul-
tuur (containerteelt) en overwinteringskas-
sen. Op de kwekerijen in Boskoop zien we nu 
veelal een combinatie van de drie teelttypen. 

Op dit moment bevindt het gebied zich 
in een overgangsfase van kleinschalig kwe-
kerijlandschap naar grootschalige logistieke 
activiteiten (import en export van sierteelt) 
op brede kavels, gecombineerd met kweek in 
potcultuur. Ondanks de schaalvergroting zal 
de productie in Boskoop waarschijnlijk niet 
zo efficiënt worden als in Brabant, waar nu 
al machinaal gewerkt wordt op grote aan-
eengesloten tuinvelden. 

Het landschap is niet beschermd, bijvoor-
beeld als Provinciaal Landschap zoals veel 
veenweidegebieden, maar tegelijkertijd is 
het in de Provinciale Structuurvisie wel aan-
gewezen als Cultuurhistorisch Topgebied en gewezen en 
als Greenport Boom en Sierteelt. De status 
als greenport levert middelen op voor infra-
structuur en marketing. 

Boskoopse boomkwekerijen werken al 
lang niet meer als vroeger. Opvallend is de 
verdeling in grote en kleine kwekers. Grote 
sierteeltbedrijven tenderen in de richting 
van het inhuren van zelfstandige kleine kwe-
kers in met eigen grond. Het grote bedrijf le-
vert alle grondstoffen aan en verplicht zich 
om de productie aan het eind van de kweek-
periode af te nemen. De kleine zelfstandigen 
gaan over het algemeen binnen afzienbare 
tijd met pensioen. Tegelijkertijd worden de 
marges op sierteelt in Boskoop steeds klei-
ner, waardoor het vinden van een opvolger 
steeds moeilijker wordt en problemen om de 
grond te verkopen ontstaan. Niet zelden is 
de grond ook het pensioen van de kweker, 
met alle financiële problemen van dien in de 
nabije toekomst. 

Het kweken in de volle grond op veen on-
derscheidt de Boskoopse kwekerij van ande-

re sierteeltgebieden, zoals Zundert (Noord-
Brabant). Deze manier van kweken wordt 
mogelijk bedreigd door tendensen in de tuin-
bouw en daarmee gepaard gaande regelge-
ving. Een andere tendens is het dempen van 
sloten om tot een efficiëntere bedrijfsvoering 
te komen. 

Tijdens de ontginning van het gebied wa-
ren de kavels ooit zo’n 100m breed. Door bo-
demdaling en toenemende drainage zijn de 
kavels nu maximaal 30m breed. Het is nu 
technisch mogelijk een deel van de sloten te 
dempen ten behoeve van de bedrijfsvoering 
en zo terug te gaan naar de originele kavel-
breedte. In dat geval wordt een sloot altijd 
een pad, er kan niet op gekweekt worden. 

De consument 
Boskoop is zo groot als Giethoorn en cen-

traal gelegen in de Randstad, maar nog ze-
ker geen toeristische trekpleister. Wie met 
de auto of op de fiets naar Boskoop rijdt om 
een leuk plantje of boompje te kopen, komt 
meestal bedrogen uit. De meeste kwekerijen meestal kwekerijen 
verkopen nog niet aan huis en bieden geen 
diensten aan op het erf. Dit is evenwel in 
hoog tempo aan het veranderen. Steeds meer 
kwekers bieden een klein deel van hun sor-
timent aan de weg aan voor particuliere ver-
koop, zoals dit al jaren gebruikelijk is rond 
Aalsmeer en in het Westland. 

+RRJWHNDDUW�3ROGHU�5LMQHYHOG��$+1���+HW�YHHQGHN�NOLQNW�KLHU� 
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publieke discussie over de toekomst van de publieke discussie over de toekomst Hoe gaat men om met de veenweidegebied. Hoe gaat men om met de 

POLDER RIJNEVELD 

Door het gebrek aan opvolgers voor de 
kleine kwekerijen en de nadruk op groot-
schalige import en export door de grote kwe-
kers, lijkt het echter onwaarschijnlijk dat er 
op korte termijn een aantrekkelijk recreatief 
landschap ontstaat in Boskoop. Door fusie 
van de gemeenten Boskoop en Alphen a/d 
Rijn worden de kwekerijen straks het bui-
tengebied van een stedelijke gemeente. Dit 
kan mogelijkheden bieden voor recreatie en 
andere relaties tussen stad en land. Er be-
staan al plannen voor een fiets + wandel-
verbinding vanuit Alphen a/d Rijn door het 
kwekerijgebied en tevens ligt Boskoop gun-
stig als buitenplaats tussen Leiden, Utrecht 
en Amsterdam. Evenementen en initiatieven 
als het Plantarium en de Proeftuin van Hol-
land (opvolger van het proefstation van de 
Boomkwekerij) bieden wellicht ook aankno-
pingspunten. 

Discussie 
Ondanks de snelle veranderingen staat 

de publieke discussie over de toekomst van de van 
het kwekerijlandschap in Boskoop nog in de 
kinderschoenen. Voor de meeste aanwezigen 
was het de eerste keer, dat ze hun bedrijfs-
voering in deze context met anderen bespra-
ken. De aanwezige ondernemers zouden het 
heft meer in eigen hand willen nemen, wat 
de inrichting van het landschap als het be-
houd van de merknaam Boskoop betreft, in 
samenwerking met de verschillende overhe-
den. De gemeente (toen nog Boskoop, inmid-
dels Alphen a/d Rijn) ziet samenwerking bij 
de versterking van de Greenport wel zitten. 

Als de inrichting van het gebied de merk-
naam Boskoop mede bepaalt, en als die in-
richting recreanten en consumenten aan-
trekt, dan vindt men het de moeite waard 
daaraan te werken. Dit kan alleen gezamen-
lijk, want alle percelen in Polder Rijneveld 
zijn in privaat eigendom, de afzonderlijke 
percelen zijn te klein voor een gebiedsomslag 
en het gemeentelijk eigendom in het gebied 
is nihil. De grootste kans ligt dus in een geza-
menlijke visie door ondernemers, gemeente, 
Greenport, waterschap en provincie. Hierbij 
komen meerdere concrete vraagstukken op: 

Karakter - In hoeverre kunnen sloten ge-
dempt worden t.b.v. bedrijfsefficiëntie zonder 
het karakter aan te tasten? Welke elementen 
zijn belangrijk en moeten worden behouden, 
zoals windakkers, sluisjes en zichtlijnen? 
Hoe gaat men om met de resterende grond-
schippers en de bijbehorende vaarten en 
recht van overpad? Nagenoeg alle vaarsloten 
zijn in particulier bezit. 

Moet er een verbod op het extra reali-
seren van oppervlaktewater door de water-
voor-land regeling? Welk straatbeeld wordt 
nagestreefd in de kwekerijgebieden? Bijvoor-
beeld een ‘hekken-weg’-beleid, architectoni-
sche stijl van woningen en kassen, verhar-
ding, verkoop aan de straat en zicht op de 
kweek vanaf de weg? 

*URQG - Er is een hoge mate van dyna-
miek in vastgoedtransacties. De helft van 
het oppervlak in het studiegebied is verhan-
deld in de afgelopen 25 jaar. De binding van 
de eigenaar met de grond is lager dan in het 
veenweidegebied. Hoe gaat men om met de veenweidegebied. 
aankomende verkoop van zelfstandige kwe-
kerijen, waarvan de kweker met pensioen 
gaat en voor wie geen opvolger klaarstaat? 
De polder verzakt jaarlijks 2 cm, waardoor 
ca. 200 m 3 aanvulgrond per hectare kweek-
grond nodig is. Is dit in de toekomst nog wel 
haalbaar? 

%H]RHNHUV - Hoe om te gaan met bezoe-
kersfuncties, zoals horeca en Tuin van Hol-
land? Recreatie vormt een mooi potentieel 
voor Boskoop en bezoekers zijn goed te com-
bineren met streekproducten, kijkkwekerij-
en en kleinschalige bedrijfsvoering. Recente 
voorbeelden zijn sierteeltverkoop direct aan 
de consument, verkoop van bosbessen en een 
restaurant. Kan de leegstand in het centrale 
deel van Boskoop worden opgelost met dit 
soort functies, terwijl aan de (noordoost)rand 
op industriële schaal wordt gewerkt? In de 
grootschalige productiegebieden aan de rand 
van Boskoop is de recreant door de kwekers 
namelijk minder gewenst. Kan de veiligheid 
worden gegarandeerd zonder dat dit ten kos-
te gaat van de logistieke bedrijfsvoering? 
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Het is voor de aanwezigen nog te on-

POLDER RIJNEVELD 

Perspectief	$ Actiepunten
$

Merknaam Boskoop 
Een boom uit Boskoop is als een ham 

uit Parma en een kaas uit Camembert of 
de Beemster: internationaal bekend en van 
goede kwaliteit. Tijdens de workshop kwam 
de merknaam Boskoop vaak ter sprake. 
Sierteelthandelaren zitten graag in Boskoop 
vanwege de centrumfunctie: er is een grote 
variatie aan planten voorhanden om in te ko-
pen, en de export krijgt de merknaam ‘Bos-
koop’ mee. 

Greenport Boskoop is al een eerste stap 
in de richting van het versterken van die 
merknaam. De naam van het boomkweke-
rijgebied zorgt al eeuwen voor een cluste-
ring in de sierteelt. De merknaam is voor de 
kwekers van vitaal belang en is wellicht de 
belangrijkste toegevoegde waarde van het 
gebied en biedt kans om bedrijvigheid en 
jonge mensen naar het vergrijzende Boskoop 
te trekken. 

Het is voor de aanwezigen nog te on-
duidelijk waar die merknaam precies mee 
samenhangt en hoe het merk behouden en 
versterkt kan worden. In het scenario ‘lais-
sez-faire’ is het mogelijk dat door marktdy-
namiek en vergrijzing het kleinschalige kwe-
kerijenlandschap geleidelijk naar weiland 
en bedrijventerrein wordt getransformeerd. 
De vraag is in hoeverre dit nog aan de merk-
naam bijdraagt. En wat ziet men nog van die 
Boskoopse kwekerijen als men uit commer-
ciële of recreatieve interesse naar Boskoop 
komt? 

In de discussie werd geopperd dat geza-
menlijk keuzes maken en actie ondernemen 
de kans vergroot, dat de merknaam van Bos-
koop als internationaal bekend kwekerijge-
bied behouden blijft. Dit zou kunnen in de 
vorm van een kwekerscoöperatie, die tevens 
een sterke gebiedsidentiteit kan ontwikke-
len richting bezoekers en toeristen. 

Aanwezige kwekers waren niet bezig met 
recreatie en leken er ook niet op korte ter-
mijn mee aan de gang te willengaan. Ze zien 
het eerder als belemmering dan als kans. 

• 	 De provincie, het waterschap en 
meer ondernemers betrekken bij de 
discussie. 

• 	 Inventariseren van de bijdrage die 
de verschillende bedrijfstypen in het 
gebied kunnen leveren aan de ver-
sterking van de merknaam en land-
schapsbehoud: 1) grote bedrijven 
met uitbesteding; 2) grote authen-
tieke kwekerijen die zelf stekken en 
zetten; 3) de zelfstandige kweker aan 
land. Welke hulp kunnen ze daarbij 
gebruiken? 

• 	 Mogelijkheden onderzoeken van het 
beschermen van de merknaam voor 
Boskoopse sierteelt, analoog aan 
Parmaham en Camembert. De EU 
hanteert kwaliteitsaanduidingen 
gebaseerd op geografische locatie 
en productieproces, de zogenaamde 
PDO (Protected Designation Origin).PDO (Protected Designation Origin). 

• 	 Animo onderzoeken onder Boskoop-
se kwekers voor een coöperatieve 
grondbank, om het Boskoopse kwe-
kerijlandschap en de centrumfunctie 
in die sector te behouden. Men voor-
komt op die manier verval van het 
landschap tot grasland en bos. 

• 	 Precieser formuleren van de cultuur-
historische activiteit van de sierteelt, 
en de relevante landschapselemen-
ten van de Boskoopse kwekerijen die 
daarbij horen. 

• 	 Inventariseren van mogelijkheden 
voor recreatie, horeca en landschaps-
educatie. Daarbij aangeven welke 
zonering en routing in het kweke-
rijgebied zou kunnen worden aange-
houden voor deze activiteiten. 
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Legend

VEENWEIDEGEBIEDEN VAN DE DELTAMETROPOOL 

Zouteveense Polder (Midden-Delfland)
$

´ODQGVFKDSVNZDOLWHLW�DOV�XLWJDQJVSXQW�YDQ�HHQ� 
FRQWLQXH�GLDORRJ�WXVVHQ�RQGHUQHPHUV�HQ�RYHUKHLGµ 

Cultuurhistorie en natuur 
De Zouteveense Polder is een relatief 

laaggelegen veenweidegebied (zo’n 3,5 meter 
onder NAP) met enkele historische boerde-
rijlinten, zoals het buurtschap Negenhuizen. 
In het gebied zijn ook een (beschermde) een-
denkooi en oude kreekruggen terug te vin-
den. De Vlaardinger Vaart is één van de oude 
kanalen uit de tijd van de grote ontginnin-
gen, en al vanaf de 13 e eeuw in gebruik als 
trekvaart. Deze cultuurhistorische structuur 
wordt genoemd in de Erfgoedlijn Trekvaar-
ten, in de Cultuurvisie van de provincie. De 
RCE geeft aan dat bij toekomstige herinrich-
ting van het gebied de vaart als recreatieve 
waterroute mogelijk economische activitei-activitei-
ten kan bundelen, zodat de ecologische func-
tie van het weidegebied intact blijft. 

De openheid van het landschap, dat is 
ingeklemd tussen Delft en Schiedam, is o.a. 
te danken aan het instellen van de Rijks-
bufferzone in de jaren ‘60. De Provinciale 
Structuurvisie benoemt Midden-Delfland als 
cultuurhistorisch topgebied én weidevogel-
gebied. 

Bewoners en ondernemers in het gebied 
organiseren zich al circa 15 jaar tegen drei-
gende verstedelijking en kassen en om de 
landschapskwaliteit te waarborgen. Door 
bodemdaling ontstaat op termijn versnippe-
ring van de waterbeheersstructuur en dreigt 
een lastige situatie voor de agrariërs, die nu 
nog via de EU worden gecompenseerd voor 
de hoge waterschapslasten. 

De groeiende druk op de grondprijzen, 

Legenda (kaart links) 

k Rijksmonumenten 

Archeologische vindplaatsen 

Waardevolle landschapselementen (CultGIS) 

de infrastructuur en de aanbouw van grote 
stallen in het gebied leiden regelmatig tot 
discussies over de toekomst van dit land-
schap. Door de aanleg van de A4 Midden-
Delfland kunnen reconstructiegelden in de 
landschapskwaliteit worden geïnvesteerd. 
De vraag is hoe die middelen worden ingezet. 

Hoe kunnen ondernemers het 

veenweidelandschap benutten voor 

een duurzame diverse economie, en 

zo het landschap open houden in 

een sterk verstedelijkte regio? 

Ambassadeur: Govert van Oord 
(Stichting Groen Goud) 

gvanoord@groengoud.nl 

Workshop #1: 
*

Maandag 11 november 2013, 13.30 - 16.30u 
*

Delflandhoeve - Schieweg 166, Delft 
*

Workshop #2: 
*

Maandag 3 maart 2014, 13.30 - 16.30u 
*

De Paardenstal, Schipluiden 
*
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steeds een relevant model, waarbij door nog steeds een relevant model, waarbij Midden-Delfland is een relatief klein 

ZOUTEVEENSE POLDER 

De Producent 
In de Zouteveense Polder staat de melk-

veehouderij centraal. Roel Jongeneel (Wage-
ningen Universiteit) laat zien welke tenden-
sen er zijn in de bedrijfsvoering en wetgeving 
van deze sector en voor welke keuzes deze 
ondernemers zullen komen te staan. Door 
het opheffen van het melkquotum in 2015 
bereiden veel bedrijven zich voor op produc-
tie voor de wereldmarkt. Toch zijn er alweer 
nieuwe regels in aantocht; er wordt gespro-
ken over een dierenquotum per bedrijf of per 
hectare. 

Er is een groeiend aantal groenblauwe 
diensten, geleverd door melkveehouders. 
Grondgebonden landbouw wordt steeds 
meer gesteund door beleid en commerciële 
stimulansen (zoals weidemelk). De groot-
ste limieten bevinden zich momenteel op 
het gebied van de mest (ammoniak) en Na-
tura2000. Mestoverschot wordt nu al vaak 
overgebracht naar andere gebieden. 

In Midden-Delfland is het familiebedrijf 
nog steeds een relevant model, waarbij door nog door 
‘gratis arbeid’ grote flexibiliteit ontstaat en 
het bedrijfskapitaal grotendeels uit ‘eigen 
geld’ bestaat. Deze voordelen verdwijnen bij 
schaalvergroting, net als over het algemeen 
de weidegang. 

Govert van Oord (stichting Groen Goud), 
stelt het wereldmarktmodel ter discussie. 
Waarom moet precies in Negenhuizen Brazi-
liaanse soja worden verwerkt tot exportmelk 
voor China, terwijl er door de stedelijke lig-
ging ook andere mogelijkheden zijn? Volgens 
hem valt de sector in de ‘commodity trap’, 
waarbij de producent alleen nog maar kan 
concurreren op kostprijsverlaging en niet 
meer op kwaliteit en diversiteit. 

De huidige Zouteveenseweg kan het agra-
rische verkeer, gecombineerd met fietsrecre-
atie, maar nauwelijks aan. Schaalvergroting 
van de melkveehouderij, met intensivering 
van de nevenfuncties zal deze verkeersdruk 
alleen nog maar verder opvoeren. 

Om de economie in samenhang met het 
landschap van Midden-Delfland te ontwik-

kelen werd het landschapsontwikkelingsper-
spectief (LOP) opgesteld. Het vormt de rum-
telijke neerslag van de door meer dan 100 
stakeholders geformuleerde ‘Gebiedsvisie 
2015’ voor Midden-Delfland en is geaccep-
teerd als ruimtelijk kader door de zes ge-
meenten die Midden-Delfland beheren. In 
het gebied zijn verschillende organisaties en 
belangengroepen actief. Naast de gebruike-
lijke LTO zijn er de Stadsboeren, Kringloop-
boeren, Groen Goud (nieuwe bedrijvigheid), 
Midden-Delfland is Mensenwerk (Cultuur-
historie) en ondernemersinitiatief RECER. 

Een aantal boeren in Midden-Delfland 
ontwikkelt het bedrijfsmodel Stadsboeren, 
dat de eigen bedrijfsvoering van de melkvee-
houderij koppelt aan regionale opgaven zoals 
de Schiezone en de groeiende behoefte aan 
diensten nabij de stad. Stadsboer Arie van 
den Berg geeft aan dat er nog een belang-
rijke schakel mist tussen de vaak hobbyis-
tische stadslandbouw en de professionele 
productie van voedingsmiddelen. 

Midden-Delfland is een relatief klein pro-pro-
ductiegebied met een versnipperd aanbod. 
Hierdoor is samenwerking met andere plat-
telandsgebieden noodzakelijk. 

+RRJWHNDDUW�=RXWHYHHQVH�3ROGHU��$+1���'H�NUHHNUXJJHQ�RS�QLYHDX�� 
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ZOUTEVEENSE POLDER 

De consument 
In vergelijking met de andere vier onder-

zochte gebieden ligt de Zouteveense Polder in 
een zeer stedelijke context. Hierdoor is het 
in potentie een recreatieve bestemming voor 
een groot deel van de Zuidvleugelagglome-
ratie. De fietsinfrastructuur kan echter nog 
beter worden aangesloten op het stedelijk ge-
bied. Ten opzichte van de andere veenweide-
gebieden beschikt de omgeving van de Zou-
teveense Polder over een groot aanbod aan 
recreatieve voorzieningen, horeca en cultuur, 
mede door de nabijheid van de Delftse bin-
nenstad en Schipluiden. Dit zorgt ook voor de 
nodige werkgelegenheid en biedt een divers 
economisch perspectief voor het landelijk ge-
bied. 

Midden-Delfland heeft ten opzichte van 
andere gebieden een grote groep stedelingen 
die zich actief inzet voor het landschap en 
zelf plannen voordraagt. 

Kees van Oorschot (regionale Food coun-
cil Rotterdam) geeft aan dat de stad steeds 
beter in kaart probeert te brengen welk voed-
sel in het directe ommeland wordt gemaakt, 
zodat de stedeling hiervan op de hoogte kan 
worden gebracht en door de resulterende 
fiets-tochtjes in betere conditie kan komen. 
Het samenwerkingsverband tussen gemeen-
ten stimuleert initiatieven, die de beschik-
baarheid van streekproducten en stadsland-
bouw ten goede komen. Hij signaleert dat de 
vraag naar streekproducten inmiddels veel 
hoger is dan het aanbod. Hier moet iets aan 
gebeuren. Streekproducten maken steeds 
vaker een vast deel uit van de warenmarkt, 
en zodra de Rotterdamse Markthal klaar is, 
komt daarin ook een kraam met producten 
uit de regio: een kans voor Midden-Delfland. 

Discussie 
Door de sterke ‘verburgering’ en het ver-

zet tegen verstedelijking, infrastructuur en 
glastuinbouw, is in Midden-Delfland een 
heuse cultuur van activisme en debat ont-

staan. Aan het einde van de eerste workshop 
stelde een ondernemer, Willem van Mierlo, 
voor een tweede bijeenkomst te organiseren 
om de uitkomsten concreter te maken. 

In de discussies is er overeenstemming 
over de hoofdactiviteit in het gebied: melk-
veehouderij. Deze sector kan echter door de 
juiste stimulansen meer bijdragen aan maat-
schappelijke doelen, zoals het behouden van 
de ‘koe in de wei’. Er werden verschillende 
oplossingsrichtingen aangedragen: 

9HUJXQQLQJHQ - Melkveehouders die wil-
len opschalen kunnen bij de aanvraag van 
een bouwvergunning worden verplicht een 
bedrag te storten in een groenfonds of de 
landschappelijke kwaliteit van het resultaat 
aan te tonen. Tevens kunnen maatschappe-
lijke diensten, zoals de weidegang (het in de 
wei laten grazen van koeien), worden bevor-
derd door beloningen en vergunningen. 

%UDQGLQJ - Net als in de Beemster zou 
een lokale coöperatie kunnen worden opge-
zet. Friesland-Campina stimuleert, in be-
perkte mate, de weidegang door een bonus 
op de melkprijs, terwijl Cono Kaasmakers de 
koe in de wei juist als marketinginstrument 
gebruikt en daarmee de waarde(ring) van het 
product bevordert. 

Draagvlak - Door draagvlak te creëren 
voor ruimtelijk beleid kan de procestijd sterk 
worden verkort. Hiervoor is wel een pro-ac-
tieve houding van de boeren en andere on-
dernemers noodzakelijk. 

%HQXW� VFKDDOQLYHDXV - Elke economische 
ontwikkeling vraagt om een eigen schaal: na-
tuurproductie en groenblauwe diensten zijn 
vaak op polderschaal te ontwikkelen, terwijl 
streekproducten en recreatie werken op het 
schaalniveau van Midden-Delfland als ge-
heel dan wel het Hof van Delfland. 
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de aanwezige stedelingen die er best danks de aanwezige stedelingen die er consensus over te nemen stappen en 

ZOUTEVEENSE POLDER 

Perspectief Actiepunten
$

0LGGHQ�'HOÁ�DQG�RS�GH�NDDUW 
De Zouteveense Polder blijkt een groot • Let op de procesvraag: Wie neemt het 

potentieel te hebben voor stad+land relaties voortouw in de kwaliteitsdiscussies 
op het gebied van diensten, voedsel, recre- en keuzes ten aanzien van toekomsti-
atie en waterhuishouding. Toch is ook hier ge ontwikkelingen? Maak een krach-
een trend van schaalvergroting gaande. Bij tenanalyse in Midden-Delfland. Waar 
beperkte ruimte en beperkte infrastruc- zit de energie? 
tuur komen er dus belangrijke keuzes aan, • Gemeente: Geef het lokaal onderne-
die nog niet bij voorbaat genomen lijken te merschap – in den brede – een grotere 
zijn. De verschuiving richting streekproduc- rol bij deze toekomst-discussie. Laat 
ten lijkt voor de hand te liggen, maar komt hen meedenken op de lange termijn, 
nog onvoldoende op gang. Midden-Delfland dat levert draagvlak op en voorkomt 
staat bij de Rotterdammers nog onvoldoende korte-termijn opportunisme. 
op het netvlies, deels vanwege de slechte be- • Onderzoek verschillende manieren 
reikbaarheid en hermetische stadsranden, van financiering – zowel publiek als 
deels vanwege de versnippering van eerder privaat (crowdfunding) – voor ontwik-
genoemde initiatieven en organisaties. Vraag keling van economie en landschap 
en aanbod van streekproducten sluiten nog in Midden-Delfland. Koppel dit aan 
onvoldoende op elkaar aan in de regio. beeldvorming en gevoel van ‘owner-

De financiering van de gewenste land- ship’ van het gebied bij de stedeling. 
schappelijke kwaliteit is nog precair, on- • Ondernemers: zoek gezamenlijk naar 
danks de aanwezige stedelingen die er best danks best consensus over te nemen stappen en 
iets voor over zouden hebben en de uitbeta- investeringen in het gebied. Breng 
ling van de reconstructiegelden uit de aanleg deze helder over aan de beleidsma-
van de A4. Er zijn weliswaar verschillende kers en in het publieke debat. 
planningsinstrumenten denkbaar, die de • Grijp de Cittaslow conferentie 2014 in 
boer kunnen verleiden zijn koe in de wei te Midden-Delfland aan om belangrijke 
laten staan. Maar bij schaalvergroting is er onderwerpen te agenderen en feed-
geen mechanisme om de boer ervan te weer- back te krijgen van internationale ex-
houden de koeien binnen te houden. perts op dit gebied. 

In de discussie kwam vaak de vraag te- • Zoek nog meer toenadering tot de stad 
rug wie in dit complexe krachtenspel het door producten in de stad te verkopen 
initiatief moet nemen. De uitkomst is ondub- onder sterke merknamen. Maak in 
belzinnig: de ondernemers en burgers. Deze FoodCouncil-verband afspraken om 
partijen hebben de taak zich te verenigen in vraag en aanbod van streekproducten 
‘koepels’ waardoor ze hun standpunten en beter op elkaar af te stemmen. Orga-
het draagvlak duidelijk kunnen maken aan niseer coaching voor professionalise-
de beleidsmakers van provincie en gemeen- ren van ondernemerschap. 
te. Die overheden hebben vervolgens de ver- • Verbeter de bereikbaarheid door be-
antwoordelijkheid aan de initiatieven bij te tere fietsverbindingen en bewegwij-
dragen en ze een plek te geven in de grote zering. 
opgaven van economie, landschap en ruim- • Help melkveehouders in het gebied 
telijke ordening. ‘Freeriders’, die parasiteren bij het professionaliseren van hun ne-
op het open gebied en het kwaliteitsbeleid venactiviteiten, zodat deze snel ren-
in Midden-Delfland, bijvoorbeeld infrastruc- dabeler worden. 
tuurdoorsnijdingen (Blankenburgtunnel) 
vormen een groot gevaar. 
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KROMMENIEËR WOUDPOLDER 

Krommenieër Woudpolder (Uitgeest) 

´VWLOWH�HQ�ZHLGHYRJHOV�DOV�VWUHHNSURGXFWHQµ 

Cultuurhistorie 
De Krommenieër Woudpolder maakt als 

inundatiegebied deel uit van de Stelling van 
Amsterdam. Het Fort bij Markenbinnen in 
de noordoostelijke hoek van de polder en de 
Krommeniedijk zijn belangrijke ruimtelijke 
elementen in deze cultuurhistorische struc- Hoe kunnen natuur(beheer), 

tuur. Het feit dat deze polder onder water recreatie en melkveehouderij elkaar 

kon worden gezet heeft grote invloed gehad versterken, nu de rijksoverheid zich 

op de vorm en het gebruik van dit gebied. terugtrekt uit het landschapsbeheer? 

De status als UNESCO werelderfgoedge-
bied is van belang bij het sturen van toekom-
stige ontwikkelingen, zowel toeristisch als 

ecologisch. Het vrijhouden van de schoots-
velden rondom de forten en het openhouden 

van de inundatiegebieden is gunstig voor de 
de Markerpolder 
weidevogelstand. Ambassadeur: Maud Aarts 

De Krommenieër Woudpolder is net als (Buitenwerkplaats) 

vele andere veenweidegebieden een toe- info@buitenwerkplaats.nl 

vluchtsoord voor (weide)vogels. De polder 
onderscheidt zich door een grote nadruk op 
natuurbeheer, georganiseerd vanuit de over-
heid en uitgevoerd door o.a. de agrariërs in 
het gebied. Het gebied, waarin Staatsbosbe-
heer de grootste eigenaar is (ruim 100 van de 
473 ha), maakt deel uit van de Ecologische 
Hoofdstructuur. 

De polder is aan de zuidkant begrensd 
door de Krommeniedijk, een historisch lint. 
De polder is feitelijk een schiereiland met 
slechts enkele verbindingen. De hoofdweg in 
het centrum van de polder, waar de boerde-
rijen liggen, is doodlopend. De polder heeft 
hierdoor een afgezonderd karakter. 

Workshop: 
*

Dinsdag 12 november 2013, 20.00 - 22.30u 
*

Buitenwerkplaats, Starnmeerdijk 6, 
LegendLegenda (kaart links) 
Starnmeer 

k Rijksmonumenten 

Archeologische vindplaatsen 

Waardevolle landschapselementen (CultGIS) 
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KROMMENIEËR WOUDPOLDER 

De producent 
Enkele melkveehouderijen in het gebied 

zullen meegaan in de schaalvergroting en 
productie voor de wereldmarkt. Er is niet ge-
noeg ruimte om elke veehouderij op te kun-
nen schalen. De toekomstige bedrijfsvoering 
en opvolging zal uitmaken hoe deze ontwik-
keling uitpakt. 

De lokale agrariërs hebben een sterke 
binding met het gebied; de meeste bedrijven 
zitten er al meerdere generaties. De schaal-
vergroting is in feite al langer aan de gang: 
met iedere generatie verdubbelde het aantal 
koeien. De vraag is of het vrijgeven van de 
melkquota veel effect zal hebben in de pol-
der. 

De grens wordt uiteindelijk bepaald door 
de mest, die in het gebied mag worden ver-
werkt. Ook is er scepsis onder de aanwezi-
gen of de melkprijs nog lang op recordhoogte 
blijft. 

Echte megastallen zijn ook lastig te reali-
seren in de Woudpolder, de grond is hiervoor 
niet ideaal (lagere grasproductie). 

De infrastructuur en de maximale bouw-
hoogte zijn enigszins beperkt. 

De consument 
De rand van de Woudpolder wordt sinds 

de aanleg van het fietspad goed bezocht door 
(vooral oudere) fietsers. Uit de analyse blijkt 
dat ca. 100.000 mensen binnen een kwartier 
met de fiets bij de Woudpolder kunnen ko-
men vanuit hun woning. De vergrijzing in de 
omliggende dorpen en trends op het gebied 
van electrische fietsen maken de rand van 
de polder potentieel tot een gewild fietsre-
creatiegebied. Ook trekken veel mensen uit 
nabijgelegen nieuwbouwwijken met bootjes 
het gebied in. 

+RRJWHNDDUW� .URPPHQLHsU� :RXGSROGHU� �$+1��� (HQ� UHODWLHI� YODNNH� 
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Inwoners per buurt

Inkomen per buurt

Sterke groei % 65+

15% - 30%
30% - 45%

> 45% 

Zorg gerelateerdePercentage 65+ per buurt
voorzieningen
(LISA, 2010)

(CBS buurt 2013)

gemmiddeld 
per inkomensontvanger
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bijvoorbeeld vanuit het water-uitleggen, bijvoorbeeld vanuit het - .

KROMMENIEËR WOUDPOLDER 

Discussie 
Is recreatie nou een vloek of een zegen? 

Er komt mogelijk een recreatiegolf aan, er 
zit groei in de recreatiesector en de bevolking 
vergrijst / heeft meer vrije tijd. De ligging in 
de Randstad en de komst van de electrische 
fiets maakt de polder bereikbaarder. De at-
tractie zit echter met name in de route aan 
de buitenrand van de polder, niet in de (dood-
lopende) polder zelf. Ook in de toekomst zal 
het hart van de Woudpolder geen bestem-
ming worden. Een fietsbrug kan het fietspad 
aan de rand wellicht beter aansluiten op de 
omgeving, waardoor de polder meer ‘op de 
route’ komt voor de verschillende recreanten. 

Alle aanwezigen zijn positief over de fiets-
recreanten. Die zijn wat ouder en hebben 
belangstelling en respect voor de polder. De 
jongeren, die met boten uit de nieuwbouw-
wijken komen, zorgen voor overlast. Ze laten 
afval achter, beschadigen oevers en visfuiken 
en varen te hard. Het probleem op scholen 
uitleggen, bijvoorbeeld uitleggen, vanuit het water-water 
schap, zou kunnen helpen om bewustzijn te 
creëren bij de jongeren. “In Zweden mag je 
overal barbecueën en kamperen, maar hier 
ligt dat anders.” Betere handhaving, com-
partimentering van het water en het ver-
plichtstellen van elektromotoren zouden ook 
uitkomst kunnen bieden. 

Eén van de aanwezigen heeft een ‘cam-
ping bij de boer’ op zijn terrein, waarbij ook 
op kleine schaal verse melk wordt verkocht , 
weliswaar buiten de Krommenieër Woudpol-
der. In het algemeen is deze polder geen goed 
verkooppunt voor melkproducten volgens de 
aanwezigen, omdat het een doodlopende weg 
is en voor dergelijke verkoop allerlei maatre-
gelen en vergunningen nodig zijn. Een aan-
wezige boer heeft een paardenhouderij als 
nevenactiviteit, waarmee hij inspeelt op het 
stedelijk publiek. 

Het landschap van de Krommenieër 
Woudpolder is op de langere termijn stabiel, 
door de ligging in de Ecologische Hoofd-
structuur en de aanvliegroute van Schiphol. 
Staatsbosbeheer stoot weliswaar gronden af, 
maar niet binnen de Ecologische Hoofdstruc-
tuur. Het huidige waterbeheer (hoog peil) is 
gunstig voor zowel veen als weidevogels. De 
polder is rustig door de doodlopende wegen 
en tot op heden valt het aantal vossen mee. 
Het vaarseizoen begint ná het broedseizoen, 
en het gras in de polder komt tamelijk laat op 
gang, waardoor de vogels worden gespaard. 

Voorlopig lijken er slechts enkele bedrei-
gingen te zijn voor de activiteiten in de pol-
der. De schaalvergroting kan teveel worden 
voor de inwoners van Krommeniedijk. Dit 
dorpslint krijgt steeds meer vrachtverkeer te 
verwerken op de smalle dijkweg. Ook kan de 
opvolging roet in het eten gooien. Als 3 van 
de 4 boeren stoppen, komt het landschapsbe-
heer in gevaar.heer in gevaar 

Iedereen is het eens over de identiteit van 
het gebied: Een landschap van rust en wei-
devogels, dit is het belangrijkste streekpro-
duct wat men te bieden heeft aan de stede-
ling. Maar een ‘stiltegebied’ mag het officieel 
niet meer heten. Daarvoor komen er teveel 
vliegtuigen over, op weg naar Schiphol. 
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Waterbeheer zal ook invloed hebben op 

KROMMENIEËR WOUDPOLDER 

Perspectief Actiepunten
$

Natuurbeheer in de toekomst 
Kleinschalig boeren blijft ook mogelijk in 

deze polder, dankzij de aanvullende taken 
in het natuurbeheer. Deze subsidies blij-
ven naar verwachting minimaal tot 2022 in 
stand. De meeste boeren doen aan agrarisch 
natuurbeheer en zijn trots op het resultaat. 
Momenteel biedt Staatsbosbeheer subsidie 
in de vorm van lage pacht voor de beheerde 
gronden. 

Er zijn veranderingen op komst in het 
natuurbeheer, waardoor de subsidie voor 
beheer gaat naar weidevogelrijke gebieden. 
Er bestaat dus een gezamenlijk belang om 
dit stempel te behouden. Niet iedere boer zal 
meer een individueel contract met de rijks-
overheid hebben. In plaats daarvan ontvangt 
de Agrarische Natuurvereniging de subsi-
dies en verdeelt het geld en de werkzaamhe-
den. Dit maakt een gebiedsgerichte aanpak 
mogelijk. 

Waterbeheer zal ook invloed hebben op 
landbouw, veeteelt en visserij. De paling-
stand gaat goed, volgens de visser Jeroen 
Bos. Hij verkoopt aan particulieren en groot-
handels in Nederland, Duitsland en Frank-
rijk. De mogelijke verbrakking van het water 
zal de palingteelt goed doen, terwijl het voor 
de landbouw een slechte invloed kan hebben. 
De melkveehouders moeten dan eventueel 
op termijn op een andere grassoort overscha-
kelen. Het huidige waterpeil is prima voor 
weidevogels. Bedreigingen voor de weide-
vogels zijn te vinden in de toename van het 
aantal vossen in de polder en het grootscha-
lig en vroeg maaien, door schaalvergroting 
met binnenkoeien. 

Binnenkort wordt een besluit genomen 
over de nieuwe contouren en beperkingen 
rondom de luchthaven Schiphol (SMASH). 

Momenteel zijn deze gegevens nog niet 
voorhanden. De aanvliegroute van Schiphol 
en de natuurwaarde van het gebied zullen de 
polder op lange termijn open houden. 

Deze workshop werd als enige afgesloten 
zonder actiepunten. 

De huidige situatie is tamelijk stabiel en 
alle melkveehouders zijn tevreden met de 
kwaliteit van polder als stilte- en weidevo-
gelgebied. Hierdoor is er weinig invloed van 
de stad merkbaar en komen er ook niet zo-
maar nieuwe discussiepunten op tafel. 

Is het stilte voor de storm? Als het na-
tuurbeleid verandert heeft dat juist in deze 
polder mogelijk grote gevolgen. De recrea-
tiedruk neemt waarschijnlijk nog verder toe, 
waardoor op termijn mogelijk ook hier de ac-
tiviteiten veranderen. 
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Legend

voor stad+land-relaties) en weide-(kansen voor stad+land-relaties) en 

GROTE POLDERGROTE POLDER 

Grote Polder (Zoeterwoude)
$

´JURQGKRQJHU��VFKDDOYHUJURWLQJ�pQ�VWDG�ODQG�UHODWLHV
 
LQ�KHW�KDUW�YDQ�GH�PHWURSRROµ
 

Cultuurhistorie 
De Grote Polder strekt zich uit tussen 

het Zoeterwoudse dorpslint en de Weipoort, 
waar al eeuwenlang kaas en melk wordt ge-
produceerd. De polder lag tot begin 20e eeuw 
relatief geïsoleerd. Door stadsuitbreiding 
van Leiden en de aanleg van de A4 en N11 
kwam de polder in een stedelijke context te 
liggen. 

Het Weipoortlint is in de gebiedsvisie 
Land van Wijk en Wouden aangeduid als cul-
tuurhistorisch kroonjuweel. Veel boerderijen 
zijn er rijksmonument. Het weidegebied van 
de Grote Polder is in de Provinciale Struc-
tuurvisie aangemerkt als agrarisch gebied 
(kansen voor stad+land-relaties) en weide-weide-(kansen 
vogelgebied. Er is een agrarische natuur-
vereniging actief en een samenwerkingsver-
band met Leiden op het gebied van recreatie, 
educatie en streekproducten (Land van Wijk 
en Wouden). 

De bodemdaling en waterproblematiek 
vallen erg mee in vergelijking met andere 
polders. Door de invloed van de rivieren is er 
deels sprake van een stevig kleidek. De veen-
laag is nog meters dik. 

Eind jaren ‘90 ontstonden er plannen 
voor bedrijvigheid en woningen in de Grote 
Polder. Ontwikkelaars hebben in reactie 
daarop gronden gekocht van agrariërs in 
het gebied. De plannen gingen niet door, o.a. 
door lokaal verzet. De boeren hebben de wei-
den weer teruggepacht of gekocht. 

Legenda (kaart links) 

k Rijksmonumenten 

Archeologische vindplaatsen 

Waardevolle landschapselementen (CultGIS) 

Hoe kan dit gebied zijn positie als 

kaasmakerij en recreatiegebied ver-

sterken, in tijden van schaalvergro-

ting, en zo het cultuurlandschap in 

de toekomst behouden? 

Ambassadeur: Mirjam Ates- 


Snijdewind 
*

(scheidend Wethouder RO, Zoeterwoude) 
*

m.h.j.c.ates@zoeterwoude.nl 
*

Workshop: 
*

Woensdag 26 maart 2014, 9.00 - 11.30u 
*

Kaasboerderij van Veen, Weipoortseweg 


72a, Zoeterwoude 
*
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Zo produceert kaasboerderij functie. Binnenkort wordt het nieuwe 

GROTE POLDER 

De producent 
Streekproducten als kaas en rauwe melk 

zijn belangrijk voor de identiteit van het ge-
bied, net als het beeld van de koe in de wei. 
Boeren in Zoeterwoude zijn creatief in ver-
breding en intensivering van hun bedrijf. Er 
wordt veel gedaan aan educatie en recreatie. 
Ook landschapsbeheer is een steeds belang-
rijkere taak. Het gebied is een kraamkamer 
voor weidevogels en ligt nabij een Natura 
2000 gebied. Het weidevogelbeheer maakt 
momenteel echter nog geen belangrijk deel 
uit van de bedrijfsvoering en de inkomsten. 

Schaalvergroting in de melkveehouderij 
speelt tot op zekere hoogte een rol in de Gro-
te Polder. Sommige boeren maken gebruik 
van een melkrobot en andere mechanisa-
tie, maar de schaal blijft door de dure grond 
toch beperkt. De meeste boerderijen aan het 
Weipoortlint hebben een eigen kaasmakerij, 
waar ze hun eigen type kaas maken en vaak 
ook ter plekke verkopen. 

Zo produceert Capteinkaasboerderij Captein 
jaarlijks tientallen tonnen rauwmelkse kaas, 
die voor de helft aan huis wordt verkocht en 
voor de andere helft aan groothandels en ho-
reca in de regio wordt geleverd. Kaasboerde-
rij Van Veen produceert kleinschaliger voor 
specifieke markten zoals Japan, verkoopt 
hartvormige kaasjes aan toeristen die bij-
voorbeeld met de bus uit Italië komen en 
verhuurt een vergaderruimte in de omge-
bouwde hooiberg. 

Net als in de Zouteveense Polder (Mid-
den-Delfland) staat het zware agrarisch ver-
keer inmiddels op gespannen voet met het 
groeiende aantal fietsers en wandelaars op 
de smalle polderwegen in het gebied. 

De Consument 
Van de onderzochte veenweidegebieden 

heeft de Grote Polder de meest ontwikkelde 
faciliteiten voor stad+land-relaties. De in-
formatievoorziening is al goed op orde. Land 
van Wijk en Wouden brengt folders uit over 
streekproducten in de regio, routekaarten 
voor skeeleren, mountain biking en cultuur-
historie. Ook worden met scholen uit de om-
liggende dorpen en steden educatieve pro-
gramma’s uitgevoerd. 

Aan de bereikbaarheid wordt nog ge-
werkt. Op het moment wordt een recreatie-
transferium ontwikkeld bij de afslag Zoeter-
woude (A4), met investeringen van LaPlace, 
dat er (naast het standaard wegrestaurant) 
een streekproductenwinkel opent. Het con-
cept werd d.m.v. een open prijsvraag be-
dacht, zo verteld projectleider Liselotte Gips. 
Het recreatietransferium, met parkeerfacili-
teiten en fietsverhuur, functioneert als poort 
naar het Groene Hart en heeft dus een regi-
onale functie. Binnenkort wordt het nieuweonale 
station Zoeterwoude Meerburg aangelegd 
ten noorden van de polder. Wellicht biedt dit 
ook mogelijkheden om de polder bereikbaar 
te maken voor de spoorrecreant (NS wande-
ling). 

+RRJWHNDDUW�*URWH�3ROGHU��$+1�����+HW�YHHQGHN�NOLQNW�ZHO�LQ��PDDU� 
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jaren ‘90 nog de investeerders en de stad de jaren ‘90 nog de investeerders en de om kringlopen in beeld te bren-Zoeterwoude om kringlopen in beeld te bren-

GROTE POLDER 

Discussie 
In de Grote Polder is de ‘grondhonger’ het 

grootste discussiepunt op dit moment. Zowel 
de schaalvergroting in de melkveehouderij 
als de verbreding van boerderijen met zorg, 
educatie en recreatieve voorzieningen ne-
men ruimte in beslag. Gaat de polder straks 
aan zijn eigen succes ten onder? 

Er heerst een grote dynamiek in de lokale 
grondhandel. Men investeert voortdurend in 
panden, grond en pacht. De aanwezige boe-
ren benadrukken dat het van groot belang is 
om uit te kunnen breiden. Nu al pachten boe-
ren elders grond om hun hoeveelheid mest 
uit te kunnen rijden (of in ieder geval aan de 
regels van de EU te kunnen voldoen). De in-
tensiteit van de landbouw neemt echter ook 
toe, waardoor de hoeveelheid geproduceerde 
melk per hectare ook nog steeds stijgt. 

Paul Gerretsen (Vereniging Deltametro-
pool) constateert, dat het evenwicht in de 
regio volstrekt is omgedraaid. Waren het in 
de jaren ‘90 nog de investeerders en de stad stadde 
die oprukten, nu zijn het de boeren en rurale 
ondernemingen die op zoek zijn naar ruimte. 
Zou de trend van leegstaande bedrijventer-
reinen en toenemende vraag naar landbouw-
grond tot ‘ontstedelijking’ kunnen leiden? De 
boeren in Zoeterwoude zien het niet snel ge-
beuren dat bedrijventerreinen worden omge-
ploegd. Een boer wil liefst ook niet op zwaar 
bevochten grond gaan zitten. 

Zoals in elk veenweidegebied komt ook 
hier het dilemma tussen extensief-biologi-
sche en intensieve landbouw voor de wereld-
markt aan de orde, met de bekende argu-
menten. Kan de wereldbevolking wel gevoed 
worden met biologische landbouw? En kan er 
wel aan de recreatieve en ecologische eisen 
worden voldaan met intensieve melkveehou-
derij? 

De biologische boer is in de Grote Polder 
al heel normaal en de intensieve veehoude-
rij nog relatief kleinschalig, waardoor een 
groot begrip voor elkaar bestaat. Men is het 
erover eens, dat niet iedereen hetzelfde hoeft 
te doen en de vraag eerder is welke plek ge-
schikt is voor welk bedrijfsmodel. Veehouder 
Nico Captein zet ook nog even recht dat zijn 
koeien het restproduct van de soja-industrie 
eten en dus niet (geheel) verantwoordelijk 
kunnen worden gehouden voor de ontbossing 
van tropisch regenwoud. Sommige melkvee-
houders in het gebied voeden hun koeien met 
de eiwitrijke bierbostel, een restproduct van 
de Heineken-brouwerij. 

Samenwerking met provincie, regio en 
ondernemingen zoals Heineken om gebieds-
kringlopen te sluiten is ook kansrijk, maar 
moet nog vorm krijgen. Cees Verdouw (pro-
vincie Zuid-Holland) geeft aan dat er een 
project gaande is met Heineken Nederland in 
Zoeterwoude om kringlopen in beeld te bren-Zoeterwoude 
gen en concreet te gaan sluiten. De brouwerij 
heeft een flink aantal melkveehouders nodig 
voor een rendabele kringloop van bierbostel, 
algen, biogas en mestvergisting. Als de on-
derneming internationaal bij de grootste wil 
blijven horen, is duurzaam ondernemen es-
sentieel. 

De recreatieve functie van het gebied 
heeft een groot potentieel, maar de gemeente 
is zich bewust van de beperkte investerings-
capaciteit. De noodzakelijke samenwerking 
met grote investeerders, zoals LaPlace, 
maakt projecten mogelijk, maar tegelijker-
tijd verliest de gemeente de controle. Net als 
andere gemeenten ziet Zoeterwoude haar rol 
steeds meer als faciliterend en minder als 
initiatiefnemer. 
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Maike van Stiphout signaleert, dat stal versus de ecologische 

GROTE POLDER 

Perspectief Actiepunten
$

Het is belangrijk dat boeren in de veen- • Maak gebruik van de nieuwe lang-
weidegebieden kunnen blijven boeren tegen zaamverkeerverbindingen over de A4 
wereldmarktprijzen om de economische vi- en N11, het Recreatietransferium en 
taliteit te behouden. Er moet voldoende per- station Zoeterwoude Meerburg. 
spectief zijn voor de opvolgers en een mix • De Grote Polder is op alle schaal-
van intensieve en brede boeren is noodzake- niveaus actief, van Chinese melk en 
lijk. Intensieve boeren kunnen de investerin- Braziliaanse soja tot lokale consu-
gen doen terwijl brede boeren nodig zijn voor ment en ondernemers. Koppel en sluit 
recreatie. lokale en globale cycli van grondstof-

fen en producten, met behoud van het 
Het gaat er volgens de aanwezigen vooral landschap. 

om, dat de juiste soort boerderij op de juiste • Verbeter de inrichting van het gebied 
plek gerealiseerd wordt. Brede boerderijen (bankjes). 
langs de recreatieve routes, intensieve melk- • Daag het Hoogheemraadschap van 
veehouderij in de rustige delen van de polder Rijnland uit om actief mee te werken 
met goede logistieke verbindingen, zodat zo aan de gebiedsvisie. De wateropgave 
goed mogelijk aan de vraag wordt voldaan. en pleziervaart zijn hierin nog relatief 
Er is echter nog niemand die dat coördineert. onderbelicht. Regio Haaglanden is 
De gemeente zou hiervoor geschikt zijn, met hier momenteel al mee bezig. 
de grote lijnen van provincie en regio indach- • Maak het dilemma bespreekbaar tus-
tig. De ondernemer voert uit. sen de visuele impact van de grote 

Maike van Stiphout signaleert, dat in in stal versus de ecologische voordelen voordelen 
plattelandsgebieden nabij de steden, zoals en het dierenwelzijn van die stal. 
Zoeterwoude, de spanning tussen privéruim- • Verbeter het contact met Staatsbosbe-
te en (semi)openbare ruimte toeneemt. Het heer i.v.m. de Natura 2000 gebieden. 
platteland gaat hierin steeds meer lijken op Natuur speelt nu nauwelijks een rol 
het stedelijk gebied. in de polder, terwijl in de nabijheid 

Mirjam Ates stelt dat Zoeterwoude-dorp een bijzonder natuur- en weidevogel-
te kampen heeft met een ongeschikte wo- gebied is te vinden. Naast cultuur-
ningvoorraad, waardoor de gemeente ten historie en kaas komt de stedelijke 
onrechte te boek staat als krimpgemeente. recreant ook voor natuur. Zijn verbin-
Ouderen en starters willen er wel blijven dingen mogelijk? 
wonen, maar vinden geen geschikte woning. • Vergeet de stad niet: Het grootste 
Ook op dit terrein liggen er dus mogelijkhe- wapen tegen woningbouwplannen en 
den voor Zoeterwoude. bedrijventerreinen is de cruciale func-

tie, die het gebied voor de stad vervult 
Er lijken geen grote wateropgaven aan te als oase en kaasmakerij. 

komen. Op dit moment kunnen boeren goed 
omgaan met de inklinkende veengronden. 
Er wordt momenteel gewerkt aan een sei-
zoensgebonden peilverhoging in het gebied, 
om verzilting door het inlaten van gebieds-
vreemd water tegen te gaan. 
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VEENWEIDEGEBIED VAN DE DELTAMETROPOOL 

Conclusies
1

Wat is de toekomstige rol van het veenweide-
gebied in de Deltametropool? Dit onderzoek 
heeft als doel om de toekomstige ontwikke-
lingen in deze gebieden te verkennen, tegen 
de achtergrond van de cultuurhistorie en in 
het licht van veranderende landbouw, onder-
grond, bevolkingsopbouw, beleidscontext en 
relatie tussen stad en land. 

Wordt Boskoop straks weiland, bos en cara-
vanopslag, of maakt de boomkwekerij een 
renaissance door? Blijft de Krommenieër 
Woudpolder het rustige grasveld met wel-
licht extensieve veeteelt en weidevogelbe-
heer, of komen toch de toeristen? Krijgt de 
Grote Polder nog meer nevenfuncties aan 
het Weipoortlint waardoor mogelijk nieuwe 
paden en wegen nodig zijn? Zal in Midden-
Delfland de stedeling het uiteindelijk winnenDelflandDelfland 
van de boer en wordt het landschap beheert 
als recreatiegebied, met stadsrandboeren die 
hun koeien in de wei laten grazen? Groten-
deels zullen deze toekomstbeelden afhangen 
van de lokale boer en kweker. 
Naast de gebiedspecifieke uitkomsten zijn er 
de volgende algemene conclusies getrokken: 

Veenweide als eindig landschap 
De veengebieden van de Deltametropool 

zijn sinds de ontginning in de Middeleeuwen 
een dalend landschap. Op sommige plekken 
klinkt het veen door oxidatie met ruim 2 cm 
per jaar in, waardoor binnen enkele decennia 
het veen verdwijnt en een diepe kleipolder 
overblijft. Op andere plekken is de veenlaag 
nog enkele meters dik, maar zal op termijn 
het pompen zó kostbaar worden, dat de op-
brengst van het grasland onvoldoende zal 
zijn om het gebied droog te houden. Zonder 
nevenactiviteiten wordt het veenweidege-
bied dan een subsidielandschap. Gesubsidi-
eerd weidevogelbeheer met waterpeilverho-

ging kan het huidige open karakter van het 
veenweidelandschap verlengen – de oxidatie 
van het veen wordt zo immers vertraagd. De 
drassige weiden vragen echter om extensie-
vere melkveehouderij en andere veerassen. 
Het frequente en vroege maaien met zware 
machines, zoals in de intensieve veehouderij 
gebeurt, lukt hier niet. Het is zelfs denkbaar, 
dat men uiteindelijk in bepaalde polders de 
pompen uitschakelt. Ondanks dit doemsce-
nario speelt het eindige karakter van het 
veenweidelandschap geen rol in de keuzes 
van boeren, zolang er geen duidelijke con-
sequenties zijn binnen hun eigen generatie. 
Het landschap wordt door hen onderhouden 
en is hen dierbaar, maar komt bij de meeste 
boeren pas op de tweede plaats: ná het agra-
risch verdienmodel. 

De volgende generatie gaat het an-
ders doen 

De aanname dat het platteland vergrijst, 
klopt in het stedelijk veenweidegebied niet. 
Wel gaan veel melkveehouders en boom-
kwekers binnen afzienbare tijd met pensi-
oen. Opvolging is hier niet per definitie een 
probleem. De opvolging is vooral proble-
matisch, wanneer het bedrijf te klein is en 
weinig perspectief biedt voor de volgende ge-
neratie. Melkveehouderijen met uitzicht op 
schaalvergroting en boomkwekers met een 
internationale import/export-functie hebben 
meestal voldoende opvolgers. 

De nieuwe generatie zal wèl veranderin-
gen brengen. In tegenstelling tot de huidige 
familiebedrijven, zijn zij waarschijnlijk niet 
bereid 7 dagen per week te werken. Geïso-
leerd aanrommelen op een klein perceel is er 
niet meer bij. Schaalvergroting en robotise-
ring van de stallen – eventueel in coöperatie-
verband – ligt voor de hand, net als professi-
onalisering van nevenactiviteiten zoals zorg 
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op termijn ook nevenactiviteiten daardoor op termijn ook van het platteland. Hier heerst burgering van het platteland. Hier heerst 

CONCLUSIES 

en streekproducten. Er zullen minder fami-
liebedrijven zijn. De activiteiten op het erf 
zijn rendabeler en minder idealistisch. Hier 
zijn in de huidige generatie al voortekenen 
van te zien, zoals de automatische melktap, 
zorg- en educatieve boederijen en het opzet-
ten van streekmerken. 

Vraag en aanbod sluiten niet goed op 
elkaar aan 

Het potentieel voor het veenweidegebied 
is enorm, zowel in de regio als op de wereld-
markt. Melkveehouders produceren steeds 
meer voor de wereldmarkt, zeker wanneer 
straks de melkquota worden opgeheven. 
Die markt kent echter een grote prijsfluctu-
atie, grote investeringen en steeds kleinere 
marges. Naast schaalvergroting worden 
daardoor op termijn ook nevenactiviteiten daardoor nevenactiviteiten 
belangrijk voor de bedrijfszekerheid, zoals 
agrarisch natuurbeheer, streekproducten en 
diensten. De vraag naar streekproducten en 
recreatievoorzieningen rond de stad stijgt 
momenteel enorm, maar vaak is er nog een 
mismatch met het daadwerkelijke aanbod. 
Enerzijds produceert men te weinig om ge-
durende langere tijd aan de vraag te kun-
nen voldoen, anderzijds zijn de afzetkanalen 
en branding nog te precair en versnipperd 
om de productie goed aan te kunnen jagen 
– een kip/ei-probleem. Oplossingen voor dit 
probleem kunnen worden gezocht in het be-
dienen van de regionale markt door schaal-
vergrote bedrijven, afstemming van vraag en 
aanbod in regionale koepels (bv. Rotterdam 
FoodCouncil) en het vrijmaken van tijd door 
boeren voor opzetten van merk en coöperatie. 

In het geval van de boomkwekers is er nu 
nog nauwelijks een lokale markt. Het klein-
schalige landschap van Boskoop kan niet zo 
goedkoop produceren als andere sierteeltge-
bieden, waardoor het op termijn slechts een 

logistieke doorvoerfunctie op de (inter)natio-
nale markt dreigt te krijgen. De merknaam 
Boskoop zou in combinatie met recreatieve 
routes wel consumenten uit de regio kunnen 
trekken, die op speciale ambachtelijke pro-
ducten afkomen, waarop hogere marges kun-
nen worden gemaakt. 

Verschillen in cultuur en ruimte-
druk in de veenweidegebieden 

Het ene veengebied is het andere niet. 
Tijdens de workshops kwamen grote cultuur-
verschillen naar boven tussen de gebieden 
direct grenzend aan de stad en de gebieden 
die nog relatief op zichzelf liggen. Grenzend 
aan de steden heerst een sterke overlegcul-
tuur, wellicht ingegeven door de versnip-
perde en tegengestelde belangen en de ver-
burgeringburgering van het platteland. Hier heerst 
ook een ware ‘grondhonger’. De grondprij-
zen zijn hoog omdat de druk op de ruimte 
sterk toeneemt, ditmaal niet zozeer door de 
uitbreidingsdrift van de stad – die lijkt gro-
tendeels voorbij, maar door de simultane 
schaalvergroting van de melkveehouderij en 
explosieve groei van nevenactiviteiten op het 
gebied van streekproducten en diensten. In 
de meer geïsoleerde gebieden is men minder 
gewend aan het debat met stedelingen en 
andere belanghebbenden. De discussie over 
stad+land-relaties wordt vaak als onnodig 
of zelfs bedreigend ervaren. Het idee over-
heerst, dat het gebied niet zo sterk zal ver-
anderen in de nabije toekomst en dat aanvul-
lende waarde van het landschap met name 
ligt in de rust en de weidevogels. Een idee, 
dat best zou kunnen kloppen. 

Recreant in de polder, koe in de stal? 
Naast de groeiende vraag naar streek-

producten, hebben de veenweidegebieden 
van onze metropool ook te maken met een 
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groeiende behoefte aan recreatie. Sinds 2012 
staat agrarisch gebied bovenaan het lijstje 
recreatieve bestemmingen en de groei is er 
nog niet uit. De Grote Polder (Zoeterwoude) 
en Zouteveense Polder (Midden-Delfland) 
kunnen door ruim 200 duizend inwoners 
binnen een kwartier fietsen worden bereikt, 
al is de bereikbaarheid fysiek nog niet he-
lemaal op orde. Veel wijken op fietsafstand 
zijn vergrijzende buitenwijken met een goed 
inkomen of nieuwbouwwijken met kinderen: 
excellente doelgroepen! Van dit potentieel 
wordt nog nauwelijks gebruik gemaakt en 
de recreant wordt soms zelfs als parasiet be-
schouwd op het platteland. 

De koe in de wei, de historische boerde-
rij en het smalle polderwegprofiel zijn bij de 
stedeling geliefd en vormen een sterk beeld-
merk van Randstad Holland, maar het is demerk 
vraag of die zullen blijven. Schaalvergroting 
biedt ecologische voordelen, zoals het sluiten 
van lokale kringlopen, maar staat tegelijker-
tijd op gespannen voet met behoud van de 
cultuurhistorie en natuur van het veenwei-
delandschap. De stallen worden groter en de 
wegen breder. De koeien staan vaker binnen 
en het waterpeil wordt laag gehouden. 

hoog 
waterpeil 

wereld-
markt 

laag 
waterpeil 

?

€ 
€ 
€ 

?
??? 

>> 

>> 

? 

? 
? 

natuurbeheer 

intensieve 
melkveehouderij 

extensieve 
(bio)melkveehouderij 

diverse diensten + 
streekproducten 

extensieveextensieve 
(bio)melkveehouderij(bio)melkveehouderij 

? 

? 
agrarisch natuurbeheer 

Governance en decentralisatie 
Simpele oplossingen voor bovenstaand 

dilemma zijn er vooralsnog niet. Koeien-tol 
heffen van recreanten zit er niet in. Wei-
demelk van Friesland Campina stimuleert 
weliswaar de koe in de wei (door een hogere 
melkprijs), maar de vraag naar dit product 
in de supermarkt blijkt te dalen als de zui-
velprijzen te hoog worden. De wolk van or-
ganisaties, stichtingen, verenigingen en 
overheden in het veenweidelandschap is 
zeer diffuus. Meestal redeneert men vanuit 
het belang van de eigen achterban (recre-
ant, agrariër, ondernemer, inwoner) en niet 
in eerste instantie vanuit het veenweide-
landschap zelf. Toch zullen de regionale 
belangengroepen, beleidsmakers en water-
schappen, samen met de boeren en andere 
ondernemers, gaan bepalen welke kant hethethetondernemers,ondernemers, 	
op gaat in het gebied: richting megastal, na-
tuurgebied of recreatief dienstenlandschap. 
Op rijksniveau worden namelijk steeds min-
der beslissingen genomen, alleen kaders ge-
schapen voor natuur en landbouw binnen de 
mogelijkheden die Europa biedt. 

In het veenweidegebied 

van de Deltametropool 

blijven verschillende typen 

bedrijvigheid haalbaar. 

Door groeiende kosten van 

waterbeheer (€€), onzekerheid 

op de wereldmarkt (??) 
lokale 
markt	 en groeiende vraag naar 

streekproducten en diensten 

(>>) is het waarschijnlijk dat 

deze nieuwe (neven)functies -

al dan niet in combinatie met 

natuurbeheer - zullen toenemen. 

Dit voert de druk op de 

beperkte ruimte verder op. 
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te maken. Aan de andere kant antwoordelijk te maken. Aan de andere De ontwikkeling van het stedelijk veen-

AANBEVELINGEN 

Aanbevelingen
$

Wie is leidend bij het behoud en de 
ontwikkeling van het veenweidegebied 
in de Deltametropool? 

In Midden-Delfland komt een stevig ge-
luid van de ondernemers, die meer invloed 
willen op langetermijnvisies. In de Grote 
Polder is al een netwerk van streekprodu-
centen ontstaan, in samenwerking met de 
gemeenten Leiden en Zoeterwoude. In de 
Krommeniër Polder zijn de boeren trotse na-
tuurbeheerders. Er is dus geen twijfel aan 
het belang van boeren en ondernemers voor 
het beheer en ontwikkeling van het veen-
weidelandschap. Toch staat in de discussies 
meestal het verdienmodel op korte termijn 
centraal. Aan de ene kant is het zaak boeren 
en ondernemers meer te betrekken bij het 
behoud van het landschap en hen meer ver-
antwoordelijk te maken. Aan de andere kant antwoordelijk kant 
maakt de discussie duidelijk dat zij door 
conflicterende belangen niet de hoofdverant-
woordelijkheid kunnen dragen voor de kwa-
liteit van het landschap op lange termijn. 

De meeste veenweidegebieden zijn groter 
dan een enkele gemeente, terwijl ze op na-
tionaal niveau op weinig prioriteit kunnen 
rekenen. Verschillende provincies maken al 
gebiedsprofielen en doen onderzoek naar de 
specifieke veenweideproblematiek. De ge-
biedsprofielen behoeven echter nog een door-
werking naar een concrete toekomstvisie, én 
beleidsmatige aansluiting op de concrete wa-
ter- en natuuropgaven. De provincie, waar 
binnenkort ook de Dienst Landelijk Gebied 
zal worden ondergebracht, lijkt dan ook een 
goede partij voor het coördineren en monito-
ren van de ontwikkeling van het veenweide-
landschap op lange termijn, in samenwer-
king met de waterschappen. 

Uit de discussies bleek tegelijkertijd de 
noodzaak en de belangstelling om nieuwe 
visies in samenspraak met lokale boeren, 
eigenaren, ondernemers en onafhankelijke 
ruimtelijke planners te gaan ontwikkelen. 

Koppelen van waarden en opgaven 
De uiteenlopende cultuurhistorische- en 

natuurwaarden van de veenweidegebieden 
in de Deltametropool kunnen beter worden 
benut als die waarden in ruimtelijke opga-
ven worden verankerd. Zoals we hebben ge-
zien in de Krommenieër Woudpolder, is het 
behoud van het inundatiegebied uitstekend 
te combineren met vernatting van het gebied 
(de wateropgave), weidevogelbeheer en het 
bieden van rust en stilte aan de recreant. 
Uit de Grote Polder en Zouteveense Polder 
blijkt dat het duidelijk profileren van recrea-
tieve functies , streekproducten en diensten 
stedelijk draagvlak creëert voor het behoud 
van de cultuurhistorische linten én het open 
houden van het gebied, ook in tijden van ver-
stedelijkingsdruk. 

De ontwikkeling van het stedelijk veen-
weidegebied gaat op agrarisch vlak snel 
door, voortgestuwd door EU-beleid en onder-
nemingszin. De recreatieve, cultuurhistori-
sche en natuurwaarde kan het beste worden 
gewaarborgd door ze sterk te vertegenwoor-
digen in actuele ruimtelijke programma’s 
bij de provincies en het Rijk, bijvoorbeeld 
de nieuwe Natuurvisie, Beheer van Groene 
Ruimte, Cultuurvisie en Structuurvisie. 

Ook nieuwe uitdagingen, zoals de groot-
schalige vrijkomende agrarische bebouwing 
en landschap als vestigingsfactor, kunnen 
worden aangegrepen om de waarden te ver-
ankeren in nieuwe programma’s. 

Consequentie van de terugtredende over-
heid is dat lokale boeren, ondernemers, be-
langengroepen - wellicht samen met de ge-
meenten - visies gaan vormen en uitwerken 
tot concrete initiatieven. Hiervoor zijn mid-
delen en kennis nodig, die geleverd zouden 
kunnen worden door rijksoverheid en pro-
vincies. 
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EU 

1930-1965 
Food security, agricultural 
productivity, market 
stabilization and product 
support 

1965-1985 
Over production, exploding 
expenditure and 
international friction 

2000 
Natural areas with economic, biological and 
cultural value receive protection under the 

Natura 2000 policy 

1957 
First drafts of the CAP1 are created 

1957 
Borders within Europe are opened up and prices 

and markets were guaranteed 

mid 1970s 
New EU budget model created, based on 

member states' sales and agricultural taxes 

late 1980s 
EU budget planned for a seven-year period,

rather than annually 

2015 
All agriculture areas required to have at least 
7% of their land serve an ecological function,

 as an effort to reign spending 
2015 

Subsidy cuts of up to 15% begin 

2005 
Farmers receive a lump-sum and are encouraged 

to produce in response to consumer demand 

1997 
Total labor force of EU 
agriculture holdings 

down 41.4% since 1975 

mid 1960s 
Exodus from the cities 

to the rural areas 

1980s 
Population begins to 

return to cities 

2011 
Ongoing debate on 
nature management 

reaches peak 

2030 
Farmers provide

a variety of services
for the city 

2040 
Urban growth and

population stabilization 

1988 
Half of the total rural 

area has undergone 
land consolidation 

agriculture holdings falls 
by 26.3% since 2000 

2008 
Economic crisis hits 

Europe 

2014 
Decentralization 

1960-1975 
Efficiency and mobility 

1960 
Eerste Nota recognizes the need to spread
economic and spatial development towards 
the periphery of the Netherlands 
1965 
Wet op de Ruimtelijke Ordening organizes all levels
of governing to preserve Dutch landscape 
characteristics and manage social developement 

1966 
Tweede Nota recognizes consumer freedom and
mobility and focuses on improved infrastructure 
and introduction of satellite cities with the 
anticipation of massive migration to rural areas 

1974 
Derde Nota recognizes the importance of the
environment as a social and political factor and a 
sharper contrast between urban and rural areas
follows 

1988 
Vierde Nota identifies the international competitive
position of the Randstad as a more important 
factor to be weighed against environmental issues 

1990 
Eco l og ische Ho ofdstru ctu u r designates 
750.000 ha of nature area to be protected 

1995 
Statutory urban planning-and-transport 
authorities placed around each major city 

2012 
Structu urvi si e Infra structuur en Rui mte 
leaves responsibility of developing rural 
areas to provinces and municipalities 

2006 
Nota Ruimte emphasizes the provision of spatial 
constraints to stimulate desired developments
under the motto “local where possible, 
centralize where necessary” 

NL 

mid 1950s 
Transformation of rural 
areas into “landscapes 
for economy” through 
land consolidation 

spatial planning eventsagriculture policy eventsPOLICY ERAS PLANNING ERAS 

1975 

1950 

2010 

2020 

2000 

1 Common Agriculture Policy 
2 Redistribution of land and agricultural infrastructure improvement 
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DECLINE IN NUMBER OF FARM-RELATED 
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Recently, however, a shift in both the economic and Future of Dutch landscape stands on the 
spatial planning model occurred, leaving farmers and breach between changing economics and 
their holdings in the wake of a speeding policy boat. 
After the economic crisis in 2008, EU policies began to 

Historically, the Netherlands has consistently propose cuts to agricultural subsidies and reforms to 
been a key player in the global market, trading the CAP. The trend will only continue into the coming 
agricultural products for centuries. As such, farmers years, as of June of this year the EU announced less 
received economic and spatial protection from both direct funding for agricultural projects, but rather an 
the European Union and the national government. encouragement for young farmers to become more 
In the 1960s, as result of government intervention, entrepreneurial. As subsidies decrease, farmers will 
technological innovation and reorganization of EH� IRUFHG� LQWR� D� IUHH� PDUNHW�� LQFUHDVLQJ� GLIÀFXOWLHV� 
agricultural operations, nearly all branches of the for small and medium-size farms as large-scale 
agrarian sector witnessed a spectacular increase RSHUDWLRQV�FXUUHQWO\�GRPLQDWH�SURÀWV�������� 
in production. Spatially, this great increase in National spatial planning policy is also changing. 
productivity resulted in a new landscape with In contrast to the trend of the previous 50 years, the 
restructured, optimized agricultural land ownership Dutch government recently announced its withdrawal 
of farms and provisioning of road infrastructure. from spatial planning, leaving spatial development in 
Government restrictions on urban development the hands of the provinces and municipalities. This 
furthered this new structure and strengthened the new model of decentralization will provide more 
ÀQH�OLQH�EHWZHHQ�XUEDQ�DQG�UXUDO�DUHDV� opportunities for local organizations to take planning 

shifting policy 
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and landscape management in their own hands. 
While the share of subsidies is decreasing, a great 

part of the EU budget is still spent on agriculture and 
two thirds of the land area in the Netherlands is still 
under agricultural use. The result is not the extinction 
of farmers and the takeover of urbanization, but 
rather the end of a top-down, protective economy and 
the strong distinction between rural and urban areas. 
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1975-1985 
Neighborhood development 
and urban renewal 

1985-1995 
Quality urban areas 

1995-2005 
Social cohesion and 
renewal 

2005 
Network cities and 
infrastructure 
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1990 
Reduction of surplus and 
budget stabilization 

2000 
Competitiveness and rural 
development 

2003 
Market orientation, 
consumer concerns, rural 
development and 
international compatibility 

2008 
Reinforcement of the 2003 
reforms 

2014 
Employment and 
sustainability 

FARM DIVERSIFICATION 

urban landscapes, as well as developing a new 
agriculture system that compliments and expands 
upon the existing value in these areas. 
The opportunity to bridge the gap between the 
rural and urban spaces is growing. Social farming 
is stimulated by societal demands to renew the 
countryside and keep cities healthy. The combination 
of the production of regional goods, green care 
services, recreation facilities and education will lead 
to a sustainable future for agriculture and create high 
quality urban areas as a result. 
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Shift in farm economics provides
RSSRUWXQLW\�IRU�GLYHUVLÀ�FDWLRQ 

Agriculture comprises the greatest part of land use 
in the Netherlands by far, taking in nearly 70% of 
the total land area. Buildings, semi-built areas, and 
areas for transport occupy only 10%. Over the past 
50 years, a steady decline in the number of farms 
has occurred in the Netherlands, as the urban areas 
continue to expand and the amount of rural area 
declines. According to Statistics Netherlands (CBS), 
QHDUO\� À�YH� EXVLQHVVHV� DUH� GLVFRQWLQXHG� HYHU\� GD\� 
as the agricultural sector moves towards large-scale 
farm operations. Despite the declining number of 
businesses, total output has remained at the same 
level, due to the strength of large-scale farms, which 
use less land for the same amount of production than 
their hobby farm counterparts. 
In recent years, farmers have been forced to turn 

to multi-functional agricultural operations in order 
WR� UHFHLYH� DGGLWLRQDO� LQFRPH�� 7KLV� GLYHUVLÀ�FDWLRQ�� 
known as “social farming”, has resulted in a myriad 
of services, from the farmer becoming a landscape 
manager or nature conservationist, to their farm 
EHFRPLQJ� D� GHVWLQDWLRQ� IRU� SHUVRQDO� UHÁ�HFWLRQ�� D� 
weekend vacation, or an educational trip for children. 
According to a recent report by the Netherlands 
6RFLDO�DQG�&XOWXUDO� 3ODQQLQJ� 2IÀ�FH��WKH� FRXQWU\VLGH� 
offers a healthy living environment, low levels of 
concern for crime, less work-related stress than in 
urban areas, and a strong social participation within 
the area. Still, their poor connection to urban areas 
and limited services continue to keep people at bay, 
and employment opportunities continue to decrease 
as higher-educated people move to the city. 
Although the number of multi-functional farms has 
increased rapidly over the last decade, the greatest 
challenge will come from connecting the rural and 

)DFWVKHHW�������)URP�3URWHFWLYH�(FRQRP\�WR�)UHH�PDUNHW 
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DDQWUHNNHOLMN� XLW�� PDDU� LV� ZHO� GXXU]DPHU� LQ� WH� 
richten voor biogas en mestvergisting. 

Extensieve bio-melkveehouderij 
+ (agrarisch) natuurbeheer 
Weidemelk van extensief beheer 
OLWHUV�� PDDU� ZHO� HHQ� KRJHUH� SULMV� RS�� 'RRU� HU� ]HOI� 

In: krachtvoer en gras 
Uit: mest en melk 

Grootschalige 
melkproductie 
Ca. 300 binnenkoeien 
met melkrobot 

FACTSHEETS 

stadsconsument en recreant, door de bedrijfsvoering 
GXXU]DPHU� HQ� GLYHUVHU� LQ� WH� ULFKWHQ�� YDDN� LQ� IN VEENWEIDE-GEBIED IS 
combinatie met natuurbeheer. Hun mogelijkheden 3 X 50 HA 
worden deels bepaald door de locatie: is er een 
stad dichtbij, hoe staat het met de bodemdaling en 
het waterpeil, is het een weidevogelgebied en is er “METROPOOL-LANDBOUW” AL REALITEIT 
YROGRHQGH� LQIUDVWUXFWXXU� YRRU� ]ZDDU� WUDQVSRUW� HQ� Intensieve melkveehouderij
recreatie? Deels wordt de haalbaarheid beïnvloed + agrarisch natuurbeheer 
door (Europees) landbouwbeleid en (provinciaal) Grootschalige melkproductie met binnenkoeien
QDWXXUEHOHLG�� ZDW� ]LMQ� GH� JUHQ]HQ� DDQ� PHON�� HQ� en melkrobots levert de melkveehouder tijd
mestproductie, hoeveel subsidie wordt gegeven voor op, die bijvoorbeeld kan worden besteed aan
HHQ� JUXWWR�EURHGSDDU� HQ� ZDW� ]LMQ� GH� EHVFKLNEDUH� ZHLGHYRJHOEHKHHU�� YRRU� H[WUD� À�QDQFLsOH� ]HNHUKHLG� 
À�QDQFLHULQJVPRGHOOHQ"� 'H� PRWLYDWLH� YDQ� GH� ERHU� als de melkprijs op de wereldmarkt even wat lager 
(m/v) is bepalend. Drie mogelijke modellen: LV�� (HQ� JURWH� VWDO� ]LHW� HU� YRRU� GH� UHFUHDQW� PLQGHU� 

Als natuurbeheerder, 

producent van streekproducten 
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levert minderWaterpeil: laag 
Maaien: vroeger en frequenter 
m.u.v. stroken en vluchtheuvels 

kaas van te maken en aan huis te verkopen kan de 
toegevoegde waarde nog verder worden vergroot. 
Weidevogelbeheer met veel hoogpolig ‘kuikenland’ is 
goed te combineren met diverse rassen vleesvee, die 
graag ruwvoer lusten. 

Diverse diensten en streekproducten 
+ natuurbeheer 
:LH�]LMQ�ODQG�ODQJV�UHFUHDWLHYH�URXWHV�QDELM�VWHGHOLMNH� 
agglomeraties heeft, kan 

In: krachtvoer 
Uit: weidemelk + biovlees 

Bio-melkproductie 
Ca. 150 weidekoeien 
+ vleesvee 
Kaas- en boterverkoop 
aan huisWaterpeil: hoog 

Maaien: later 
grotendeels kuikenland verschillende diensten 

leveren: een stadshoeve met streekproductenwinkel, 
FDWHULQJ�� EHG� 	� EUHDNIDVW�� HGXFDWLH�� ]RUJ� HQ� 
NLQGHURSYDQJ��(HQ�LMVEDDQ�RI�HHQ�]HOISOXNERRPJDDUG� 
PHW� LPNHULM� NXQQHQ� YRRU� H[WUD� VHL]RHQVLQNRPVWHQ� 
]RUJHQ�� 

Download of bestel ook: 
Factsheet 3.0 “From Productive Farm to Rural Amenity” en 

Factsheet 3.1 “From Protective Economy to Free Market”Divers grondgebruik 

Stadshoeve met streek-
producten en diensten 
Ca. 50 weidekoeien 

Waterpeil: hoog + vleesvee 
Maaien: later Hoogstamboomgaard, 
grotendeels kuikenland ijsbaan/evenementen 

CONTACT 

Merten Nefs is projectleider bij Vereniging Deltametropool 
BRONNEN 
Boeren voor Grutto’s. Grutto als agrarisch 
product. Alterra (2009) 

Aert van Nesstraat 45, 3012 CA Rotterdam 
Postbus 600, 3000 AP RotterdamVeenweidegebieden-oras.nl 

Bodemkaart van Nederland 
Structuurvisies van Noord-Holland, 

www.deltametropool.nl 
Zuid-Holland en Utrecht landschap@deltametropool.nl 
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MELKVEEHOUDER 

ACTIVIST 

BURGER 

MELKVEEHOUDER 

BEZOEKER 

ONDERNEMER 

GEMEENTE-AMBTENAAR 

BOOMKWEKER 

WATERSCHAP 

POLDER QUOTES - EEN NUCHTERE KIJK 
OP STAD+LAND RELATIES 
Tijdens workshops en interviews in 5 veenweidegebieden van de 

Hollandse Metropool vroegen wij boeren en andere lokale betrokkenen 

naar de toekomst van hun gebied en de relatie met de stad. 

Het is hier geen Zweden, 
waar je overal recht van 
overpad hebt, je tent mag 
opzetten en de barbecue kan 
aansteken. De stedeling 
negeert eigendomsgrenzen. 

Hebben we jarenlang 
gestreden om ons gebied 
open en groen te houden 
- ook voor de stedeling, 
legt de rijksoverheid er 
een Blankenburgtunnel 
doorheen. 

Waarom moet precies hier, 
in de recreatieve bufferzone 
tussen de grote steden, 
soja uit Brazilië worden 
verwerkt tot melk voor 
China? 

Het is hier geen kwestie 
van óf schaalvergroting 
óf streekproducten en 
diensten. De vraag is waar 
elk van die boerenbedrijven 
het beste terecht kan komen. 

De ‘grondhonger’ wordt nu 
vooral veroorzaakt door 
groei van boerenbedrijven 
met nevenfuncties, niet 
meer door verstedelijking. 
Gaan we straks leegstaande 
bedrijventerreinen omploegen? 

Om in de toekomst 
concurrerend 
en duurzaam te 
kunnen produceren, 
investeren we in lokale 
kringlopen, door 
samenwerking met 
melkveehouders. 

Vraag en aanbod van 
streekproducten sluit 
vaak nog onvoldoende op 
elkaar aan. Soms houdt 
de productie de vraag 
niet bij, soms ontbreekt 
zichtbaarheid of branding. 

Kleine kwekers gaan met 
pensioen en hebben geen 
opvolgers of kopers klaar 
staan. Als we niets doen 
staat hier straks gewoon 
gras met koeien, naast een 
bedrijventerrein. 

Bewustwording van 
natuurwaarde en 
landschapsbeheer bij jongeren 
in de stad is belangrijk. Dan 
gedragen ze zich vaak beter 
als ze met hun motorbootje de 
polder ingaan. 
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Veenweidegebied van de Deltametropool (Vereniging Deltametropool, 
DS landschapsarchitecten en Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 2014) 
Landbouwtelling 2013 (CBS, 2014) 
Leren van het energieke platteland, lokale en regionale coalities voor 
duurzame plattelandsontwikkeling (PBL, 2013) 
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (Alterra, 2014) 

VERENIGING DELTAMETROPOOL FACTSHEET 

DALING VAN HET AANTAL ARBEIDS-
KRACHTEN IN DE LANDBOUWSECTOR 

(CBS, 2014) 

VERBURGELIJKING VAN HET PLATTELAND: 
1 OP DE 10 ERVEN IS NOG AGRARISCH EN 
ONGEVEER DE HELFT VAN DE BEBOUWING 

(PBL, 2013) 

Merten Nefs is projectleider bij Vereniging Deltametropool 

Aert van Nesstraat 45 - 13e etage, 3012 CA Rotterdam 

Postbus 600, 3000 AP Rotterdam 

www.deltametropool.nl/nl/veenweidegebieden 

landschap@deltametropool.nl 

CONTACT 

Verburgelijking en Vergrijzing 
Door schaalvergroting en verburgerlijking wordt 
de bevolking van het platteland steeds gemengder 
Vrijkomende erven worden vaak getransformeerd 
tot woningen. Volgens het Planbureau voor de 
Leefomgeving (2013) wonen er inmiddels minder 
boeren dan werknemers uit andere sectoren op het 
platteland. Het aantal mensen dat werkzaam is 
in de landbouw daalt sterk. De volgende generatie 
melkveehouders en agrariërs zal waarschijnlijk meer 
in coöperatieverband en minder als familiebedrijf 
functioneren. 
In het algemeen vergrijst het platteland ten opzichte 
van de stad. Maar er zijn grote verschillen tussen de 
gebieden. In de veenweidegebieden valt de vergrijzing 
juist vaak mee ten opzichte van het omliggende 
gebied, vooral als er een gunstig toekomstperspectief 
is voor de melkveehouderij. Door de instroom van 
‘pensionados’ kan het platteland bovendien extra 
vergrijzen. 

Download of bestel ook: 
FactSheet 3.0 “From Productive Farm to Rural Amenity” 
FactSheet 3.1 “From Protective Economy to Free Market” 
FactSheet 3.2 “In Veenweidegebied is Metropoollandbouw

 al Realiteit” 

De versmelting van Stad en Land 
In West-Nederland is het platteland al lang niet meer 
het exclusieve domein van de boer Het meervoudig 
ruimtegebruik, de grondprijzen en de sterke menging 
van boeren, burgers en buitenlui hebben gezorgd 
voor een nieuwe dynamiek in het metropolitane 
landschap. 
Het platteland en de stad zoeken elkaar steeds 
vaker op, dan wel uit economische of idealistische 
overwegingen, dan wel uit pure noodzaak. De 
grote steden hebben vaak grote ambities met hun 
ommeland, als recreatieve bestemming en leverancier 
van ecosysteemdiensten. De plattelandsbewoners 
ontwikkelen hier ook steeds vaker ideeën over 

Maar wie zijn nou eigenlijk die plattelandsbewoners? 

BRONNEN 

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 
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FACTSHEET FS Nº 3.2 — 02 | 2014 
VOOR LEDEN 

VERENIGING DELTAMETROPOOL 
ONAFHANKELIJK NETWERK VOOR VERENIGING DELTAMETROPOOL FACTSHEET 
METROPOLITANE ONTWIKKELING 

Het veenweidegebied - met de koe in de wei - is het 
hart en beeldmerk van de Nederlandse Metropool. 
Boeren uit het metropolitane veenweidegebied 
spelen steeds beter in op maatschappelijke trends, de 
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Deelnemers workshops
$
Polder Rijneveld - 30 oktober 2013 

Bas van Klaveren Menne Kosian 

(zelfstandig boomkweker) (onderzoeker, Rijksdienst Cultureel Erfgoed) 

John Stolwijk Maike van Stiphout 

(boomkweker Joh. Stolwijk) (landschapsarchitect DS landschapsarchitecten) 

Jan de Vries Fred Booy 

(boomkweker Boot & co.) (zelfstandig boomkweker) 

Ron Kervezee Paul Gerretsen 

(gemeente Boskoop) (agent, Vereniging Deltametropool) 

Jaap-Evert Abrahamse Merten Nefs 

(onderzoeker, Rijksdienst Cultureel Erfgoed) (architect-onderzoeker, Vereniging Deltametropool) 

VOORBEREIDENDE INTERVIEWS
(

Bas van Klaveren (zelfstandig boomkweker)
(

John Stolwijk (boomkwekerij Joh. Stolwijk) 

Fred Booy (boomkwekerij Booy) 
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DEELNEMERS WORKSHOPS 

Zouteveensepolder #1 - 11 november 2013 

Maud Aarts Jacques Moerman 

(Buitenwerkplaats) (Cultuurhistorie) 

Marjanne den Boer-Kolbeek Merten Nefs 

(Rho adviseurs voor leefruimte) (projectleider, Vereniging Deltametropool) 

Hans Horlings Pia van Oord 

(wethouder, Midden-Delfland) (Cultuurhistorie) 

Piet Houtenbos Govert van Oord 

(Midden-Delfland Vereniging) (Groen Goud) 

Harm Janssen Nico van Paassen 

(DLG hydrologie en water-management) (melkveehouder) 

Paul Gerretsen Jolanda Robinson 

(agent, Vereniging Deltametropool) (Groen Goud) 

Roel Jongeneel Maike van Stiphout 

(Wageningen Universiteit) (landschapsarchitect, DS landschapsarchitecten) 

Jakob Jongsma Marja Straver 

(groene ondernemer) (Midden-Delfland Vereniging) 

Leen Koster Paul Terwan 

(Gemeente Midden-Delfland) (zelfstandig adviseur Landschap) 

Willem van Mierlo Katherine VanHoose 

(RECER ondernemers) (architect, vooronderzoek Veenweidegebieden) 

Hans Verlinde 

VOORBEREIDENDE INTERVIEWS (Gemeente Midden-Delfland) 

Irma van der Ende (bed&breakfast De Vogelvlucht) 

Govert van Oord (Groen Goud) 
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VEENWEIDEGEBIED VAN DE DELTAMETROPOOL 

Krommenieër Woudpolder - 12 november 2013 

Maud Aarts 

(Buitenwerkplaats) 

Gert-Jan Al 

(melkveehouder) 

Dagobert Bergmans 

(Buitenwerkplaats) 

Jeroen Bos 

(visser) 

Paul Gerretsen 

(agent, Vereniging Deltametropool) 

Niels Groot 

(loonbedrijf) 

Jeroen Groot 

(loonbedrijf) 

Sjaak Hogendoorn 

(Water, Land & Dijken, jongvee en vleesveehouder) 

Vincent Booij 

(rayonbeheerder Waterschap) 

Merten Nefs 

(projectleider, Vereniging Deltametropool) 

Nico Noom 

(melkveehouder) 

Klaas Rodenburg 

(melkvee- en schapenhouder) 

Niels Rodenburg 

(melkvee- en schapenhouder) 

Els Romeijn 

(consulent, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) 

Maike van Stiphout 

(DS landschapsarchitecten) 

Klaas Wouda 

(melkveehouder) 
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DEELNEMERS WORKSHOPS 

Zouteveense Polder #2 - 4 maart 2014 

Maud Aarts 

(Buitenwerkplaats) 

Greet Arkesteijn 

(MKB Midden-Delfland) 

Arie van der Berg 

(Stadsboer) 

Jan van den Berg 

(Midden-Delfland Vereniging) 

Riëtte Bosch 

(West8 urban design & landscape architecture) 

Remco van Dijk 

(onderzoeker Greenbelts) 

Robbert-Jan Geldhof 

(stagiair, Vereniging Deltametropool) 

Henk Groenendaal 

(Historische Vereniging Oud-Schipluiden) 

Marck Hagen 

(RECER ondernemer) 

Hans Horlings 

(wethouder, Midden-Delfland) 

Piet Houtenbos 

(Midden-Delfland Vereniging) 

Willem van Mierlo 

(RECER ondernemer) 

Merten Nefs 

(projectleider, Vereniging Deltametropool) 

Govert van Oord 

(stichting Groen Goud) 

Pia van Oord 

(Midden-Delfland is Mensenwerk) 

Kees van Oorschot 

(Regional FoodCouncil Rotterdam) 

Nico Pieterse 

(Planbureau voor de Leefomgeving) 

Jolanda Robinson 

(stichting Groen Goud) 

Joost Schrijnen 

(gebiedsexpert) 

Maarten van der Sluijs 

(Gemeente Midden-Delfland) 

Kees van der Vaart 

(Gemeente Midden-Delfland) 

Katherine VanHoose 

(masterstudent UvA) 

Eugenie Klok Hans Verlinde 

(Gemeente Midden-Delfland) (Gemeente Midden-Delfland) 

73 



VEENWEIDEGEBIED VAN DE DELTAMETROPOOL 

Grote Polder - 26 maart 2014 

Mirjam Ates-Snijdewind Liselotte Gips 

(wethouder, Zoeterwoude) (Gemeente Zoeterwoude) 

Nico Captein Marcel Gordijn 

(kaasboerderij Captein) (Stadsgewest Haaglanden) 

Bart van Dijk Merten Nefs 

(Gemeente Leiden) (projectleider, Vereniging Deltametropool) 

Robbert-Jan Geldhof Els Romeijn 

(stagiair, Vereniging Deltametropool) (consulent, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) 

Paul Gerretsen Maike van Stiphout 

(agent, Vereniging Deltametropool) (DS landschapsarchitecten) 

Xandra van Ginkel Sjaak van Veen 

(Regio Holland Rijnland) (kaasboerderij Van Veen) 

Kees Verdouw 

(Provincie Zuid-Holland) 

VOORBEREIDEND INTERVIEW 

Nico Captein (kaasboerderij Captein) 
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