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Stichting Behoud Waterland
bestaat 45 jaar. In die 45 jaar
is onder meer de aanleg van
’Rijksweg 7’ door het Ilperveld
en Varkensland voorkomen,
en het volbouwen van De
Purmer. Nog altijd is er werk
aan de winkel, zeggen Rineke
Neppelenbroek en Klaas
Breunissen. Ze pleiten
bijvoorbeeld voor een nieuw
beschermingsregime: het
’Provinciaal Landschap’.

Actie: ’Geen rijksweg 7 door Waterland!’

Aanleg van bedrijventerrein Baanstee Noord bij Purmerend. Rineke Neppelenbroek: ,,We hebben campagne gevoerd tegen de Baanstee Noord, omdat die volgens ons niet nodig was.’’

FOTO’S SBW

’45-jarige zit nog boordevol energie’
Koos Reitsma

We strijden
|nog
altijd op
basis van
argumenten

|

Monnickendam Q „De slag om de
Purmer hebben we voor de helft gewonnen”, zegt Klaas Breunissen.
„Of voor de helft verloren. Net wat je
wilt.” In een Monnickendams café
vertellen Breunissen (secretaris) en
Rineke Neppelenbroek (voorzitter)
over een 45-jarige die al heel wat
heeft meegemaakt, maar ook nog
boordevol energie zit: de Stichting
Behoud Waterland.
Aanleiding voor het oprichten van
wat toen nog de Vereniging tot
Behoud van Waterland heette,
vormden de ingrijpende verstedelijkingsplannen van zowel het rijk
als de provincie Noord-Holland,
begin jaren zeventig. Breunissen:
„Er lagen plannen voor een rijksweg dwars door het Varkensland
(nu een Europees erkend natuurgebied, red.) en het volbouwen van
polder De Purmer bij Purmerend.
Want Purmerend moest als overloopgemeente van Amsterdam
uitgroeien tot 100.000 inwoners.”
Behoud Waterland was kritisch

over de bevolkingsprognoses die
daaraan ten grondslag lagen. „Amsterdam verloederde, er waren
weinig goede en betaalbare woningen”, zegt Neppelenbroek. „Actievoerders uit Waterland verzamelden destijds met trekkers bij de
kerk in Ilpendam en samen reden
ze naar Amsterdam.”

Bondgenoten
De stedelingen en de plattelandsbewoners vonden elkaar. „Amsterdam verdiende betere woningen en
wat groen is moest blijven. Er
ontstond een soort bondgenootschap.” Breunissen: „Het voorstel
om af te zien van bouwen in de
Purmer werd door Provinciale
Staten verworpen met slechts een
stem verschil: 37 tegen 36 stemmen. Daarna is besloten alleen het
noordwestelijk deel van De Purmer
te bebouwen.”
De geplande rijksweg 7 tussen
Amsterdam en Purmerend door
Purmerland en de natuurgebieden
Ilperveld en Varkensland was volgens de actievoerders van Behoud

De rijksweg 7 door Varkensland kwam er niet.

Waterland overbodig. De Purmer
ging immers gedeeltelijk niet door
en er lag al een snelweg tussen
Purmerend en Amsterdam, door de
Wijdewormer. Breunissen: „Onder
het motto: ’waar een wil is is een

omweg’, werd deze als alternatief
bepleit. Op basis van argumenten
is Behoud Waterland altijd de
strijd aangegaan. En we strijden
nog altijd op basis van argumenten.”

Een ander gevaar dat SBW zag was
de ’ongebreidelde groei’ van het
aantal bedrijventerreinen. Neppelenbroek: „We hebben campagne
gevoerd tegen de Baanstee Noord,
omdat die volgens ons niet nodig
was. Dat hebben we verloren. Maar
een uitbreiding van bedrijventerrein De Dollard bij Watergang, een
wens van de gemeente Waterland,
is niet doorgegaan. Dat hebben we
uiteindelijk via de rechter afgedwongen.”
In Edam hetzelfde verhaal. „De
gemeente Edam-Volendam wilde
het bedrijventerrein uitbreiden.
Dat ligt op twee kilometer van de
Baanstee Noord. Eerst zienswijzen
indienen en dan inspreken. Zo
pakken we het aan. Het ligt binnen
de Stelling van Amsterdam en de
gemeente had de noodzaak onvoldoende aangetoond. De Raad van
State stelde ons in het gelijk.”

Baanstee Noord
„Als je zuinig wilt zijn op het
landschap, moet je regionaal optrekken als gemeenten, dan krijg je

de meest optimale oplossingen. De
Baanstee Noord ligt er en heeft
voldoende ruimte. Omliggende
gemeenten kunnen daar net zo
goed gebruik van maken.”
Breunissen: „Het gaat ons overigens niet alleen om natuurwaarden. In Zuidoostbeemster is sprake
van relatief grootschalige woningbouw, dat schaadt volgens ons
zowel de landschapskwaliteit als
de cultuurhistorische waarde van
het gebied. Daar ligt een dubbele
bestemming. Het gebied behoort
zowel tot de Stelling van Amsterdam als tot het Werelderfgoed
Beemster.”
Op dit moment werkt de provincie
aan het vaststellen van de Omgevingsvisie. „De provincie wil van
de verschillende classificaties af in
landschappen. Er blijven strak
twee over: topnatuur en minder
waardevolle natuur. Ofwel: natuur
waar niks mag en natuur waar
ontwikkelingen mogelijk zijn. We
zijn bang dat alle gebieden waarbij
nu sprake is van beschermd landschap in een niet-beschermde sta-

Bewoners protesteren in 1972 tegen bouwen in De Purmer.

tus komen.”
„We roepen op het gebied Laag
Holland aan te wijzen als Provinciaal Landschap: een nieuwe status,
die verdere verstedelijking moet
voorkomen.’’
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De jarige heeft tien wensen voor de
toekomst.
1. Verduurzamen landbouw
Megastallen zijn slecht voor dier
en milieu en passen niet in het
veenweidelandschap. In Waterland
bevinden zich op agrarisch gebied
vooral melkveehouderijen. Het
aantal dieren moet passen bij het
draagvermogen van het landschap.
2. Waterland-Oost natuurgebied
Grote delen van Waterland-Oost
behoren tot het Natuurnetwerk
Nederland. De omvorming van de
rest van het gebied naar natuur ligt
voor de hand. Dit moet plaatsvinden in goed overleg met de boeren.
3. Bewaar het veen
Behoud van het veen is zeer wenselijk voor het klimaat, omdat uitstoot van broeikasgassen bij oxidatie wordt voorkomen. Groei van
het veen is nog beter. Het Waterlandse veen moeten we koesteren.
4. Geen bedrijven in het groen
De aanleg van nieuwe bedrijventerreinen in het landelijk gebied is
ongewenst, want dat gaat ten kosten van waardevol groen en open
gebied. In de regio Waterland zijn
ook meer dan genoeg hectares
beschikbaar voor bedrijven.
5. Wonen in stedelijk gebied
Laat burgers wonen waar de werkgelegenheid is en bouw binnenstedelijk, om het groen te sparen.
Beemster moet daarom stoppen
met het bouwen in landelijk gebied en Purmerend moet de bouw
van woningen in de Wijdewormer
en de Purmer schrappen uit haar
Toekomstvisie 2040.
6. Geen puisten op boerenerven
In de Ruimte voor Ruimte-regeling
staat onder welke voorwaarden een
herbestemming kan plaatsvinden
van het boerenerf als de boer stopt.
Het veranderen van de agrarische
bestemming naar een woonbestemming is een logische. Maar
laat geen puisten met nieuwbouw
ontstaan in agrarisch gebied, vaak
lintdorpen.
7. Geen nieuw asfalt
Verbreding van de A7 is ongewenst. Iedereen weet dat dat meer
asfalt meer autoverkeer genereert.
Openbaar vervoer en fietsen zijn
uitstekende alternatieven.
8. Koester de stilte
Tochten van motorrijders over de
Markermeerdijk en door de dorpen
willen we niet. Luidruchtige speedboten in Het Twiske zijn ongewenst. En luidruchtige festivals
horen hier niet. Een provinciaal en
gemeentelijk stiltebeleid kan dit
bevorderen.
9. Werelderfgoed beschermen
Gemeente, provincie en rijk spreken mooie woorden over onze
werelderfgoederen, maar laten
daadwerkelijke bescherming achterwege. In het landelijke gebied
van Zuidoostbeemster (Stelling van
Amsterdam én Werelderfgoed
Beemster) verrijst de ene woonwijk
na de andere.
10. Koester de duisternis
Duisternis is goed voor onze nachtrust en voor nachtdieren en voor
het milieu, want verspilling van
energie wordt voorkomen. Verlicht
minder. en als het toch moet, niet
meer dan noodzakelijk.

