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Tot het Nationaal L;mdschap WaterlA.lld
worden gerekend de gebieden die zich
bevinden tussen het Wormer- en ,Jisperveld als wes telijke begrenzing- en de
IJsse·lmeerkant bij · Wa.terland-oost als
oostelijke begrenzing. Enkele grote
aankoopgebièden, zowel van SBB (Oostzanerveld, Värkensl.,utd, Waterland-oost)
als van N.H. Landschap en Natuurmonumenten (Ilper-,Wormer- en Jispe rveld ;
polder !Jdoorn) vallen hieronder. Daar
in alle polders en gebiedsdelen van
het Nationaal Landscha p Waterland sprake is van een, onderling sterk verschillend, agrarisch gebruik van de grond,
zal het duidelijk zijn dat de wijze
waarop dat agrarisch gebruik zal worde11
ui tgeQ efend, in de toekom s t de belangrijkste Conflictstof zal vormen bij de
. veranderineen die plaats gaan vind en.

natuurbeheer op elkaar a fgestemd zouden
kunnen worden. Ondertus:,en st.;'l.rtte d.e
voorbereiding v an de Ruilverk.:welingWaterland, waarin alle bèst •tande beleidsvoorstellen naar concrete gebieden
en conc-rete maatregelen vertaald zouden worden. Naar verwachting zal in
voorjaar 1982 de stemming over het r11ilverkavelingplan plaatsvinden. Momenteel
vind inspraak (d.w.z. uitleg over de
plannen) plaats. Zo langzamerhand wora.t
duid~lijk wat er gaat gebeuren in Waterland.
·
Inhoud vn.n de plMnen f · gevolgen
- De gebieden die landbouwkundig gezien het slechtst zijn te gebru;i.k en,
mogen worden aangekocht door de n atuurbeschermingsorganisaties. Zolang
boeren dat zien zitten, mogen zij, onder voorwaarden en tegen vergoeding,
de betreffende graslanden bli,jven gebruiken. Welke beheersmoeilijkheden
( financieel en technisch) zich voor
gaan doen als er geen belMgstelling
van de boeren meer ia, wordt in het
midden gelaten.
- Rond die aankoopgebieden komen veelal beheersgebieden, waar de boeren, op
basis van vrijwillige medewe r king, een
vergoeding krijgen voor het ver:r-ichten
v:m werkza ,mheden die gunstig zijn voor
de broedende weidevogels ( o.a. n a 15
juni maaien, liefst-geen weidend1 vee
en graslandbewerkingj.n de tijd dat er
legsels van weidevogels zijn). Bedrijven die nog niet zo inten!3ief werken
(o.a. die met oud.ere bedrijfshoofden
die geen o pvol g er hebben) zullen wel
in kunnen gaan op de behe e rsovereenkomsten die h en 'NOrden aangeboden. De
kans is groot dat na beëind.iging van
deze bedrijven de grond bij een intensief werkend bedrijf komt, dat niet
hoeft mee te doen a Hn de beheP.rsovere enkomst en.
- Grote delen van Waterl;md zullen in
landbouwkundi g opzicht v erbeterd worden (polderp eilverlagin-<;, ka.velvergroting , verbetering onderbem ::i.ling) . Bedrijven die de financiële offers klmn en opbrengen zullen blijven. Vele be-drijven z.u llen nog moeten a fvloeien •. De

Ongunsti.gvoor boeren, goed voor vogels
Gedurende de afgelopen decennia en in
het bijzonder vanaf+ 1960 werd het in
toenemende mate duidelijk dat de ltijze
wa,~.rop de boer·e n gedwongen werden hun
brood te verdienen een verarming van de
soorterijkdom aan weide- en watervogels
tot gevolg had. Vele, bij extensief b eheer, met vochtige zode en voedselarme
bodem, behorende plantensoorten '.qegonnen te verdwijnen • Industrialisatie-, tendenz en doo r de bouw
ligbos:sta llen, voedselsilo' s, wegverbfleding e.d.,
veranderden het aanzicht van het platteland. In Wat erland _vind dat proces in
minder sterke mate plaats door de vele .
natuurlijke beperkingen ( veengrond,
percelen die alleen varend te bereiken
zijn). Dat betebmde wel lange werktijden en slechte arbeid.somst:1.."l<ligheden
voor de · boeren, die probeerden hun
hoofd boven water te houden.
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De b asi s van de pl;mnen
In het streekplM Waterland, d at zo'n
acht jaar geleden werd aangenomen, is
de richting aangegeven waarin ontwikkel i ngen in Wat erland zouden moeten verl onen. Door de Rijksoverheid is in 1975
de .Rela't ienota uit gebr acht , waa rin gl obaal staat ól.ang-egeven hoe landbouw en
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- aangeven van de achterui tga.ng van de
di versi tei t v:m broedende weide- en watervogels, zoals die zich al ruim tien
jaar vol trekt, en de verwachi.ingen over
de thans gemankte afspraken.
- aangeven dat het scheiden van funkties (reservaatvorming tegenover intens ei f gras landgebruik) zowel financieel
als sociaal een slechte oplos~ling is.
Voorop moet staan het behouden van de
werkgelegenheid onder de agrarische beroepsbevolking, o.a. door het garanderen van eèn basisinkomen,voortv1oeiend
uit het ui tgru1gspunt · dat de boeren in ·
Waterland een a,chterstand hebben in
concurrentiepositie t.o.v. bedrijven in
kleigebieden,Bedrijfsvoeringen, aap.gepast aa.n de natuurlijke omstandigheden,
van ieder gebied, zullen bevorderd moe-(
ten worden.
- de invloAd van recreatieontwikkelingen zoals die nu al plaatsvinden, onder de aandacht brengen. Daarbij zal in
de eerste plaats de invloed van het windsurfen op de ruiende Knobbelzwamen 1-<ings
de IJsselmeerkust en op de watervogelconcentraties in na.ja.ar en voorjao,r op we,teren als het Kinselmeer, moeten i--rorden
onderzocht.

bedrijven die o·verblijven zullen steeds
minder tolerantie p:aan vertonen t.o.v.
grasetende vogels~orten als Meerkoeten
en Smienten, die zich vanzelfsprekend
ook buiten reservaten zullen begeven.
Gewenste besteding van het geld?
Omdat door de Rijksoverheid aan Nationale landschappen in de omgeving van
stedelijke gebieden de voorrang in de
geldstroom wordt gegeven, zullen er,
als de bezuinigingen niet te ver worden doorgevoerd, voor Wat·erland voldoende financiële middelen beschikbaar
zijn. De bevordering van openluchtrecreatie staat echter even hoog in het
vaandel van de Nationale Landscha:ppen.
Aanleg van fietspaden, in Waterl,md,
hoe aMtrekkelijk ook, zal plaatselijk toch invloed hebben op de vogelstMd. Daar de gevolgen voor watervogelconcei:l.traties van de ontwikkelingen van het, eveneens aantrekkelijke,
windsurfen al nauwelijks bespreekbaar
lijken, kan de bevorderingvan de openluchtrecreatie een verdere bedreiging
van de · natuurlijke gegevenheden van
Waterland vormen.

Er va,lt best nog wat aan te doen!

~aterland en de Vogelwerkgroep

Een groep als de Vogelwerkgroep .Amsterdam zou de volgende inbreng kunnen hebben bij de.veelheid van meningen over
Waterland:

Dirk Tanger
zwart
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