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kansen voor landbouw in een stadsrandgebied

KANSEN VOOR LANDBOUW IN EEN STADSRANDGEBIED

Het noordwesten van Haarlemmermeer is een deel van de polder waar het
agrarische landschap is veranderd. Er zijn auto(snel)wegen aangelegd en
allerlei stadsrandactiviteiten be-Invloeden het ruimtelijk beeld, zoals volkstuinen , maneges, diverse kleine bedrijven en een autowrakkenterrein.
De ruimtelijke structuur van het gebied staat onder druk. Belangrijkste reden
is dat verschillende sectoren van het maatschappelijk en economisch leven
aanspraken maken op dit gebied. Verwacht mag worden dat deze claims de
structuur van de landbouw verder zullen aantasten.
In dit artikel gaan we na in hoeverre de landbouw in het noordwestelijk deel
van Haarlemmermeer nog bestaansmogelijkheden heeft en welke maatregelen de gemeente moet nemen om de positie van de landbouw te versterken.
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Voor het bepalen van de toekomst van de landbouw (akkerbouw en veeteelt)
is de levensvatbaarheid van bedrijven als uitgangspunt gekozen. In het onderzoeksgebied zijn in totaal 27 akkerbouwbedrijven (992 hectare cultuurgrond) en 22 veehouderiJbedrijven (425 hectare grasland) gevestigd.
De levensvatbaarheld van deze bedrijven hangt af van de bedrijfsoppervlakte,
de bedriJfsomvang , het aantal melkkoeien. de opvolging en verkaveling , ontsluiting en ontwatering.
Tabel 1 geeft een beeld van de oppervlakte. Uit deze tabel is af te leiden dat
in het gebied veel kleine bedrijven voorkomen: tweederde heeft 30 hectare of
minder.
Om de gegevens van de bedrijfsoppervlakte en van andere kenmerken te
kunnen beoordelen. wordt uitgegaan van een aantal normen die de minimum
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Tabel 1
Akkerbouw- en veehouderijbedrijven naar bedrijfsoppervlakte in hectare
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Grondgebruik in het onderzoeksgebied.
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Tabel2
Aantal kleine, middelgrote en grote akkerbouw- en veehouderijbedrijven in procenten.
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waarden aangeven waaraan een modern en levensvatbaar landbouwbedrijf
moet voldoen. Voor akkerbouwbedrijven geldt een minimum bedrijfsoppervlak van 60 hectare en een minimale bedrijfsomvang van 190 sbe (standaard
bedrijfseenheid). Dit laatste is een maat voor de produktiewaarde van een
bedrijf. Voor veehouderijbedrijven zijn deze waarden respectievelijk 30 hectare en 165 sbe, alsmede zestig melkkoeien. Tabel 2 geeft de verdeling van
het aantal kleine, middelgrote en grote bedrijven op basis van deze normen.
De perspectieven voor de kleine bedrijven zijn slecht. Zowel de bedrijfsoppervlakte als de produktiewaarde liggen onder de norm. Veel van deze bedrijven hebben bovendien geen opvolger. Voor de middelgrote bedrijven geldt
dat één kenmerk aan de norm voor een groot bedrijf voldoet. De beperkende
factor is in de meeste gevallen de bedrijfsoppervlakte. Als de oppervlakte
wordt vergroot, hebben deze bedrijven redelijke perspectieven. De grote bedrijven hebben goede vooruitzichten .
Een knelpunt voor met name de veehouderijbedrijven ten noordwesten van
Vijfhuizen is de slechte ontsluiting en ontwatering. Verbetering van deze situatie is een belangrijke voorwaarde voor het voortbestaan van bedrijven in
dit veenweidegebied.

Effecten van ruimteclaims

De N22 maakt aanspraak op het gebied langs de !Jtocht.
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Vooral de aan leg van wegen en vestiging van stadsrandactiviteiten hebben
de structuur van de landbouw bepaald. In de toekomst zal deze worden beinvloed door het honoreren van de ru imtelijke aanspraken die verschillende
maatschappelijke en economische sectoren maken.
De volgende claims zijn in het onderzoek betrokken:
- N22: een autoweg evenwijdig aan de IJtocht;
- Westrandweg: een autosnelweg die Amsterdam-West met de A9 moet
verbinden;
- A9: verbreding tot 2x3 rijstroken;
- Vijfde baan voor Sch iphol: een ·start- en landingsbaan evenwijdig aan de
Zwanenburgbaan;
- Woningbouwlocatie Vijfhuizen: uitbreiding van deze kern in het kader van
33
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Ruimteclaims in het noordwesten van Haarlemmerm eer.

AWZI

de (regionale) woningtaak;
Afvalwaterzuiveringsinstallatie: mogelijk te situeren nabij de Westrandweg;
Bedrijventerrein Lijnden-West: een nieuw aan te leggen terrein ter compensatie voor een terrein ten zuiden van Badhoevedorp;
Bosaanleg: nabij De Liedeen Nieuwe Brug, locatie in het kader van de
Randstadgroenstructuur.

Al deze aanspraken onttrekken 52() hectare grond aan de landbouw, waarbij
naar schatting 28 bedrijven betrokken zijn.
Niet alle claims heboen hetzelfde effect op de landbouwkundige structuur. Er
is een onderscheid gemaakt in a2nspraken die langsdoorsnijdingen en aanspraken die dwarsdoorsnijdingen veroorzaken. De eerst genoemden volgen
de kavel- en gebiedsstructuur. De effecten blijven beperkt tot afname van het
bedrijfsoppervlak. Voorbeelden van langsdoorsnijdingen zijn de/ N22 en de
verbreding van de A9.
Claims die de kavel- en wegenstructuur dwars doorsnijden hebben naast het
onttrekken van grond ingrijpende gevolgen voor de verkaveling, ontsluiting en
ontwatering van het studiegebied. Dwarsdoorsnijdingen kunnen ook het verdwijnen van bedrijfsgebouwen tot gevolg hebben. De vijfde baan voor Schiphol en de Westrandweg zijn dwarsdoorsnijdingen die ingrijpende gevolgen
voor het gebied hebben.

Ruimtelijk beleid
Het beleid voor het noordwesten van Haarlemmermeer, zoals dit in verschillende plannen van Rijk , provincie en gemeente is beschreven , onderkennen
de nadelige effecten van de beschreven claims. Toch staat het behoud van
het open karakter en de agrarische functie van het gebied , of ten minste voor
een deel van het gebied, in de nota's centraal. De verstedelijking in het gebied
zal zo goed mogelijk moeten worden ingepast. In het streekp.an voor het
Amsterdam-Noordzeekanaal-gebied stelt de provincie voor het instrument
'aanpassingsinrichting ' in te zetten. Ook wordt voorgesteld , om het agrarische
gebruik te bewaren , een deel van het gebied de status van 'bufferzone' te
geven.
Naast ruimtelijke inpassing van verstedelijking wordt ook gedacht aan diverse
recreatieve voorzien ingen. Met name beleidsnota's voor de Randstadgroenstructuur bevatten voorstellen voor de aanleg van voorzieningen voor recreatief medegebruik en het benutten van landschappelijke en ecologische
waarden in het veenweidegebied ten noordwesten van ViJfhuizen.

Oplossingen
Of het mogelijk is landbouw in het onderzoeksgebied te handhaven , is mede
afhankelijk van de instrumenten die kunnen worden ingezet.
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Oplossingen in het onderzoeksgebied
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Een van de belangrijkste instrumenten is landinrichting. Dit heeft tot doel de
inrichting van het landelijk gebied te verbeteren. Er zijn vier vormen te onderscheiden: herinrichting, ruilverkaveling, aanpassingsinrichting en ruilverkaveling bij overeenkomst.
Voor herinrichting komen gebieden in aanmerking die, naast een agrarisch
gebruik, ook een functie hebben voor recreatie , natuur en landschap. De
grond wordt opnieuw veFkaveld en de nieuwe kavels worden uitgegeven aan
grondeigenaren en -gebruikers. De kavels worden groter en de ligging wordt
verbeterd. Bij een herinrichting legt men ook wegen en waterlopen aan om de
structuur van een gebied verbeteren. De nieuwe eigenaars/gebruikers moeten daarom minimaal 3% van hun grond afstaan. Het instrument herinrichting
maakt het bijvoorbeeld mogelijk gronden voor de aanleg van terr.einen voor
de open-lucht-recreatie te onteigenen.
Ruilverkaveling is een instrument dat men inzet in gebieden die voornamelijk
een agrarische functie hebben. Bij een ruilverkaveling kan, om de agrarische
structuur te verbeteren , zelfs tot 5% van de grond worden gebruikt voor de
aanleg van wegen , waterlopen en voorzieningen voor open-lucht-recreatie ,
natuur en landschap.
Aanpassingsinrichting richt zich op het wegnemen van knelpunten die onstaan bij de aanleg van infrastructurele voorzieningen , bijvoorbeeld autowegen. De procedure van een aanpassingsinrichting loopt parallel aan de aan leg
van de voorziening.
Ruilverkaveling bij overeenkomst wordt vooral toegepast als de grond van
een beperkt aantal eigenaren opnieuw moet worden verkaveld. Deze vorm
van landinrichting betreft vooral het ruilen van kavels. Er worden geen infrastructurele werken uitgevoerd.
Een tweede instrument dat een oplossing kan bieden voor de verbetering van
de agrari sche structuur is de grondbank. De bank kan de gronden van bedrijven , waarvan de bedrijfsvoering wordt beëindigd, aankopen. De aangekochte gronden kunnen gebruikt worden voor vergroting van het bedrijfsoppervlak van andere landbouwbedrijven Omdat de grond in Haarlemmermeer
duur is. zou het uitgeven in erfpacht een oplossing kunnen zijn.
De bufferzone is een derde instrument. Het moet moet een extra bescherming
bieden tegen het aaneengroeien van stedelijke gebieden Daartoe worden
kwetsbare gronden aangekocht en conform beleidsdoelstellingen beheerd of
in erfpacht uitgegeven aan bijvoorbeeld natuurbeschermingsinstanties of
·
boeren.
Een laatste instrument is de relatienota. Deze nota uit 1971 maakt het mogelijk in gebieden met zowel landbouwkundige als natuurkundige beschermingsdoelstellingen beheersovereenkomsten te sluiten. Met boeren wordt
overeengekomen om tegen vergoeding de bedrijfsvoering mede af te stemmen op natuur en landschap.
Het inzetten van de beschreven instrumenten kan een mogelijkheid bieden
de agrarische structuur in het noordwesten van Haarlemmermeer te bewaren.
Voor het gebied rond de vijfde baan van Schiphol biedt een aanpassingsinrichting goede mogelijkheden. Knelpunten als de verslechterde ontsluiting,
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ontwatering en het mogelijk verdwijnen van bedrijfsgebouwen kan men met
dit instrument goed ondervangen, bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe
wegen en waterlopen.
In het veenweidegebied ten noorden van Vijfhuizen is sprake van een slechte
verkaveling, ontsluiting en ontwatering. Daarnaast kent het gebied natuur- en
landschappelijke waarden. De landbouwkundige structuur is te verbeteren
door herinrichting. Met behulp van dit instrument kunnen de grootte en ligging
van de kavel ten opzichte van bedrijfsgebouwen worden aangepast en nieuwe wegen en waterlopen worden aangelegd. Die delen van het gebied die uit
oogpunt van natuur en landschap waardevol zijn , kunnen daarvan worden
uitgezonderd. Voor deze gebieden kan de relatienota uitkomst bieden.
Het gebied rond de Westrandweg is vergelijkbaar met dat rond de vijfde baan.
De Westrandweg zal een aanzienlijke verkleining van de bedrijfsoppervlakte
van bedrijven aan de IJweg met zich meebrengen. Met behulp van aanpassingsinrichting kan de agrarische structuur van het gebied worden verbeterd.
Er moeten dan wel een aantal bedrijven worden verplaatst. De gronden die
vrijkomen , kan men gebruiken om de oppervlakte van andere bedrijven te
vergroten.
Vergroting van het bedrijfsoppervlak is voor het gehele gebied van belang.
Een grondbank is daarbij een essentiële schakel
Ten slotte biedt het instrument bufferzone voor kwetsbare gebieden een extra
bescherming tegen ve1·stedelijking.
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Conclusies
Handhaving van de landbouw in het noordwesten van Haarlemmermeer is
volgens het onderzoek onder een aantal voorwaarden mogelijk.
Bij het toepassen van het instrument aanpassingsinrichting bij de aanleg van
de vijfde baan en de Westrandweg moet rekening worden gehouden met
grote investeringen voor verbetering van de ontsluiting.
Een belangrijke voorwaarde is verder de vergroting van bedrijfsoppervlakte.
Ook het inzetten van het instrument grondbank vraagt grote investeringen.
De grondprijzen in Haarlemmermeer zijn in vergelijking met andere agrarische gebieden hoog.
Herinrichting is enerzijds van betekenis voor de verbetering van externe produktie-omstandigheden in het veenweidegebied ten noorden van Vijfhuizen
en biedt anderzijds mogelijkheid voor de aanleg van recreatieve voorzieningen.

Joop de Boer
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