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Richtinggevende uitspraken bodemdaling veenweiden

Geachte meneer de voorzitter, Statenleden, Gedeputeerden en andere aanwezigen,
Mijn naam is Anjo de Leeuw en ik run samen met mijn vrouw melkveebedrijf de Taurushoeve in
Assendelft. Ik heb wat voor u meegenomen: deze laars van onze zoon.
Vandaag de dag loopt hij met mij mee over ons veenweide land. Hij haalt trots onze 85 melkkoeien
op, die zomers 20 uur per dag buiten lopen. Hij volgt de bewegingen van de paarden van de buren.
Vol enthousiasme leert hij de typerende geluiden van de weidevogels te herkennen. Wat een
pracht!! Onze passie voor mooie koeien; kennis van het landschap; maar ook de dilemma’s van het
boerenleven. Hij krijgt hij allemaal van jongs af aan mee.
Hoe is dat straks over 25 jaar?! Met uw huidige toekomstvisie – platgezegd het moerasplan – zal met
kinderlaarzen lopen door ons veenweidegebied niet meer mogelijk zijn? Als uw plannen door gaan,
zou veel land in Zaanstreek-Waterland namelijk onder water staan!! Met metershoge lissdodde en
rietsigaren.
Dat heeft vergaande gevolgen voor het landschap, maar eigenlijk voor ons allemaal. Voor boeren.
Voor burgers. Voor andere sectoren. Ik constateer dat u met het voorstel om land onder water te
zetten innovatieve mogelijkheden tot kringlooplandbouw in onze veenweidegebieden afsnijdt.
Daarmee saneert u ons als veenweideboer in 1 klap uit.
Het onder water zetten betekent helaas ook dat er straks geen koeien, schapen én ook geen paarden
meer in de weide kunnen lopen. Dat er verwildering van het landschap optreedt, waar voor
weidevogels geen plek meer is. Het is tenslotte een WEIDE(!)vogel.
Dát kan toch niet de bedoeling zijn?! Het is verontrustend en ik ben zo gefrustreerd dat de provincie
NIET met de boeren praat, maar over de boeren. Met mij zijn vele honderden veenweideboeren
boos. Waar gaat dit heen?! Willen de burgers van dorpen en steden dit ook? Heeft onze volgende
generatie boeren en boerinnen nog voldoende perspectief?
Daarom voeren we vandaag ook zo massaal actie. Zijn we hier heen gekomen met zoveel trekkers. Zo
laten we letterlijk zien dat het ons aan het hart gaat!! Ik wil met deze laars als onderdeel van onze
actie u een signaal geven. Een laars als symbool om SAMEN stappen te zetten. Wij zijn als sector al
lange tijd bezig om CO2 te reduceren en laten we daarin vooral méér samen optrekken.
Wat betreft de bodemdaling hoop ik dat u de notitie drastisch wijzigt, heel veel vragen zijn namelijk
nog niet beantwoord. Ga nader in gesprek met onze boerenbelangorganisaties en zorg voor een
perspectief waar wij als veenweideboeren WEL op kunnen bouwen naar de toekomst toe!!
Beste mensen, eigenlijk vat de lijfspreuk van onze actiegroep “Pompen of Verzuipen” dit allemaal
heel goed samen: Provincie, gebruik jullie boerenverstand

een gezonde koe in het land.
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