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Landelijk Noord
ruziet over vreemd volk

Angela Hoeve van de
Stadshoeve in Zunder-
dorp heeft het druk van-
daag. Groep 3 van de
Amstelmeerschool is net

terug van een rondje koeien kijken,
haar twee stagiairs van een vmbo-
school uit Noord zijn klaar met mest
ruimen, en er heeft zich net een
buurtbewoner aangemeld als vrij-
williger. En dan moeten vandaag
ook nog voorbereidingen getroffen
worden voor de bewoners die van-
avond willen ‘bourgondineren’
(Bourgondisch dineren op het plat-
teland) in de hooischuur.

Hoeve vertelt hoe het idee voor een
recreatief centrum zes jaar geleden
geboren werd op de Stadshoeve:
“Mijn man en ik waren toen al een

jaar of vijf bezig met onze boerderij
en verbaasden ons over het gebrek
aan horecagelegenheden in lande-
lijk Noord. Er zijn hier ontzettend
veel bezoekers voor wie we niks
doen.” Waterlanders zouden zich
volgens Hoeve ‘dood moeten scha-

men’: “Dit is zo’n mooi gebied, maar
we zijn zo ongastvrij. We willen er
wel wonen met zijn allen, maar be-
zoekers zijn niet welkom. Waarom
alles voor onszelf houden?”

En dus maakte ze samen met vijf an-
dere Zunderdorpers een plan voor
een bedrijf voor ‘recreatie, horeca
en educatie in landelijke sfeer’:
Poort van Waterland. De bouwaan-
vraag is afgelopen zomer inge-
diend, en de initiatiefnemers hopen
volgend jaar te kunnen bouwen op
de drie hectare braakliggend terrein
naast de Waterlandse Golf Club, net
boven de A10. Daar moet dan over
twee jaar een luxevariant op de
Stadshoeve komen, een ‘entree’
naar Waterland, inclusief kinder-
boerderij, authentieke molen, café-
restaurant en parkeergelegenheid
voor 166 auto’s.

Niet alleen de Poort zelf zal profi-
teren van de bezoekers, ook de boe-
ren en ondernemers daaromheen

zullen volgens mede-initiatiefne-
mer Henk Hagedoorn een graantje
meepikken. Zo’n twintig bedrijven
hebben hun medewerking al toege-
zegd: “Ze bepalen zelf hoe ze deel-
nemen. De een biedt overnachting,
de ander ontvangt mensen op de
boerderij.” Ook zijn er plannen voor
een markt waar boeren uit de omge-
ving hun streekproducten kwijt
kunnen. 

De vier miljoen euro die in het pro-
ject geïnvesteerd wordt, bestaat
voor een groot deel uit eigen geld,
tien procent wordt gevormd door
subsidies en de rest is afkomstig
van particuliere investeerders zoals
banken en een woningbouwvereni-
ging. 

Dat gekozen is voor een commer-
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Tussen de schapen in het weiland van de stadshoeve: een ervaring die je moet delen met anderen, vinden de mensen achter Poort van Waterland.

‘We zijn zo ongastvrij,
waarom alles voor 
onszelf houden?’
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