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Werkgroep Agrariërs 
Notulen vergadering 19 november 2014 
Aanwezig: Georg Prins, Alex Kuiper, Cor van de Broek, Harm Jan Hoeve, Klaas Schouten, 
  Ella de Waart, Arie de Waart, Nico Smit, Suzanne Kat-Disseldorp, Jaap Veldhuisen, 
  Tom Veldhuisen en Marianne Vrolijk (verslag) 
Afwezig: Marko Vendrig, Jan Zant, Teunis Breedijk, Stefan van Noordt, Arjan Zant,  
  Johan Oskam, Adri Spelt 
 

1. Opening 
Georg heet iedereen van harte welkom op deze najaarsvergadering 
Hij memoreert Nico Disseldorp die eind augustus is overleden, de werkgroep zal hem missen. 
 

2. Notulen vergadering 24 maart 2014 
Notulen van de vergadering worden onveranderd vastgesteld. 
 

3. Bewonersinitiatief Poppendammergouw 
Aanwonenden en gebruikers van de Poppendammergouw hebben onder leiding van Georg 
een document opgesteld met een voorstel hoe de Poppendammergouw beter en veiliger 
gebruikt kan worden door recreatief en agrarisch verkeer. Georg heeft aan Zandstra een 
prijsopgaaf gevraagd voor het uitvoeren van het werk. 
Tijdens het Bestuurlijk Overleg van 28 november wordt het officieel aangeboden aan Saskia 
Groenewoud van de Best. Commissie, zij heeft het document al ontvangen evenals Addy 
Jonker en Dirk vd Craats, nog doorsturen naar Ruud Dreijer. 
Werkgroep is erg benieuwd wat het Stadsdeel met dit initiatief gaat doen. 
 

4. Toekomst agrarisch natuurbeheer 
N.a.v. het artikel 'De boer z'n kansen staan op de kaart' uit de Trouw van woensdag 22 
oktober 2014 bespreken we het agrarische natuurbeheer in ons gebied. 
Er worden voor landelijk Noord geen grote wijzigingen verwacht, het grootste gedeelte van 
het gebied blijft onder het natuurbeheer vallen. 
Het huidige beheer van het land is niet de enige oorzaak van de terugloop van het aantal 
weidevogels, er zijn meer factoren die invloed hebben. Denk aan de toename van predatoren 
zoals vossen en roofvogels, ganzen die het land ongeschikt maken en de toename van het 
verkeer waardoor de rust verstoord wordt. 
Het is moeilijk te bepalen of het beheer de afname heeft bevorderd of juist een nog verdere 
afname is tegengegaan ... 
Huidige agrarische natuurbeheer: 
Er zijn verschillende gradaties in beheer: 

1. alleen nestbescherming; er worden paaltjes bij de nesten geplaatst zodat eromheen 
gemaaid kan worden. 

2. uitgestelde maaidata; er mag pas na 15 juni gemaaid worden. 
Beheerders/agrariërs sloten hiervoor een contract van 6 jaar af met de Agrarische 
Natuurverenging. Afhankelijk van het beheer is er een vergoeding per hectare voor de 
gederfde opbrengst van het land, dit moet natuurlijk wel aangetoond kunnen worden ! 
Nieuwe natuurbeheer 
Er zijn informatieavonden geweest en de 'kansrijke gebieden' zijn al bepaald, kaarten staan al 
op internet. Er worden collectieven afgesloten waarbinnen afspraken worden gemaakt over 
de mate van beheer. Er gaat meer gewerkt worden met vlakverdelingen waarin verschillende 
beheerregels gelden. Landelijk Noord valt onder het kerngebied Laag Holland. 
De vergoedingen voor de gederfde inkomsten gaan iets omhoog. 
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5. Verslag symposium 'Samen voor Landelijk Noord' 
Enkele leden van de werkgroep zijn naar het symposium geweest. Focus lag vooral op 
toerisme en recreatie. 
De werkgroep benadrukt dat zij niet tegen recreatie zijn maar dat weidevogels en recreatie 
niet goed samen gaan. Zij pleiten voor het afsluiten van fiets- en wandelpaden tijdens het 
broedseizoen (paden die door weilanden/natuurgebied lopen). Ook het afsluiten van 
waterwegen tijdens het broedseizoen wordt geadviseerd, want ook bootjes verstoren de 
rust. Handhaving hiervan is even belangrijk ! 
 

6. Melken zonder grenzen 
N.a.v. het artikel 'Melken zonder grenzen' uit de Trouw van woensdag 12 november 2014 
bespreken we het wegvallen van de melkquotum vanaf 2015 en wat dit betekent voor de 
boeren van Landelijk Noord. 
De werkgroep verwacht dat het geen grote gevolgen zal hebben voor de agrariërs in het 
Landelijk Noord. Het gebied leent zich niet voor mega bedrijven van > 500 koeien. Het 
maximum zal op zo'n 150 koeien per bedrijf liggen.  Zij zien het wegvallen van het melkquota 
niet als een bedreiging voor het voortbestaan van de huidige agrariërs. 
Landelijk zullen er wel meer koeien komen en dus meer mest. Dit heeft weer gevolgen voor 
de mestboekhouding maar ook hier worden geen problemen verwacht voor Landelijk Noord.   
 

7. Overige besproken onderwerpen 
Er wordt afgesproken dat alle agrariërs uit het gebied voor de volgende vergadering een 
uitnodiging krijgen omdat zij uiteraard ook welkom zijn. 
Er wordt afgesproken dat het verslag van de vergadering op de website van de Centrale 
Dorpenraad wordt gezet zodat er meer openheid is over de besproken onderwerpen. Verslag 
wordt eerst naar de werkgroep gestuurd, als er binnen 2 weken geen op- of aanmerkingen 
zijn wordt het op de website geplaatst. 
Email adres van Ella en Arie wordt gecontroleerd, zij hadden geen agenda ontvangen. 
Nico gaat een stukje in 't Zwaantje schrijven over de werkgroep. 
 
Internet buitengebied 
Op Broekergouw, Termietergouw en Poppendammergouw worden problemen ondervonden 
met de vaste internet aansluiting. Dit is vooral vervelend omdat b.v. de melkrobot hier 
gebruik van maakt. Mobiel internet is geen probleem. 
Harm-Jan suggereert dat er mogelijk versterkers op de kerktorens geplaatst kunnen worden 
om een stabieler internet te krijgen. Georg kaart het aan tijdens het Bestuurlijk Overleg van 
28 november a.s. 
 
Voorzitter Centrale Dorpenraad 
Jan Hendriks gaat als voorzitter van de Centrale Dorpenraad in de loop van 2015 stoppen. Er 
wordt gezocht naar een geschikte opvolger. Werkgroep geeft 2 suggesties van mogelijke 
kandidaten. Dit wordt aan het Dagelijks Bestuur doorgegeven. 
 
Organiseren bijeenkomst voor burgers 
Werkgroep wil graag ook aan de bewoners van het gebied hun bedrijven laten zien en hen 
informeren over de bedrijfsvoering. Dit kan b.v. door het organiseren van een open dag of 
door een informatieavond te organiseren met een agrarisch thema zoals het natuurbeheer. 
Volgende vergadering gaan we hier over doorpraten. 
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Actiepunten: 

Wat ? Wie ? 

Bewonersinitiatief P'gouw doorsturen naar R. Dreijer Marianne 

Controle emailadres Arie en Ella Marianne 

Plaatsing verslag op website Marianne 

Stukje over werkgroep in 't Zwaantje Nico 

Internet in buitengebied Georg 

 

 


