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Algemeen 
In 2021 heeft de SBW weer hard gewerkt aan haar kerntaak om het landelijk gebied van de regio 
Waterland te beschermen en te verbeteren. Dat was hard nodig, want ondanks de vele mooie 
woorden van beleidsmakers over het waardevolle landschap, willen zij daar in de praktijk aan 
knabbelen middels woningbouw, aanleg van een bedrijventerrein, plaatsing van windmolens en 
faciliteren van onduurzame veeteelt en landbouw.  
Vanwege corona was het lastig direct contact te onderhouden met onze achterban en andere 
liefhebbers van Waterland. We konden geen excursies en informatie- en discussiebijeenkomsten 
(WaterlandBeraden) organiseren. Wél hebben we in de coronaluwe zomer toch nog een excursie 
georganiseerd: een protest tegen de bouw van een hotel in het Beusebos in Purmerend. Middels 
het plaatsen van nieuwsberichten op onze website en het uitbrengen van persberichten hebben wij 
de liefhebbers van en geïnteresseerden in Waterland geïnformeerd. 
In het SBW-bestuur hebben een aantal mutaties plaatsgevonden. In het najaar verliet Nicolette 
den Hartog na vijf jaar het bestuur, maar in december kregen we er twee bestuursleden bij: 
Hanneke van Andel en Sophia Koene. Het SBW-bestuur telde eind 2021 zeven leden en twee 
adviseurs. 
 
Bescherming van het landschap 
Helaas waren er in 2021 weer diverse initiatieven die het waardevolle Waterlandse landschap 
dreigden aan te tasten. De SBW heeft zich, vaak samen met andere lokale bewoners- en 
milieuorganisaties, gekeerd tegen deze bedreigingen. Dat deed zij middels het schrijven van 
zienswijzen, inspreken bij raadsvergaderingen, zoeken van publiciteit, lobbyen en in het uiterste 
geval het voeren van juridische procedures. Wij noemen een aantal kwesties waaraan de SBW in 
het verslagjaar veel aandacht heeft besteed: 
- Het plan van de gemeente Purmerend om in het ecologisch en recreatief waardevolle 

Beusebos de bouw van een Van der Valk-hotel mogelijk te maken. 
- Het bizarre plan van de gemeente Edam-Volendam om in de agrarische Purmer nabij Edam 

een nieuw bedrijventerrein aan te leggen, terwijl daaraan geen behoefte is en op een 
steenworp afstand bedrijventerrein Baanstee-Noord In Purmerend op bedrijven ligt te wachten. 

- De plannen van de gemeente Amsterdam om in Stiltegebied Ransdorp Holysloot en in het 
Bijzonder Provinciaal Landschap Waterland windmolens te willen plaatsen en daarmee de daar 
beschermde kernkwaliteiten van openheid en weidevogelgebied aan te tasten. 

- Diverse woningbouwplannen die ten koste gaan van natuurgebied, zoals het bouwplan Purmer 
Zuid Zuid, van werelderfgoed, zoals de geplande uitbreiding van Zuidoostbeemster, en van 
landschap, zoals de enorme bouwambitie van Volendam in de weilanden van de Lange 
Weeren. 

De provincie is daarbij soms onze bondgenoot omdat zij buitenstedelijke ontwikkelingen binnen de 
Metropoolregio Amsterdam nauwelijks toestaat, zoals bij de vermaledijde plannen voor hotelbouw 
in het Beusebos en het tegengaan van allerlei kleine woningbouwprojecten in het gebied. In 
andere gevallen laat de provincie het volstrekt afweten, bijvoorbeeld als het gaat om de adequate 
bescherming van het werelderfgoed in de Beemster en bij Edam. Het beïnvloeden van het 
provinciale beleid, bijvoorbeeld door verbeteringen in de Provinciale Omgevingsverordening te 
bepleiten, vergde de nodige aandacht. 
  
Kwaliteitsverbetering van natuur en landschap 
De SBW is bezorgd over de achteruitgang van de natuur- en milieukwaliteit in haar werkgebied. Zij 
heeft zich in het verslagjaar dan ook wederom ingezet om die kwaliteit juist te vergroten. Verdere 
verduurzaming van de melkveehouderij, de belangrijkste grondgebruiker in het landelijk gebied 
buiten de natuurgebieden, is van groot belang. Op haar website heeft de SBW in een aantal 
uitvoerige artikelen uiteengezet wat daarvoor nodig is. 
In 2021 hebben wij bezwaar gemaakt tegen de nieuwbouw en uitbreiding van een aantal 
veestallen, omdat deze stalvergrotingen de natuur dreigden te schaden. De SBW vindt dat het veel 
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te langzaam gaat met het realiseren van Natuurnetwerk Nederland in Waterland-Oost, waarvoor 
de provincie verantwoordelijk is. De SBW heeft deelgenomen aan provinciale werksessies 
daarover, brieven gestuurd aan het provinciebestuur en publiciteit daarover gezocht. Het gaat heel 
traag de goede kant op. 


