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Het landschap is een uiting van de 

behoeften van de maatschappij. 

Een veranderende maatschappij vraagt 

om een transformatie van het landschap. 

Of ontwikkelingen wel of niet plaats 

vinden is geen discussiepunt, het gaat om 

de wijze waarop, de mate waarin en de 

vormgeving ervan. 

Identiteit is daarbij de sleutel.

Als behoud van de verschijningsvorm van 

een landschap gewenst is, zijn nauwelijks 

ontwikkelingen mogelijk.

Als behoud van de identiteit van 

een landschap gewenst, is zijn altijd 

ontwikkelingen mogelijk.

Het sturen van ruimtelijke ontwikkelingen 

vanuit identiteit leidt tot meer 

differentiatie en tegelijk ook tot grotere 

samenhang. 

De verschillen tussen landschappen 

worden groter, de landschappen zelf 

vormen sterkere eenheden.
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Voorwoord

‘De’  identiteit van de provincie bestaat niet. 
Wel is het mogelijk om op zoek te gaan naar 
de unieke kenmerken van de verschillende 
gebieden in Noord-Holland. Belangrijk, om 
te voorkomen dat die kwaliteiten ongemerkt 
zouden verdwijnen. Maar misschien nog 
interessanter: op welke wijze kunnen huidige 
landschappelijke en cultuurhistorische 
kwaliteiten toekomstige ontwikkelingen 
inspireren? 

In 2001 is er een dergelijke verkenning 
gemaakt voor het gebied van het streekplan 
Noord-Holland Zuid. De resultaten van dat 
onderzoek zijn gebruikt als bouwstenen voor 
het Streekplan Noord-Holland Zuid.

In 2002 is gestart met het opstellen van het 
Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord. 
Een beeld, waarin geschetst wordt hoe dit 
deel van de provincie zich ruimtelijk kan 
of zal ontwikkelen. Cultuurhistorie gaat 
een steeds belangrijkere rol spelen in de 
ruimtelijke ordening. Daarom heeft de afdeling 
Zorg, Welzijn en Cultuur het adviesbureau 
la4sale de opdracht gegeven opnieuw te 
onderzoeken hoe ingespeeld kan worden op 
deze nieuwe ontwikkeling. De vraag was 
hoe landschappelijke en cultuurhistorische 
kwaliteiten, het “gebiedseigene”, een sturende 
rol kunnen spelen in de ruimtelijke ordening.

Het resultaat van dat onderzoek ligt nu voor 
u. De aanbevelingen die worden gedaan geven 
op z’n minst reden tot overdenking. Enkele 
aanbevelingen kunnen zelfs revolutionair 
genoemd worden. 

Het onderzoek weerspiegelt nog geen 
provinciaal standpunt, maar laat wel zien 
op welke wijze bestaande cultuurhistorische 
waarden een gebiedsgerichte ontwikkeling 
kunnen sturen. Dit alles met de bedoeling om 
op een creatieve en zorgvuldige manier verder 
vorm te geven aan de toekomst van Noord-
Holland Noord.

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie toe.

Mei 2003

drs. Joki Harms
Hoofd Afdeling Zorg, Welzijn en Cultuur



Van Dale:

Identiteit - eenheid van wezen, 
dat wat eigen is aan een persoon

Eenheid - de eigenschap van 
een samenhangend geheel te vormen

Wezen - het essentiële, 
wat iemand of iets maakt tot wat het is

Zoeken naar identiteit is een zoektocht 
naar eenheid, samenhang en essentie
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Inleiding

Achtergrond
La4sale heeft in de eerste helft van 2001 voor de 
provincie een onderzoek gedaan naar de landschap-
pelijke identiteit van Noord-Holland Zuid. In dit on-
derzoek werden bruikbare handvatten voor ontwik-
keling geboden die als input konden dienen voor 
het nieuwe streekplan voor dit gebied.
Een jaar later is de provincie gestart met het traject 
voor een ontwikkelingsbeeld voor de andere helft 
van haar grondgebied, Noord-Holland Noord. In dit 
proces wilde zij eveneens de identiteit van het land-
schap als drager van ontwikkelingen onderzoeken 
en inzetten. Ons is daarom gevraagd eenzelfde on-
derzoek te doen voor Noord-Holland Noord als des-
tijds voor Noord-Holland Zuid. De twee onderzoe-
ken samen met de eigen Cultuurhistorische Regiopro-
fielen bieden de provincie een compleet instrument 
voor ontwikkeling van haar totale grondgebied 
vanuit het landschap en de cultuurhistorie.

De identiteit van een landschap bestaat eruit dat 
verschillende kenmerken samen een herkenbare 
eenheid vormen. Soms zit die herkenbaarheid in 
ruimtelijk zichtbare kenmerken, soms in culturele of 
historische kenmerken en vaak in allebei. Het gaat 
erom de essentie van een gebied te vinden. Daar zijn 
we in eerste instantie letterlijk naar op zoek gegaan. 
We hebben Noord-Holland Noord van noord naar 
zuid, van oost naar west doorkruist,  eindeloos fo-
to’s gemaakt en onze indrukken vergeleken met de 
kaart. 
We troffen een gebied aan met een rijk verleden, 
met koppige en meer meegaande identiteiten, en 
zeker met volop ontwikkelingsmogelijkheden. Die 
essentie hebben we werkbaar gemaakt, met het 
doel richting te geven aan ontwikkelingen, zodat 
die een bijdrage zullen leveren aan de identiteit en 
de samenhang. Daarmee kan de identiteit ook zelf 
veranderen, maar geleidelijk en met behoud en zelfs 
toename van tijdsdiepte. 

Opzet
We hebben het identiteitsonderzoek voor Noord-Hol-
land Noord op een vergelijkbare manier aangepakt als 
dat voor Noord-Holland Zuid. In dit onderzoek is ons 
ook gevraagd de mogelijke rol van archeologie in de 
identiteit te bekijken. We hebben de strategische inzet-
baarheid van archeologie proberen te benoemen als zij 
een deel uitmaakt of kan uitmaken van de identiteit. 
Dit heeft geresulteerd in een aspectkaart van tijds-
diepte en een specifieke ontwikkelingsstrategie voor 
de reconstructie van verloren identiteiten. 
Het onderzoeken van het stedelijk gebied was geen 
onderdeel van de opgave. Door de fundamentele 
ruimtelijke en dynamische verschillen tussen land-
schap en stad zijn stedelijke en landschappelijke 
identiteit niet met hetzelfde instrument te meten. Het 
blootleggen van de identiteit van stedelijk gebied 
vraagt om een onderzoek op een ander schaalniveau 
en op andere  aspecten. 

Het identiteitsonderzoek voor Noord-Holland Noord 
werd in een vroeg stadium van het streekplanproces 
uitgevoerd. Dit bood de kans om identiteit als instru-
ment in de basis in te zetten bij de concrete vormge-
ving van het streekplan en de inhoudelijke keuzes die 
daarbij gemaakt moeten worden. 
Identiteitsvorming is een proces van tientallen tot 
soms zelfs honderden jaren. Landschappelijke identi-
teit wordt niet gevormd of drastisch veranderd in de 
relatief korte looptijd van een streekplan. Het ‘identi-
teitsinstrument’ gaat in potentie dus veel langer mee. 
Daarom is het belangrijk dat dit instrument politiek 
ongeladen is en losstaat van een (snel verouderend) 
concreet programma.
In dit onderzoek omschrijven en verbeelden we de 
bestaande identiteit(en) van de regio. Van daaruit bie-
den we aanknopingspunten voor de lokalisering en 
vormgeving van  ontwikkelingen. Of ontwikkelingen 
moeten plaats vinden staat los van dit onderzoek.
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Leeswijzer

Identiteit moet vertaald kunnen worden naar 
bruikbare instrumenten voor ruimtelijke ont-
wikkeling. We bieden daarvoor in dit boek 
handvatten op drie niveaus.

• Identititeitsaspecten 
• Identiteitstype
• Identiteitseenheid

In deel 1 onderscheiden we verschillende 
identiteitsbepalende aspecten die we op regi-
onale schaal in themakaarten vatten. 

In deel 2 kijken we naar Noord-Holland 
Noord als geheel en onderscheiden we typen 
van identiteit met elk een eigen ontwikke-
lingsstrategie.

In deel 3 zoomen we in op de afzonderlijke 
eenheden door zowel de bestaande situatie 
te beschrijven als ook lijnen naar de toekomst 
uit te zetten. 

Het geheel zet het inzicht op lokale schaal in 
het verband van het overzicht op regionale 
schaal.
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Noord-Holland Noord - paarden in plaats van koeien ‘kleuren’ het landschap
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Gebied 
Ontwikkelingsbeeld
Noord-Holland Noord
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Identiteitsaspecten
De identiteit van een landschap wordt 
‘gemeten’ in de aspecten schaal, dynamiek, 
korrel,  welstand, tijdsdiepte en netwerk. Door 
deze aspecten op kaart te zetten voor heel 
Noord-Holland Noord kunnen de verschillende 
gebieden met elkaar worden vergeleken en 
kunnen de mogelijkheden van elk gebied ook in 
het verband van de hele regio worden gezien. 
De kaarten bieden handvatten voor het 
zorgvuldig plannen van uiteenlopend 
programma op regionale schaal. De kaarten 
werken als ‘zeef’ om te bepalen in welk gebied 
een ontwikkeling binnen de identiteit past.

Identiteitstypen 
Op basis van hun oorsprong, leeftijd en staat 
kunnen verschillende typen identiteiten 
worden onderscheiden. Sommige identiteiten 
zijn gesetteld en bijna uitbewogen, andere zijn 
levendig en volop in ontwikkeling. Sommige 
identiteiten zijn stokoud en bijna al verloren, ze 
liggen voornamelijk in de historie, andere zijn 
piepjong en moeten nog ontwikkeld worden, ze 
hebben de toekomst voor zich. 
De gebieden binnen een type identiteit hebben 
een gelijke cultuur en cultuurhistorie van 
ontwikkeling en komen sterk overeen in de 
sfeer van het landschap en het gebruik. Er zijn 
heuvelachtige en beboste gebieden, (natuurlijk) 
gegroeid langs kronkelige paden en kreken, 
maar ook platte en open gebieden, planmatig 
ontworpen volgens een duidelijk herkenbaar 
strak en modern patroon. Er zijn gebieden 
waar de sfeer wordt bepaald door productie en 
bedrijvigheid en gebieden waar de sfeer vooral 
wordt bepaald door behoudzucht van rijke 
natuurwaarde of ruimtelijke compositie. 
Per type identiteit is een specifieke strategie van 
ontwikkelen toepasselijk.

Identiteitsinstrumenten

Identiteitseenheden
Een gebied dat ruimtelijk en cultuurhistorisch 
een herkenbare samenhang vertoont, vormt 
een identiteitseenheid; een ruimtelijk te 
onderscheiden landschap met een eigen 
essentie. In Noord-Holland Noord worden 
19 eenheden van identiteit onderscheiden. 
Per gebied wordt beschreven en verbeeld 
welke structuren en functies de bestaande 
identiteit dragen en hoe ze zich ruimtelijke 
manifesteren, maar ook welke (nieuwe) functies 
en ontwikkelingen die identiteit in de toekomst 
kunnen versterken en welke ruimtelijke 
voorwaarden daarbij kunnen gelden. 
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In de ruimtelijke planning wordt het landschap 
doorgaans verdeeld in ‘kleinschalig’ en 
‘grootschalig’. De Schaalkaart laat zien dat het 
landschap veel genuanceerder is: er bestaan 
belangrijke tussenliggende schalen die een 
wezenlijk aspect vormen van de identiteit. 
Schaal is niet synoniem met openheid; een 
zeer open landschap kan een gelijke schaal 
hebben als een zeer dicht landschap. Schaal 
wordt bepaald door de maat van het ruimtelijk 
patroon dat de identiteit van het landschap 
draagt. 

In veel gevallen is de schaal binnen een 
landschappelijke eenheid gelijk, maar waar 
dat niet (meer) zo is, kan het vaststellen van 
een schaal voor ontwikkeling de eenheid in 
identiteit onderbouwen of herstellen. 
Het bevrijdende van de Schaalkaart als 
sturingsinstrument is dat er gebieden blijken 
te zijn waar grootschalige en zelfs zeer 
grootschalige ontwikkelingen, die meestal 
worden gezien als bedreiging van een 
landschap, juist gepast en zelfs gewenst zijn.

Schaal



Zeer grote schaal Grote schaal Middelgrote schaal Kleine schaal Zeer kleine schaal
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Dynamiek wordt hier gemeten naar het aantal 
ruimtelijke veranderingen dat een gebied 
doormaakt binnen een bepaalde tijd plus de 
mate waarin dat gebeurt. Een gebied met 
zeer hoge dynamiek zal in korte tijd vaak en 
drastisch veranderen, een gebied met lage 
dynamiek over een lange periode weinig en 
geleidelijk. Een laagdynamisch gebied heeft 
daarom bijvoorbeeld vaak meer historische 
kenmerken dan een zeer hoogdynamisch 
gebied. De Dynamiekkaart laat zien dat er 
gebieden zijn waar snelle ontwikkelingen 
bijdragen aan de identiteit en dat er gebieden 
zijn waar stilstand vooruitgang is.

Dynamiek zegt op zich niets over de 
mogelijkheden tot verandering. Een gebied met 
lage dynamiek kan toch een grote capaciteit 
hebben om te veranderen, alleen niet snel. Door 
een dynamiek te bepalen voor een eenheid, 
kan de snelheid waarmee en de mate waarin 
ontwikkelingen plaatsvinden worden gestuurd. 
Impliciet maakt dat een bewuste keuze mogelijk 
tussen groei en planmatige ontwikkeling. 

Dynamiek
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Zeer hoge dynamiek
Zeer veel veranderingen in 
korte tijd 
(<15 jr)
abrupte ontwikkelingen

Hoge dynamiek
Veel veranderingen gedurende 
een langere periode 
(<30 jr)
snelle ontwikkelingen

Middelhoge dynamiek
Weinig veranderingen gedu-
rende een langere periode 
(<30 jr)
gecontroleerde groei

Lage dynamiek
Weinig veranderingen gedu-
rende een zeer lange periode 
(<50 jr)
langzame groei

Zeer lage dynamiek
Zeer weinig veranderingen ge-
durende een zeer lange periode 
(<50 jr)
nauwelijks groei



Korrel 

Bebouwing is sterk bepalend voor de identiteit 
van een landschap. Belangrijk daarin is niet al-
leen het gebouwde, maar ook de bijbehorende 
buitenruimte, de groene voet. De forse stolpen 
die de ‘skyline’ van Noord-Holland Noord 
domineren zijn identiteitsbepalend, maar ook 
de erven met hun grote bomen. Het samen-
hangende geheel van het gebouwde en de 
groene voet noemen we de korrel. Om nieuwe 
bebouwing een bijdrage te laten vormen aan de 
identiteit is het belangrijk inzicht te hebben in 
de verschillende kenmerken van de korrels, de 
grootte en de typen, en hoe de korrels onderling 
samenhangen, hun menging en hun spreidings-
structuur. 

Korrelgrootte 
De grootte van de korrel vormt een belangrijk 
aspect in de identiteit van een landschap. De 
korrelgrootte wordt gemeten naar het volume 
van het gebouwde. Er worden vier categorieën 
onderscheiden. De korrelgrootte kaart geeft 
inzicht in waar welke volumes in de identiteit 
passen.
De kleine korrel komt in aantal het meest voor. 
Het is het kleine vrijstaande huis met tuin dat 
bijna nergens hoger is dan twee verdiepingen. 
De middelgrote korrels zijn landgoederen en boer-
derijen. Door hun formaat en door hun vaak uit-
gesproken vorm zijn dit gebouwen die een grote 
rol spelen in de verschijningsvorm. De overal 
aanwezige boerderijen zijn met hun stolpdaken 
de iconen van de regio. Het zijn bovendien de 
middelgrote korrels met hun boerenerven en 
landgoedparken die het landschap groen ma-
ken. De grote korrel komt niet in alle gebieden 
voor. Hij wordt gevormd door kassen, grote lan-
delijke schuren of vrijstaande bedrijfshallen. De 
groene voet ontbreekt vaak of is minder nadruk-
kelijk ruimtelijk verbonden met het gebouw, zo-
als bijvoorbeeld het land dat vanuit het bedrijf 
bewerkt wordt. 
De zeer grote korrel is een supergebouw dat bijna 
alleen voor komt in industriegebieden, in ha-
vens en op vliegvelden. De zeer grote korrel is 
een zeldzaamheid in heel Nederland. In Noord-
Holland Noord komt hij alleen voor aan het 
Noordhollandsch Kanaal bij Den Helder.  16



Zeer grote korrel        Grote korrel Middelgrote korrel Kleine korrel

De twee belangrijkste korrels: de kleine en de middelgrote
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Korreltype
Het type korrel bepaalt sterk de sfeer en de ver-
schijningsvorm van het landschap. Zowel de 
boerenkorrel als het landgoed zijn middelgroot, 
maar hun gebouw en hun groene voet hebben 
een andere allure en geven een andere kleur aan 
het landschap. 

Er worden op basis van stijl en esthetische ambi-
tie drie categorieën onderscheiden.
Het regiospecifieke type: gemeenschappelijk-
heid in stijlkenmerken, meestal regiogebonden.
Het eclectische type: grote variëteit in architec-
tonische stijlen met altijd een hoge esthetische 
ambitie. 
Het onnadrukkelijke type: geen herkenbare stijl 
of esthetische ambitie, catalogus of aannemers-
woning.

1 Kleine korrel - onnadrukkelijk type
Deze meest voorkomende kleine bebouwings-
korrel in Noord-Holland Noord is niet meer 
dan een huis met een begane grondverdieping 
en een dak. Het bouwvolume is kleiner dan de 
gangbare woningen in uitbreidingswijken, maar 
de groene voet is groter. In schaal en verhoudin-
gen consistent maar in verschijning bijzonder 
gevarieerd. 

2 De kleine korrel - regiospecifiek type
Dit is het specifieke Noord-Hollandse huis. 
Het heeft dezelfde schaal en maatverhoudin-
gen als het onnadrukkelijk type maar heeft een 
bijzondere  ambachtelijke afwerking en sterke 
gemeenschappelijke kenmerken. Een zadeldak 
met mooie witte gedecoreerde daklijsten en een 
voornamelijk houten gevel, meestal (Zaans) 
groen. Het komt overal voor maar is slechts in 
enkele gebieden dominant.

3 De kleine korrel - eclectisch type
Dit is de rijkere versie van de kleine korrel, 
vrijstaande huizen met een luxe uitstraling. Dit 
type komt in maat overeen met de gangbare Ne-
derlandse vrijstaande woningen en is vaak zelfs 
groter. De architectonische variëteit is groot. 

4 De kleinste korrel - regiospecifiek type
Een bijzonder(e) kleine korrel is het houten 
strandhuisje. Zomers in rijen opgesteld langs de 
zee. Het is een tijdelijke korrel, een zomerhuisje. 
Net zo klein is de schapenboet, een schuurtje 
met rietendak, typisch voor Texel. 

type 1

type 2

type 3     

type 4     
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5 De middelgrote korrel - regiospecifiek
De meest voorkomende middelgrote korrel is 
de boerderij. In Noord-Holland Noord is dat 
nagenoeg overal de traditionele stolp; schuur en 
woonhuis verenigd in één piramidevormig vo-
lume. In de Wieringermeer staat een ander type, 
speciaal ontworpen voor dit landschap. Het 
bestaat uit een ensemble van een of meerdere 
grote schuren met een apart woonhuis, gevat in 
een groene kamer. Dit type valt, net als de stolp 
vooral, op door zijn dak, in dit geval groot lang 
en helder oranje.
In Wieringen komen verschillende traditionele 
vormen boerderijen door elkaar voor. Er is zelfs 
een specifiek Wieringertype boerderij.
  
6 De middelgrote korrel - eclectisch
Landgoederen met een groot groen erf en statige 
hofsteden zijn ook middelgrote korrels. Deze 
landgoederen zijn bijna allemaal verdwenen. In 
Anna Paulowna en de binnenduinrand komt 
de eclectische middelgrote korrel nog wel voor. 
Hier zijn vaak nieuwe woonhuizen met volumes 
als die van de Landhuizen . Deze korrel heeft 
een hoge en gevarieerde architectuur.

7 De grote korrel - onnadrukkelijk
Er zijn twee types grote korrel in Noord-Holland 
Noord;
de kas en de bedrijfsloods of -schuur. Van beide 
types is de architectuur efficiënt en goedkoop, 
volledig toegesneden op de functie ervan. In te-
genstelling tot het ambachtelijke karakter van de 
traditionele boerderijen hebben de grote korrels 
bijna zonder uitzondering een utilitair karakter. 
Ze zijn gebouwd van glas en staal, kennen een 
grote herhaling van standaard elementen die zo-
veel mogelijk geprefabriceerd zijn. 

type 5     

type 6     

type 7     
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Korrelentree
De wijze waarop een gebouw benaderd en bin-
nengegaan kan worden is mede bepalend voor 
de manier waarop het beleefd wordt. In het 
landelijk gebied van Noord-Holland Noord zijn 
bijna alle gebouwen op een indirecte manier 
langs de zijgevel of via de zijkant van de kavel 
ontsloten. Deze manier van ontsluiten schept 
een ontspannen sfeer, men loopt zo even bij de 
buren binnen. Monumentale boerderijen hebben 
vaak wel een ‘schijn’ entree aan de voorkant van 
het woonhuis die bijna nooit wordt gebruikt, 
er loopt vaak niet eens een pad naartoe. De in-
formele zij-entree is typisch voor het landelijke, 
gebied. 

De weinige landgoederen in Noord-Holland 
Noord hebben altijd een formele entree aan de 
voorkant, die met trappen en een oprijlaan flink 
wordt benadrukt. De landgoedeigenaar stond in 
hiërarchie boven de boeren en dat moest gezien. 
Hier werd de relatie met de omgeving gelegd 
door lange zichtassen, waarmee de bewoner 
vanuit z’n huis over z’n land kon uitkijken. 

In ‘verburgelijkte’ gebieden komt een voor-en-
tree het meest voor. Er ontstaat meer afstand 
tussen bewoner en omgeving. Er heerst een 
minder landelijke sfeer.
De  relatie tussen de woning en de omgeving 
verdwijnt helemaal bij het appartementsge-
bouw. Hier  scheidt een interne ontsluiting de 
woningentree van de straat.  

Het contact tussen woning en landschap via het 
entree is een onderdeel van de identiteit van het 
landelijk wonen in Noord-Holland Noord. De 
informele zij-ontsluiting en de formele zichtas-
entree dragen bij aan de landelijke identiteit. 
De frontale ontsluiting valt meer binnen de 
identiteit van stedelijke gebieden. 

formele-entree

voor-entree

zij-entree



Buitenlui landschap

Boeren landschap

Burger landschap

Korrelmenging 
Overal in Noord-Holland Noord komen de 
kleine en de middelgrote korrel, het huis en 
de boerderij, naast elkaar voor. De verhouding 
tussen de twee bepaalt sterk de sfeer van een 
landschap. Aan de hand van de korrelmenging 
onderscheiden we drie landschapssferen:

• boeren landschap 
Dit is een landschap waarin de middelgrote en 
kleine korrel in gelijke mate voorkomen. Omdat 
de boerderijen in Noord-Holland Noord een 
stuk groter zijn dan de huizen, domineren ze 
het landschapsbeeld. De Wieringermeer en de 
Schermer zijn hier een voorbeeld van.
• burger landschap 
Sommige landelijke gebieden hebben naar 
verhouding veel meer kleine dan middelgrote 
korrels, veel meer huizen dan boerderijen. 
De sfeer is daardoor duidelijk burgerlijk. 
De binnenduinrand en het oosten van 
Westfriesland zijn er voorbeelden van.
• buitenlui  landschap 
De meest gangbare verhouding is die waar er 
ruwweg drie kleine korrels op een middelgrote 
zijn. Hier bepalen de huizen en de boerderijen 
samen het beeld. De Haze- en Zijpepolder en 
de romantische dorpen van Westfriesland zijn 
hiervan een voorbeeld.

De middelgrote korrel speelt een cruciale rol in 
de landschapssfeer, met het expressieve volume 
en vooral de grote boomrijke groene voet. De 
middelgrote korrel is nu vooral gekoppeld aan 
de boerderij. Als de agrarische stand verder 
terug treedt zal bij nieuwbouw de mengver-
houding steeds meer in de richting van het 
kleine huis gaan liggen. De landschapssfeer zal 
burgelijker en minder ruraal worden.  Het is 
nodig na te de denken over hoe de rijke men-
ging behouden kan blijven door de middelgrote 
korrel te blijven bouwen. Dat gebeurt nu alleen 
in letterlijke kopieën van de stolp. In plaats van 
kopiëren is het ontwikkelen en bouwen van 
een nieuw middelgroot ruraal type vanuit de 
identiteit wenselijk.
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Kleine korrel eclectisch, voor-entree

Kleine korrel onnadrukkelijk, voor- en zij-entree

Kleine korrel regiospecifiekKleine korrel regiospecifiek, zij-entreeKleine korrel regiospecifiek, zij-entree

Kleine korrel eclectisch, zij-entree   Kleine korrel eclectisch, zij-entree 

Kleine korrel onnadrukkelijk, voor- en zij-entree Kleine korrel onnadrukkelijk, zij-entree
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Middelgrote korrel regiospecifiek,  zij- en schijn-entree 

Middelgrote korrel nieuwbouw regiospecifiek, voor-entree

Middelgrote korrel eclectisch, formele zij-entree

Middelgrote korrel eclectisch, formele voor-entree

Middelgrote korrel regiospecifiek,  zij-entree

Middelgrote korrel nieuwbouw regiospecifiek, voor-entree

Middelgrote korrel eclectisch, schijn voor-entree

Middelgrote korrel eclectisch, formele voor-entree

Middelgrote korrel regiospecifiek, zij-entree



Een belangrijk aspect is de spreiding van korrels 
ten opzichte van elkaar. Of het individuele korrels 
in een losse structuur zijn of dat ze samen een 
collectief geheel vormen is bepalend voor de 
identiteit. Inzicht in de structuur van spreiding 
geeft richting aan de ontwikkeling van nieuwe 
korrels. 
Dorpen en losse korrels
De polders in Noord-Holland Noord zijn ontwor-
pen  als productielandschappen. Boerenkorrels 
staan als individuele objecten langs de landschap-
pelijke structuren. De dorpen met meest woonhui-
zen zijn vaak ontworpen langs een hoofdlijn of as.
Linten en puisten
In het oude land zijn dijken en wegen met oor-
spronkelijk meest boerenkorrels in de loop der 
tijd verdicht met woonhuizen en tot lintdorpen 
geëvolueerd. De linten vormen ellenlange ruimte-
lijke lijnen in het landschap. De verstedelijking en 
dorpsuitbreidingen uit de twintigste eeuw hebben 
dit patroon niet gevolgd. Er zijn ‘puisten’ ont-
staan, wijken die geen ruimtelijke relatie met de 
oude linten hebben, noch met het landschap.
Terpdorpen
Ouder nog dan de dijkdorpen zijn de kleine com-
pacte dorpjes met een spinachtige structuur die op 
natuurlijke of gemaakte terpen zijn ontstaan. 
Mengvormen
Met ruilverkaveling en drooglegging zijn er 
ook meng- en tussenvormen ontstaan, waarbij 
een nieuwe structuur van wegen met losse 
korrels over het historische lintenlandschap is 
heengelegd.
Rurale kolonisatielinten
In de Anna Paulownapolder zijn de oorspronke-
lijke losse-korrellijnen zodanig verdicht dat er een 
nieuwe spreidingsstructuur is ontstaan: rurale 
kolonisatielinten, losser dan een dorp, dichter dan 
losse korrels. Daarmee heeft de Anna Paulowna-
polder binnen Noord-Holland Noord een unieke 
groeipatroon. 
Vlokkenland
Langs de binnenduinrand is naast een zeer lang-
gerekte lintbebouwing een apart patroon ontstaan. 
Ensembles van bebouwing zoals vakantiedorpen, 
psychiatrische ziekenhuizen, landgoederen en 
luxe villawijken die als  losse vlokken over het 
landschap zijn verspreid.

Korrelstructuur
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Dorpen en losse korrels Lintdorpen en puisten Mengvormen Suburbaan boerenland Vlokkenland
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Welstand

Het samenspel tussen de verschillende korrels is 
in hoge mate bepalend voor de identiteit van een 
gebied. Welstandsbeleid kan bij ontwikkeling 
een constructieve rol spelen door individuele 
korrels af te stemmen op de landschappelijke 
kenmerken van bebouwing in het gebied. De 
welstandskaart maakt duidelijk in welke mate 
welstandsbeleid ingezet zou moeten worden om 
per gebied te sturen op samenhang in identiteit 
en tegelijk zoveel mogelijk vrij te laten.

Losse welstand hoort bij gebieden waar indivi-
dualiteit en vrijheid van bebouwing onderdeel 
van de identiteit zijn, zoals in de driftige land-
schappen. Bij een losse welstand worden de teu-
gels gevierd. Er zijn minimale eisen.
Basis welstand is van toepassing in met name 
de ontworpen polderlandschappen, waar zowel 
vrijheid als gemeenschappelijkheid onderdeel 
zijn van de identiteit. Deze welstandscategorie 
stuurt op samenhang. Het gaat meer om ruimte-
lijkheid dan om architectuur.
Uitgebreide welstand is van toepassing in 
gebieden waar een sterke gelijkheid in visuele 
kenmerken een essentieel aspect van de identi-
teit vormen, zoals de romantische en verloren 
landschappen. Deze welstandscategorie heeft 
een (beeld)consoliderend doel: bestaande visuele 
kenmerken behouden en (bijna) verloren ken-
merken restaureren of zelfs reconstrueren. Dat 
betekent dat alle nieuwbouw moet voldoen aan 
uitgebreide architectuureisen.
Uitzonderlijke welstand geldt voor gebieden 
waar bijzondere kenmerken van bebouwing een 
grote rol moeten spelen in de identiteit, maar 
waar bestaande  kenmerken niet zomaar kun-
nen worden toegepast of nog niet aanwezig zijn. 
Dit zijn gebieden die in hun geheel van karakter 
kunnen veranderen, zoals de amuselandschap-
pen, gebieden waar een totaalontwerp gewenst 
is, zoals de Wieringermeer, of natuurlijke land-
schappen, zoals de duinen. De uitzonderlijke 
welstand moet zeer specifieke criteria stellen en 
vanuit de identiteit sturen op een nieuw te ont-
wikkelen typologie en beeldkwaliteit. 

26



Losse welstand Basiswelstand Uitgebreide welstand Uitzonderlijke welstand

losse welstandlosse welstand

WELSTANDWELSTAND

uitzonderlijkuitzonderlijk

WELSTANDWELSTAND

uitgebreide welstanduitgebreide welstand

WELSTANDWELSTAND

basis welstandbasis welstand

WELSTANDWELSTAND
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Landschappen kunnen een verschillende 
gelaagdheid in de tijd hebben, zowel in 
fysiek als in belevings ‘erfgoed’. Hoe meer 
sporen er van de verschillende tijden te 
vinden zijn (en die kunnen ook onder de 
grond gevonden worden) hoe sterker de 
gelaagdheid van een landschap en hoe groter 
de tijdsdiepte. Een grotere tijdsdiepte heeft ook 
een dieper gewortelde identiteit, die daarmee 
draagkrachtiger is. Tijdsdiepte kan per definitie 
niet snel ‘gemaakt’ worden, maar alleen over 
(zeer) langere perioden ontstaan.

In gebieden met een historische, sterke 
gelaagdheid, moet zorgvuldiger te werk 
worden gegaan. Ontwikkelingen moeten als 
het ware transparant zijn en de vroegere lagen 
niet uitgummen maar zichtbaar laten, waarbij 
het landschap een dunne laag extra krijgt. 
Gebieden die (nog) weinig of geen tijdsdiepte 
hebben, lenen zich ervoor om veel krachtiger 
te transformeren. Met een stevige nieuwe laag 
kan de tijdsdiepte worden vergroot. 

De Tijdsdieptekaart geeft weer welke 
gebieden vanuit de identiteit behoedzamer 
benaderd moeten worden bij veranderingen 
en welke gebieden juist de potentie in zich 
hebben voor dominantere veranderingen. De 
Tijdsdieptekaart schept daarmee een beeld van 
de ontwikkelingscapaciteit van een landschap.

Tijdsdiepte
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Zeer sterk gelaagd Sterk gelaagd Gelaagd Weinig gelaagd Plat
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De netwerksamenleving vraagt om ruimte 
voor flexibiliteit, snelheid, rentabiliteit en 
rationaliteit. Daartegenover moeten in een 
gezond netwerk ook waarden als stabiliteit, 
traagheid en langdurige verbondenheid 
een plek krijgen. Deze waarden zijn niet 
(langer) inherent verbonden aan stedelijke 
respectievelijk landelijke gebieden. Het 
landschap van Noord-Holland Noord voorziet 
in al die waarden, maar op verschillende 
plekken. 

Er worden drie typen gebieden onderscheiden: 
gebieden van rust, ruimte, en verstilling 
(‘pockets of splendid isolation’); gebieden van 
mondiale dynamiek en commercie (‘fields of 
global dynamics’) en gebieden die kenmerken 
van beide combineren (‘connected places’). 

De Netwerkkaart geeft weer hoe het netwerk 
ruimtelijk gestalte krijgt en welke rol de 
verschillende identiteitseenheden spelen in 
het totaal. De functie in het netwerk is geen 
ruimtelijk aspect van identiteit, maar beïnvloedt 
wel in sterke mate de ruimtelijke ontwikkeling 
ervan. Omgekeerd bepaalt de ruimtelijke 
identiteit de mogelijke waarde van de eenheid 
voor het netwerk. 
De drie typen bieden elk verschillende 
maar samen de complete waarden waar de 
netwerksamenleving behoefte aan heeft en 
moeten als zodanig alledrie gekoesterd worden. 
De netwerkkaart kan daarin sturen.
 

Netwerk
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Fields of Global Dynamics Connected Places Pockets of Splendid Isolation
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Natuurlijke - identiteit
Eren

Driftige - identiteit
Stimuleren

Potentie - identiteit
Initiëren

Ontworpen - identiteit
Continueren

Romantische - identiteit
Consolideren

Verloren - identiteit
Reconstrueren

Amuse - identiteit
Articuleren
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Identiteitstype

In Noord-Holland Noord zijn in vergelijking 
met Noord Holland Zuid veel minder extreme 
verschillen in de landschappen waar te nemen. 
In Noord-Holland Zuid liggen de met 
villawijken gevulde uitgestrekte bosgebieden 
van de Heuvelrug, naast de open veengebieden 
met rivieren vol landgoederen en boerderijen, 
ligt het extreem natte en ontoegankelijke 
uitgestrekte Waterland naast Unesco-
monument en lustpolder de Beemster met zijn 
wereldberoemde polderstructuur. 
In Noord-Holland Noord lijken de gebieden 
op het eerste gezicht sterk op elkaar. Het 
is voornamelijk plat boerenlandschap met 
akkerbouwgewassen afgewisseld door 
grasland. De duinen zijn het enige ‘echt andere’ 
landschap. Verschillen zitten meer in de nuance 
besloten, niet in scherpe contrasten.

Toch heeft Noord-Holland Noord een sterke 
eigen identiteitskracht. De inrichting van de 
droogmakerijen springt misschien niet zo in 
het oog als die van de Beemster, maar Noord-
Holland Noord als geheel is wel degelijk hét 
monument van vier eeuwen Nederlandse 
droogmakerijgeschiedenis. Er liggen maar liefst 
zes grote en tien kleine droogmakerijen en in-
polderingen, van de allereerste in Nederland  
tot de op een na laatste. 
Wordt in Noord-Holland Zuid de identiteit 
vooral herkenbaar door het verschil tussen 
de landschappen, in Noord-Holland Noord 
bestaat identiteit vooral ook door het grote 
aantal overeenkomsten dat landschappen 
bindt. 

Identiteitstype
Om die reden is identiteitstype als instrument 
geïntroduceerd. Het identiteitstype brengt 
eenheden met gelijke kenmerken samen, zodat 
er grotere eenheden ontstaan die zich als 
geheel duidelijker onderscheiden. 

Er zijn op basis van oorsprong, leeftijd en 
status zeven typen onderscheiden:

1 Natuurlijke identiteit
2 Driftige identiteit
3 Potentie identiteit
4 Ontworpen identiteit
5 Romantische identiteit
6 Verloren identiteit
7 Amuse identiteit

Ontwikkelingsstrategie
Elk type heeft een bepaalde richting waarin 
de identiteit het beste groeit. Voor elk type 
is daarom een ontwikkelingsstrategie 
geformuleerd die afzonderlijke ontwikkelingen 
in de gewenste richting stuurt. 
De ontwikkelingsstrategieën zijn:

1 Eren
2 Stimuleren
3 Initiëren
4 Continueren
5 Consolideren
6 Reconstrueren
7 Articuleren

De zeven identiteitstypen en hun 
ontwikkelingsstrategieën zijn hieronder elk 
afzonderlijk op kaart gezet en beschreven.
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Identiteit
Dit landschap dankt haar identiteit niet aan 
menselijk ingrijpen, maar aan de afwezigheid 
ervan. Dit maakt dat het landschap onbeheerst 
is, een ruige en ondoordringbare wereld. De 
identiteit wint als de natuur meer vrijheid 
krijgt. In deze landschappen is de mens te gast 
en kan hij zich verwonderen over een dynamiek 
die niet de zijne is. Hoewel het er helemaal niet 
rustig hoeft te zijn brengen landschappen met 
een natuurlijke identiteit wel rust en dat is soms 
een verademing.

Ontwikkelingsstrategie - Eren
Noord-Holland heeft één groot natuurlijk land-
schap en dit moet gekoesterd worden. Laat het 
met rust.

Natuurlijke identiteit
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Identiteit
Een landschap met een driftige identiteit is een 
gebied waar ontwikkelingen gemeenschap-
pelijk hun eigen weg lijken te gaan. Er is geen 
samenbindende structuur, geen dwingende 
historie, men doet om de een of andere reden 
allemaal hetzelfde. En wat men doet verandert 
om de zoveel jaar. De ruimtelijke identiteit 
wordt bepaald door het patroon dat ontstaat uit 
de optelsom van vele individuele initiatieven. 
Een patchwork. Die identiteit is veranderlijk en 
wordt telkens opnieuw gevormd. 
Wat blijft is de culturele identiteit, de driftige 
manier van doen waarop men nieuwe mogelijk-
heden aangrijpt en inzet voor het individueel 
belang. Het collectieve resultaat is ongewis 
maar krachtig.
 
Ontwikkelingsstrategie - Stimuleren
Er is behoefte aan plekken waar ondernemers 
mogen bloeien. Waar geëxperimenteerd kan 
worden en waar men in die zin voorop kan 
lopen. Door in deze gebieden de onderne-
mingszin te stimuleren blijft het landschap zich 
ruimtelijk innoveren. 

Driftige identiteit



Identiteit
Een landschap met een potentie identiteit kan 
meer zijn dan het nu is. Het zijn landschappen 
met een uitzonderlijke krachtige ‘geografische’ 
identiteit. Een identiteit die aanleiding zou kun-
nen zijn voor hele mooie ontwikkelingen maar 
die niet wordt benut. 
In Noord-Holland drijft die identiteit op het 
water: de zee, het IJsselmeer en het Noord-
Hollandsch kanaal. Wateren die inspireren tot 
dromen over fantastische oorden.

Ontwikkelingsstrategie - Initiëren
De ligging van deze landschappen is zo krach-
tig dat ze veel en veel verschillende ontwik-
kelingen kunnen dragen. Die ontwikkelingen 
moeten geïnitieerd worden. Soms is er een 
voorgeschiedenis die richting kan geven, soms 
kunnen voorbeelden daadwerkelijk gevonden 
worden in verre oorden. De inhoud van de 
ontwikkeling moet voortkomen uit een actuele 
vraag, de vormgeving moet de specifieke iden-
titeit ondersteunen door kwaliteit toe te voegen 
en niet te parasiteren.

Potentie identiteit
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Identiteit
Landschappen met een ontworpen identiteit 
zijn een specialiteit van Noord-Holland. De 
droogmakerijen en landaanwinningen zijn 
ontworpen vanuit de functionaliteit. Het rigide 
lijnenspel is vaak aangezet met bomen en be-
plantingen. De bebouwingslocaties zijn met de 
polderstructuur mee ontworpen en versterken 
die structuur. Lange waterassen met erlangs 
gelegen boerderijen met erfbeplantingen geven 
de droogmakerijen een formele dramatiek. Hun 
identiteit komt voort uit de totalitaire ordening. 
Schoonheid is geen issue maar mooi zijn ze wel.

Ontwikkelingsstrategie - Continueren
De droogmakerijen zijn totaalontwerpen. Bij 
ontwikkeling moet de ontworpen structuur van 
de polder uitgangspunt zijn. De identiteit staat 
of valt met het consequent doorzetten van het 
ontwerp over het hele landschap. 
Ontwikkelingen moeten dus dun of dik uitge-
spreid worden over heel het gebied en vanuit 
de grote schaal tot in detail ontworpen worden 
om zo voort te bouwen aan het ‘gesammtkunst-
werk’.

Ontworpen identiteit
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Identiteit
Een romantische identiteit hebben landschap-
pen met een grote sentimentele of nostalgische 
waarde. De landschappen zijn sterk beeldgericht, 
vaak historisch, als van oude landschapsschil-
derijen, ze zijn pittoresk. Het mooi en oud zijn 
(of lijken) is de pijler onder de identiteit van het 
romantisch landschap.

Ontwikkelingsstrategie - Consolideren
Het onderhouden en herstellen en verder 
ontwikkelen van het pittoreske is primair doel. 
Dit betekent zorgvuldig omgaan met erfgoed, 
behoud speelt een grote rol. Toch is in deze 
landschappen ook veel ontwikkelingsruimte te 
vinden, maar juist hier geldt dat ‘de scheidslijn 
tussen historiserende gemakzucht en innovatie 
gebaseerd op traditie’ erg dun is (Tracy Metz). 
Traditioneel bouwen (en dat is dus geen histori-
seren) draagt bij aan de identiteit. Consolideren 
kan daarnaast ook recyclen zijn, het hergebruik 
van bestaand erfgoed. 

Romantische identiteit
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Identiteit
Landschappen met een verloren identiteit hebben 
een zwakke identiteit in het heden maar wel een 
krachtig en tot de verbeelding sprekend verleden.  
Ruimtelijk zijn aan de oppervlakte weinig of geen 
sporen te ontdekken, maar het verleden leeft nog 
in bodemschatten en of sterke verhalen en kan de 
identiteit wel nieuw leven inblazen.

Ontwikkelingsstrategie - Reconstrueren
Het verleden gaat pas dan een rol spelen in de he-
dendaagse identiteit als ze het incident (van eens in 
het jaar naar het museum) overstijgt en deel wordt 
van het dagelijks leven. Daarvoor moet het verleden 
‘gereconstrueerd’ worden op een manier dat men er 
niet omheen kan. Moderne ontwikkelingen moeten 
gemotiveerd worden vanuit logische en bruikbare 
tradities uit het verleden en aanhaken op de aan-
wezige tijdsdiepte. Archeologie kan daarin een rol 
spelen. Niet letterlijk, maar in vertaling. Deze verta-
ling vereist uiterste terughoudendheid en genuan-
ceerdheid, want voor je het weet is het kitsch. Het 
populaire ‘re-enactment’ (acteurs in berenvellen in 
nagebouwde decors...) maakt van het meest authen-
tieke onbedoeld de platste nep. Vertaling vraagt niet 
alleen om verbeelding maar vooral om ‘verwerkelij-
king’, re-assesment in plaats van re-enactment. Oude 
plekken kunnen weer in (modern) gebruik worden 
genomen en een alledaagse functie krijgen die meer 
is dan recreatief pretpunt. Schaal is daarbij essenti-
eel: niet een klein stukje land in oude staat brengen 
met een informatiebord erbij, maar een compleet 
landschap als geheel een moderne invulling geven 
vanuit een ‘archeologische’ vertaling. Dit is een niet 
makkelijke maar wel uitnodigende ontwerpopgave 
die nog niet eerder vertoond is. Juist landschappen 
in identiteitscrisis lenen zich voor deze drastische 
koers, zij hebben niets meer te verliezen. 

Verloren identiteit
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Identiteit
Een amuse is een klein droogmakerijtje dat als 
eenheid in het landschap herkenbaar is. Een 
klein eigen wereldje, als een verrassing. Het 
waren de testpolders voor de grote droogmake-
rijen. Deze poldertjes moeten eigenwijs blijven, 
het zijn unica. Alle droogmakerijen hebben 
gemeen dat ze in de loop der eeuwen drastisch 
zijn getransformeerd. De droogmakerij is een 
huls met een verwisselbare inhoud. Deze identi-
teit biedt ruimte voor totale transformatie.

Ontwikkelingsstrategie - Articuleren
Om te voorkomen dat ze opgaan in hun om-
geving moeten de kleine poldertjes duidelijk 
gearticuleerd worden. Als ze zich ontwikkelen 
moeten ze in hun geheel veranderen.

Amuse identiteit
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Eenheden
We onderscheiden in Noord-Holland Noord ne-
gentien gebieden die op basis van ruimtelijke en 
cultuurhistorische kenmerken als een eenheid 
in identiteit te beleven zijn.
Elke eenheid krijgt een eigen hoofdstuk waarin 
deze apart wordt beschreven en verbeeld.
De beschrijving bevat de hieronder verklaarde 
onderdelen. 

Profiel
Uitgangspunt voor de beschrijving is de hui-
dige situatie. Aangegeven wordt wat er letterlijk 
in het landschap is waar te nemen en welke rol 
de (historische) context daarin eventueel speelt.

Identiteit
De essentie van het landschap wordt beschre-
ven alsmede de samenhangende ruimtelijke en 
culturele waarden die haar identiteit dragen. 

Ontwikkeling
Hierin wordt beschreven welke ontwikkelingen 
in de eenheid een bijdrage kunnen leveren aan 
de identiteit en hoe ze, op basis van die identi-
teit, vorm kunnen krijgen. 

Identiteitscode
Van elke eenheid worden van alle kenmerken 
uit de verschillende aspectenkaarten de 
legendakleuren onder elkaar gezet in een 
reeks zoals hiernaast. De identiteitseenheid 
krijgt zo een snel afleesbare identiteitsbarcode. 
Deze is te vinden naast de beschrijving van de 
identiteitseenheid.

Identiteitseenheden

schaal

dynamiek

korrel

tijdsdiepte

type

welstand

netwerk
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Texel

Profiel
Als eiland is Texel onmiskenbaar een landschap-
pelijke eenheid, maar daarbinnen zijn ruimtelijk 
vier identiteitsgebieden te onderscheiden. 

1.3 De warme kust: de Noordzeekust met zijn 
brede strand en duinen is dé trekpleister van 
Texel, vooral in de zomer. Toch is op de schaal 
van het eiland het ruimtelijk beslag van het 
toerisme in dit gebied te overzien. De duinen, 
bossen en de Slufter worden ontzien. De recrea-
tievoorzieningen liggen pal voor de duinen langs 
het strand en pal achter de duinen aan de rand 
van het bos. De permanente voorzieningen - een 
aantal huisjesterreinen - zijn vaak effectief weg-
gemoffeld in de groene bosrand. Op sommige 
plekken, zoals onder De Koog, ontstaat er zelfs 
een soort binnenduinse lustwarande. De andere 
voorzieningen - de terrassen in het dorp, de hou-
ten hutjes op het strand, de tentjes in de duinen 
- zijn seizoensgebonden. 
1.4 De koude kust: de Waddenkust, met een 
smalle dijk en een vissershaven, kent nauwelijks 
toeristische ontwikkeling. Zelfs in het hoogsei-
zoen kun je hier eenzaam fietsen en uitwaaien. 
De dijk biedt 20 km lang uitzicht over Texels 
binnenland aan de ene en de Waddenzee aan de 
andere kant. Deze kust is bovendien een staal-
kaart van Texels historie: het VOC-verleden op 
de rederij van Texel en de haven van Oudeschild, 
het fort De Schans en het monument van de Wa-
tersnoodramp van 1953. 
1.1 Het oude land: In het romantische en nog 
uitzonderlijk gave agrarische landschap, met zijn 
tuunwallen, schapenboeten en bodemschatten 
terug te lezen tot de steentijd, heeft de boeren-
stand zich min of meer weten te handhaven door 
niet op schaalvergroting te mikken, maar op de 
nichemarkt van het ecologische en regiospeci-
fieke Waddenproduct; heel Nederland kent de 
kwaliteit van Texels lam. De dorpen met hun 
rijke geschiedenis, zoals Den Burg met zijn Vi-
king-verleden en Brakestein uit de VOC-tijd, dra-
gen bij aan de kleinschalige beslotenheid, waarin 
de enkele toeristen die hier zomers verdwalen 
nauwelijks zijn terug te vinden.

1.2 Het nieuwe land: de moderne, ontworpen 
polders mikken eveneens op de regiospecifieke 
agrarische markt, maar met andere producten en 
vooral een ander landschap. De Eijerland polder 
is een schoolvoorbeeld van een Noord-Hollandse 
strak ontworpen polder: een grid van wegen met 
boerenkorrels erlangs op regelmatige afstand van 
elkaar in een veelkleurige lappendeken van ak-
kers en weilanden. 

Identiteit
Texel vraagt zich, in zijn expositie in het Ecomare, 
hardop af op welke identiteit het zich in de toe-
komst moet richten. Is het een toeristeneiland, een 
natuureiland, een dynamisch eiland, een strandei-
land, een nostalgisch eiland of een archeologisch 
eiland? Het antwoord is: allemaal. Texel kan al 
deze identiteiten koesteren en verder ontwikke-
len, zonder conflict en zonder compromis.
 
Belangrijk is wel om te werken aan de over-
koepelende identiteit van de vier eenheden. De 
eenheden hebben gemeen dat ze gezondheid en 
welzijn voor mens, dier en landschap (zon, zee, 
natuurrespect, biologische producten, zeehon-
denopvang, duurzaamheid)  hoog in het vaandel 
hebben.

Ontwikkeling
Texel kan zich ontwikkelen in de richting van 
vitaal gezondheidseiland. Het eiland kent nu 
een eenzijdige recreatie: de strandzoeker. Texel 
eiland moet loskomen van zijn ‘patat friet’ imago, 
en zich in plaats daarvan richten op een schone 
seizoensrecreatie en expressieve duinarchitec-
tuur met hoge allure aan de warme kust; op een 
bescheiden waterrecreatie met goede viscultuur 
aan de koude kust; op een romantische gastrono-
mie-cultuur in het dromerige en zorgvuldig ge-
restaureerde landschap van het oude land en op 
een bewust biologisch modern agritoerisme in de 
strakke polders. De koude kust kan zich nog veel 
meer als complement van de warme onderschei-
den door zijn historie te benadrukken en zich ver-
der te ontwikkelen vanuit zijn verloren verleden.

1.11.2

1.31.4
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Warm en koud, oud en nieuw, Texel heeft het allemaal



Dijk, duinen, wadden en zee, de hoofddragers van identiteit

47
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Laten de duinen.... ........bossen onbevlekt....struwelen....

Eiland met slechts één aardig kustgebouwDe warme kust

Lichte recreatie: houten huisjes op het strand.....  en houten zomerhuisjes.....camping zonder terrein ..........

Het strand als dé trekker van Texel
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Kustverdediging Kleinschalige dijkbebouwingKoude kust

Visserijhaven Een enkele jachthavenToepasselijke recreatie

De VOC Kustbescherming Heroisch verleden
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Vlak en open Strak ontworpen landschapDe nieuwe polders

Dijken Rechtlijnig slotenpatroonRechte wegen met ‘nieuwe’ boerderijen

Uitgestrekte akkers Beroemde WaddenproductenSchakering van kleuren
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Regio-unieke Schaapsboet Museaal landschapKromme wegen met oude boerderijen

Kleinschalig  toerisme Texels kwaliteitsproductRomantische dorpen 

Romantisch reliëf Romantisch gegroeid landschap Het oude romantische land
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Zeereep

Profiel
De Noordzeekust is vooral een zomerkust. 
Op zomerse dagen worden de stranden 
massaal bezocht, de rest van het jaar is 
het er rustig. Ooit heeft de kust een zekere 
grandeur gehad, maar de enkele sanatoria 
en grand hotels zijn verdwenen toen rei-
zen naar het buitenland een massaproduct 
werden. De meeste kustplaatsen in NHN 
zijn nu verworden tot bestemmingen voor 
goedkoop dagtoerisme met een hoog snack-
bar-gehalte.

Identiteit
De zee en het strand zijn overal in Neder-
land gelijk. Specifieke identiteit ontstaat 
bij de badplaatsen door hun bebouwing en 
voorzieningen. De badplaatsen geven de 
kust kleur. De badplaatsen in NHN parasi-
teren sterk op de identiteit van het kustland-
schap en hebben zelf nauwelijks ruimtelijke 
of architectonische kwaliteit die positief 
bijdraagt. Egmond aan Zee is de enige bad-
plaats met een zeeboulevard, maar dan wel 
zonder enige allure. Castricum aan Zee is 
een  parkeerplaats met een strandopgang, 
Bergen aan Zee is een verzameling villa’s 
in de duinen, Callantsoog is een dorpje ver-
scholen achter het hoge duin en alleen Texel 
heeft een hotel aan het strand. Dat is alles.

Langs de hele kust van Noord-Holland vin-
den we ook seizoensbouw. Houten huisjes 
en strandpaviljoens, wit met vrolijke kleu-
ren, die in het begin van de zomer worden 
opgebouwd en in de herfst weer afgebroken. 
Deze houtbouw is typisch voor het kust-
landschap. De Noord-Hollandse houtbouw 
is weliswaar primitief en stijlloos, maar 
draagt wel bij aan de kustidentiteit.

Ontwikkeling
Tegenwoordig is er weer meer vraag naar 
ontspanning op niveau in eigen land. De 
zeekust biedt daarvoor enorm veel mo-
gelijkheden. De revival van de grandioze 
badplaats en het kuuroord kan een ontwik-
keling zijn die de kustidentiteit versterkt. 
NHN heeft wel vijf of meer (Schoorl aan 
Zee) badplaatsen in de dop. Met liefdevolle 
architectuur (en dus geen parasitaire kust-
verstedelijking) zouden die tot wasdom 
kunnen worden gebracht.

Daarnaast kan de hout(seizoens)bouw een 
krachtige identiteit worden. Aan de Deense 
kusten bijvoorbeeld staat houtbouw van 
grote klasse. Deze kwaliteit kan langs de 
kust van NHN eveneens ontwikkeld wor-
den, ook voor wonen, al dan niet seizoens-
gebonden. Op deze manier kan er aan de 
zeereep van NHN 40 km identiteitsverster-
kende bouwlocatie worden geïnitieerd.
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De Zeereep: een haarlijn van kustdorpen en toegangswegen
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Noordhollands kusttype Noordhollands badplaatstype?

Nonidentiteit Attractie
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Profiel
Bepalend voor de IJsselmeerkust is de lange, 
smalle dijk die zich langs de voormalige Zui-
derzee slingert. Er liggen enkele levendige 
vissersdorpen en stadjes aan met een haven en 
vaak ook een grote recreatiehaven. Aan de bin-
nenzijde langs de dijk bevinden zich een paar 
kampeer- en stacaravanterreinen, buiten de 
dijk enkele kleine strandjes en surfplekken. De 
sfeer van de voorzieningen langs de hele dijk is 
informeel.
In de havens en op het water is het druk. De 
overgrote rest van de IJsselmeerdijk is rustig en 
stil.
Gewoond wordt er in de havenstadjes en de 
lintdorpen die de dijk haaks ontmoeten. De 
druk om er te wonen is echter zo hoog dat het 
vakantiehuisjesdorp aan de dijk sluipenderwijs 
transformeert tot permanente woonplaats.

Identiteit
De IJsselmeerkust heeft een identiteit van aan-
eengeregen watergebonden incidenten van wo-
nen en recreatie met grote leegten ertussen. De 
kust  is een morse code: streep stip streep streep 
stip: _._ _. 

Ontwikkeling
De IJsselmeerkust heeft de potentie om de 
60 kilometer lange tegenhanger te zijn van 
de Noordzeestranden met hun massadrukte. 
Vanwege de verwachte waterstijging zullen er 
in de toekomst waarschijnlijk ingrijpende dijk-
verzwaringen plaats moeten vinden. Daarmee 
ontstaat de uitgelezen kans om de kust voor 
een groter publiek te ontsluiten. De paradoxale 
opgave is dit te doen zonder daarmee de iden-
titeit van informaliteit en individualiteit in te 
ruilen voor massaliteit. De versterking van de 
dijk noodzaakt tot een versterking van de mor-
sestructuur om de balans tussen dijk en inciden-
ten te behouden. De kunst is om binnen de mor-
sestructuur van de kust stippen toe te voegen 
en toch genoeg strepen over te houden.

Zulke stippen kunnen, gezien de druk vanuit 
het achterland, woningen zijn. Buitendijks en 
op de dijk wordt nu nog nauwelijks gewoond. 
In Edam (en helemaal in Florida) zijn voorbeel-
den te zien hoe dat op een genuanceerde ma-
nier kan. Door individuele woningontwikkeling 
slechts haaks op de dijk rond nieuwe haventjes 
toe te staan, zijn ontwikkelingen goed in de 
hand te houden en vormen zich wellicht lang-
zaam nieuwe kustdorpjes.

Recreatieontwikkeling gaat ook stipsgewijs, en 
vooral buitendijks. Terwijl de dijk zo ‘schoon’ 
blijft, verrijkt zij aan twee kanten haar structuur 
en vergroot de kust zijn identiteit.  De IJssel-
meerkust is het bewijs dat grote schaal en groot-
schaligheid niet synoniem zijn.

IJsselmeerkust  3
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IJsselmeerstadjesVakantieterreinen

Buitendijkse landjesHaventjes
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IJsselmeerkust: 60 km lange supersmalle reeks van kleine verrassingen
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IJsselmeerbad  Private Picknick60 km fietsplezier

Friet met mayonaise Dure zeewaardige zeiljachtenPark aan zee

Verboden toegang Weekendparadijs Aanlegplekjes
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Onbeheerde! surfplank Wild kamperenVeilige haven

Enig(e)) restaurant aan de dijk Kunstmatig dorpsstrandjeInternationaal toerisme

Best ingerichte recreatieplek KustentréeEindpunt van elke straat
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Wieringen

Profiel
Tot aan de droogmaking van de Wieringermeer, 
was Wieringen een klein eiland middenin de 
uitgestrekte wadden. Het heeft zelfs een eigen 
boerderijtype ontwikkeld. Door de inpoldering 
werd het eiland vasteland en het lijkt die schok 
nog altijd niet te boven zijn gekomen. Met 
de aanleg van de Afsluitdijk werd Wieringen 
bovendien de noordelijke toegangspoort tot de 
provincie. 

Wieringen is zijn identiteit van geïsoleerd 
eiland verloren.
Maar Wieringen gedraagt zich nog steeds 
als een eiland en probeert op de zee gerichte 
toeristen te trekken. Het heeft echter geen 
duinen en geen strand. De kust is nauwelijks 
ontsloten en bovendien niet schoon en fris. 
Het toerisme concentreert zich op het enige 
stukje zwembare water bij het Amstelmeer en 
zwermt verder wat verloren over het eiland 
uit. Bovendien klieft de provinciale weg het 
gebied in tweeën. Het bijzonder tijdsdiepe en 
romantische oude land met zijn meters hoge 
keileembulten, archeologische schatten, kleine 
dorpjes en groene weggetjes met hagen wordt 
nauwelijks beleefd. 

Identiteit
De radicale veranderingen hebben het eiland in 
een identiteitscrisis gestort. 
Het is het best ontsloten meest afgesloten 
waddeneiland van Nederland.

Ontwikkeling
Om uit de crisis te komen, zou Wieringen 
zijn verloren identiteit van waddeneiland 
letterlijk tot leven moeten wekken en daarbij 
zijn ontsloten ligging moeten uitbuiten in 
plaats van negeren. Door de kleine Amuse 
polder Nieuwland onder water te zetten, wordt 
Wieringen fysiek weer een eiland en kan het 
twee complementaire kusten ontwikkelen: een 
frisse en levendige zwemkust aan de zuidkant, 
eventueel met kunstmatig strand en Wieringse 
dijkbebouwing, en een oude, verstilde en 
gelaagde kust aan de noordkant, met lange 
pieren en steigers die toegang verschaffen 
tot de ecologische en natuurlijke rijkdom van 
de Wadden. In het midden een romantisch 
landschap voor liefhebbers en lokale bewoners. 
Het omleggen van de N99 langs de boezem 
van de Wieringermeer zou het transitverkeer 
scheiden van het toeristenverkeer en het eiland 
ontlasten en tegelijk ontsloten houden.

63
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Wieringen..........

Wieringen badcultuur Wieringen patatcultuur

 ..........identiteitscrisis.
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Wieringen: het eiland dat geen eiland meer was



2 belangrijke lijnen: de waddendijk omsluit, 
de provinciale weg ontsluit 

Wulps reliëf

Eén lang dorpenlint Dorpen op de bulten

66



De waddendijk Reliëf

Dorpen op de bulten
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Eén lang dorpenlint
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Koegras

Ontwikkeling
Vanuit Julianadorp is een begin gemaakt met de 
vulling van de vlakken en het vervangen van 
landbouw door recreatie en wonen in het groen. 
Eén vlak is inmiddels gevuld, drie anderen zijn 
op weg. 

Het gebied kan echt de buitenplaats voor Den 
Helder worden, zoals Bloemendaal voor Haar-
lem en Wassenaar voor Den Haag. Door bijzon-
dere woonmilieus aan te bieden, kan tegelijk 
een krachtige identiteit aan de polder worden 
geven. De acht vlakken kunnen gevuld worden 
met complementaire vormen van groene func-
ties achter de duinen: luxe wonen op riante ka-
vels, tweede huisjes in productiebos, senioren-
collectieven op de golf-course, marinecampus, 
beach-resorts, ‘gated communities’, et cetera. De 
nieuwe groene massa’s zouden in een ruimtelijk 
complexe structuur afgewisseld moeten worden 
met de bestaande bontgekleurde open bollen-
ruimtes. Het uiterste noorden zou zo eindelijk 
ook een binnenduinzoom ontwikkelen, niet 
Zocheriaans maar Mondriaans, strak en modern 
in primaire kleuren, zoals de polder nu is.

 5

Profiel
De hoofdstructuur is een rechte weg die noord-
zuid over de kaart loopt tot in Den Helder. Deze 
hoofdweg kruist vier zijwegen, die de polder in 
acht gelijke stukken verdelen. Op het middelste 
kruispunt ligt het enige dorp, Julianadorp. Er is 
maar één weg van belang, de noord-zuidweg en 
die is dan ook heel erg druk. 
De polderstructuur is simpel en ontbeert een 
ruimtelijke kwaliteit, er is geen mooie hoofdas, 
mooi lijnenspel of groot erfgoed. 

Door de ruime maatverdeling van de polder, 
circa 2x2 km, leidt de bebouwing langs de 
wegen niet tot een zichtbare verdichting. De 
gewassen zijn voornamelijk bollen en zaden. 
De polder maakt in het voorjaar een kortston-
dige heftige bloei mee, daarna is het landschap 
kaal. De ligging achter de duinen is de grootste 
kwaliteit van de polder. De kale, steile duinenrij 
domineert de horizon. Hierdoor krijgt de polder 
toch een gezicht. 

Ontwikkelingen in de polder lijken vooral van-
uit Den Helder gestuurd te worden. Het mi-
nuscule Julianadorp is vanwege zijn ligging zo 
dichtbij zee en strand een aantrekkelijke woon-
wijk. Vanuit het kruispuntdorp groeit daarom 
een huizenzee met nieuwbouwwijken, huisjes-
terreinen en campings tot onderaan de duinen.

Identiteit
De polder kan gezien worden als de buiten-
plaats van Den Helder. De identiteit van het 
gebied is verder niet sterk ontwikkeld. De lijnen 
zijn ruimtelijk niet manifest, de vlakken zijn 
nog leeg.
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Noord- zuid: recht op Den Helder af

Oost - west: recht op het duin afLege open polder

Julianadorp: Beverly Hills van den Helder

70



70

Poldervlakken vullen zich Buitenplaats Julianadorp 

Vooruitgeschoven post Poldercasco 
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Anna Paulownapolder

Profiel
Het ontwerp van de Anna Paulownapolder is 
een regelmatig belijning van wegen in een grid 
van ongeveer 1x1,5 km. De Zandvaart en de 
Molenvaart vormen twee hoofdlijnen haaks op 
elkaar. Het strakke grid wordt verstoord door 
de slingerende Middenvliet, de Schorweg en de 
Van Ewijcksvaart met het Oude Veer die inbre-
ken op het rechtlijnige ontwerp en er schwung 
aan geven. 
Markant is de begrenzing door de kaarsrechte 
Balgzanddijk. Samen met het Balgzandkanaal 
sluit deze de polder af van de Waddenzee, 
waardoor de polder weliswaar pal aan het wa-
ter ligt maar er geen enkele relatie mee onder-
houdt.

De structuur is compleet bebouwd. Langs de 
twee hoofdvaarten zo dicht dat het dorpen 
mogen heten, met burgerhuizen van klein tot 
groot, arbeidershuizen en hier en daar hui-
zen van grote welstand. De overige lijnen zijn 
naamloze ‘kolonisatielinten’ waarin boerderijen, 
moderne schuren, Gooise villa’s, Italiaanse pa-
leisjes en cataloguswoningen elkaar afwisselen. 
De woonhuizen blinken niet uit in welstand, 
maar wel in veelkleurigheid.

Ruimtelijk sluiten de bebouwde lijnen met hun 
bonte verzameling schuren en huizen land-
schapjes in van overzichtelijke maat, overwe-
gend met veelkleurige bollen- en zadenperce-
len. Ze vormen kamers met een bont behang.

Identiteit
De polder is letterlijk en figuurlijk bedrijvig. 
Zijn identiteit wordt bepaald door de bijzondere 
mate en menging van bebouwing. Dit is uniek 
voor Noord-Holland Noord: het milieu is niet 
stedelijk, niet dorps en ook niet leeg landelijk. 
De polder is een ruraal bedrijvenpark waar in 
gewoond wordt. De grote hoeveelheid en ver-
scheidenheid van korrels langs de wegen levert 
geen subtiel, maar wel zeker een vitaal en he-
dendaags beeld op.

Ontwikkeling
De polder kan verder groeien in zijn identiteit 
als ruraal woon/werklandschap. De kamers 
zijn nog lang niet af, de wanden zijn nog niet 
overal ‘behangen’, sommige lijnen zijn nog nau-
welijks bebouwd. Omdat de polder geen type-
rende bebouwing kent, is alles mogelijk, hier 
kunnen mensen hun dromen waarmaken.
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Bedrijf aan huis, ondernemersdroomLinten met bedrijfsdozen, grote schuren en vrijstaande huizen maken kamers 
met bont behang

Keuzevrijheid: moderne villa..... ....arbeidersvilla....    
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Bedrijvige wegenPolderontwerp door oude kreek ‘verstoord’

...landgoedvilla..... .......Villa Milanese
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Anna Paulownapolder: ‘bedrijvenbroedplaats’
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Regelmatig polder patroon doorsneden door grillige natuurlijke lijnen. Schurenstructuur

Bont behang: kleine korrel naast grote korrel, huis naast grote schuur Groei van bedrijvigheid en bollenteelt: meer behang en mooier tapijt
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Zijpe- en Hazepolder  7

Profiel
De Zijpe- en Hazepolder is ontworpen in vijf 
parallelle ontwikkelingslijnen. Deze lijnen zijn 
kilometers lang en hebben over de hele lengte 
dezelfde verschijningsvorm. Elke lijn is anders 
door zijn fysieke basis en de ontwikkelingen die 
daarlangs gegroeid zijn.

• De Westerduinweg, een duinenlijn: een 
weg langs het duin met huisjesterreinen, cam-
pings, parkeerplaatsen, hotels en restaurants.
• De Belkmerweg, een boerenlandlijn: een 
open polderlint met boerderijen en veel zicht op 
het omringende land.
• Het Noordhollandsch Kanaal, een kanaal-
lijn: een vaarroute met windmolens, arbeiders-
woningen en de typische vlotbruggen met daar-
omheen enige concentratie van voorzieningen.
• De Ruige weg, een boslijn: een dicht be-
plante weg met hoge hagen, bosstroken en grote 
boerenbedrijven zoals de Ananas.
• De Groote Sloot, een tuinenlijn: een prach-
tige groene vaart met aan beide kanten een weg, 
waarlangs burgerhuizen met tuinen, stolpboer-
derijen met groene erven en restanten van land-
goederen zoals Huize van Strijen.

Het ontwerp van de polder kende oorspronke-
lijk slechts vier lijnen, een gelijkmatige verde-
ling van het land in de lengterichting. Later 
werd het Noordhollandsch Kanaal door de 
polder gegraven. Het past niet helemaal naad-
loos in het ontwerp, maar het doet wel zijn best. 
Het voegt zich zo lang mogelijk tussen de lijnen 
en is tevens een specifieke ontwikkeling gaan 
dragen.

De polder heeft een rijke historie gekend van 
landgoederen en landgoedboerderijen. Die 
echte rijkdom is grotendeels verloren, op de 
Ananas en Huize van Strijen na. Toch heeft de 
polder nog steeds een enigszins deftig karakter, 
maar specifiek gebonden aan de tuinenlijn, de 
Groote sloot. 

Aan de andere kant kent de polder nu ook een 
(goedkope) strandrecreatiesfeer, gebonden aan 
de duinenlijn, de Westerduinweg. Daartussenin 
is een echte boerensfeer, een water- en boten-
sfeer en een bijna natuurlijk bossfeer te vinden, 
telkens lijngebonden aan achtereenvolgens de 
Belkmerweg, het Noordhollandsch Kanaal en 
de Ruige Weg.

Haaks op de vijf lengtelijnen liggen vier dwars-
wegen. Die wegen op zich zijn niet manifest, 
waardoor de polder ruimtelijk een bundel van 
vijf ononderbroken eindeloze ‘tunnels’ blijft; 
alleen op de kruispunten met de vijf lijnen zijn 
dorpen ontstaan of gesticht. Afhankelijk van 
de lijn die gekruist wordt is ieder dorp van een 
andere typologie; aan de vaart een deftig dorp, 
aan de Ruige weg een groen dorp, aan het ka-
naal een waterdorp etcetera. Elke dwarsweg 
draagt zo een ‘familie’ van dorpen die begint in 
Westfriesland en eindigt tegen de duinen – St. 
Maarten, St. Maartensbrug, St. Maartensvlot-
brug, St. Maartenszee.

Identiteit
Van alle ontworpen landschappen in NHN 
heeft de Zijpe- en Hazepolder verreweg de 
meest rijke, complexe en genuanceerde iden-
titeit: de twee verknoopte structuren met elk 
een eigen ontwikkelingstypologie, de vijf lange 
lijnen met hun aankleding van rurale korrels en 
de vier dwarswegen met hun families van dor-
pen, en binnen elke structuur per lijn een verde-
re nuancering in identiteit door een eigen vorm, 
functie en sfeer. De tussenliggende velden zijn 
relevant als (gekleurde) leegte in contrast met 
het ruimtelijk manifeste lijnenspel.
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Zijpe- en Hazepolder: multi-personality polder
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Ontwikkeling
De identiteit van de polder is zo bijzonder om-
dat zij een veelheid aan functies, bouwvormen 
en sferen in zich verenigt en tegelijk scherp uit 
elkaar houdt. De polder ‘jongleert’ moeiteloos 
met negen ballen tegelijk. Dit biedt een krachtig 
raamwerk voor toekomstige ontwikkelingen.
De lijnen kunnen verder groeien door toename 
van hun bestaande type korrels, maar ook door 
de introductie van eventueel nieuw gebruik in 
nieuwe korrels. Hun specifieke identiteit geeft 
handvatten voor functie, vorm en capaciteit: een 
herleving van het rijke woonverleden met nieu-
we buitenplaatsen langs de tuinenlijn, combina-
ties van boerenbedrijven en agritoerisme langs 
de boslijn, watergebonden wonen en recreatie 
langs de kanaallijn, vrije en vitale boerenbedrij-
ven en agribusiness langs de boerenlandlijn, 
creatieve kustrecreatie langs de duinenlijn.

De dwarswegen moeten in het tussenveld zo 
leeg mogelijk blijven, maar de dorpenfamilies 
zijn met elf dorpen in de polder nog verre van 
compleet. Sommige familieleden zijn erg jong 
en kunnen groeien, andere moeten nog geboren 
worden. Potentieel is er plek voor twintig dor-
pen, vier families met elk vijf leden in de polder 
(plus één in West Friesland).

De lijnen in de structuur kunnen zo afzonderlijk 
groeien in hun betekenis, waarmee de polder 
plaats biedt aan mensen van alle rangen en 
standen en de totale identiteit nog rijker en ge-
laagder wordt.
De velden tussen de polder kunnen wisselen 
van gewas en gebruik, als ze maar ruimtelijk 
leeg blijven.
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Vijf lijnen, vijf gezichtenPolder tussen Omringdijk en duin,  luwte tussen Westfriese 
driftigheid en kustrecreatie

Vijf dragers voor ontwikkeling Vier dorpskwintetten, 9 dorpen in de dop
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De lijnen ontwikkeld en de dorpenfamilies compleet



Dorpen met de naam .......brug            Kaarsrechte vaart, 15 km lang. Vergeten typologie van bouwen

Groote Sloot: gegraven ‘Vecht’
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Boerencamping BoerenwinkelBoerenlusthof

 Ruige weg: agriturismo corridor
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Dorpen met de naam .......vlotbrug Waterlijn onderstreept het lijnenspel.Windmolenbeplanting

Noordhollandsch Kanaal: ingeburgerde nieuwkomer 

86 87



Vakantiedorpen met de naam.......zee Kustarchitectuur in opkomstEindpunt Petten

Westerduinweg: 8 km ‘duinboulevard’
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Callantsoog  8

Profiel
Callantsoog was in de Middeleeuwen een 
natuurlijk eiland midden tussen de twee zee-
armen Heersdiep en Zijpe. Toen de zeearmen 
later werden gesloten, werd het waterlandschap 
ingepolderd en gecultiveerd tot akkers en wei-
landen. Het eiland werd vasteland en het con-
trast tussen volte en leegte en cultuur en natuur 
ging verloren.

Het dorp Callantsoog hangt echter nog steeds 
aan de zee en richt zich op het strand en de 
duinen. Callantsoog is de laatste decennia een 
vakantiedorp geworden. Huisjesterreinen, cam-
pings, kuurhotels en oude duinvilla’s bepalen 
nu het beeld. Met de komst van de recreatie 
zijn er meer bosjes aangeplant, die met ertussen 
gelegen kleinschalige verwilderde open weiden 
het gebied een romantische uitstraling geven. 
In de duinvillawijk liggen de huizen verscholen 
achter wulpse hagen van wilde rozen.

De architectuur van Callantsoog is een mengsel 
van bouwstijlen. Kenmerkend lijken de witte 
villa’s met rieten dak. In enkele nieuw ontwor-
pen complexen van vakantiehuisjes is deze 
‘stijl’ ook toegepast.

Identiteit
Langzamerhand begint Callantsoog zich op-
nieuw als eiland af te tekenen, een eiland van 
romantische recreatie middenin een vlakte van 
agrarische productie.

Ontwikkeling
Om de identiteit van Callantsoog verder te ‘re-
construeren’ en het gebied een complementaire 
waarde te geven in de regio, is het van belang 
het contrast tussen ‘eiland’ en ommeland ruim-
telijk en functioneel te bewaken en te verscher-
pen. De oude contouren van het eiland moeten 
een harde grens vormen tussen vol en leeg, 
respectievelijk tussen recreatie en (agrarische) 
productie. Een verdere ‘verwildering’ en ‘ver-
groening’ van Callantsoog met ruige weiden, 
bosjes en vrijstaande villa’s en huisjes zouden 
nieuwe cultuurhistorie maken die het eiland in 
zijn eigen sfeer versterkt. Hierdoor zou het zich 
onderscheiden van zijn omgeving, ook op de 
grotere schaal van Noord-Holland Noord met 
zijn moderne en bedrijvige polders en overwe-
gend platte en massale strandcultuur zoals bij 
Petten.
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Bosjes, natuur, wilde weiden, huisjesterreinen, campings, duinvilla’sCallantsoog: oude eiland temidden van duinen en polders

Callantsoog nu: een eiland van romantische recreatie Toekomst als Callantsoog groeit in identiteit
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Bosjes en verwildering: romantische natuur...

Beachresort? HuisjesterreinenDuinvilla’s

Huizen.............

... romantische akkers.... ...romantische weiden.

.............verscholen achter........... ........... wilde rozenhagen.
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Profiel
De Wieringerwaard is een kleine polder met 
een hoofdlint van burgerhuizen aan een vaart 
en een zijlint met losse boerderijen. De Wierin-
gerwaard heeft een rijk verleden. Het was de 
eerste droogmakerij, er werd goed geboerd en 
mensen van ver buiten Noord-Holland Noord 
kwamen hier een buitenplaats stichten. Van die 
koploperspositie en de hoge welstand is nage-
noeg niets over, de polder maakt een vervallen 
en versleten indruk. De landbouwgrond is al-
lang niet meer de beste van het land en de paar 
overgebleven mooie woonhuizen en boerderijen 
in het dorp en de romantische bruggetjes over 
de vaart herinneren nog slechts aan de vergane 
glorie.

Identiteit
De Wieringerwaard heeft van alle ontworpen 
landschappen de minste beeldkracht. De polder 
lijkt nu identiteitsloos, maar er ligt een krach-
tige identiteit in haar verleden. De waard was 
de eerste en de beste door (voor die tijd) ideale 
condities voor vestiging te scheppen.

Ontwikkeling
De historische identiteit van de Wieringerwaard 
biedt kansen voor ontwikkelingen die de polder 
op een moderne manier in oude luister herstel-
len. De ontworpen structuur is uitgekleed, maar 
op zich nog krachtig genoeg om als drager te 
fungeren. Weinig behoudplicht, lage grond-
prijzen, soepel beleid en een sterke marketing 
als condities zouden opnieuw ondernemende 
mensen die ruimte zoeken de polder in kunnen 
lokken om (collectieve) landgoederen te stich-
ten, het hoofdlint te verrijken en zo de histori-
sche structuur weer ruimtelijk aan te kleden. De 
waard kan opnieuw de eerste en de beste zijn.

Wieringerwaard  9
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Enkele oude........... Oude bruggetjes. .......stijlvolle huizen

Oude rijkdom
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Een pover lint, een vaart en een paar bruggetjes Een helder maar uitgekleed grid van polderblokken

Verloren identiteit gereconstrueerd
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Profiel
In de Wieringermeer is alles groot. De polder is 
uitgestrekt, de boerderijen zijn groot en liggen 
ver uit elkaar, de kanalen zijn lang, de dijk is 
hoog.
Het ontwerp van de polder is een spel van zien 
en niet zien.  De boerderijen liggen geordend 
langs de vaarten, maar hebben er geen zicht op.  
De grote waterassen zijn verborgen achter bos-
stroken. De boerderijen zijn zelf aan het zicht 
onttrokken door een dichte beplanting rond de 
erven. Alleen de schuren van de boerderijen 
spelen een rol in het landschap. De grote daken 
zijn oranje, een markante kleur in het groen, en 
steken overal bovenuit. Ze geven de polder her-
kenbaarheid en ritmiek.

Identiteit
De Wieringermeer is de vaandeldrager van de 
twintigste-eeuwse polders.  In deze polder is 
alles vanuit de grote schaal tot in detail ont-
worpen: van het totaal van het lijnenspel van 
de sloten en vaarten, de bosstroken erlangs, de 
regelmatige plaatsing van de boerderijen en 
de architectuur van de gebouwen tot aan de 
erfbeplanting. In deze maakbare wereld waren 
zelfs de bewoners deel van het ontwerp: alleen 
nette boeren kwamen in aanmerking voor een 
boerderij.
De polder is nog steeds netjes, met nagenoeg 
geen vervuiling in het oorspronkelijke plan, 
maar daarmee ook plat in zijn tijdsdiepte. De 
polder is ook eenzaam. Hij kan wel een nieuwe 
laag gebruiken. 
 

Wieringermeer

Ontwikkeling
Richtinggevend voor ontwikkelingen in de 
Wieringermeer is het totaalontwerp van de 
polder. Net als in het begin moeten ontwikke-
lingen vanuit het totaal tot in detail ontworpen 
worden en dan speciaal voor de Wieringermeer. 
Nieuwe functies moeten als een nieuwe laag 
over de hele polder verspreid worden. Voor 
nieuwe functies moet weer een nieuw type ge-
bouw ontworpen worden: een Wieringermeerse 
kas, schuur, bungalow, bedrijfsdoos, of ranch.
De polder is ruim en leent zich daarom goed 
voor grootschalige ingrepen en functies die 
veel ruimte vragen. Nieuw moet ook groot zijn: 
grote woningen, grote ranches, grote windmo-
lens, grote kassen, maar wel allemaal in een 
totaalstructuur.
Een extra laag zou kunnen zijn de transparante 
‘reconstructie’ van het stokoude verloren land-
schap uit de Steentijd. De organische vormen-
taal van de verdwenen dijken en nederzettingen 
uit de tijd voor de Westfriese omringdijk kun-
nen een prachtig contrast opleveren met het ra-
tionele ontwerp.  Daarmee zouden heel welkom 
de inmmiddels achterhaalde modernistische 
idealen op archeologische wijze worden gerela-
tiveerd.
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Jaren vijftig wereld  Rode daken. polderritme

Nieuwe ruimtelijke lijnenOude ruimtelijke lijnen
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Nieuw Wieringermeers type: de ranch

Verborgen waterwereldVerborgen boerenwereld

Wieringermeers boerderijtype
99



101

Wieringermeer: een totalitair ontwerp dat alle ontwikkelingen dicteert

100



101

fout

goed

goed

goed

goed

goed

goed

goed

goed
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Duinen

Profiel
De duinen zijn een keurig natuurreservaat. Op 
veel plekken zijn ze ontoegankelijk gemaakt 
met prikkeldraad, op andere plekken zeer toe-
gankelijk met asfaltpaden, bankjes en prullen-
bakken. Op zaterdag en zondag lijkt het er wel 
de Kalverstraat, zoveel wandelaars en fietsers.

Identiteit
De duinen zijn de enige natuur van formaat 
in Noord-Holland Noord met de potentie 
een echt natuurgebied te zijn. Echte natuur is 
ongestuurd, een wildernis. Er is nog ondoor-
dringbaar struweel en er leven wilde dieren. De 
elementen hebben er vrij spel. De mens moet in 
de duinen echter op de gebaande paden blijven. 
De wildernis wordt tegen de mens beschermd, 
maar wordt daarmee in een net van paden ge-
vangen. De duinen zijn een gevangen wildernis.

Ontwikkeling
Natuurbesef groeit met het ervaren van de 
natuur, door de mens er letterlijk mee in aan-
raking te laten komen. Hierbij moet het niet 
gaan om makkelijke toegankelijkheid. Vanuit de 
identiteit van de duinen is ongecontroleerdheid 
en wildernis de natuurervaring. Laat de duinen 
verwilderen en laat de mens er zijn eigen paden 
banen. Weg met de asfaltpaden, maar dan ook 
weg met het prikkeldraad. Minder toegankelijk, 
maar meer opengesteld.
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De duinen: het enige Noordhollandse natuurgebied van formaat, ‘onnatuurlijk’ goed ontsloten
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Westfriesland

Profiel
Westfriesland is eeuwenlang een ‘eiland’ ge-
weest. Tussen de uitgestrekte wadden, de Zui-
derzee en de grote meren Schermer en Beemster  
zaten de Westfriezen beschermd maar ook in-
gesloten achter hun machtige omringdijk. West-
friezen hebben altijd zelf hun koers uitgezet en 
zijn gezamenlijk een richting op gegaan, niet 
vanuit een groot plan of sterk leiderschap, maar 
vanuit een gedeeld collectief belang. Het land-
schap is niet ontworpen en kent dan ook geen 
heroïsche structuur met publieke pracht. Het 
is veel meer het veelkleurige samenhangende 
geheel van ontelbare individuele ruimtelijke ini-
tiatieven en elementen. Het is een privaat land-
schap met een collectieve ruimtelijkheid. 

Westfriesland is duidelijk anders dan de rest 
van Noord-Holland Noord, historisch, qua 
mentaliteit en ruimtelijk. De ellenlange lintdor-
pen, zijn uniek voor Nederland. Het zijn samen 
met de spinvormige terpdorpen de oorspronke-
lijke structuurdragers van het landschap.
Na de oorlog heeft er echter van hogerhand een 
sterke planmatig sturing plaatsgevonden. Dit 
heeft ertoe geleid dat gebieden zijn overontwik-
keld en gebieden zijn stilgezet. Ruimtelijk zijn 
daardoor verschillen ontstaan binnen de iden-
titeitseenheid van Westfriesland. Er zijn nu drie 
varianten te onderscheiden: het romantische, 
het driftige en het verloren Westfriesland. De 
grenzen ertussen zijn niet altijd scherp en de 
identiteiten vloeien soms in elkaar over.

12.1 Romantisch Westfriesland

Profiel
De oude polders rond Schagen, het Koggen-
land en de Polder Schellinkhout lijken wel 
stilgestaan te hebben in de tijd. Ze vormen 
het romantische deel van Westfriesland, met 
respectievelijk de dorpen Kolhorn, Twisk, Bar-
singerhorn en Schellinkhout als vaandeldragers 
van de romantiek. Het landschap is een open 
graslandschap met lange smalle opstrekkende 
kavels en langgerekte rijk bekorrelde lintdorpen 

als enige ruimtelijke onderbreking. 
Het landschap is verstild en van weleer. Het 
dorpsbeeld wordt bepaald door de grote 
stolpboerderijen en het relatief hoge aandeel 
traditionele houtbouw. De sfeer is er op en top 
landelijk, de wegen zijn smal en ontspannen. De 
dorpen zijn groen, met veel grote bomen in de 
(boerderij)tuinen. 

Identiteit
Het gebied heeft de identiteit van het goede 
landleven van weleer. Het lijkt dan ook zo uit 
de tijdschriften Landleven of Seasons te zijn ge-
kopieerd, maar waarschijnlijk is het andersom. 
Het is juist dit cliché van historisch decor dat 
het gebied aantrekkelijk maakt als vestigings-
milieu voor stedelingen of andere nieuwkomers 
van buitenaf.

Ontwikkeling
De nieuwkomers restaureren hun (duurbetaal-
de want schaarse) historische huizen en boer-
derijen en leggen weer keurige boerderijtuinen 
aan. Nieuwe huizen zijn steevast historiserende 
kopieën. De romantische gebieden kennen daar-
door een hogere ‘welstand’ en een nog grotere 
rijkdom aan traditionele bouw dan normaal. 
Het romantische Westfriesland wordt zo behoed 
voor verval, maar het zit ook enigszins vast in 
zijn nostalgische beeldkwaliteit. Veranderingen 
zijn er niet gewenst, behoud is het motto. Nieu-
we bebouwing hangt op de letterlijke beeldtaal, 
een nieuwe stolp of een houten huis, in groen 
of grijs. De stolp is niet echt een toepasselijke 
typologie voor een woonhuis,  maar toch wor-
den ze hier als eengezinswoning gebouwd. 
Restauratie en consolidatie van de romantische 
kracht is goed, maar het is belangrijk de dunne 
scheidslijn op te zoeken tussen historiserende 
gemakzucht en innovatie gebaseerd op traditie 
om de toch al beeldgerichte identiteit niet in-
houdelijk volkomen uit te hollen. De hechte re-
latie die dorp en landschap ook visueel hebben 
is misschien wel het belangrijkste romantische 
kenmerk om te behouden.

12.212.312.1
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Westfriesland: ruimtelijk collectief van individuen in 3 varianten en 7 delen 
(paars bedrijven, lichtgroen kwekerijen, donkergroen bosjes, spikkelgroen dorpen)
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12.2 Driftig Westfriesland

Profiel
Dit zijn de gebieden die op een gegeven mo-
ment waren aangewezen om de totale groei van 
Westfriesland op te vangen in ‘compacte’ vorm. 
Van origine waren ook hier de boerenlinten de 
structuurdragers van het landschap. Als een soort 
collectief smeedden zij de individuele initiatieven 
tot een eenheid. In de huidige situatie kunnen de 
linten de groei niet meer dragen. De afgelopen de-
cennia zijn ontwikkelingen niet meer individueel 
geïnitieerd, maar regionaal en uniform gepland, 
waardoor ze de schaal van de linten compleet 
overstijgen. De lange linten zijn verdrukt en soms 
zelfs verstikt door verstedelijkingsvlekken van 
allerlei soort: nieuwbouwwijken, bedrijventer-
reinen, sportparken, natuurparken, golfterreinen, 
winkelcentra en N-wegen. 

Identiteit
Het gebied lijkt nu structuurloos. Er heeft zo’n 
sterke ruimtelijke verschuiving plaatsgevonden 
dat het op drift is geraakt. Bottom-up werd top-
down. Door het geïntensiveerde programma zijn 
echter ook de ‘eigen’ rurale ontwikkelingen veel 
driftiger gegroeid. De individuele boomgaarden, 
bollen- en fruitschuren, kassen en bedrijfsloodsen 
langs de wegen zijn de pan uitgegroeid en vor-
men geen romantische maar wel bijzonder vitale 
rurale bedrijvigheidslinten. De drift is identiteit 
geworden.

Ontwikkeling
Een weg terug is er niet meer. Dat er veel ontwik-
kelingen plaatsvinden in het gebied is ook posi-
tief. Het is fantastisch dat er in de regio gebieden 
zijn waar gegroeid en geëxperimenteerd kan wor-
den zonder te veel esthetische beperkingen, waar 
de inhoud belangrijker is dan de verschijnings-
vorm. Essentieel is dat deze gebieden wel West-
fries doorgroeien; dat wil zeggen ruraal, vanuit 
het individu gestuurd en pluriform. Iedere boer 
z’n eigen windmolen in plaats van een strak ont-
worpen windmolenpark. Hieruit komt de nieuwe 
landschappelijke structuur voort.

Woonwijken, bedrijfsterreinen en andere vor-
men van planmatige verstedelijking ondergra-
ven de identiteit. De lange rurale bedrijvig-
heidslinten zijn de nieuwe multifunctionele dra-
gers die dit deel van Westfriesland nodig heeft 
om zijn driftige programma vorm te geven.

12.3 Verloren Westfriesland

Profiel
Verschoond gebleven van verstedelijking, maar 
meegegaan in de ‘plattelandsvernieuwing’ van 
de afgelopen decennia is hier de romantische 
erfenis goeddeels overboord gezet. De dorpslin-
ten zijn versoberd en hebben kleine uitbrei-
dingswijkjes, de bijzondere landschapsstructuur 
van droogmakerijtjes in een wirwar van slootjes 
is ruilverkaveld tot gemiddelde maat, de oude 
boerenschuren zijn vervangen door utilitaire 
golfplaten units, het open land buiten de linten 
is hergekoloniseerd en bebouwd met losse boe-
renbedrijven.

Identiteit
Dit deel van Westfriesland heeft haar romantiek 
verloren en is nu een beetje doorsnee. Het ge-
bied is niet geconserveerd zoals het romantische 
deel, noch ‘opgestuwd in de vaart der volkeren’ 
zoals het driftige deel. Het gebied hangt noch 
op het historische Westfriesland, noch op het 
moderne. Het lijkt een heel gewoon Hollands 
landschap.

Ontwikkeling
Het nu wat kleurloze deel kan zich profileren 
door twee ‘hot items’ te combineren: de ar-
cheologie en de ecologie. Westfriesland is een 
schatkamer van het verleden die terugvoert tot 
de Bronstijd. Zonder op te graven of letterlijk 
te reconstrueren bieden de landschaps- en oc-
cupatiestructuren uit dat verleden aanleiding 
om opgepakt te worden in een moderne verta-
ling. Zo kunnen bijvoorbeeld de oude kreken en 
verzonken dorpen van noordoost Westfriesland 
nieuwe structuurdragers worden voor ecologie 
en ‘back to basic’ wonen. 



Westfriese ‘shoppingmall’, iedereen zijn eigen toko
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Romantisch Westfriesland: nostalgische linten in de leegte



113

Oosterleek TwiskWarder

KolhornWijdenes Twisk    

Berkhout SchellinkhoutHem 
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Driftig Westfriesland: pluriforme mix van individueel programma
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Verloren Westfriesland: een bijna Hollands landschap met een sprekend verleden



Wevershoof AvenhornWinkel
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Westfriezen ontwikkelen - individuele initiatieven maken samen landschappelijke structuren
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Overheden ontwikkelen - planmatige verstedelijking slaat gaten in het landschap 
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Binnenduinrand

Profiel
De binnenduinrand staat bekend als een ro-
mantisch plezierlandschap van oude bossen 
met prachtige woningen. In de binnenduinrand 
Beverwijk– Heemskerk– Castricum – Bergen 
– Schoorl zijn in het verleden landgoederen met 
bossen ontwikkeld waarin later weer villa’s 
zijn gebouwd. Ook op de oude duinen tussen 
Alkmaar en Heiloo zijn landgoederen en villa’s 
gebouwd. De landgoedbossen zijn de mooiste 
bossen van Noord-Holland. Maar veel zijn het 
er niet. Een groot deel van de binnenduinrand 
is nog leeg en kaal.

In feite bestaat de binnenduinrand uit twee zo-
nes:  13.1 De duinflank is de plek waar de groe-
ne woonweelde zich heeft ontwikkeld. Ook  de 
strandwal waar Heiloo op ligt behoort hiertoe, 
maar dan als overblijfsel van de oude duinen.
13.2 De strandvlakte is een plat en open boe-
renlandschap met kreken en nauwelijks (groe-
ne) bebouwing. De twee gebieden grijpen op 
complexe wijze in elkaar en gaan in elkaar over 
op de gradiënt tussen helling en vlakte en tus-
sen dicht en open. 

Identiteit
De identiteit van de binnenduinrand in heel 
Noord-Holland wordt bepaald door de symbi-
ose tussen landschappelijke en gebouwde rijk-
dom. Het woonlandschap in de duinflank is zo 
mooi dat het tegelijk een zeer geliefd recreatie-
gebied is. Bewegen langs de historische wegen 
en waterlijnen is een belevenis. In Noord-Hol-
land Noord heeft de binnenduinrand niet alleen 
een luxe maar ook een rurale allure. De prach-
tige boerenstolpen met rijke erven geven een 
extra kleur die Noord-Holland Zuid ontbeert. 
De lege strandvlakte, met zijn sappige groene 
boerentapijt en bijzondere licht, maakt, juist 
door de afwezigheid van bebouwing, dat de 
duinflank kan schitteren. Duinflank en strand-
vlakte zijn complementair.

Ontwikkeling
De duinflank tussen Bakkum en Bergen en 
ten noorden van Schoorl heeft slechts een be-
scheiden ontwikkeling gekend. Er is een aantal 
kleinere landgoedbosjes en kloosters gebouwd. 
Nog voor de gebieden echt tot bloei konden 
komen, was de ‘gouden eeuw’ alweer voorbij. 
Gezien de huidige vraag naar groene woon-
milieus en natuurbouw liggen in dit gebied de 
kansen voor het oprapen. De ontwikkeling van 
nieuwe bossen met een variatie aan lommer-
rijke woonmilieus kan in Noord-Holland Noord 
de lustwarande afmaken die in Noord-Holland 
Zuid al twee eeuwen geleden gerealiseerd is. 
Een lustwarande die ook ruimte laat voor de 
agrarische kleuring met bollenvelden en boe-
renstolpen, een veelkleurige en gelaagde identi-
teit. De strandvlakte zou in dat licht vooral leeg 
moeten blijven.

13.113.2
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Binnenduinrand: gradiënt van groene woonmilieus
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    Dicht    Halfopen    Open

   Luxe en romantiek    Tulpen en duinen

   Linten met vrijstaande huizenVilla’s in het groen    Boerderijen

Kloosters en hun tuinen
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Zo ook de duinrellen vanaf de strandwallen Hoofdwegen evenwijdig aan de duinenrij en op de 
strandwallen trekken lange ontwikkelingslijnen

Kronkelende wegen dragen bij aan de romantiek
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De linten met vrijstaande huizen en boerderijen 
aan de hoofdwegen geven een rurale rijkdom 

Bos-duinflank-strandvlakte: van dicht naar open,
van natuur naar cultuur en alle gradiënten 
er tussen.

De Flank tussen strandvlakte en duinbossen is de 
plek bij uitstek voor landgoederen, kloostertuinen 
en lommerrijke villawijken. Landschapsbouw door 
woningbouw.



127126



127

Harger- en Pettemerpolder

Profiel
De Vereenigde Harger- en Pettemerpolder is 
een strandvlakte van 12e eeuwse polders onder-
aan de duinrand die direct aan zee grenst. Het 
gebied werd ontgonnen door de monniken van 
Egmond en is door de Hondsbossche Slaperdijk 
afgesloten van de grote strandvlakte die van 
Groet tot Castricum loopt. De Hondsbossche 
Zeewering, een indrukwekkende asfaltdijk, 
vervangt hier de smalle duinstrook, die in de 
Middeleeuwen is verdwenen. De strandvlakte 
is oud maar heeft geen rijk ontwikkelde bin-
nenduinrand zoals de rest van de kust, en door 
de afwezigheid van een zandstrand ook geen 
manifeste op de zee gerichte recreatie.

Identiteit
De polder, dieper gelegen en omgeven door 
hoge dijken en duinen, is als een aparte kamer 
zonder inrichting en functie. De Hondsbossche 
Zeewering is een prachtig staaltje Hollandse 
kustverdediging, de duinen zijn er wel 40 me-
ter hoog en het gebied wordt ontsloten door 
romantische vaarroutes. Het gebied benut zijn 
bijzondere geografisch unieke ligging niet. Er 
zijn wel resten van een romantisch polderland-
schap, maar het verval, de vervuiling en de ver-
rommeling zijn overal zichtbaar. Het gebied lijkt 
te zijn vergeten, het landschap is zijn identiteit 
kwijt.

Ontwikkeling
Het is een unieke locatie, waar binnenduinrand 
en strandvlakte de zee ontmoeten zonder tus-
senkomst van duinen en strand. De combinatie 
van deze factoren geeft het gebied een grote 
ontwikkelingspotentie. Hier kan een binnen-
duinwoonmilieu direct aan zee worden ontwik-
keld. Op of langs de Hondsbossche Zeewering 
kan een moderne variant van kustrecreatie 
worden geïnitieerd. De Hondsbossche Vaart 
kan het gebied voor boten ontsluiten naar het 
achterland.
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De machtige Hondsbossche Zeewering.....

Zomers caravanplezier Zomers ‘Pettenparadijs’Zomers parkeerplezier

...de drukte begint voorbij het einde bij Petten

Verrommeling VervalVervuiling

.........is rustig recreabel....
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Landzijde

Duinflank in de dop: enkele boerderijen...

Romantisch reliëf Romantische vaartenRomantische polder 

...één villahotel...één duinvilla...

BovenzijdeZeezijde
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Schermer

Profiel
De Schemer is een grillig afgebakende droog-
makerij die zich duidelijk onderscheidt van 
zijn omgeving. De polder is in twee hoofdlijnen 
opgezet: een vaart in de lengte en een vaart in 
de breedte van de polder. Hieraan liggen de 
boerenkorrels en de kleine lintdorpen met voor-
zieningen. De Schermer is een echte boerenpol-
der. Een polder met gras en koeien, met stolpen 
en erven.

Identiteit
Terwijl de esthetische Beemster, met zijn land-
goederen, buitenplaatsen en collectieve groen 
nog een plek van ‘versier en plezier’ is, mar-
keert de onversierde en boerse Schermer de 
overgang naar het noorden. De Schermer laat 
duidelijk een verandering in mentaliteit zien 
en is de belichaming van de grens van Noord-
Holland Noord. Het onversierde en nuchtere 
van de polder is een verademing tussen de 
omringende oude, kleinschalige en romantische 
landschappen.

Ontwikkeling
De Schermer is het eerste onversierde nuchtere 
grootschalige en lege landschap vanaf Amster-
dam. Dit is de kracht voor ontwikkeling. Deze 
kwaliteit, zo kenmerkend voor Noord-Holland 
Noord,  biedt op een steenworp afstand van 
het stedelijk gebied nog ruimte voor echt lan-
delijk en boers wonen. Langs de twee vaarten 
is veel plaats voor nieuwe boerenkorrels. Niet 
persé voor boeren, maar voor landelijk wonen 
op z’n Schermers, boers. Deze korrels kunnen 
de hoofdstructuur van de Schermer krachtiger 
maken. Er moet vooral ook op erfontwikkeling 
gestuurd worden.
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Echt Hollands landschap
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Structuur van  lijnen en stolpen       
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Schermer: Hollands
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 Een historische grillige huls...... .......met een moderne gladde vulling.

Ruimtelijke dragers: twee vaarten.... ...... en 232 stolpen.

135



137



137

Eilandspolder

Profiel
De Eilandspolder is de meest noordelijke 
uitloper van het  Noord-Holland Zuidse 
‘waterland’. Temidden van grillige, brede sloten 
waarin het waterpeil zo hoog staat dat het land 
lijkt te drijven, liggen op de dijken lieflijke 
dorpjes: dichtbebouwde lintjes met vaak 
een hoog gehalte aan traditionele regionale 
houtbouw.  

Het Schermereiland, voorheen een eiland van 
beschaving tussen de woeste wateren van 
Beemster en Schermer, is nu een eiland van 
natuur tussen deze twee puur cultuurlijke 
droogmakerijen. Uniek door zijn overdadige 
waterpatroon en ring van lintdorpen met De 
Rijp als hoogtepunt van traditionele Noord-
Hollandse woningbouw. 

Identiteit
De identiteit van de Eilandspolder zit in het 
contrast tussen het waterrijke ruige land en de 
hechte veilige dorpen. Het geheel is bijzonder 
romantisch, het levende beeld van de oude 
landschapsschilderingen. Het landschap heeft 
een hoge museale waarde. Het Schermereiland 
drijft het Waterlandse contrast op de spits; het is 
een ‘landschapsreservaat’. 

Ontwikkeling
Om de romantische identiteit te behouden, 
is het geenszins nodig de huidige situatie te 
bevriezen. De dorpen kunnen groeien, maar 
wel langzaam, compact en fijnkorrelig. Het 
water moet blijven zoals het is, maar het land 
kan wilder, ruiger, ontoegankelijker worden. 
Dit zou het contrast met de dorpen alleen maar 
vergroten en daarmee de romantiek. 
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Traditionele houtbouw, oud en nieuw..... .......pure romantiek

Levend dorp... ...... hechte gemeenschap.138



Waterland, land in het water Een landschapsreservaat

Een hoog eiland in een laag polderland Dorpen op de dijk139
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Eilandspolder: Waterland
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Grillige dijken ..........en dorpen op de dijkAlle wegen..........

.....waterLand in het.........

Landschapsreservaat SchermereilandHoog eiland in laag polderland
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Noordhollands kanaal

- de misplaatste bouwen-aan-het-water-
droom van een projectontwikkelaar? 

- de parkachtige grens van een serie woon-
wijken

- de begeleider van de oude Westfriese om-
ringdijk die tegelijk de ruggengraat is van 
het indrukwekkend lange en lieflijke lint-
dorp Koedijk

- de grens tussen Westfriesland en de jonge 
strandvlakte

- de kern van brugdorp Schoorldam
- de aanleiding voor een bungalowpark 
- de met windmolens begeleide intrigant van 

de Zijpepolder
- de vierde lijn in diezelfde polder en drager 

van de kwartetreeks vlotbrugdorpen
- de met windmolens begeleide grens tussen 

de Anna Paulowna en Koegras polder
- de drager van havengerichte industrie en 

een vliegveld en de uitvalsroute voor de 
nationale marine. 

Identiteit
Het Noordhollandsch Kanaal is een kameleon. 
Net zoals deze in een poging zelf onzichtbaar te 
zijn de achtergrond duidelijker maakt, versterkt 
ook het kanaal de omgeving. Het Noordhol-
landsch Kanaal is met zijn lange aaneenschake-
ling van gezichten de etalage van de landschap-
pen van Noord-Holland, terwijl het toch altijd 
een ‘lokaal’ kanaal is.

Ontwikkeling
Het kanaal kan veel meer functies dragen dan 
het nu doet. Het kan meer onderdeel uitmaken 
van het lokale landschap, per landschap inspe-
len op actuele lokale behoeften en zo meer be-
tekenis krijgen, als plek om te wonen, als park, 
als windmolenlaan, et cetera. Het kanaal wordt 
daarmee als totaal sterker.

Profiel
Aangelegd als een lappendeken van bestaande 
waterstructuren aan elkaar geknoopt met hier 
en daar een nieuw stuk graafwerk, neemt het 
Noordhollandsch Kanaal de kleur aan van de 
landschappen die het ontmoet. Het kanaal heeft 
vanuit zichzelf geen ontwikkelingen gegene-
reerd, maar wel aantrekkingskracht uitgeoefend 
op de lokale programma’s. Er zijn bijvoorbeeld 
lokaal soms huizen aan gebouwd, stukken zijn 
dik aangeplant of er is een serie windmolens 
langs gezet. Hierdoor verkleurt het kanaal als 
doorsnijding een landschap soms, of dramati-
seert het de grens tussen twee landschappen.

Het kanaal begint in Amsterdam als haven om 
vervolgens 80 km verder in Den Helder weer 
als haven de zee te bereiken. Daartussenin is het 
kanaal achtereenvolgens 
- een kale bedijkte watergang die door het 

oude waterland snijdt 
- de dorpsrand van Watergang 
- een kale bedijkte watergang
- de bebouwde dorpsrand van Ilpendam
- een watergang met boerenkorrels erlangs
- de parkachtige grens van een Purmerendse 

woonwijk
- de stenige singel van het oude stadshart 
- de grens als ringvaart tussen de Beemster 

met zijn majestueuze dubbele beplanting 
en de zompige polder Wormer Jisp en Nek

- de grens (plotseling zelfs Vinkenhop gehe-
ten) tussen de droogmakerij Starnmeer en 
de romantische Eilandspolder met zijn dor-
pen Oost- en West Graftdijk op de dijk

- de grens als kale ringvaart tussen de Scher-
mer en het hoger gelegen Alkmaardermeer

- de grens als beplante ringvaart tussen de 
Schermer en de oude strandvlakte

- een harde industriële watergang
- de romantische groene stadssingel van 
 Alkmaar
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nieuwe droogmakerij
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Het kanaal passeert verschillende identiteits-
eenheden.......

.....en neemt daarbij de kleur(en) van de 
omgeving aan.......

Het kanaal is een kameleon



Ringvaartkanaal

Vaarkanaal Verkeerskanaal Recreatiekanaal

Woonkanaal Parkkanaal Industriekanaal

Chemiekanaal Plaskanaal
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Afsluitdijk 18

Profiel
De Afsluitdijk is een krachtige, meer dan dertig 
kilometer lange kaarsrechte lijn. Hij houdt twee 
‘zeeën’ uit elkaar en is een van de symbolen van 
het permanente gevecht van de Nederlanders 
tegen het water. In de oorlog is er hevig gevoch-
ten, waar alleen een somber monument nog aan 
herinnert.

Er gebeurt helemaal niks. De dijk is in de jaren 
veertig blijven steken. Langs de IJsselmeer-
kant worden door vissers wat fuiken gezet. De 
meeste mensen die eroverheen rijden, denken: 
‘Ik wou dat ik aan de overkant was.’ De enige 
parkeerplek, met een monument en weinig 
aantrekkelijke restauratie, brengt ook geen ver-
lichting.

Identiteit
De Afsluitdijk is een lijn tussen Noord-Holland 
en Friesland, maar lijkt bij geen van beide thuis 
te horen. Het is een oversteek, een reis door 
‘buitenterritoriaal gebied’. De afsluitdijk is de 
smalste identiteit van NHN. Het is eerder een 
gebeurtenis dan een ruimtelijk landschap.

Ontwikkeling
Door de dagelijkse aanvoer van duizenden 
potentiële recreanten en consumenten heeft de 
Afsluitdijk de potentie om zich te ontwikkelen 
tot een krachtige drager van nieuwe functies. 
Met haar superpositie in de schemerzone tus-
sen het toezicht van twee provincies, en zonder 
geluidshinder en ecologische behoudplicht, 
kan de dijk zich zelfs ontwikkelen tot een strip 
die elders in Nederland nooit zou worden toe-
gestaan. Er liggen kansen voor een ‘Las Vegas’ 
in een Nederlandse woestijn van water. Wat 
nodig is, zijn meer plekken om te stoppen om 
zo puntsgewijs en op termijn zelfs stripsgewijs 
de bevroren identiteit van de dijk tot leven te 
wekken.
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Hollandse waterkunst Hollands gevechtsverleden

Leegteconsumptie Stopattractie
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Amuses

Profiel
Amuses zijn kleine droogmakerijtjes, waar-
van de meeste fungeerden als proefje voor de 
grote droogmakerijen uit de zeventiende eeuw. 
Ze hebben zich gehandhaafd als herkenbare 
eenheden in het landschap, dieper gelegen, 
met één kernlint of -kruis en soms een aange-
zette ring(vaart). De tien amuses – de Baars-
dorpermeerpolder, Wogmeerpolder, Polder 
Bennemeer, Polder Berkmeer, Polder Waard-
Nieuwland, Groet Polder, Boekelermeer polder, 
Noordeindermeer polder, Sapmeer polder en 
Graftmeer polder – zijn allemaal anders, hebben 
elk hun eigen smaak.

Identiteit
Een droogmakerij is een huls met een verwis-
selbare inhoud, in dit geval een hulsje. Alle 
droogmakerijen hebben gemeen dat ze in de 
loop der eeuwen drastisch zijn getransformeerd 
– moeras werd water, water werd land en soms 
zelfs weer water. De identiteit van de amuses 
hangt op hun eigenwijsheid.

Ontwikkelingen
Deze identiteit biedt ruimte voor totale transfor-
matie en vaker achter elkaar. De poldertjes moe-
ten eigenwijs blijven, het zijn unica. Om te voor-
komen dat ze opgaan in hun omgeving moeten 
de poldertjes duidelijk gearticuleerd worden. Ze 
kunnen hun identiteit versterken door hun ring 
sterk ruimtelijk aan te zetten of zich inhoudelijk 
duidelijk afwijkend te manifesteren ten opzichte 
van hun omgeving.

Verspreid door het land lenen de diepgelegen 
poldertjes zich bij uitstek voor lokale water-
berging, eventueel in combinatie met natte 
natuurontwikkeling. Met zijn allen zouden ze 
de meest wilde en geïsoleerde pockets van het 
Noord-Hollands Midden vormen. 

Door hun beperkte afmeting en herkenbare 
vorm bieden de poldertjes als vanzelf een land-
schappelijk collectief en lenen ze zich bij uitstek 
voor landelijke bewoning in groepsvorm, de 
nieuwe graafschappen. 

Maar elke amuse kan ook een eigen koers kie-
zen waardoor ze als totale familie een wisse-
lend ‘smakenpalet’ van Noord-Holland Noord 
tonen. In principe is de transformatie van de 
amuse vrij, maar als ze zich ontwikkelen moe-
ten ze in hun geheel veranderen.
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Polder Wogmeer Polder Wogmeer

Polder de Berkmeer Polder de Berkmeer Groetpolder

Polder de Graftermeer Baarsdorpermeerpolder Baarsdorpermeerpolder
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De graaf overziet



Polder de Bennemeer Polder Wogmeer Polder Waard-Nieuwland

GroetpolderPolder de Berkmeer Boekelermeer

Polder de Graftermeer en Sapmeerpolder Baarsdorpermeerpolder
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Noordeindermeerpolder
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Tien waterschappen Tien landschappen

Tien graafschappen
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Tien randschappen      
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Colofon

Dit onderzoek naar de landschappelijke 
identiteit van Noord-Holland Noord is een 
product van de provincie Noord-Holland, 
Afdeling Zorg Welzijn en Cultuur. Het 
is mede gemaakt ten behoeve van het 
Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord.
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