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Inzet op verkeersveiligheid

Leren van
bruinvissen

LYTSA POST

SINDS EEN WEEK ligt er een document over de
stikstofaanpak, startnotitie Nationaal Programma
Landelijk Gebied. Ik ben samen met heel veel
partijen verbaasd. De gebieden sluiten op een
heel aantal plaatsen niet aan bij eerdere informatie die we van provincies ontvingen. Twee overheden, twee werkelijkheden. Je zoekt als ondernemer gelijk op de kaart wat jouw ‘kleur’ is.
Onnodige stress in bijvoorbeeld de Noordoostpolder, op Texel, in het Groene Hart, in de Gelderse
Vallei en op veel andere plekken.
We weten dat in de aanloop veel overleg is
geweest tussen provincies en rijksoverheid.
Ik weet van ‘dichtbij’ dat er vaak keurig wordt
geluisterd en dat er weinig mee wordt gedaan.
Het lijkt wel of ‘Den Haag’ een eigen plan heeft
en dat ten koste van alles wil uitvoeren. Hopelijk
niet waar, maar dat zal de komende tijd blijken.
Er is overleg en samenwerking nodig. Tussen
praktijk en beleid. Dit is het zoveelste dossier in
Den Haag waar volstrekt onvoldoende naar de
praktijkmensen wordt geluisterd.
Hoe dichten we deze kloof? Daarvoor zie ik
een paar oplossingen. Kort gezegd: terug naar de
basis en af van de maakbaarheidsgedachte. De
uitgangspunten van de vogel- en habitatrichtlijn,
de basis onder Natura 2000, is niet meer leidend
voor het verbeteren van de natuur, maar de kritische depositiewaarde. Dat is een fundamentele
fout. Het Aerius-model is niet geschikt is voor
het bepalen van ‘de stand van de natuur’, maar,
samen met metingen, voor het monitoren van de
emissiedaling/verwachte depositie en voor het
verlenen van vergunningen. Het is van ‘dienend’
tot ‘leidend’ geworden. Onwerkbaar. De natuur
gaat zijn eigen gang, hoorde ik ook recent weer
van een ecoloog die kritisch is op het beleid. Alle
natuur in ons land is aangelegd en heeft goed
beheer nodig. Een voorbeeld ligt in zee: de bruinvissen die een aangewezen Natura 2000-gebied
hebben voor de kust van Duitsland zitten niet
daar, maar voor onze kust. Het gaat prima met ze,
maar niet volgens de regels.

Bij gebrek aan een alternatief rijdt landbouwverkeer door de smalle straten van de dorpen
Opperdoes, Medemblik en Twisk. LTO Noord
West-Friesland zocht samenwerking met
brancheorganisatie Cumela om de problematiek in kaart te brengen. Voorzitter Trude
Buysman: ‘We moeten de politiek overtuigen
om de parallelweg langs de Markerwaardweg
te verlengen.’
Van maart tot en met november zijn 7.500 verkeersbewegingen van landbouwverkeer door
de West-Friese dorpen Opperdoes, Twisk en
Medemblik geregistreerd. Terwijl de straten
van deze dorpen niet geschikt zijn voor grote
trekkers en andere landbouwmachines. LTO
Noord West-Friesland-voorzitter Trude Buysman snapt de frustratie van inwoners over het
landbouwverkeer door hun dorpen dan ook
goed.
‘In de straten van deze dorpen kunnen twee
personenauto’s elkaar net passeren’, schetst
Buysman de plaatselijke situatie. ‘Rijdt een
trekker de straat in, dan kan er geen auto meer
langs. Om over tegen de gevel weggedrukte
fietsers nog niet te spreken. Het stopt de boel
op, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.’
Daarbij staan er in de dorpen veel oude huizen waar niet is geheid. Het landbouwverkeer
zorgt daar voor trillingen. Buysman: ‘Maar
boeren en tuinders kunnen niet anders, ze
moeten wel door de dorpen wanneer ze uit de
Wieringermeer komen. Want bij de politiek
vinden we tot nu toe geen gehoor voor ons alternatief.’
VERLENG PARALLELWEG
Het alternatief is wat Buysman betreft het
verlengen van de parallelweg langs de Markerwaardweg. Het is een belangrijke verbinding voor de landbouw tussen West-Friesland
en de Wieringermeer, maar de weg houdt halverwege op. Daardoor moet het landbouwverkeer de laatste 700 meter door Medemblik en
Opperdoes rijden.
Nu al is sprake van 7.500 verkeersbewegingen door landbouwverkeer, blijkt uit een
onderzoek door LTO Noord en Cumela, afgenomen onder 35 boeren en tuinders uit het
gebied. Buysman: ‘Landbouwmachines zijn
groter dan ooit en de verwachting is dat het
verkeer toeneemt. Het is wachten op een ongeluk.’
Door met Cumela samen op te trekken,

Trude Buysman toont aan dat grote trekkers
in de smalle straten van de dorpen onveilige
situaties opleveren.
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‘Boeren maken zich
zorgen over verkeersveiligheid,
dit moet anders’

hoopt Buysman een krachtig statement te
maken. ‘De boeren en tuinders maken zich
zorgen en tonen op deze manier verantwoordelijkheid. Dat zien inwoners gelukkig ook.
We zijn alleen wel van de politiek afhankelijk.’

In het najaar ligt de besluitvorming over
verlenging van de Markerwaardweg weer op
tafel. Provincie Noord-Holland vindt het verlengen van de parallelweg te duur. Gemeente
Medemblik ondersteunt de agrariërs wel in
hun wens.
Buysman, zelf tuinder en eigenaar van een
agrarische camping: ‘In maart begint het tulpenseizoen, vervolgens de bloemkool. Het
rooiseizoen start in juni en zo lopen de diverse agrarische werkzaamheden door tot in november.’ Ze wil dat landbouwverkeer tijdelijk
over de provinciale weg kan rijden.
‘Trekkers met 40 kilometer over de provinciale weg laten rijden is niet ideaal en levert
ook kwade gezichten op, maar dat heeft qua
veiligheid nu mijn voorkeur’, besluit de LTO
Noord-afdelingsvoorzitter.
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WERKBEZOEK UITLEG TULPEN- EN LELIETEELT

Raadsleden Heemskerk bezoeken tuinbouwgebied
KRISTEL VAN VEEN

Op uitnodiging van LTO Noord-afdeling
Heemskerk e.o. en Uitheemskerk.nl heeft een
groot gedeelte van de Heemskerkse gemeenteraad onlangs een bezoek gebracht aan het
tuinbouwgebied in deze Noord-Hollandse
plaats.

De Heemskerkse gemeenteraadsleden bij tulpenkwekerij De Groot.
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Bij bolbloemenkwekerij De Wit, gerund door
de broers Ronald en Erwin en zoon Daan de
Wit, kregen de raadsleden uitleg over de
speciale manier waarop dit bedrijf tulpen en
lelies teelt: in de vollegrond met rolkassen.
Marcel en Jerry de Groot telen de tulpen ook
op deze manier. Beide bedrijven zijn aangesloten bij CoasTulip, een samenwerkingsverband
van vijf bedrijven in Heemskerk dat onder

deze naam de zwaarste tulpen aanvoert.
De Groot teelt naast tulpen ook leeuwenbekken en eremurus, naald van Cleopatra. De
raadsleden waren onder de indruk van het gebied en de manier van werken. Er is veel handwerk, waardoor de kostprijs hoger is, maar dit
wordt doorgaans beter betaald.
‘De kansen en bedreigingen zijn met de raadsleden besproken’, geeft afdelingsbestuurder
Bert Verduin aan. ‘Zo zijn het stikstofprobleem, de energiekosten en duurzaamheid
ook hier een hot item. Dat geldt ook voor wateroverlast en bedreigingen van buitenaf als
woningbouw, dierenverblijven en recreatie.
Hopelijk gaf het de raadsleden een goed beeld
van het belang van dit agrarisch gebied en de
tuinbouw in het geheel en nemen ze dit mee in
toekomstige besluitvormingen.’

