
Opvattingen van bewoners van Wieringermeer 

 

Van graanschuur van Nederland naar hotspot voor datacenters : de Wieringermeer 

8 februari 2020 

WIERINGERMEER - Van de graanschuur van Nederland naar een hotspot voor glastuinbouw en datacenters: de 

Wieringermeer is in twintig jaar tijd tijd onherkenbaar veranderd. Een enorme kans voor de regio, maar voor de boeren 

soms best slikken. NH Nieuws besloot zich onder te dompelen in het gebied en heeft een speciale documentaire gewijd 

aan de Wieringermeer. Deze wordt vanavond uitgezonden. 

De Wieringermeer is de laatste grote droogmakerij van Noord-Holland en viel in augustus 1930 officieel droog. Het 

gebied werd specifiek aangelegd voor de landbouw, met het idee om een nieuwe voedselindustrie voor Nederland op te 

richten. Daarom was het de bedoeling dat boeren uit heel het land in de Wieringermeer zouden komen te wonen. 

Historicus, en bewoner, Rein Koolen legt uit welke eisen er werden gesteld aan nieuwe bewoners: 

In de jaren tot, en ook tijdens, de Tweede Wereldoorlog floreerde de Wieringermeer. De polder werd bevolkt, 

verenigingen schoten als paddenstoelen uit de grond en het gebied mocht een succes worden genoemd. Maar daar 

kwam in april 1945 abrupt een einde aan. De Duitse bezetter besloot de dijk toch op diverse plaatsen op te blazen, 

waardoor de polder terug onder water liep. De bewoners konden daardoor weer van voor af aan beginnen. 

Maar de laatste decennia is er veel veranderd in het gebied. Uiteraard door de komst van de vele windmolens, die 

verantwoordelijk zijn voor een groot gedeelte van de duurzame energievoorziening voor Noord-Holland. Maar ook de 

glastuinbouw en meer recentelijk de aanleg van datacenters heeft grote impact op het uiterlijk van de Wieringermeer. De 

locaties hiervan waren destijds zorgvuldig gekozen, zo vertelt oud-wethouder Peter Ruijter van de gemeente 

Wieringermeer tegen NH Nieuws: 

De datacenters zijn van onder meer Microsoft en Google. Senior program manager Paul Englis van Microsoft legt uit 

waarom zijn bedrijf ervoor koos om juist in de Wieringermeer te gaan zitten: 

Sommige boeren zien ondertussen met lede ogen aan hoe de omgeving om hen heen verandert. Landbouwgebied gaat 

verloren, net als het weidse landschap en het karakter van de omgeving verandert. Maar ze maken zich vooral zorgen 

over de toekomst. Kunnen hún kinderen straks nog wel boeren in de Wieringermeer? En wat blijft er over van het 

boerenland? 

Boer Wilco van Nieuwenhuijzen, derde generatie boer in de Wieringermeer uit zijn zorgen: 

De zorgen worden niet genegeerd door de lokale politiek. Het is alleen lastig om iedereen tevreden te houden. Zo erkent 

wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon dat, hoewel het de Wieringermeer ook veel positiefs heeft gebracht, er 

grenzen aan de groei zijn. Het is daarom volgens hem belangrijk om de balans niet uit het oog te verliezen: 

 

Boeren en gemeente komen niet dichter bij elkaar over Gebiedsplan Wieringermeer 

21 januari 2020, Aangepast 22 januari 2020 

WIERINGERMEER - De Cultuurschuur in Wieringerwerf stroomde rond 19.00 uur vol met boeren die zich zorgen maken over 

hun toekomst. Het Gebiedsplan voor de Wieringermeer houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Vandaag werd een 

nieuw advies van een onderzoeksbureau gepresenteerd.  

In december waren de bewoners van de polder uitgenodigd om mee te komen praten over dat gebiedsplan. Daarin staat 

onder meer omschreven waar in het gebied ruimte is om, als het verzoek er komt, grootschalige kassen of datacenters 

te bouwen. Zij vinden dat er van de opmerkingen die ze toen maakten, weinig in het gepresenteerde advies zijn 

overgenomen. 

Gevoelig punt 

"Het ligt inderdaad gevoelig", zegt wethouder Theo Groot. "Met name bij agrariërs die vinden dat er een stuk van de 

grond wordt ingepikt ten faveure van andere grootschalige ontwikkelingen. Voor die groep ligt het gevoelig, dat begrijp 

ik." 

Volgens Groot wordt er in het advies wel degelijk geluisterd naar de inbreng van de bewoners. "Ik zie er wel degelijk 

adviezen in staan waar wij als college en straks de raad wat mee kunnen doen. De echte bezwaarmakers willen het 

gebied van 750 hectare terug hebben naar nul hectare. Dat gaat ons te ver en het adviesbureau heeft dat niet 

geadviseerd, omdat die 750 hectare een opdracht van de gemeenteraad is." 

Over de deelgebieden die het stempel "Cultuur Historische Waarde" krijgen, denken de boeren dat daar de bedrijven 

tegen moeilijkheden aan zullen lopen als zij bijvoorbeeld een oude schuur willen vervangen door een nieuwe. "Het 

advies kwam om de Schelpenbolweg daar uit te halen. Daar gaan we naar kijken." 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/260455/boeren-en-gemeente-komen-niet-dichter-bij-elkaar-over-gebiedsplan-wieringermeer


Advies door de hakselaar 

De boeren lieten weten teleurgesteld te zijn over het advies en de avond. Als protest gooiden ze buiten kopien van het 

advies in de hakselaar. Met het advies dat er nu ligt gaat het college een nieuw conceptplan maken. Dat wordt ook 

voorgelegd aan de Provincie en het Hoogheemraadschap. Uiteindelijk komt het bij de gemeenteraad. 

 

Boeren in actie tegen gebiedsplan Wieringermeer: "Wij hebben er geen vertrouwen in" 

20 januari 2020,  Aangepast 20 januari 2020. Door Matthijs Gemmink 

WIERINGERMEER - Tientallen boeren hebben vanmorgen bij Wieringerwerf geprotesteerd tegen het Gebiedsplan 

Wieringermeer. In dat plan wijst de gemeente de plekken aan waar kassen en datacenters zouden mogen worden 

gebouwd. De actievoerders zijn bang voor de toekomst van de polder. 

"We zijn hier om de gemeenteraadsleden te laten zien dat we het niet eens zijn met dat integrale gebiedsplan", zegt 

actievoerder Rob Smit, "We zijn bang dat de polder zo kleiner wordt. Wij hebben ook de infrastructuur nodig, ruimte voor 

mechanisatiebedrijven. Er is al een hele hap grond weg, prijzen rijzen de pan uit. En dat wordt steeds erger." 

Bermen stroomden vol 

De boeren plaatsten vanmorgen een spandoek op een platte wagen. Rond tien uur stroomden de bermen bij de rotonde 

naar Wieringerwerf vol met trekkers: "Ik ben hier gekomen om de jonge boeren te steunen" zegt één van de boeren. "Dit 

kan toch niet zo. Alle mooie landbouwgrond gaat naar de kloten", zegt een ander. 

Het gebiedsplan heeft al eens bij de gemeenteraad gelegen, maar die vond dat er te weinig naar de bewoners van de 

Wieringermeer was geluisterd. In december werden daarom nieuwe bijeenkomsten gehouden waarbij de bewoners hun 

geluid mochten laten horen. Morgen komt een bureau met een advies over het gebiedsplan waar ook de uitkomsten van 

die gesprekken in zijn meegenomen. 

Adviesbureau ingehuurd 

"We worden eerst niet gehoord en dan wordt er een door de gemeente betaald adviesbureau ingehuurd om met ons te 

praten. Wie betaalt bepaalt. Dus nee, we hebben er niet veel vertrouwen in", zegt Smit. Uiteindelijk zal de gemeenteraad 

een besluit nemen over het gebiedsplan. 

 

 

Boeren Wieringermeer tijdens nieuwe gespreksronde over Gebiedsplan: "Zet ons niet op slot" 

9 december 2019, Aangepast 9 december 2019· Door Redactie 

MIDDENMEER - Vanmiddag werd de eerste bijeenkomst gehouden in een nieuwe serie gesprekken over het 

veelbesproken Gebiedsplan Wieringermeer. In de Meerbaak kwamen rond de 35 bewoners en ondernemers uit het 

gebied bijeen om mee te denken over de toekomst van de regio. 

De zorgen zijn groot bij de agrarische sector, bleek nog maar eens vanmiddag. Boeren zijn bang dat grootschalige 

glastuinbouw en datacenters voorrang krijgen. En dat terwijl er in de eigen gelederen al sprake is van grondhonger, 

vinden ze. Ze denken dat ze door regels opgesloten raken en dat er straks voor hun geen meter betaalbare grond meer 

over is. 

De bijeenkomsten zijn georganiseerd nadat de gemeenteraad in juni van dit jaar besloot dat er te weinig met de 

bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden overlegd was over het plan. Ook de grootte van het gebied, waar 

ruimte zou zijn voor grootschalige glastuinbouw en datacenters, werd terug gebracht van 2.500 naar 750 hectare. 

Veel van de deelnemers vanmiddag maken zich zorgen over de Wieringermeer. Volgens sommigen is het in de laatste 

dertig jaar sterk veranderd en begint het meer op een industriegebied te lijken. Veel mensen storen zich aan de 

lichtvervuiling van de kassen, maar ook aan het rode licht van de nieuwe windmolens in het gebied. 

Aanwezigen vonden ook dat er beter gekeken moet worden naar woningbouw, openbaar vervoer en natuur. Als 

oplossing werd bijvoorbeeld aangedragen dat het Amstelmeerkanaal zou kunnen worden gebruikt voor natuur. Maar ook 

de ongebruikte ruimte rond windmolens zou een plek kunnen zijn om meer biodiversiteit te creëren. 

Vanuit de agrarische hoek wordt met veel scepsis naar de bijeenkomsten gekeken.  Sommigen denken dat de sessie nu 

puur voor de vorm georganiseerd zijn en dat hiermee het vakje "draagvlak" afgekruist kan worden. De belangrijkste 

boodschap die zij meegaven vanmiddag aan de plannenmakers: "Zet ons niet op slot".  

Alle opmerkingen worden verzameld door een adviesbureau. Die gaan er mee aan de slag en komen met een nieuw 

advies voor de gemeente . Op 21 januari wordt er een nieuwe bijeenkomst georganiseerd voor belanghebbenden. 

Uiteindelijk moet de gemeenteraad een besluit nemen over het Gebiedsplan Wieringermeer. 

 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/260333/boeren-in-actie-tegen-gebiedsplan-wieringermeer-wij-hebben-er-geen-vertrouwen-in
https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/inloopbijeenkomst-over-advies-concept-gebiedsplan-wieringermeer
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/258147/boeren-wieringermeer-tijdens-nieuwe-gespreksronde-over-gebiedsplan-zet-ons-niet-op-slot


Boeren Wieringermeer maken zich zorgen over mogelijke uitbreiding Agriport 

26 april 2019, 

Het nieuwe gebiedsplan voor Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon kan het aantal beschikbare landbouwgrond 

aldaar flink terugdringen. Belangengroep LTO Noord maakt zich zorgen over de toekomst van de boeren in de regio. 

Het gebiedsplan voor de regio heeft een ruimte van ongeveer 7.000 voetbalvelden aangeduid als Agri++, een uitbreiding 

op het al bestaande datacenter Agriport. Dit gebied is nu nog landbouwgrond, maar kan in de toekomst vol komen te 

staan met meer datacentra en kassen. 

Steeds dichterbij 

"Het komt steeds dichterbij", vertelt boer Leo Sturm, die vlak buiten Agri++ zit. "En de boeren die uitgekocht zijn door 

Agriport en die toch in dit gebied willen blijven, geven zo'n enorme druk op de grondmarkt. Daardoor wordt het voor ons 

als blijvers bijna onmogelijk om nog grond te bemachtigen." 

En dat is een probleem, stelt LTO Noord. De belangengroep heeft daarom de uitzonderlijke stap genomen om alvast een 

voorbeeldbrief te schrijven, waarmee boeren aanmerkingen kunnen maken op het plan. Het nieuwe gebiedsplan heeft 

zes weken ter inzage gelegen en vandaag was de laatste dag om een reactie in te dienen. Voor een boer is het 

noodzakelijk om uit te breiden, zo stellen de boeren. 

"Normaal moet je in je agrarische bestaan je bedrijf met de helft kunnen vergroten", vertelt Erik van Essen van LTO 

Noord, en tevens zelf ook argrariër. "Het wordt die jongens nu steeds moeilijker gemaakt. Het is al een hele strijd om 

datgene wat je hebt in stand te houden." 

"Stilstand is achteruitgang", vertelt boer Leo, die zijn boerenbedrijf nog samen met zijn vader runt. "Maar groei wordt 

eigenlijk niet mogelijk meer, dus daardoor boer je op een gegeven moment toch achteruit." 

De gemeente Hollands Kroon is één van de opstellers van het gebiedsplan, zij konden vandaag niet reageren. 

 

 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/244797/boeren-wieringmeer-maken-zich-zorgen-door-mogelijke-uitbreiding-agriport-je-boert-achteruit

