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POLDER QUOTES - EEN NUCHTERE KIJK
OP STAD+LAND RELATIES
Tijdens workshops en interviews in 5 veenweidegebieden van de 
Hollandse Metropool zijn boeren en andere lokale betrokkenen 

gevraagd naar de toekomst van hun gebied en de relatie met de stad. 

“Het is hier geen Zweden,
waar je overal recht van 
overpad hebt, je tent mag 
opzetten en de barbecue kan 
aansteken. De stedeling 
negeert eigendomsgrenzen.”

“Hebben we jarenlang 
gestreden om ons gebied 
open en groen te houden 
- ook voor de stedeling, 
legt de Rijksoverheid er 
een Blankenburgtunnel 
doorheen.”

“Waarom moet precies hier, 
in de recreatieve bufferzone 
tussen de grote steden, soja 
uit Brazilië worden verwerkt 
tot melk voor China?” 

“Het is hier geen kwestie 
van óf schaalvergroting 
óf streekproducten en 
diensten. De vraag 
is waar elk van die 
boerenbedrijven het beste 
terecht kan komen.”

“De ‘grondhonger’ wordt 
nu vooral veroorzaakt door 
groei van boerenbedrijven 
met nevenfuncties, niet 
meer door verstedelijking. 
Gaan we straks leegstaande 
bedrijventerreinen 
omploegen?”

“Om in de toekomst 
concurrerend en 
duurzaam te kunnen 
produceren, investeren 
we in lokale kringlopen, 
door samenwerking met 
melkveehouders.”

“Vraag en aanbod van 
streekproducten sluit 
vaak nog onvoldoende 
op elkaar aan. Soms 
houdt de productie de 
vraag niet bij, soms 
ontbreekt zichtbaarheid 
of branding.”

“Kleine kwekers gaan met 
pensioen en hebben geen 
opvolgers of kopers klaar 
staan. Als we niets doen 
staat hier straks gewoon  
gras met koeien, naast een 
bedrijventerrein.”

“Bewustwording van natuur-
waarde en landschapsbeheer 
bij jongeren in de stad is 
belangrijk. Dan gedragen 
ze zich vaak beter als ze met 
hun motorbootje de polder 
ingaan.”
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Veenweidegebied van de Deltametropool (Vereniging Deltametropool, 
DS landschapsarchitecten en Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 2014)
Landbouwtelling 2013 (CBS, 2014)
Leren van het energieke platteland, lokale en regionale coalities voor 
duurzame plattelandsontwikkeling (PBL, 2013)
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (Alterra, 2014)

VERENIGING DELTAMETROPOOL FACTSHEET

DALING VAN HET AANTAL ARBEIDS-
KRACHTEN IN DE LANDBOUWSECTOR

(CBS, 2014)

VERBURGELIJKING VAN HET PLATTELAND: 
1 OP DE 10 ERVEN IS NOG AGRARISCH EN 
ONGEVEER DE HELFT VAN DE BEBOUWING

(PBL, 2013)

Merten Nefs, projectleider Vereniging Deltametropool 

Aert van Nesstraat 45 - 13e etage, 3012 CA Rotterdam
Postbus 600, 3000 AP Rotterdam

www.deltametropool.nl
landschap@deltametropool.nl
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Verburgelijking en Vergrijzing
Door schaalvergroting en verburgerlijking wordt 
de bevolking van het platteland steeds gemengder. 
Vrijkomende erven worden vaak getransformeerd 
tot woningen. Volgens het Planbureau voor de 
Leefomgeving (2013) wonen er inmiddels minder 
boeren dan werknemers uit andere sectoren op het 
platteland. Het aantal mensen dat werkzaam is 
in de landbouw daalt sterk. De volgende generatie 
melkveehouders en agrariërs zal waarschijnlijk meer 
in coöperatieverband en minder als familiebedrijf 
functioneren. 
Over het algemeen vergrijst het platteland ten 
opzichte van de stad, maar er zijn grote verschillen 
tussen de gebieden. Door de groeiende instroom van 
‘pensionados’ kan het platteland extra vergrijzen. In 
de veenweidegebieden valt de vergrijzing juist vaak 
mee ten opzichte van het omliggende gebied, vooral 
als er een gunstig toekomstperspectief is voor de 
melkveehouderij. 

Download of bestel ook:

FactSheet 3.0  “From Productive Farm to Rural Amenity”
FactSheet 3.1  “From Protective Economy to Free Market”
FactSheet 3.2  “In Veenweidegebied is Metropoollandbouw

 al Realiteit”

www.deltametropool.nl/nl/veenweidegebieden

De versmelting van Stad en Land
In West-Nederland is het platteland al lang niet meer 
het exclusieve domein van de boer. Het meervoudig 
ruimtegebruik, de grondprijzen en de sterke menging 
van boeren, burgers en buitenlui hebben gezorgd 
voor een nieuwe dynamiek in het metropolitane 
landschap. 
Het platteland en de stad zoeken elkaar steeds vaker 
op, uit economische of idealistische overwegingen, 
dan wel uit pure noodzaak. De grote steden hebben 
vaak aanzienlijke ambities met hun ommeland, 
als recreatieve bestemming en leverancier van 
ecosysteemdiensten. De plattelandsbewoners 
ontwikkelen hier zelf ook steeds vaker ideeën over. 

Maar wie zijn nou eigenlijk die plattelandsbewoners 
van de Deltametropool?
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