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Lijst van toegelaten aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten 

Uitoefening van (para-)medische beroepen, waaronder: 
individuele praktijk voor huisarts, psychiater, psycholoog, fysiotherapie of 
bewegingsleer, voedingsleer, mondhygiene, tandheelkunde, logopedie, enz. 
individuele praktijk dierenarts 

Kledingmakerij 
(maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf 
woningstoffeerderij 

Kantoor- en opslagfunctie ten behoeve van bedrijvigheid die elders wordt 
uitgeoefend, zoals: 
schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, klussenbedrijf, bestratingsbedrijf, 
glazenwasserij, waarbij de opslag van enige materialen, gereedschappen en een 
voertuig op het perceel is toegestaan, maar oak ten behoeve van bijvoorbeeld 
een groothandelsbedrijf 

Reparatie-/verhuurbedrijfjes, waaronder: 
schoen-/lederwarenreparatiebedrijf 
uurwerkreparatiebedrijf 
goud- en zilverwerkreparatiebedrijf 
reparatie van kleine (elektrische) gebruiksgoederen 
reparatie van muziekinstrumenten 
In ieder geval zijn autoreparatiebedrijven uitgezonderd 

Advies- en ontwerpbureaus, waaronder individuele praktijk voor: 
reclame ontwerp 
grafisch ontwerp 
architect 

(Zakelijke) dienstverlening, waaronder individuele praktijk voor: 
notaris 
advocaat 
accountant 
assurantie-/verzekeringsbemiddeling 
exploitatie en handel in onroerende zaken 

Overige dienstverlening 
kappersbedrijf 
schoonheidssalon 

Onderwijs 
autorijschool 
onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats of 
laboratorium 



Voorzieningen ten behoeve van de kunstnijverheid, zeals: 
galerie/exp0sitieruimte, ruimte voor toegepaste kunst, atelier, beeldentuin, ruimte 
voor workshops 

dan wel met voorgenoemae bedrijven en vo0rzieningen naar de aard en de 
invloed op· de 0mgeving gelijk te stellen bedrijvigheid. 

Webwinkels 
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VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie) blz.1 

SBl-CODE 1993 SBl-CODE 2008 OMSCHRIJVING CAT 

01 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW 

014 016 Dienstverlening ten behoeve van de landbouw 

1. plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. < 500 m 2 2 

2. elantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o.>= 500 m 2 3.1 
0142 0162 Kl-stations 2 

02 02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN BOSBOUW 

020 021,022, 024 Bosbouwbedrijven 3.1 

05 03 VISSERIJ- EN VISTEEL TBEDRIJVEN 

0501.1 0311 Zeevisserijbedrijven 3.2 
0501 .2 0312 Binnenvisserijbedrijven 3.1 
0502 032 Vis- en schaaldierkwekeriien: 

1. oester-, mossel- en schelpenteeltbedriiven 3.2 
2. visteeltbedriiven 3.1 

11 06 AARDOLIE- EN AARDGASWINNING 

111 061,062 Aardolie- en aardgaswinning: 
061 1. aardoliewinputten 4.1 
062 2. aardqaswinninq inclusief qasbehandelinq.instrumenten: < 100.000.000 N m'/d 5.1 
062 3. aardgaswinning inclusief gasbehandeling instrumenten: >= 100.000.000 N m'/d 5.2 

15 10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 

151 101 , 102 Slachterijen en overige vleesverwerking: 
1. slachteriien en pluimveeslachteriien 3.2 

101 2. vetsmelteriien 5.2 
3. bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 4.2 

4. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: e.o. > 1000 m 2 3.2 

5. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: e.o. <= 1000 m 2 3.1 

6. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: e.o. <= 200 m 2 3.1 
101 , 102 5. loonslachterijen 3.1 

152 102 VisverwerkinQsbedriiven: 
1. droqen 5.2 
2. conserveren 4.1 
3. roken 4.2 

4. verwerken anderszins: P.O. > 1000 m 2 4.2 

5. verwerken anderszins: p.o.<= 1000 m 2 3.2 

6. verwerken anderszins: p.o. <= 300 m 2 3.1 
1531 1031 Aardap~eroducten fabrieken 

1. vervaardiqing van aardaeeeleroducten 4.2 

2. vervaardiging van snacks met o.o. < 2000 m 2 3.1 
1532, 1533 1032, 1039 Groente- en fruitconservenfabrieken: 

1. iam 3.2 
2. groente algemeen 3.2 
3. met koolsoorten 3.2 
4. met droqeriien 4.2 
5. met uienconservering (zoutinleggerij) 4.2 

1541 104101 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke alien en vetten: 
1. e.c. < 250.000 t/j 4.1 
2. D.C. >= 250.000 t/j 4.2 

1542 104102 RaffinaQe van plantaardiQe en dierlijke alien en vetten: 
1. p.c. < 250.000 t/j 4.1 
2. p.c. >= 250.000 t/i 4.2 

1543 1042 Margarinefabrieken: 
1. P .C. < 250.000 t/i 4.1 
2. o.c. >= 250.000 t/i 4.2 

1551 1051 Zuivelproductenfabrieken: 
1. gedrooQde eroducten p.c. >= 1,5 t/u 5.1 
2. geconcentreerde eroducten, verdameingscapaciteit >=20 t/u 5.1 
3. melkeroductenfabrieken v.c. < 55.000 t/j 3.2 
4. melkoroductenfabrieken v.c. >= 55.000 t/i 4.2 
5. overige zuivelproductenfabrieken 4.2 



VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie) biz. 2 

SBl-CODE 1993 SBl-CODE 2008 OMSCHRIJVING jcATI 
1552 1052 1. consumptie-ijsfabrieken p.o. > 200 m 2 3.2 

2. consumptie-ijsfabrieken p.a. <= 200 m 2 

-- 2 
1561 1061 Meelfabrieken: 

1. p.c. < 500 t/u 4.2 
2. p.c. >= 500 t/u 4.1 
Grutterswarenfabrieken 4.1 

1562 1062 Zetmeelfabrieken: 
1. D.C. < 10 t/u 4.1 
2. p.c. >= 1 O t/u 4.2 

1571 1091 Veevoederfabrieken: 
1. destructiebedrijven 5.2 
2. beender-, veren-, vis- en vleesmeelfabriek 5.2 
3. drogerijen (gras, eulp, groenvoeder, veevoeder) cap.<10 t/u water 4.2 
~erijen (gras. J2UIJ2. groenvoeder, veevoeder cap.>=10 t/u water 5.2 

5. mengvoeder, p.c. < 100 t/u 4.1 --
6. mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 4.2 

1572 1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 4.1 
1581 1071 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: 

1. v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 2 
2. v.c.>= 7500 kg meel/week 3.2 

1582 1072 Banke!-, biscuit- en koekfabrieken 3.2 
1583 1081 Suikerfabrieken: 

1. v.c. < 2.500 t/i 5.1 
2. v.c. >= 2.500 t/j 5.2 

1584 10821 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: 
1. cacao- en chocoladefabrieken: p.o. >2.000 m 2 5.1 
2. cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m 2 3.2 
3. cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met 12.0. <= 200 m 2 2 
4. Suikerwerkfabrieken met suiker branden 4.2 

5. Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden p.a. > 200 m 2 3.2 

6. Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden p.o. <= 200 m 2 2 
1585 1073 Deegwarenfabrieken 3.1 
1586 1083 Koffiebranderijen en theepakkerijen: 

1. koffiebranderijen 5.1 
2. theepakkerijen 3.2 

1587 108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 4.1 
1589 1089 Vervaardiaing van overiae voedinasmiddelen 4.1 
1589.1 Bakkerijgrondstcffenfabrieken A A ..... 
1589.2 Soep- en soeparomafabrieken: 

1. zonder poederdroaen 4.1 
2. met poederdrogen 4.2 

1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 4.2 
1592 110102 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: 

1. P.C. < 5.000 t/i 4.1 
2. P.C. >= 5.000 t/i 4.2 

1593 t/m 1595 1102 t/m 1104 Vervaardiaing van wiin, cider, e.d. 2 
1596 1105 Bierbrouwerijen 4.2 
1597 1106 Mouterijen 4.2 
1598 1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 3.2 

16 12 VERWERKING VAN TABAK 

160 120 Tabaksverwerkende industrie 4.1 
17 13 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 

171 131 Bewerken en spinnen van textielvezels 3.2 
172 132 Weven v;m textiel: -

1. aantal weefgetouwen < 50 3.2 
2. aantal weefgetouwen >= 50 4.2 

173 133 Textielveredelingsbedrijven 3.1 
174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 3.1 
1751 1393 Taeijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 4.1 
176. 177 139, 143 Vervaardiaina van aebreide en aehaakte stoffen en artikelen 3.1 

18 14 VERVAARDIGING VAN KLEDING: BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 

- - -
181 141 Vervaardiging kleding van leer 3.1 ---

~ 
182 Vervaardiging van kledina en -toebehoren lexclusief van leer\ 
183 142, 151 Bereiden en verven van bont, vervaardiging van artikelen van bont 



VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie) biz. 3 

SBl-CODE 1993 I SBl-CODE 2008 l[OMSCHRIJVING [CAT 

19 15 VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCLUSIEF KLEDING) 

191 151, 152 Lederfabrieken 4.2 
192 151 Lederwarenfabrieken lexclusief kledino en schoeisel) 3.1 
193 152 Schoenenfabrieken 3.1 

20 16 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. 

2010.1 16101 Houtzagerijen 3.2 
2010.2 16102 Houtconserveringsbedrijven: 

1. met creosootolie 4.1 
2. met zouto12lossin9en 3.1 

202 1621 Fineer- en 121aatmaterialenfabrieken 3.2 
203.204,205 162 1. Timmerwerkfabrieken , vervaardiqinq overiqe artikelen van hout 3.2 
203,204, 205 2. Timmerwerkfabrieken vervaardiging overise artikelen van hout. 12.0. < 200 m 2 3.1 
205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2 

21 17 VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN 
PAPIER· EN KARTONWAREN 

2111 1711 Vervaardioino van oulo 4.1 
2112 1712 Paoier- en kartonfabrieken: 

1. p.c. < 3 t/u 3.1 
2. p.c. 3 - 15 t/u 4.1 
3. p.c. >= 15 t/u 4.2 

212 172 Paoier- en kartonwarenfabrieken 3.2 
2121.2 17212 Golfkartonfabrieken: 

1. P.C. < 3 t/u 3.2 
2. p.c. >= 3 t/u 4.1 

22 58 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 

221 581 Uitgeverijen (kantoren) 1 
2221 1811 Drukkerijen van dagbladen 3.2 
2222 1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-dieJ:!drukkerijen) 3.2 
2222.6 18129 Kleine drukkeriien en kopieerinrichtinqen 2 
2223 1814 Grafische afwerking 1 

Binderijen 2 
2224 1813 Grafische reJ:!roductie en zetten 2 
2225 1814 Overige grafische activiteiten 2 
223 182 Reproductiebedrijven OJ:!genomen media 1 

AARDOLIE- EN STEENKOOLVERWERKINGSINDUSTRIE BEWERKING SPLIJT- EN 
23 19 KWEEKSTOFFEN 

231 191 Cokesfabrieken 5.3 
2320.1 19201 Aardolieraffinaderijen 6 
2320.2 19202 Smeerolien- en vettenfabrieken 3.2 

Rec:iclingbedrijven voor afgewerkte olie 4.2 
Aardolie12roductenfabrieken niet eerder genoemd. 4.2 

24 20 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN 

2411 2011 Vervaardiging van industriele gassen: 
1. luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht 5.2 
2. overige gassenfabrieken, niet ex12losief 5.1 
3. overig~assenfabrieken, ex12losief 5.1 

2412 2012 Kleur- en verfstoffenfabrieken 4.1 
2413 Anorganische chemische grondstoffenfabrieken: 

1. niet vallend onder "12ost-Seveso-richtlijn" 
I 

4.2 
2. vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 5.3 

2414.1 20141 __Qrganische chemische grondstoffenfabrieken: 
1. niet vallend onder "12ost-Seveso-richtlijn" 4.2 
2. vallend onder "12ost-Seveso-richtlijn" 5.3 
Methanolfabrieken: 
1. o.c. < 100.000 Iii 4.1 
2. Q.C. >= 100.000 t/j E 

2414.2 20149 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synthetisch): 
1. p,c. < 50.000 Iii 4.2 
2. p.c. >= 50.000 t/j 5.1 

2415 2015 Kunstmeststoffenfabrieken 5.1 
2416 2016 Kunstharsenfabrieken e.d. 5.2 
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SBl-CODE 1993 SBl-CODE 2008 OMSCHRIJVING CAT 

242 202 Landbouwchemicalienfabrieken: 
1. fabricage 5.3 
2. formulerinq en afvullen 5.1 

243 203 Verf,- lak- en vernisfabrieken 4.2 
2441 2110 Farmaceutische arondstoffenfabrieken: 

1. D.C. < 1.000 t/i 4.2 
2. p.c. >= 1.000 tJi 5.1 

2442 2120 Farmaceutische productenfabrieken: 
1. formulering en afvullen geneesmiddelen 3.1 
2. verbandmiddelenfabrieken 2 

2451 2041 Zeee-. was- en reinigingsmiddelenfabrieken 4.2 
2452 2042 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 4.2 
2461 2051 Kruit-, vuurwerk- en seringstoffenfabrieken 5.3 
2462 2052 Liim- en plakmiddelenfabrieken: 

1. zonder dierlijke grondstoffen 3.2 
2. met dierlijke grondstoffen 5.1 

2464 205902 Fotochemische eroductenfabrieken 3.2 
2466 205903 Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 3.1 

Overige chemische eroductenfabrieken n.e.g. 4.1 
247 2060 Kunstmatige s~nthetische garen- en vezelfabrieken 4.2 

25 22 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF 

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 4.2 
2512 221102 Looevlakvernieuwingsbedrijven: 

1. vloeroeeervlakte < 100 m• - - 3.1 

2. vloeroppervlakte > 100 m2 4.1 
2513 2219 Rubber-artlkelenfabrieken 3.2 
252 222 Kunststofverwerkende bedrijven: 

1. Lander fenolharsen 4.1 
2. met fenolharsen 4.2 
3. eroductie van ve!::E!akkingsmaterialen en assemblage van kunststof bouwmaterialen 3.1 

26 23 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, 
KALK- EN GIPSPRODUCTEN 

261 231 Glasfabrieken: 
1. g)~s ~n_ glasproducten, p.c. < 5.000 t/j 3.2 - --

- - 2. glas en glaseroducten, e.c. >= 5.000 t/j 4.2 
3. glaswol en glasvezels, e.c. < 5.000 t/j 4.2 
4. glaswol en glasvezels, e.c. >= 5.000 t/j 5.1 

2615 231 Glasbewerkinqsbedriiven 3.1 
262, 263 232, 234 Aardewerkfabrieken: 

1. vermogen elektrische ovens totaal <40kW 2 
2. vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 3.2 

264 233 Baksteen- en baksteenelementenfabrieken 4.1 
Dakeannenfabrieken 4.1 

2651 2351 Cementfabrieken: 
1. p.c. < 100.000 t/i 5.1 
2. p.c. >= 100.000 t/j 5.3 

2652 235201 Kalkfabrieken: 
1. Q.C. < 100.000 tfj 4.1 
2. .c. >= 100.000 t/j 5.3 - - -

2653 235202 Giesfabrieken: 
1. p.c. < 100.000 tli 4.1 
2. e.c. >= 100.000 tlj 5.1 

2661 .1 23611 Betonwarenfabrieken: 
1. zonder eersen, triltafels en bekistlngstrlllers - 4.1 
2. met oer;sen, triltafels of be!<istinastrillers, o.c. < 100 t/d 4.2 
3. met oersen, triltafels of bekistingstrillers, Q.C. >= 100 t/d 5.2 

2661 .2 23612 Kalkzandsteenfabrieken: 
1. D.C. < 100.000 t/j 3.2 
2. p.c. >= 100.000 t/i 4.2 

2662 2362 Mineraalqebonden bouwolatenfabrieken 3.2 
2663, 2664 2363, 2364 Betonmortelcentrales: 

1. o.c. < 100 tlu 3.2 
2. p.c. >= 100 t/u 4.2 

2665,2666 2365, 2369 Vervaardiging van eroducten van beton, (vezel)cement en gies: 
1. o.c. < 100 tld 3.2 
2. o.c. >= 100 t/d 4.2 
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SBl-CODE 1993 SBl-CODE 2008 OMSCHRIJVING 

~ 267 237 NatuursteenbewerkinQsbedriiven: 

1. zonder breken, zeven en drogen p.o. > 2.000 m 2 

2. zonder breken, zeven en drogen o.o. <= 2.000 m 2 3. 
3. met breken, zeven of droQen v.c. < 100.000 Ui 4. 
4. met breken zeven of drogen v.c. >= 100.000 Uj 5. 

2681 2391 SliiE!- en E!Olijstmiddelenfabrieken 3.1 
2682 2399 Bitumineuze materialenfabrieken: 

1. o.c. < 100 Uu 4.2 
2. p.c. >= 100 Uu 5.1 
lsolatiematerialenfabrieken (exclusief glaswol): 
1. steenwol E! -C. >= 5.000 Uj 4.2 
2. overige isolatiematerialen 4.1 
Minerale productenfabrieken n.e.q. 3.2 
1. Asfaltcentrales P.C. < 100 ton/uur 4.1 
2. Asfaltcentrales E!.c.>= 100 ton/uur 4.2 

27 24 VERVAARDIGING VAN METALEN 

271 241 Ruwijzer- en staalfabrieken: 
1. p.c. < 1.000 Ui 5.2 

___LQ.c. >= 1.000 Ui 6 
272 245 IJzerenbuizen- en stalenbuizenfabrieken: 

....1..£.o. < 2.000 m2 5.1 
2. E! -O- >= 2.000 m' 5.3 

273 243 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en E!rofielzetterijen: 
1. p.o. < 2.000 m' 4.2 
2. E! .O. >= 2.000 m2 5.2 

274 244 Non-ferro-metaalfabrieken: 
1. P.C. < 1.000 Ui 4.2 
2. P.C. >= 1.000 Vi 5.2 
Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen en dergelijke: 
1. 0.0. < 2.000 m' 5.1 
2. p.o. >= 2.000 m' 5.3 

2751 , 2752 2451 2452 IJzer- en staalgieterijen, -smelterijen: 
1. p.c. < 4.000 Ui 4.2 
2. P.C. >= 4.000 Uj 5.1 

2753, 2754 2453, 2454 Non-ferro-metaalgieterijen, -smelteriien: 
1. o.c. < 4.000 Ui 4.2 
2. p.c >=4.000 Ui 5.1 

28 25, 31 VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL 
(EXCLUSIEF MACHINES EN TRANSPORTMIDDELEN) 

281 251, 331 Constructiewerkelaatsen: 
1. gesloten gebouw 3.2 

-1.Jlesloten gebouw. E!.O. <200 m 2 3.1 
3. in open lucht E!.O. < 2.000 m2 4.1 
4. in open lucht, E!.o. >= 2.000 m' 4.2 

I-

2821 2529, 3311 Tank- en reservoirbouwbedriiven: 
1. p.o. < 2.000 m2 4.2 
2. p.o. >= 2.000 m' 5.1 

2822, 2830 2521 , 2530, 3311 Vervaardi~ing van verwarmingsketels. radiatoren en stoomketels 4.1 
284 255, 331 Stame-, pers-, die12trek- en forceerbedrijven 4.1 

Smederijen , lasinrichtingen, bankwerkerijen. en dergelijke 3.2 
2851 2561, 3311 Metaaloeeervlaktebehandelingsbedrijven: 

1. algemeen 3.2 
2. scooeren loosouiten van zink). 3.2 
3. thermisch verzinken 21. 
4. thermisch vertinnen 3.2 
5. mechanische oppervlaktebehandeling (slij12en. E!Olijsten). 3.2 
6. anodiseren eloxeren 3.2 
7. chemische oppervlaktebehandeling 3.2 
8. emailleren 3.2 
9. qalvaniseren lvernikkelen, verchromen, verzinken, verkooeren, en deroeliikel. 3.2 
10. stralen 4.2 
11. metaalharden 3.2 
12. lakspuiten en moffelen 3.2 

2852 2562,3311 Overige metaalbewerkende industrie 3.2 

OveriQe metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m 2 3.1 
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SBl-CODE 1993 SBl-CODE 2008 OMSCHRIJVING CAT 

287 259, 331 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: 
1. D.O. < 2.000 m2 4.1 
2. p.o. >= 2.000 m' 5: i 
Overige metaalwarenfabrieken niet eerder genoemd 3.2 

Overige metaalwarenfabrieken niet eerder genoemd: inpandig p.o. <200 m 2 3.1 

29 2i.28, 33 VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN 

29 27,28. 33 Machine- en apparatenfabrieken inclusief reparatie: 
1. p.o. < 2.000 m2 3.2 
2. Q.o. >= 2.000 m2 4.1 

28,33 3. met oroefdraaien verbrandinasmotoren >= 1 MW 4.2 

30 26, 28, 33 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS 

--
30 26.28. 33 Kantoormachines- en comouterfabrieken inclusief reparatie 3.1 

31 26,27,33 VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRONISCHE MACHINES, APPARATEN EN 
BENODIGDHEDEN 

311 271, 331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken inclusief reparatie 4.1 
312 271,273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 4.1 
313 273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 4.1 
314 272 Accumulatoren- en balte.rijenfabrieken 3.2 -
315 274 Lamoenfabrieken 4.2 
316 293 Elektrotechnische industrie niet eerder CJenoemd 2 
3162 2790 Koolelektrodenfabrieken 6 

32 26,33 VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -
BENODIGDHEDEN 

321t/m323 261,263,264, 331 3.1 
Vervaardiciing van audio-, video- en telecom-apparatuur. en dergelijke inclusief reparatie 

3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedradin!:! 3.1 

33 26,32,33 
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN 

33 26,32,33 Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten, e.d. incl. reparalie 2 

34 29 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS 

341 291 Autofabrieken en assemblagebedrijven 

1. p.o. < 10.000 m2 4.1 
2. p.a.>= 10.000 m2 4.2 

3420.1 29201 Carrosseriefabrieken 4.1 
3420.2 29202 Aanhanawaoen- en ooleogerfabrieken 4.1 
343 293 Auto-endertlelenf9brieken 3.2 

35 30 VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCLUSIEF AUTO'S EN 
AANHANGWAGENS) 

--
351 301, 3315 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: 

1. houten schepen 3.1 
2. kunststof schepen 3.2 
3. mctalcn ::;chcpcn < 25m 4.1 
4. metalen schepen >= 25 m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 5.1 

3511 3831 Scheepssloperljen 5.2 
352 302,317 Wacionbouw- en spoorweQwerkplaatsen: 

1. alQemeen 3.2 
2. met proefdraaien van verbrandinQ.smotoren >= 1 MW 4.2 

353 303, 3316 Vlie9tui1:1bouw- en -reparatiebedrijven: 
1. zonder proefdraaien motoren 4.1 
2. met proefdraaien motoren 5.3 

354 309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 3.2 
355 3099 Transportmiddelenindustrie niel eerder genoemd 3.2 

36 31 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN VERVAARDIGING VAN OVERIGE GOEDEREN 
NIET EERDER GENOEMD. -

--
361 310 1. meubelfabrieken 3.2 

9524 2. meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m 2 1 



VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie) biz. 7 

SBl-CODE 1 SBl-CODE 2008 OMSCHRIJVING ~ 362 321 Fabricacie van munten, sieraden en derneliike 
363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 2 
364 323 Sportartikelenfabrieken 3.1 
365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 3.1 
366 32991 Sociale werkvoorziening 2 
366 32999 Vervaardiging van overige goederen niet eerder genoemd 3.1 

37 38 VOORBEREIDING TOT RECYCLING 

371 383201 Metaal- en autoschredders 5.1 
372 383202 Puinbrekerijen en -malerijen: 

1. v.c. < 100.000 Ui 4.2 
2. v.c. >= 100.000 Uj 5.2 
Rubberregeneratiebedrijven 4.2 
Afvalscheidingsinstallaties 4.2 

40 35 PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, AARDGAS, 
STOOM EN WARM WATER 

40 35 Elektriciteitsproductiebedrijven (vermogen >= 50 MWe): 
1. kolengestookt (inclusief meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 5.2 
2. oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 5.1 
3. gasgestookt (inclusief bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth, in 5.1 
4. kerncentrales met koeltorens 6 
5. warmtekrachtinstallaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 5.1 
Bio-energieinstallaties. elektrisch vermogen < 50 MWe: 
1. covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen 
voedinasindustrie 3.2 
2. vergisting verbrandina en veroassina van overige biomassa 3.2 
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermoaen : 
1. < 10 MVA 2 
2. 10-100 MVA 3.1 
3. 100 - 200 MVA 3.2 
4. 200 - 1000 MVA 4.2 
5. >= 1000 MVA 5.2 
Gasdistributiebedrijven: 
1. gascompressorstations, vermogen < 100 MW 4.2 

..1.:_gascompressorstations, vermogen >= 100 MW 5.1 
__l:_gas: reduceer-, compressor-, meet- en reglinstallatie categorie A 1 

4. gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C 2 
5. aasontvanci- en -verdeelstations, cateaorie D 3.1 
Warmtevoorzieninasinstallaties. aasaestookt: 
1. stadsverwarming 3.2 
2. blokverwarming 2 
Windmolens: 
1. wiekdiameter 20 m 3.2 
2. wiekdiameter 30 m 4.1 
3. wiekdiameter 50 m 4.2 

41 36 WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER 

41 36 Waterwinning-/ bereidingsbedrijven: 
1. met chlooraas 5.3 
2. bereiding met chloorbleeklooo9 en dergelijke en I of straling 3.1 
Waterdistributiebedriiven met oomovermoaen: 
1. < 1 MW 2 
2.1-15MW 3.2 
3.>=15MW 4.2 

45 41,42,43 BOUWNIJVERHEID 

41. 42. 43 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2000 m 2 
3.2 

Bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2000 m 2 
3.1 

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m 2 
3.1 

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1000 m 2 
2 

50 45,47 tJANDcCTFfEffl~EP~IE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN, 
BENZINESERVICEST ATIONS 

501 , 502, 504 451 , 452, 453 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 2 



VNG-bestand categorale bedrijrsindeling 2009 (planologische selectie) biz. 8 

SBl-CODE 1993 ~CHRIJVING Im 502 451 (Groot)handel in vrachtauto's (inclusief import en reoaratie) 
5020.4 45204 Autoelaatwerkerijen 2 

Autobeklederijen 1 
Autoseuitinrichtingen 3.1 

5020.5 45205 Aulowasserijen 2 
503,504 453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2 
505 473 Benzineserv·icestations: 

1. met LPG> 1000 m 3/ir 4.1 

2. met LPG< 1000 m 3/jr 3.1 
3. zonder LPG 2 

51 46 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING 

511 461 Handelsbemiddeling (kantoren) 1 
5121 4621 Groothandel in akkerbouweroducten en veevoeders 3.1 

Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit >= 500 
ton per uur. 4.2 

5122 4622 Groothandel in bloemen en elanten 2 
5123 4623 Groothandel in levende dieren 3.2 
5124 4624 Groothandel in huiden, vellen en leder 3.1 
5125, 5131 46217, 4631 Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumetie-aardam:!elen 3.1 
5132, 5133 4632,4633 Groothandel in vlees, vleeswaren, zuiveloroducten, eieren en soiisolien 3.1 
5134 4634 Groothandel in dranken 2 
5135 4635 Groothandel in tabakseroducten 2 
5136 4636 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 2 
5137 4637 Groothandel in koffie, thee, cacoo en seecerijen 2 
5138,5139 4638.4639 Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen 2 
514 464,46733 Groothandel in overioe consumentenartikelen 2 
5148.7 46499 Groothandel in vuurwerk en munitie: 

·J. consumentenvuurwerk, veroakt, ooslaa < iO ton 2 
2. consumentenvuurwerk, vereakt, oeslag 10 tot 50 ton 3.1 
3. professioneel vuurwerk, netto expliciet massa per bewaarplaats < 750 kg ( en > 25 kg 
theatervuurwerk) 5.1 
4. professioneel vuurwerk, netto exoliciet massa oer bewaarplaats 750 ka tot 6 ton. 5.3 
5. munitie 2 

5151.1 46711 Groothandel in vaste brandstoffen: 
1. klein, lokaal verzorainasaebied 3.1 
2. kolenterminal. ooslaaoooervlakte >= 2.000 m2 !; 1 

5151.2 46712 Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen: 
1. vloeistoffen o.c. < 100.000 m' 4.1 
2. vloeistoffen o.c. >= 100.000 m' 5.1 
3. tot vloeistof verdichte gassen 4.2 

5151.3 46713 Groothandel in minerale olieeroducten (exclusief brandstoffenl 3.2 
5152.1 46721 Groothandel in metaalertsen: 

1. opslagoppervlakte < 2.000 m2 4.2 
2. opslagoppervlakte >= 2.000 m2 5.2 

5152.2 /.3 46722,46723 Groothandel in metalen en -halffabrikaten 3.2 
5154 4673 Groothandel in hout en bouwmaterialen 

1. Algemeen: bebouwde oeeervlakte > 2000 m 2 3.1 

2. Alaemeen: bebouwde oooervlakte <= 2000 m 2 2 --
!>153.4 46735 Zand en grind: 

1. alaemeen: bebouwde oooervlakte > 200 m 2 3.2 

2. a!gerneen: bebouwde oeearvlakte < = 200 m 2 2 

- - . 
4674 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsaeearatuur 

1. algemeen: bebouwde oeeervlakte > 2000 m 2 3.1 

2. algemeen: bebouwde oooervlakte <= 2000 m 2 2 
5155.1 46751 Groothandel in chemische 12roducten 3.2 
5156 4676 Groothandel in overioe intermediaire goederen 2 

5157 4677 Autosloeerijen: bebouwde OE:J(:!ervlakte > 1000 m 2 3.2 

Autoslo12erijen: bebouwde OE:J(:!ervlakte < = 1000 m 2 3.1 

5157.2 /.3 Overiae aroothandel in afval en schroot: bebouwde oooervlakte > 1000 m 2 3.1 

Overige groothandel in afval en schroot : bebouwde o!:!eervlakte <= 1000 m 2 3.2 
5162 466 Groothandel in machines en aoearaten: 

1. machines voor de bouwniiverheid 3.2 
2. overige 3.1 

517 466,469 Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage. vakbenodigdheden e.d.) 2 

60 49 VERVOER OVER LAND 

6021.1 493 Bus-, tram- en metrostations en -remises 3.2 
6022 Taxibedrijven en taxistandplaatsen 2 



VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie) biz. 9 

I SBl-CODE 1993 I SBl-CODE 2008 OMSCHRIJVING !CATI 

6023 Touringcarbedrijven 3.2 

6024 494 Goederenwegvervoersbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m 2 3.2 

6024 Goederenwegvervoersbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. <= 1000 m 2 3.1 
603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2 

61,62 50, 51 VERVOER OVER WATER I DOOR DE LUCHT 

61,62 50, 51 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1 

63 52 DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER 

6311 .1 52241 Laad-, los- en overslagbedrijven ten behoeve van zeescheeen: 
1. containers 5.1 
2. stukaoederen 4.2 
3. ertsen. mineralen. e.d .. oeslagoee. >= 2.000 m' 5.3 
4. aranen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 5.1 
5. steenkool, opslaaooo. >= 2.000 m' 5.2 
6. olie LPG, e.d . 5.3 
7. tankercleanin.a 4.2 

6311 .2 52242 Laad-, los- en overslagbedrijven ten behoeve van de binnenvaart: 
1. containers 4.2 
2. stukaoederen 3.2 
3. ertsen, mineralen, en dergelijke, opslagoppervlakte < 2.000 m' 4.2 
4. ertsen. mineralen, en dergelijke, oeslagoeeervlakte >= 2.000 m' 5.2 
5. granen of meelsoorten v.c. < 500 t/u 4.2 
6. granen of meelsoorten v.c. >= 500 t/u 5.1 
7. steenkool, or;islagoeeervlakte < 2.000 m' 4.2 
8. steenkool, opslaqoppervlakte >= 2.000 m' 5.1 
9. olie, LPG, en dergelijke 5.2 
10. tankercleaning 4.2 

6312 52102, 52109 Distributiecentra. eak- en koelhuizen 3.1 
52109 Oeslaggebouwen (verhuur or;islagruimte) 2 

6321 5221 1. Autor;iarkeerterreinen. earkeergarages 2 
6321 2. Stallino van vrachtwaaens lmet koelinstallaties) 3.2 
6322, 6323 5222 Overiae dienstverlening ten behoeve van het vervoer (kantoren) 1 
6323 5223 Luchthavens 6 
6323 Helicor;iterlandr;ilaatsen 5.1 
623 791 Reisoraanisaties 1 
634 5229 Exoediteurs caroadoors lkantoren) 1 

64 53 POST EN TELECOMMUNICATIE 

641 531 532 Post- en koeriersdiensten 2 
642 61 Telecommunicatiebedriiven 1 
642 Zendinstallaties: 
642 1. LG en MG, zendervermogen < 100 kw (bij _grater vermogen: onderzoek!) 3.2 
642 2. FM en TV 1 

71 77 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, 
ANDEREROERENDEGOEDEREN 

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 2 
712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transeortmiddelen (exclusief .eersonenauto's) 3.1 
713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuiaen 3.1 
714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2 

72 62 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE 

72 62 Comeuterservice- en informatietechnologie-bureaus, en dergelijke 1 
72 58, 63 Datacentra 2 

74 63, 69 tlm 71, 73, OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 
74, 77, 78, 80 t/m 
82 --

1 
63, 69 t/m 71, 73, Overige zakelijke diensverlening: kantoren 
74, 77, 78, 80 t/m 

74 82 
747 812 Reiniainasbedriiven voor aebouwen 3.1 
7481 .3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 2 
7484.3 82991 Veilinaen voor landbouw- en visseriioroducten 4.1 
7484.4 82992 Veilinaen voor huisraad, kunst, en deraeliike 1 
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II SBl-CODE 1993 SBl-CODE 2008 

90 37, 38, 39 

9001 3700 

9002.1 381 

9002.2 382 

-
93 96 

9301 .1 96011 

9301.2 96013 
9301 .3 96013 
9302 9602 
9304 9613, 9604 
9305 9609 

9609 

OMSCHRIJVING 

MILIEUDIENSTVERLENING 

RWZl's en gierverwerkingsinrichting, met afdekking voorbezinktanks: 
1. < 100.000 i.e. 
2. 100.000 - 300.000 i.e. 
3. >= 300.000 i.e. 
Rioolgernaien 
Vuiloohaal-, straatreinigingsbedrijven, en dergelijke 
Gerneentewerven (afval-inzarneldepots) 
Vuiloverslagstations 
Afvalverwerkingsbedriiven: 
1. rnestverwerkingskorrelfabrieken 
2. kabelbranderijen 
3. verwerking radio-actief afval 
4. eathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 
5. oelosrniddelterugwinning 
6. afvalverbrandingsinrichtingen thermisch verrnogen > 75 MW 
7. verwerking fotochernisch en galvano-afval -
Vuilstortelaatsen 
Corneosteerbedrijven: 
1. niet belucht v.c. < 5.000 Vj 
2. niet belucht v.c. 5.000 tot 20.000 Vi 
3. belucht v.c. < 20.000 Vi 
4. belucht v.c. > 20.000 Vi 
5. GFT in gesloten gebouw 

OVERIGE DIENSTVERLENING 

Wasserijen en strijkinrichtingen 
r apijtreinigingsbedrjjven 
Chernische wasserijen en ververijen 
Wasverzendinrichtingen 
Wasseretten, wassalons 
Kaoeersbedrijven en schoonheidsinstituten 
Fitnesscentra, badhuizen en saunabaden 
Dierenasiels en -pensions 
Persoonlijke dienstverlening niet eerder genoemd, exclusief bordelen, prostituees en 
sexclubs 

Afkortingen: 

cat. categorie 
o.c. opslagcapaciteit 
v.c. verwerkingscapaciteit 
p.c. productiecapaciteit 
p.o. productieoppervlak 
e.d. en dergelijke 
n.e.g. niet elders genoemd 
t ton 
kl klasse 
u uur 
d dag 
w week 
jr jaar 

is gelijk aan 
< kleiner dan 
> groter dan 

biz. 10 

jCATl 

4.1 
4.2 
5.1 
2 

3.1 
3.1 
4.2 

5.1 
3.2 
6 

3.1 
3.2 
4.2 
2 

4.2 

4.2 
5.2 
3.2 
4.1 
4.1 

3.1 
3.1 
2 
2 
1 
1 
2 

3.2 

1 
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Specifieke toetsingscriteria ondergeschikte tweede tak of deeltijdfunctie 

Activiteit Specifieke criteria bij toepassing van de 
afwijking in artikel 3 lid 3.5.2. 

Zorgfunctie Het moet gaan om de vestiging van een 
kleinschalige maatschappelijke zorgfunctie, 
bijvoorbeeld ten behoeve van resocialisatie, 
therapie, gehandicapten, en dergelijke. Bij een 
zorgfunctie moet sprake zijn van een directe 
relatie tussen het agrarisch bedrijf en de socials 
en/of sociaal-medische opvang van personen, in 
die zin dat de bewoners behulpzaam zijn bij de 
agrarische bedrijfsactiviteiten. Ten behoeve van 
deze activiteiten mag, indien om bouwtechnische 
redenen noodzakelijk, geringe uitbreiding van de 
bestaande gebouwen olaatsvinden. 

Agrarische dienstverlenende bedrijvigheid, Er moet een relatie zijn met het bijbehorende 
gebruiksgerichte paardenhouderijen en andere agrarisch bedrijf. Er mag maximaal 20% van het 
agrarische aanverwante bedrijvigheid bouwperceel worden gebruikt ten behoeve van de 

ondergeschikte tak of deeltijdfunctie. De 
activiteiten dienen binnen de bestaande gebouwen 
plaats te vinden. 

Verhuur van fietsen en kano's, en daarmee De bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van de 
vergelijkbare kleinschalige recreatieproducten verhuuractiviteiten mag maximaal 200 m2 

bedragen. De opslag van de fietsen, kano's, en 
daarmee vergelijkbare kleinschalige 
recreatieproducten mag niet buiten gebouwen 
plaatsvinden. De activiteiten dienen binnen de 
bestaande aebouwen olaats te vinden. 

Niet-agrarische bedrijvigheid als bedoeld in De bedrijvigheid mag, met uitzondering van de 
bijlage 2 onder de categorieen 1 en 2, niet opslagruimtes, geen grotere 
zijnde geluidzoneringsplichtige inrichtingen, bedrijfsvloeroppervlakte hebben dan 500 m2

• Er 
risicovolle inrichten en/of voorwerkbedrijven mag geen opslag van goederen buiten de 

gebouwen plaatshebben. De activiteiten dienen 
binnen de bestaande gebouwen plaats te vinden. 
Opslag van niet-agrarische producten, 
caravans en boten 
Het moet bij de opslag van niet-agrarische 
producten gaan om een opslag die een relatie 
heeft met het buitengebied. De opslag is alleen 
toegestaan op percelen die gelegen zijn aan een 
doorgaande weg. De opslag moet plaatsvinden 
binnen de bestaande gebouwen op het 
bouwperceel. De opslag is niet toegestaan buiten 
de aebouwen. 

Wortelspoel bed rijf De bedrijvigheid is alleen toegestaan, indien er 
sprake is van een bedrijfseigen activiteit waarbij 
uitsluitend verwerking van eigen producten 
plaatsvindt. Er mag maximaal 20% van het 
bouwperceel worden gebruikt ten behoeve van de 
ondergeschikte tak of deeltijdfunctie. De 
activiteiten dienen binnen de bestaande gebouwen 
olaats te vinden. 

Kinderopvang De kinderopvang moet in de bestaande gebouwen 
warden ondergebracht. De activiteit moet 
uitgeoefend worden door in ieder geval een van de 
bewoners van de bedrijfswoning. Het parkeren en 
de aanleg van sport- en speelvoorzieningen 
moeten op eigen erf plaatsvinden. Ten behoeve 
van deze activiteiten mag, indien om 
bouwtechnische redenen noodzakelijk, geringe 
uitbreiding van de bestaande gebouwen 
plaatsvinden. 



Theeschenkerij De schenkerij moet binnen de bestaande 
bebouwing gevestigd warden. 
Ten behoeve van de theeschenkerij mag een klein 
buitenterras worden aangelegd. De 
bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van de 
theeschenkerij maa maximaal 50 m2 bedragen. 

Boerengolf Ten behoeve van het boerengolf dienen alle 
voorzieningen, met uitzondering van de golfbaan 
zelf, op het bouwperceel ondergebracht te worden. 
Op het bouwperceel moet voldoende 
parkeergelegenheid aanwezig zijn . Het boerengolf 
moet nadrukkelijk aan de natuurlijke waarden 
worden getoetst, wat mogelijk ertoe kan leiden dat 
het boerengolf gedurende bepaalde perioden van 
het jaar in bepaalde gebieden niet mag warden 
uitgeoefend vanwege aanwezige natuurlijke 
waarden. Het algemeen belang van de 
natuurwaarden wordt een zwaarder gewicht 
toegekend dan het individuele belang van de 
agrarier die boerengolf als neventak aan het 
bedriif toevoei:it. 
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1 EEN BEELDKWALITEITSPLAN VOOR DE WESTFRIESE OMRINGDIJK 

--

-~ ............. " 

---

De Westfriese Omringdijk is een tastbaar icoon van de 
Westfriese identiteit. Een identiteit die bepaald wordt 
Ltoor de verovering van het land op de zee, de pioniers
mentaliteit van de bevolking, de Westfriese onafhanke
lijkheid in vroegere tijden en het kenmerkende land
schap. Er bestaat een sterk 'Wij'-gevoel binnen 
West-Friesland waar de Westfriese Omringdijk het 
symbool van is. 

De Westfriese Omringdijk is door de eeuwen heen 
opvallend goed in zijn oorspronkelijke profiel bewaard 
gebleven. Toch is de dijl< altijd in beweging geweest. 
En er dienen zich nog altijd nieuwe ontwikkelingen aan 
die gevolgen kunnen hebben voor de dijk. 

1.1 Het doel van het beeldkwaliteitsplan 

In de cultuurnota 'Cultuur op de kaart 2009-2012' is 
aangekondigd dater de komende jaren integraal 
aandacht is voor de historische dijkstructuren van Noord
Holland. In dat kader ontwilzkelt de provincie voor de 

Westfriese Omringdijk een integraal programma waarin 
de beleving van de dijl< en het behoud door ontwikkeling 
centraal staan. Het beeldkwaliteitsplan voor de dijk is een 
belangrijk onderdeel van dit programma 

De Westfriese Omringdijk wordt door de provincie 
beschermd door zijn status als provinciaal monument. 
Hierbij wordt alleen het dijklichaam zelfbeschermd. 
Het beleid van de provincie is om zijn monumenten te 
beschermen onder het motto 'behoud door ontwikkeling'. 
Dit betelzent dat nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan 
het behoud en de versterking van de cultuurhistorische en 
landschappelijke waarde en het karakter van de 
Westfriese Omringdijl<. 

In dit beeldkwaliteitsplan wordt de dijk benaderd als 
samenhangende structuur in relatie met zijn omgeving. 
De dijk wordt daarmee duidelijk in zijn context geplaatst. 
Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de basisprincipes voor 
het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke 
kwaliteit voor de 126 kilometer lange Westfriese 
Omringdijk. Daarin is voldoende ruimte gelaten voor 



8 1 

gemeenten en andere overheden om daar een nader 
gewenste invulling aan te geven. Dit biedt de mogelijk
heid om in overleg met de provincie tot maatwerk te 
lwmen voor ingrepen op, aan en rond de dijk, zowel als 
het gaat om concrete ontwerpopgaven als om de vertaling 
van dit beeldkwaliteitsplan naar de diverse (gemeente
lijke) beleidsstukken. 

Hoewel dit beeldkwaliteitsplan is opgesteld vanuit de 
provincie is dit gebeurd in samenspraak met partijen, 
met name ool< de gemeenten die verantwoordelijk zijn 
voor het lokale ruimtelijke beleid. Als provincie en 
gemeenten de uitgangspunten en doelstellingen van dit 
beeldkwaliteitsplan delen, is er een goede basis voor het 
gezamenlijk vormgeven aan 'behoud door ontwikkeling'. 

1.2 Status en doorwerking 

• Het beeldkwaliteitsplan dient voor de provincie op de 
eerste plaats als toetsingskader voor ontwikkelingen die 
het dijklichaam raken. Het beeldkwaliteitsplan vormt 
daarmee een uitgangspunt voor vergunningverlening 
op grond van de provinciale monumentenverorden ing 
en zal in deze verording warden doorvertaald. 
Daarnaast dient dit beeldkwaliteitsplan als kader voor 
de provincie om ruimtelijke ontwikkelingen op en rond 
de dijk te beoordelen. Richtlijnen die betrekking hebben 
op de ruimtelijke context van de dijk zullen worden 
opgenomen in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. 

• Voor gemeenten vormt het input voor nieuwe 
inpassingsplannen, projectbesluiten, bestemmings
plannen en structuurvisies. Het moet dienen als 
inspiratie en stimulering om te sturen op ontwikke
lingen en vooral ook om gemeenten en particulieren 
aan te moedigen om weloverwogen met plannen in de 
nabijheid van de dijk om te gaan en hieraan kwaliteit 
toe te voegen. 

• Het beeldkwaliteitsplan kan aanleiding zijn om 
aanvullend beleid op te stellen, zoals een beeldkwali
teitsplan op gemeentelijk niveau voor de Westfriese 
Omringdijk en zijn omgeving. Daarnaast dient het als 
inspiratie om naar aanleiding van de aanbevelingen en 
kansen vervolg-projecten op te stellen. 

1.3 Het beeldkwaliteitsplan in het beleid 

Het beeldkwaliteitsplan is een instrument ten behoeve 
van de ruimtelijke kwaliteit. De provincie vraagt in het 
streekplan Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord een 
beeldkwali-teitsplan van gemeenten en andere partijen 
als een verplichte onderbouwing voor de ruimtelijke 
kwaliteit van nieuwe ontwikkelingen in het buiten
gebied. De inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke 
ordening (per 1 juli 2008) brengt met zich mee dat het 
streekplan met de vaststelling van de structuur-visie zal 

komen te vervallen. In de nieuwe structuurvisie zullen 
de inhoudelijke elementen van het beeldkwaliteitsplan 
warden voortgezet. Deze elementen zijn reeds benoemd in 
het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord: 
• aandacht voor de ontwil<l<elingsgeschiedenis; 
• aansluiting bij de ordeningsprincipes van het landschap; 
• aansluiting bij de bebouwingsl<aral<teristiel< (architectuur, 

stedenbouw, open bare ruimte); 
• in passing van het plangebied in de wijdere omgeving; 
• aandacht voor de bestaande l<waliteiten van het gebied en voor 

maatregelen om negatieve effecten op deze l<waliteiten op te heffen. 

1.4 Proces 

Het beeldkwaliteitsplan voor de Westfriese Omringdijk is 
in verschillende fasen tot stand gekomen. Eerst is een 
landschappelijke en beleidsmatige studie naar de dijk 
gedaan die resulteerde in een eerste aanzet tot visie
vorming. Deze eerste resultaten zijn in een symposium 
op 18 maart 2009 aan een breed palet aan betrokkenen 
gepresenteerd. Ook is diezelfde dag in werkateliers input 
gevraagd om het plan de juiste inhoud en richting te 
geven. 

Vervolgens is verder gewerkt aan het completeren van 
het beeldkwaliteitsplan, door de visie verder uit te werken 
en door te vertalen in ontwerpprincipes en deeluitwerk
ingen. Met de betrokken gemeenten is op 12 mei 2009 in 
een beleidsbijeenkomst over de voorstellen gesproken. 
Daarnaast is het rapport op internet geplaatst zodat 
diverse betrokkenen eventuele opmerkingen kenbaar 
konden maken. De verwerking van al deze opmerkingen 
heeft geresulteerd in de uiteindelijke versie van het 
rapport. 

1.5 Leeswijz:er 

In dit hoofdstuk heeft u kunnen lezen wat het doel en de 
uitwerking van het beeldkwaliteitsplan is. 

In het volgende deel, de analyse, warden de cultuur
historische waarde van de dijk, de landschappe1ijke 
waarde van de dijk, de functionele waarde van de dijk 
en het bestaande beleid voor de dijk besproken. 

De analyse levert een aantal conclusies op die bepalend is 
voor de visie op de beeldkwaliteit van de dijk. 

De visie is doorvertaald in ontwerpprincipes die een 
leidraad vormen hoe om te gaan met ontwikl<elingen op, 
aan en rond de Westfriese Omringdijk. 

Tot slot is in het deel 'uitwerking in deelgebieden' de visie 
op een twaalftal te onderscheiden dijktraces concreet 
gemaakt. 
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2 DE CULTUURHISTORISCHE WAARDE VAN DE DIJK 

De Westfriese Omringdijk is van grate cultuurhistorische 
waarde. Behoud en versterking van deze Wddrde is een 
belangrijk uitgangspunt van het beeldkwaliteitsplan. 
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de ontstaans
geschiedenis van de dijk en zijn relatie met de "vVestfriese 
cultuur de cultuurhistorische waarde beschreven. 

West-Friesland in de middeleeuwen met daarin geprojecteerd de 
kreekrug. 

2.1 West-Friesland voor de dijk 

3000 v. Chr. tot o 
West-Friesland dankt zijn specifieke bodemgesteldheid en 
langgerekte vorm aan het zeegat van Bergen. Hier is de 
zee door de strandwallen geslagen en oefende invloed uit 
op het achterliggende getijdensysteem. Langs de smallere 
geulen zijn rand 3000 v. Chr. de eerste nederzettingen 
gesticht. Hierdoor zijn in het gebied veel unieke vind
plaatsen en heeft het gebied een hoge archeologische 
waarde. 

Doordat de straming van de zee zand aanvoerde, sloot het 
zeegat bij Bergen zich uiteindelijk rand 900 v. Chr. Het 
achterliggende krekensysteem verlandde door de slechte 
afwatering. De klei klonk in waardoor de voormalige 
kreken, die een zandige ondergrand hadden, de hoogste 
delen in het landschap werden. Deze hoge delen boden 
een goede basis voor bebouwing en zijn nog steeds waar te 
nemen in het landschap. 

o tot 800 n. Chr. 
Aan he( begin van de jaartelling vormen het huidige 
Noord-Holland en Friesland nog een aaneengesloten 
gebied. De Romeinen noemen de Germaanse stam die 
hier leeft Frisii. Deze stam werd berucht nada( ze in 
28 n.Chr. het Rorneinse fort Flevum (het huidige Velsen) 
aanvielen en de Rorneinen gevoelige verliezen 
toebrachten. 

Na de val van het Romeinse rijk ontvolkte het gebied, 
mede door de grate volksverhuizing. In de vijfde eeuw 
ontwikkelde de nieuwe bevolking van deze gebieden zich 
tot een volk van zeevaarders. Zij vormden Frisia, een 
territoriurn dat zich op zijn hoogtepunt uitstrekt van 
Zeeland tot Denemarken. Door stormvloeden en het 
wegslaan van het veen ontstond random de 12de eeuw 
het Alrnere (de latere Zuiderzee) en werd West-Frisia 
gescheiden van de overige Friese gebieden. 

800-1200 n. Chr. 
Door de bevolkingsgraei ontstond er behoefte aan meer 
land voor huisvesting en voedselteelt. Men began het veen 
te ontwateren en te ontginnen, waardoor het maaiveld 
daalde. Daarnaast began het land af te kalven door de 
toenemende invloed van de Zuiderzee. Veenrivieren 
graeiden uit tot grate meren. Een voorbeeld hiervan is het 
Alkmaardermeer, het enige grate meer boven het IJ dat is 
ontstaan in deze periode en niet is draoggelegd. 

In het noorden werd al het veen weggeslagen, waardoor 
West-Friesland ook aan de noordzijde aan het open water 
van de Zuiderzee kwam te liggen. Omdat in dezelfde tijd 
de zeespiegel steeg en het aantal stormvloeden toenarn, 
werd het na hetjaar 1000 n. Chr. noodzakelijk dijken op 
te werpen tegen het water. De eerste bedijkingen werden 

I 

met klei ofveen opgeworpen. De kracht van het water 
werd gebraken door een breed voorland. 

Door de opkomst van de landbouw en het verlies van 
Friese gebieden aan de oprukkende Franken, nam de 
zeevaart van de Friese bevolking af. Hierdoor ging 
waarschijnlijk oak de binding tussen West-Friesland en 
de overige Friese gebieden verloren en ontstond een eigen 
Westfriese cultuur. 

Onder het Frankische bewind ontstond in het kustgebied 
rand de tiende eeuw de Hollandse cultuur. In het gebied 
van West-Friesland bleef echter de Westfriese cultuur in 
stand. Er ontstond een langdurig conflict tussen de 
Hollanders en de West-Friezen. 



2.2 De Westfriese Omringdijk wordt 

een ringdijk 

Rond i200 was Noord-Holland door de invloed van wind 
en water een eilandenrijk geworden. Het huidige West
Friesland was aan bijna alle zijden omringd door het 
water van de Zuiderzee en de alsmaar groter wordende 
meren. 

De ringdijk rondom West-Friesland in de tweede helft van de 13e eeuw. 

De eilanden bestonden uit veenontginningen die men 
tegen het water moest beschermen met dijken. Rondom 
West-Friesland vormden deze dijl<.en rondom de tweede 
1.elft van de i3e eeuw een geheel; de Westfriese 
Jmringdijlc 
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De Westfriese Omringdijk is de enige ringdijk uit deze 
tijd die nog nagenoeg intact is. 

De dijk had veel te verduren door de vele stormvloeden. 
Het voorland werd weggeslagen waardoor het kale 
dijklichaam beschermd moest worden. Men deed dit 
vanafhet einde van de dertiende eeuw met een 
zogenaamde wierriem; een dijkversterking van wier
zoden. In eerste instantie werd het wier op zijn plaats 
gehouden met een rij zware palen vlak voor de wierriem. 

De ringdijk vormde een van de weinige goed begaanbare 
verbindingen in het gebied. In de loop der tijd ontstonden 
nederzettingen langs deze 'ringweg'. Steden langs de 
dijk, zoals Hoorn, Enkhuizen en Medemblik zijn zo 
ontstaan. 

Van oorsprong was de dijl<. geheel berijdbaar. Op het 
grootste deel van de dijl<. ligt nog steeds een weg op de 
kruin, meestal voor al het verkeer, soms enkel voor 
fietsers ofwandelaars. Slechts op enkele dijkval<ken ligt 
geen weg, hier bestaat de kruin uit gras. 

, 
-j 
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2.3 De dynamiek van de Westfriese 

Omringdijk 

1200 tot 1700 n.Chr. 
De vorm van de dijk is altijd in beweging geweest. Dat 
was al zo voordat de dijk een gesloten ringdijk was, maar 
ook erna. Er werd land opgegeven en teruggewonnen, 
waardoor de vorm van de dijk werd bepaald door de 
dijkdoorbraken, inlaagdijken en nieuwe dijktraces. De 
wielen en kleiputten langs de dijk zijn hier nog getuigen 
van. In het gebied liggen nog veel restanten van oude 
dijktrajecten. 

lnpolderingen en droogmakerijen rondom West-Friesland in 
de17eeeuw. 

lnlaagdijk 

Aan de dijk werden zes dwangburchten gebouwd door de 
Hollandse Graaf Floris V. Na zijn definitieve overwinning 
op het Westfriese volk moest de bouw van deze kastelen 
nieuwe opstanden voorkomen. Voorbeelden zijn kasteel 
Nuwendoorn bij Krabbendam en kasteel Radboud in 
Medemblik. Na de 13e eeuw vervangt het Hollands het 
Fries als taal in Noord-Holland. 

Vanafhet einde van de 16e eeuw werden de meeste meren 
binnen en buiten de Westfriese Omringdijk draoggelegd. 
Random het Zijpebekken werden de eerste delen van de 
Zuiderzee bedijkt. Dit gebeurde deels uit veiligheidsover
wegingen, maar hoofdzakelijk uit winstbejag. De dijk 
verloor hier zijn waterkerende functie en zijn omgeving 
veranderde. 

Verschillende aanliggende steden en ambachtsbesturen 
plaatsten hun galgen op de dijk. Dit mede om het stelen 
van dijkmateriaal te ontmoedigen. De galgenplaatsen en 
knekelputten langs de dijk getuigen hier nog van. 

De zeevaart richting Indonesie nam een grate vlucht met 
de oprichting van de voe. Dit maakte de aan de Zuiderzee 
gelegen steden Medemblik, Enkhuizen en Hoorn tot 
belangrijke handelssteden met grate havens. De steden 
breidden zich zowel landinwaarts als buitendijks uit. 
De Westfriese Omringdijk, die oorsprankelijk vaak de 
begrenzing tussen de stad en het water vormde, werd 
steeds meer opgenomen in het stedelijke weefsel. 

In 1732 l<wam de paalworm met de zeevaarders uit West
Indie mee en werd al het houtwerk van de dijk aange
vreten. Het wier werd vervolgens op zijn plaats gehouden 
met zwerfkeien. Deze waren eerst afkomstig van de 
hunebedden uit Drenthe, later werden uit Duitsland en 
Scandinavie de zogenaamde 'Noordse stenen' 
geYmporteerd. 

lnlaagdijken zijn dijken die achter de hoofddijk we rd en 
aangelegd wanneer deze zijn waterkerende functie 
niet meer kon vervullen . 

Wanneer de hoofddijk doorbrak en men geen kans zag 
dezete herstellen, we rd een dee I van het land 
opgegeven en werd de inlaagdijk de primaire 
waterkering. Hierdoor ontstonden er grate bochten 
en kenmerkende scherpe hoeken in het verloop van 
dedijk. 

Vanaf Kalhorn tot Alkmaar is de Omringdijk in 
principe een grate inlaagdijk. 



( 

1800 n. Chr - heden 
Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw werd de 
wierriem vervangen door een dijkverdediging die 
duurzamer bleek: een glooiend buitentalud van aarde, 
belegd met zwerfkeien. 

lnpolderingen en droogmakerijen rondom West-Friesland in 
de2oeeeuw. 

In de 19e en 2oe eeuw werd de zee ten noorden van West
Friesland ingepolderd met de aandijkingen Groetpolder, 
Anna Paulownapolder en de Wieringermeer. Het oude 
land van West-Friesland is nu aan drie zijden omsloten 
door 'nieuw land'. 

\ 
\ 

\ 
\ 

I 

' 
""" - -- ... "' ...... 

Grootschalige infra krulst de dijk. 

... 
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Het grotere N oord-Holland vroeg om een grootschaliger 
netwerk van infrastructuur. Tussen 1819en1824 werd het 
Noordhollandsch Kanaal aangelegd. Als onderdeel van 
dit kanaal werd de Koedijkervaart langs de Omringdijk 
uitgediept en verbreed. In de 19e eeuw werd de spoorlijn 
Alkmaar-Den Helder (1865) aangelegd en begin 20e eeuw 
het kanaal Omval-Kolhorn en het kanaal Schagen
Stolpen (1936). Daarnaast zijn diverse wegen aangelegd, 
waarvan de rijksweg A7 de grootste ruimtelijke gevolgen 
had. Op een aantal plaatsen heeft de oorspronkelijke 
dijkweg zich tot provinciale weg ontwikkeld. 

Nieuwe verbindingen worden dwars op de dijkstructuur 
aangelegd en doorsnijden hem op vele plaatsen. 
Daarnaast neemt de rol van de dijk als belangrijkste route 
in de regio af. 

Ondanks de vele ontwikkelingen in het oude en nieuwe 
land wordt tot ver in de 19e eeuw altijd een afstand van 
200 meter tot de dijk aangehouden waarop niet gebouwd 
wordt. Dit in verband met de stabiliteit van het dijk
lichaam. Ook werd binnendijks deze afstand gereserveerd 
om aarde te halen voor eventueel dijkherstel. Hierdoor 
ligt de dijk op veel plaatsen nog vrij in het landschap. 

Door de aanleg van de Afsluitdijk ontstaat het IJsselmeer 
en door de aanleg van de Houtribdijk ontstaat het 
Markermeer. De invloed van de zee op West-Friesland is 
definitief over. 

Oorspronkelijk was het plan om de Markermeer in te 
polderen, als onderdeel van de Zuiderzeewerken. In 2003 
wordt hier definitiefvan af gezien. De primaire water
kerende functie van de dijk zal hierdoor in de toekomst 
langs het IJsselmeer en de Markermeer gehandhaafd 
blijven. 



Wielen 

Wielen (ook wel bekend als bra ken) zijn het gevolg van een 
dijkdoorbraak. Het water heeft hier een rond gat geslagen. 
De dijk we rd vervoigens op de meest goedi<ope manier 

Kieiputten 

Bij de inlaagdijken zijn bij dijkonderhoud en-herstel 
kleiputten ontstaan. Aangezien het vervoer van grand 
destijds problematisch en duur was. diende de grand voor 

hersteld, namelijk door de nieuwe dijk om de wielen heen te 
I egg en. Hierdoor is de dijk erg grillig geworden. 

het dijkherstel "ter naaster plaatse en minster schade" 
gehaald te warden . De gegraven putten zijn rechthoel<ig 
van vorm . 



2.4 Conclusies cultuurhistorische waarde 

De Westfriese Omringdijk heeft een lange ontstaans
geschiedenis, maar heeft de tijd doorstaan en is nog 
steeds een herkenbaar element in West-Friesland. 
Grotendeels is dit te danken doordat de dijk altijd 
verschillende functies heeft vervuld en nog steeds 
vervult, zoals de waterkerende functie en de verbin
dende functie door de weg die van oudsher op de 
dijk ligt. 

Door zijn gaafheid is de cultuurhistorische waarde van 
de dijk hoog. Deze waarde kan aan de hand van de 
ontstaansgeschiedenis als volgt gedefinieerd worden: 

Leesbaarheid 
De Westfriese Omringdijk is nog steeds herkenbaar 
als ringdijk in het landschap. Door de grote 
samenhang met de omgeving vertelt de dijk de 
ontstaansgeschiedenis van dit landschap; de strijd 
tegen het water is nog altijd voelbaar, zeker waar 
weidse ver-gezichten zijn over het open water van 
IJsselmeer en Markermeer. De dijk ligt op veel plaatsen 
nog vrij in het landschap, doordat er van oudsher 200 

meter vrije ruimte binnendijks gereserveerd werd. 

De dijk vormt een verbindend element langs de 
verschillende fasen van ontginning en drooglegging 
van Noord-Holland vanuit het oude Westfriese land. 
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Ten slotte is de dijk ook een dynamisch element en 
dankt daaraan zijn vorm. Een rode draad in de 
ontstaansgeschiedenis is de permanente verbouwing: 
delen zijn versterkt en delen zijn verlegd. De dijk is 
als het ware een Westfriese variant van de Sagrada 
Familia. De onderdelen van deze geschiedenis zijn nog 
steeds herkenbaar in het landschap aanwezig. 

Symboliek 
Bovendien heeft de dijk een belangrijke emotionele 
waarde. De dijk leeft in de harten van de West-Friezen. 
Binnen de omringdijk koesteren de West-Friezen hun 
eigen cultuur, hun dialect, hun tradities en geschie
denis. De dijk is daarom een belangrijk symbool voor 
de Westfriese identiteit. 

Archeologie 
Het dijklichaam is een archeologische schatkamer. 
In het dijkprofiel zijn sporen aanwezig van de 
dynamiek van de dijk, zoals resten van aarden-, wier
en steen-bekleding. Daarnaast verbergt de dijk nog 
andere sporen van het verleden, varierend van scheeps
resten, opgeheven sluisjes tot dode dijkwerkers. 
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3 DE LANDSCHAPPELIJKE WAARDE VAN DE DIJK 

In samenhang met de cultuurhistorische waarde heeft 
de Westfriese Omringdijk ook grote landschappelijke 
waarde. Deze waarde won:lt in dit hoofdstuk aan de hand 
vier typeringen beschreven. 

3.1 Onlosmakelijk met de omgeving 

verbonden 

De Westfriese Omringdijk is onlosmakelijk verbonden 
met de omgeving. Vanuit de cultuurhistorie, omdat het 
cultuurlandschap en het open water zijn ontstaansge
schiedenis vertellen, maar ook fysiek. Door zijn profiel is 
de dijk op veel plaatsen zeer aanwezig in het landschap. 
Vanaf de dijk is er vaal< weids zicht op het landschap en 
vanuit de omgeving is de dijk vaak goed zichtbaar. 

Voorland ten zulden van Enkhuizen. 

3.2 Concentrische vorm 

De Westfriese Omringdijk is een concentrisch element, 
doordat het van oorsprong het oude eiland omsloot. Lange 
zichtlijnen over de droogmal<erijen en het contact met het 
water geven nog steeds dit eilandgevoel. Ondanks alle 
dijkaanpassingen is de ringvorm steeds intact gebleven. 
De dijk vormt daardoor een landschappelijke ring tussen 
verschillende landschapstypen en een schakel op 
regionaal niveau. 

3.3 Kralensnoer 

De Westfriese Omringdijk is een ruimtelijk kralensnoer. 
De dijk is het snoer en de vele aan de dijk gerelateerde 
elementen zijn de kralen. Voorbeelden van kralen zijn 
kleiputten, wielen en inlaaglanden, maar ook 
beschermde stadsgezichten, kapelletjes en galgen
plekken. 

,· - -~- .. ' 

I I - ,. 
K1e1pu1ten Wielan 
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3.4 Samengesteld karakter 

De Westfriese Omringdijk heeft een samengesteld 
karaktc:r. Er zijn grote verschillen tu.ssen delen van ue 
dijk, zowel in het dwarsprofiel als in het lengteprofiel. Zo 
heeft de dijk in de omgeving van Schagen een sculpturale 
vorm met sterke boct1ten., steile hellir1gen en. sct1erpe 
grenzen naar het aangrenzende land. Op andere delen 
heeft het lengteprofiel een hoekig verloop, door de aanleg 
van inlaagdijken en zijn de taluds veel flauwer. Ook 
liggen delen van de dijk in een stedelijke omgeving; soms 
opgenomen in een historisch stratenpatroon, soms als 
onderdeel van groenzones. 

Trajecten 

De verschillen in de dijk geven waarde en identiteit aan de 
verschillende dijktrajecten. Deze trajecten zijn gebaseerd 
op de verschijningsvorm van de dijl< zelf en de karakter
is tieken van de aangrenzende landschappen. Naast de 
continuiteit van het dijkprofiel is ook de herkenbaarheid 
van deze verschillende dijktrajecten van belang. In de dijk 
zijn 12 trajecten te herkennen; 8 in het landelijlce gebied 
en 4 in stedelijk gebied. In de uitwerking in deelgebieden 
worden deze trajecten verder toegelicht. 

B landelUke trajecten : IJsselmeerdijk, Markermeerdijk, Lan gs de boezem, Door de Schermer, Lan gs het kanaal, Boven het landschap, 
Lan gs de Groetpolder, Rand Wieringermeer. 

4 stedelijke trajecten : Medemblik. Enkhuizen. Hoorn en Alkmaar. 

De trajecten word en verdertoegelicht in de hoofdstukken 9 t/m 20 in de uitwerking in deelgebieden 

3.5 Conclus1es landschappeiijke waarde 

De beleving van de landschappelijke waarde wordt 
bepaald door een aantal ruimtelijke karakteristieken: 
• de openheid random de dijk; 
• zicht van en naar de dijk; 
• de continu't'teit van het dijkprone1; 
• de relatie tussen de dijk en zijn l<ralen; 
• de arwisseling van de kralen; 
• de herkenbaarheid van de verschillende dijktraces. 



4 DE FUNCTIONELE WAARDE VAN DE DIJK 

De verschillende functies die de dijk in de loop der tijd 
heeft gehad, zijn de reden dat de dijk nog steeds zo goed 
intact is. Vandaag de dag vervult de dijk nog steeds 
meerdere functies. Deze functies brengen echter ook 
nieuwe ontwikkelingen met zich mee, die gevolgen 
hebben voor het dijkprofiel. In dit hoofdstuk beschrijven 
we deze functies, hun (verwachte) ontwikkeling 1l en de 
impact daarvan op de dijk en zijn omgeving. 

4.1 Ecologie 

De Westfriese Omringdijk is een verbindend element voor 
de ecologie. De dijk vormt een schakel voor verschillende 
natuurgebieden die binnen- en buitendijks zijn 
ontwikkeld. 

Deze natuurgebieden bestaan uit (nat) grasland ofnatte 
natuur, zoals riet en moerasvegetatie. Meestal zijn het 
integraal ontwikkelde gebieden met een functie voor 
recreatie ofwaterberging. 

1) Voor een toelichting op de waterkerende functie van de dijk wordt 

verwezen naar de Legger en de Keur van het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier. 
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De Omringdijk geprojecteerd op een kaart met de Ecologische 

Hoofdstructuur en Natura 2000 gebieden. 

De ge1soleerde ligging van vele kleine gebieden maakt de 
natuur in West-Friesland kwetsbaar voor versnippering. 
Riet en nat schraalgrasland zijn daarom erg belangrijk. 
De dijk kan hier als regionale verbinding een rol in 
spelen. 
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4 .2 Recreatie 

De bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke 
vvaarde van de ·v:estfriese Omringdijk maker1 de weg op 
de dijk tot een aantrekl<elijk onderdeel van het recreatieve 
netwerk. Het vergroten van de recreatieve functie is van 
belar1g veer de belevir1g var1 de dijk en_ zijr1 omgeving. 

De toenemende recreatie vraagt om nieuwe infrastruc
tuur en aansluitingen (fiets- en wandelpaden, parkeer
plaatsen) en nieuwe recreatieve voorzieningen (vakantie
woningen, clubhuizen) . Dit vergroot de toegankelijkheid 

van de dijk, maar kan zijn oorspronkelijke profiel 
aantasten. 

Daarnaast is e1 eeu Lueucime van recreatieterreinen en 
verblijfsvoorzieningen die zich in de nabijheid van de dijk 
bevinden. Zij bieden kansen de functionele relatie met de 
dijk te vergroten. Wel kunnen zij de beleving van de dijk 
bei:nvloeden. Een voorbeeld is de opgaande beplanting 
van recreatieterreinen op voorlanden in het IJssel- en 
Markermeer die het contact tussen water en dijk 
belemmeren. 



4 .. 3 Water 

De Westfriese Omringdijk is van oorsprong aangelegd om 
West-Friesland tegen het water te beschermen. Aan de 
oostzijde is de dijk nog steeds een primaire waterkering 
en beschermt het land tegen het water van het IJssel- en 
Markermeer. Ook langs de Wieringermeer is de dijk een 
primaire waterkering en een tweede waterkering tegen 
het water van het IJsselmeer. Langs de zuidelijke trajecten 
is de dijk een tweede waterkering tegen het water van de 
Markermeer en een boezemwaterkering voor het water 
van de droogmakerijen. Door de waterkerende functie 
behoudt de dijk hier zijn sterke karakteristiek als begren
zing tussen water en land. Langs de trajecten Boven het 
landschap en Langs de Groetpolder heeft de dijk geen 
waterkerende functie meer. 

Langs het Markermeer en in de toekomst langs het 
IJsselmeer wordt de waterkerende functie versterkt door 
:i.iddel van dijkversterking. Dit l<:an effect hebben op het 

profiel van de dijk en de bestaande dijkbekleding van 
zwerfkeien. 
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Dijkversterking tussen Enkhuizen en Hoorn. 
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4 .4 Mobiliteit 

De Westfriese Omringdijk maakt deel uit van de infra
structuur van \Nest-Friesland. Dat de dijk de tand des 
tijds heeft doorstaan, komt mede doordat hij nag steeds 
functioneert als bewoningsas en onderdeel is van de 
infrastructuur van \1lcst_,Fricsland. Deze functie is dan 
oak belangrijk voor de toekomst van de dijk. 

Aan de andere kant vraagt de infrastructuur veel van de 
dijk. Het huidige netwerk van wegen, spoor en water
gangen hebben de dijk op veel plaatsen al doorsneden. 
En nog steeds dienen zich nieuwe aanvragen aan voor 
aansluitingen en doorsnijdingen. 

Oak neemt de verkeersdruk in het gebied nag steeds toe, 
wat om een opwaardering van het wegennet vraagt. 
Om deze reden is het nodig de provinciale wegen langs 
de dijk te verbreden. Dit zal ten koste gaan van het 
dijkprofiel. Daarnaast heeft de toename van zwaar 
verkeer verzakldng van het talud tot gevolg. 

De Omringdijk is altijd al een bewoningsas geweest en 
verschillende steden en woonkernen hebben zich dankzij 
de dijk ontwikkeld. Bebouwing vond hierbij, zeker in het 
buitengebied, vaak plaats aan de voet van de dijk. 

De huidige trends voor wonen en werken zijn vooral 
gericht op l<leinschaligheid en spelen binnen bestaande 
stedelijke structuren. 

Bij de meer grootschalige rode ontwikkelingen die reeds 
in uitvoering zijn, blijkt de bebouwing op gepaste afstand 
van de dijk te liggen. 

Op een aantal plaatsen wordt bij nieuwbouw de grand 
opgehoogd tot aan de kruin van de dijk. Hierdoor 
verdwijnt het binnentalud en wordt de dijk als zodanig 
onherkenbaar. 

4 .6 Conclusies functione!e waarde 

De Westfriese Omringdijk verenigt vele functies. Mede 
dankzij deze functies is de dijk door de eeuwen heen zo 
goed intact gebleven. 

In eerste instantie heeft de dijk een waterhuishoud
kundige functie, van oudsher gecombineerd met een 
ontsluitingsfunctie. 

Bij ontwikkelingen binnen de verschillende stedelijke 
trajecten Medemblik, Enkhuizen, Hoorn en Alkmaar is 
ter plaatse van het oorspronkelijke dijktrace geen 
consequente aanpak voor de 01nga11g 111eL lleL 

oorspronkelijke trace van de dijk. 

Doorsnijding van de dijk bij de Wieringermeer. 

De N242 doorsnijdt de dijk bij Winkel. 

Opgehoogde kavel aan de dijk bij Oudendijk. 

Tegenwoordig speelt de dijk oak een hoofdrol in het 
recreatieve netwerk en verbindt het een reeks van natte 
natuurterreinen langs de dijk. 

Het multifunctionele karakter van de dijk vraagt om 
een goede afstemming van de verschillende functies. 
Nieuwe ontwikkelingen vragen hun plaats op en 
random de dijk, maar mogen de cultuurhistorische 
waarde van de dijk niet aantasten. 



5 HET BESTAANDE BELEID VOOR DE DIJK 

Vanuit het bestaande beleid kan een concrete op gave voor 
de dijk worden geformuleerd waar het beeldkwaliteits
plan antwoord op moet geven. Dit hoofdstuk geeft een 
globaal beeld van dit beleidskader. 

Het beleid op het niveau van Europa en het Rijk beschrijft 
grotendeels de doelen die op provinciaal niveau concreter 
worden beschreven. Daarnaast is het ruimtelijke beleid 
van de gemeenten, maar zelden een meer concrete 
uitwerking. Dit hoofdstuk richt zich daarom op het 
provinciale beleid om de ruimtelijke opgaven voor de 
Westfriese Omringdijk te formuleren. 

5.1 Ontwikkelingsbeeld 

Noord-Holland Noord 

De cultuurhistorische waarde van Westfriese Omringdijk 
wordt benoemd in het Streekplan Ontwikkelingsbeeld Noord
Holland Noord. De dijk wordt hierin aangeduid als drager 
van de cultuurhistorische basisstructuur die moet worden 
behouden door ontwikkeling. 

In het stuk worden verder uitsluitingsgebieden aange
geven waarbinnen geen ruimtelijke ontwikkelingen 
mogelijk zijn. Ook zijn zoekgebieden benoemd waarin 
voorwaarden aan ruimtelijke ontwikkelingen worden 
gesteld (bijvoorbeeld het opstellen van een beeldkwali
teitsplan). Langs de dijk liggen veel uitsluitingsgebieden. 

5.2 Structuurvisie Noord-Holland 2040 

'11december2009 zal de Structuurvisie Noord-Holland 
2040 worden vastgesteld. In de structuurvisie, waarin de 
ruimtelijke ambities van de Provincie Noord-Holland tot 
2040 zijn beschreven, is ruimtelijke kwaliteit als hoofd
belang benoemd. Hierbij staat het behouden en benutten 
van de verschillende Noord-Hollandse landschappen 
centraal. De Westfriese Omringdijk is een van de meest 
kenmerkende historische structuurlijnen van Noord
Holland. De provincie vindt het belangrijk dat de 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden de basis 
vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk 
gebied, zodat deze waarden voor toekomstige generaties 
behouden blijven en als maat en inspiratie dienen. Dit 
beeldkwaliteitsplan is een van de manieren waarop de 
provincie deze manier van omgaan met de Westfriese 
Omringdijk stimuleert. 
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5.3 Beleidskader Landschap en 

Cultuurhistorie Noord-Holland 

Het beleid uit het Ontwikkelingsbeeld wordt toegelicht in het 
Beleids1<ader Landschap en Cultuurhistorie Noord-Holland. Hierin 
wordt beschreven wat van belang is voor de landschappe
lijke en cultuurhistorische waarde van de Westfriese 
Omringdijk: 
• het totale ensemble van dijklichaam, wielen en kleiputten; 
• een brede vrije zone aan weerszijden van de dij1<. 

Over het lands chap rondom de dijk wordt beschreven dat 
het voortbouwend op de eigen identiteit moet worden 
versterkt. Hierdoor ontstaan contrasten waarbij het 
onderscheid tussen het zeeldeigebied van West-Friesland 
en de droogmakerijen herl<enbaar moet zijn. Vooral 
buitendijks wordt hierbij (indirect) voor openheid gepleit. 

5.4 Monumentenverordening 

Noord-Holland 2005 

De cultuurhistorische waarden van de Westfriese 
Omringdijk worden sinds 1983 beschermd door de 
plaatsing van de dijk op de provinciale monumentenlijst. 
De monumenten en structuren op deze lijst worden 
beschermd op grond van de Monumentenverordening 
Noord-Holland 2005. Dit houdt in dat beschadiging en 
vernieling strafbaar zijn en werl<zaamheden aan de dijk 
vergunningsplichtig zijn. De verordening biedt echter 
geen richtlijnen voor water onder beschadiging valt of 
welke werkzaamheden zijn toegestaan. 

5.5 Nata 'Cultuur op de kaart 2009-2012' 

In de cultuurnota 'Cultuur op de kaart 2009-2012' is 
aangegeven dat de provincie zich de komende jaren actief 
wil inzetten voor de monumentale dijkstructuren van 
Noord-Holland. In dat kader ontwikkelt de provincie 
onder andere een integraal programma voor de Westfriese 
Omringdijk, waarin de beleving en de toegankelijkheid 
van de dijk centraal staan en het behoud door 
ontwikkeling van de dijk. 
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5.6 Verordening Waterkering 

West-Nederland 

De veiligheid van de waterkerende functie van de 
Westfriese Omringdijk wordt bewaakt door het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkvv"artier. 1v1et het 
Waterkeringsbeheerplan, de I<eur en de Legg er wordt het beleid uit 
de Verordening Waterkering West-Nederland concreet gemaakt. 
Voor de delen van de dijk die nog een waterkerende 
functie hebben, geldt hierbij dat een vrijwaringszone is 
aangegeven, enerzijds ten behoeve van de stabiliteit van 
de dijk, anderzijds om eventuele benodigde ruimte voor 
toekomstige dijkversterkingen te reserveren. Binnen deze 
zone is geen onoml<eerbare ontwikkelingen toegestaan, 
zoals bebouwing. Waar de dijk een primaire waterkerende 
functie heeft is deze zone 175 meter, waar de dijk een 
regionale waterkerende functie heeft wordt deze breedte 
per locatie berekend. 

5.7 Conclusies bestaand beleid 

Het ruimtelijl<e beleid van de provinciale overheid 
benoemt de cultuurhistorische waarde van de 
Westfriese Omringdijk als het totale ensemble van 
dijl<lichaam, wielen en kleiputten. Random de dijk 
wordt gepleit voor openheid en een vrije zone aan 
weerszijden van de dijk. Her blijft hierbij echter bij het 
vastleggen van 'het wat', maar er wordt weinig gezegd 
over 'het hoe'. 

Zo wordt de gewenste vrije zone nergens concreet 
aangewezen. Wel wordt de openheid in zekere mate 
beschermd doordat veel gebieden langs de dijk zijn 
bestemd als uitsluitingsgebied, zoekgebied, agrarisch 
perceel, natuurterrein ofals vrijwaringszone in 
verband met de waterkerende functie . 
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VISIE 



6 VIJF SCHAALNIVEAUS 

De Westfriese Omringdijk heeft grote cultuurhistorische 
en landschappelijke waarde. Waar deze waarden uit 
bestaan is, gedefinieerd in het vorige hoofdstuk. 
Daarnaast is in de analyse de functionele waarde van de 
dijk beschreven. Een waarde die essentieel is voor het 
behoud van de dijk, maar er tegelijk een bedreiging voor 
vormt. 

In dit deel van het beeldkwaliteitsplan, de visie, 
wordt beschreven hoe nieuwe ontwikkelingen, die de 
'v.nctionele waarde van de dijk met zich mee brengt, 
een plaats krijgen om en nabij de dijk, waarbij de 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden 
gerespecteerd en waar mogelijk versterkt warden. 

De hoofdgedachte van deze visie is dat de beleving van 
de cultuurhistorische en landschappelijke waarden op 
verschillende schaalniveaus speelt. Niet alleen de 
uiterlijke vorm van het dijklichaam is van belang. Ook 
de omringende landschappen, de bijzondere plekken en 
bouwwerken en de verschillende zichtpunten van en naar 
de dijk bepalen de beleving. Om deze aspecten een plek 
te geven, zijn vijf schaalniveaus te onderscheiden die 
hieronder benoemd warden. Per schaalniveau kunnen 
verschillende ontwerpprincipes een rol spelen in het 
behouden en versterken van de herkenbaarheid van de 
dijk en zijn ommeland. 
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Schaalniveau 'eiland in Noord-Holland' 
Op dit schaalniveau speelt de beleving van de historie van 
West-Friesland als eiland. De Westfriese Omringdijk 
vormt op dit niveau een grens tussen land en water en 
tussen oud en nieuw land en is daardoor een eiland in 
Noord-Holland. Hierbij speelt de grote samenhang tussen 
dijk en omgeving; door de openheid, het zicht op en van 
de dijk en de inrichting van de omgeving. 

Schaalniveau regionale schakel 
Op dit schaalniveau speelt de beleving en het 
functioneren van de concentrische vorm van de dijl< op 
regionaal niveau. De dijk functioneert door zijn vorm als 
schakel in infrastructurele, recreatieve en ecologische 
netwerken. 

Schaalniveau van de dijk 
Op het schaalniveau van de dijk gaat het om de beleving 
van het ongeschonden en herkenbare dijkprofiel. Van 
belang hierbij is de continui:teit van het dijkprofiel, maar 
ook de herkenbaarheid van de verschillende trajectdelen. 

Schaalniveau van de kralen 
Op dit schaalniveau draait het om de relatie tussen de dijk 
en de herkenbaarheid van de kralen (zoals wielen en 
kleiputten). 

Schaalniveau van de materialisatie 
Op dit laatste schaalniveau is de materialisatie op en om 
de dijl< van belang. De vormgeving op dit detailniveau is 
een krachtig instrument om de continui:teit van het 
dijkprofiel te realiseren. 



7 ONTWERPPRINCIPES PER SCHAALNIVEAU 

De ontwerpprincipes zijn het gereedschap om ruimtelijke 
ontwikkelingen zo te sturen dat de cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden worden behouden ofversterkt. 
Per schaalniveau zijn algemene principes aangegeven die 
van belang zijn voor de leesbaarheid en ruimtelijke 

- -De-openheid-van-het-landsEhap 

Op het schaalnlveau 'eiland In Noord·Holland', zoals beschreven in 
paragraaf7.1 wordt de openheid benoemd. In dlt beeldkwaliteitsplan 
definleren we open held aan de hand van drle zones: 

Dijkzone 
Dit is de zone die is aangewezen als provinciaal monument. Het bestaat 
uit het dijklichaam (inclusief de dijksloten) en de direct aan de dijk 
gerelateerde elementen als kleiputten en wielen . 

Kwaliteltszone 
De kwaliteitszone is een zone rondom de dijk tot maximaal 20 0 meter 
van de dijk. De dijk is op veel plekken herkenbaardoor de grote mate van 
openheid van het omliggende landschap. Ontwikkelingen die de open he id 
aantasten worden bij voorkeur niet in deze zone geplaatst. Als er to ch 
ontwikkelingen plaatsvinden moeten deze een bijdrage leveren aan de 
ruimtelijke kwaliteit van de dijk. De richtlijnen uitdit beeldkwaliteitsplan 
zijn hiervoor leidend. De maat van deze zone wordt gemotiveerd vanuitde 
visuele beleving van openheid vanaf de dijk en vanaf het landschap naar de 

karakteristieken op dat niveau. In de deeluitwerkingen 
worden deze ontwerpprincipes toegepast op de locale 
situatie langs de dijk. 

l_ J ------ ............ 

dijktoe. Boven di en werd deze zone van oudsher binnendijks gereserveerd 
om aarde voor mogelijk dijkherstel voorhanden te hebben en moest vrij 
zijn van bebouwing om de stabiliteit van de dijk te bewaren. 200 meter 
is tevens de afstand waarbinnen de wielen en de kleiputten liggen. 
Buitendijks komt 200 meter overeen met de afstand van het voorland, 
datde slag van het water moest breken. Waarde dijk nag zijn (primaire) 
waterkerende functie heeft; is een vrijwaringszone van 175 meter nag 
steeds aanwezig. Wanneer de lokale situatie vraagt om een andere 
breedte, omwllle van historische of praktische motieven, wordt een 
afwijkende (kleinere) maat van de kwaliteitszone aangehouden. 

Panoramazone 
De panoramazone benoemt belang rijke ruimtelijke relaties tussen dijk 
en de omgeving buiten de i<waliteitszone, zoals het panorama op het 
l)ssel- en Markermeer en het zicht op de duinen aan de westzijde. 
Ontwikkelingen in deze zone hebben invloed op de manierwaarop de 
dijk beleefd wordt. Het BKP dientals inspiratie voor ontwikkelingen 
binnen deze zone om rekening te houden met de beleving van de dijk. 



7.1 Schaalniveau 

'eiland in Noord-Holland' 

De open he id van het landschap 
De openheid van het landschap en het zicht van en naar 
de dijk wordt beschermd door een 'kwaliteitszone' langs 
de dijk aan te wijzen. Binnen deze zone gelden de richt
lijnen uit het beeldkwaliteitsplan. Het belang van het 
zicht op de omgeving van de dijk wordt als waardevol 
benoemd in de 'panoramazone'. Het BKP dient hier als 
inspiratiebron. De zones worden op pagina 28 toegelicht. 

Een belangrijke voorwaarde voor openheid is de inrich
ting van het land naast de dijk. Het heeft de voorkeur in 
eerste instantie te streven naar een duurzaam landbouw
kundig gebruik. Andere functies die goed passen in het 
open beeld zijn waterberging en waterrijke natuurge-
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Beleving van de open held. 

bieden met weinig opgaande beplanting. Openheid langs Omrlngdijk door duurzaam landbouwkundig gebruik. 

Het contact met het water 
Langs het IJsselmeer en het Markermeer wordt het zicht 
op het water soms belemmerd door verdichting, bijvoor
beeld door opgaande beplanting op het voorland ofbuiten
dijkse bebouwing in de vorm van havens, bedrijven
terreinen ofrecreatieve voorzieningen. Hier is het 
wenselijk nieuwe doorzichten naar het water te realiseren 
om het contact met het open water te herstellen. Waar 
het realiseren van zichtlijnen niet mogelijk is, kan als 
alternatief een natte zone aan de voet van de dijk worden 
gerealiseerd om de verwijzing naar het water te maken. 

Contact met het water bij buitendijks bouwen. 

Contact met het water bij voorland met opgaand groen. 
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Doorzichten naar het omliggende land 
Op een aantal plaatsen vindt langs de dijk verdichting 
plaats (woon-, werk-, ofrecreatiegebieden). Het heeft de 
voorkeur dit buiten de kwaliteitszune (blz. 28) te doen. 
Wanneer verdichting in de kwaliteitszone niet kan 
worden voorkomen, dan is het in eerste instantie 
Vvenselijk dit op basis van de historische patronen van het 
landschap te doen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat 
nieuwe woonlocaties gezocht warden binnen bestaande 
bebouwingsstructuren, zoals lintdorpen ofverspreid 
liggende erven langs de dijk, in plaats van dater nieuwe 
locaties in het open agrarische gebied worden gezocht. 

Wanneer er gegronde redenen zijn om binnen de 
kwaliteitszone te verdichten, dan is het wenselijk dat 
de daadwerkelijke verdichting altijd op een zo ruim 

Verdichting op ruime afstand tot de dljk. 

Doorzlchten blj kleinschalige ontwikkellngen. 

mogelijke afstand van de dijk plaatsvindt. Dit kan 
bijvoorbeeld door bij de ontwikkeling behorende functies 
met een lage inrichting dichter naar de dijk toe te 
plaarsen. (bijvoorbeeld waterberging of de openbare 
ruimte rondom eventuele bebouwing) 

Wanneerbinnen de kwaliteitszone verdichting plaats
vindt, dan moeten er in ieder geval altijd zichtlijnen in 
stand blijven tussen de dijk en de open ruimte achter de 
verdichte ontwikkeling. De meest waardevolle zichtlijnen 
vanaf de dijk zijn hierbij leidend. 



7.2 Schaalniveau 

'regionale schakel' 

De Westfriese Omringdijk als ecologische schakel 
tussen de kust en het Ijsselmeer 
De omgeving random de Westfriese Omringdijk is een 
kansrijke zone voor de ontwikkeling van natte natuur
terreinen 2l (zoals bij een opgave voor natuurcompensatie 
ofwaterberging). Voortbouwend op de aanwezige natuur
terreinen kan daarmee de ecologische verbindingsfunctie 
tussen IJsselmeer en kust warden versterkt. Hierbij moet 
warden opgelet dat een nieuw waterrijk natuurgebied niet 
de indruk wekt dat het een wiel ofkleiput is. Afwijkende 
vormen kunnen bijvoorbeeld gebaseerd warden op de 
onderliggende verkaveling of de geologische situatie. 

De Westfriese Omringdijk als rotonde in het 
recreatieve routesysteem 
lm de waarde van de Westfriese Omringdijk als regionale 

schakel te vergroten, is het van belang een doorgaande 
recreatieve verbinding op en langs de dijk te realiseren. 
Dit houdt niet in dater overal een fietspad op de dijk moet 
komen te liggen, maar wel dat de dijk overal openbaar 
toegankelijk moet zijn, ool< wanneer er geen (half) 
verharding op de kruin ligt. 

Slechten van barrieres 
Het slechten van barrieres in de dijk is de grootste opgave 
voor de doorgaande route. Een watergang die de dijk 
doorsnijdt, kan warden overgestoken met fiets- of 
wandelbruggen oftrekpondjes. Ook bij doorsnijdingen 
van de dijk door infrastructuur moet warden gezocht 
naar een passende manier om de route over de dijk te 
continueren . 

..,arallel recreatief systeem 
vp trajecten waar de dijkweg een belangrijke functie 
heeft voor autoverkeer zijn aantrekkelijke alternatieven 
voor wandelaars en fietsers van belang, zoals een parallel 
recreatief systeem. 

Ommetjes 
De doorgaande fiets- en wandelroutes moeten warden 
opgepakt als drager voor kleinere ommetjes in de om
geving, zowel in het landelijke gebied als in het stedelijk 
gebied. De recreatieve route hoeft niet altijd op de dijk te 
liggen, wel moet de dijk steeds duidelijk in zicht blijven. 

2) Mi ts passend binnen de veiligheidsvoorschriften van het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
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Dijk als ecologische schakel. 

Slechten van barrieres. 

Parallel recreatief systeem. 

De dijk als drag er van ommetjes. 
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7.3 Schaalniveau van de dijk 

De continu'iteit van het dijkprofiel 
Hierbij is het van belang dat de dijk als een samen
hangend geheel en een doorlopende lijn wordt beleefd. 
Nieuwe verkeersknooppunten, kruisingen, op- en afritten 
tot een minimum v1orden beperkt. Wanneer zij niet te 
voorkomen zijn, mag er niet onnodig veel grond worden 
gebruikt die het dijkprofiel vertroebeld. 

Behoud van de doorgaande lijn bij kruisingen. Behoud doorgaande lijn bij aansluitingen. 



Herkenbaarheid van het oorspronkelijke dijktrace 
De karakteristieke vormkenmerken van het dijkprofiel 
moeten warden behouden en waar mogelijk hersteld. 
De karakteristieken van de verschillende dijktrajecten, 
zoals beschreven bij de deeluitwerkingen in hoofdstuk 9 
t/m 20, zijn hierbij het uitgangspunt. Hoewel deze vorm 
verschilt per dijktraject, is er een aantal algemene 
principes te noemen. 

Karakteristiek dijkprofiel 
Bij dijkversterkingen moeten de karakteristieke 
vormkenmerken van het profiel het uitgangspunt zijn. 
De oorspronkelijke breedte van het dijkprofiel is het 
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uitgangspunt voor aan de dijk gerelateerde infra
structuur. De opwaardering van wegen mag geen 
verbreding of vergraving van het dijkprofiel tot gevolg 
hebben. 

Woningbouw binnen de bestaande be bouwings
structuren, zoals lintdorpen en het patroon van vrij
liggende boerenerven, wordt aan de voet van de dijk 
geplaatst omdat ophogingen het dijkprofiel aantasten. 

Behouden van karakteristieke vorm van de dijk 

bij dijkverzwaring. 

Niet mogelijk: ophogingen voor woningen 

aan dijk. 

Wei mogelijk: wonen aan de voet van 

de dijk. 

Stedelijk gebied 
Vaak duidt een gering hoogteverschil in het straatprofiel 
nog op de oorspronkelijke loop van de dijk. Dit hoogte
verschil moet worden behouden en waar mogelijk 
··ersterkt. 

Ook kan in het stedelijl< gebied de dijk benadrukt warden 
door een groenstructuur van bomen of hagen langs het 
oude trace te ontwikkelen. 

Waar bovenstaande wijzen om de Westfriese Omringdijk 
herkenbaar te maken niet mogelijk zijn, dan kan er voor 
gekozen worden het wegprofiel 'bol' te leggen of een 
bijzondere materialisering van de verharding ofhet 
straatmeubilair te kiezen. 

Herkenbaartrace door hoogteverschil 

in een dorp. 

Herkenbaar trace door hoogteverschil 

in stedelijke omgeving. 

Herkenbaar trace door beplanting. 
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7.4 Schaalniveau van de kralen 

De Westfriese Omringdijk als landschappelijk 
•----•- --------
"'' dlt:l 1!>1 IUt:I 

Langs de Westfriese Omringdijk ligt een reeks van aan 
de dijk gerelateerde en cultuurhistorische elementen. Zij 
vertellen het verhaal van de dijk en zijn de getuigen van 
diens geschiedenis. De kralen moeten worden behouden, 
ontwikkeling moet worden gestimuleerd en de relatie met 
de dijk moet worden versterkt. 

Bestaande kralen 
Bestaande kralen moeten worden behouden en onder
houden. Het gaat hierbij om de kleiputten, wielen, 
vooroevers en buitenlanden die beschermd worden in 
de Monumentenverordening. Maar ook zichtbare oude 
dijktraces, beschermde dorpsgezichten (Kolhorn en 
Barsingerhorn) en beschermde stadsgezichten (Alkmaar, 
Medemblik, Hoorn, Enkhuizen) zijn kralen langs het 
snoer. Bij oude dijktraces, vooroevers en buitenlanden 
kan een informatiebord de relatie met de dijk 
verhelderen. 

Herkenbaar maken van moeilijk herkenbare kralen. 

Moeilijk herkenbare, verdwenen of verborgen kralen 
Een aantal kralen is moeilijk herkenbaar, verdwenen of 
verborgen. Voorbeelden zijn de dwangburchten, galgen
plekken, gemalen, verborgen schatten in de dijk (zoals 
dijkwerkers, schepen en sluizen) en niet zichtbare dijk
traces die in de ondergrond teruggevonden zijn. Deze 
kralen kunnen een bijdrage leveren aan de beleving van 
de dijk en betekenis toevoegen als ze zichtbaar of toe
gankelijk worden gemaakt. Een informatiebord kan de 
relatie met de dijk helder maken. 

Nieuwe kralen 
Nieuwe kralen zijn gerelateerd aan recreatie, met de 
cultuurhistorische waarde als uitgangspunt. Een nieuwe 
kraal kan een pleisterplaats zijn langs de recreatieve route 
over en langs de dijk, vanafwaar er een bijzonder zicht
punt van ofnaar de dijk is .. Om het dijkprofiel niet aan te 
tasten, worden deze pleisterplekken aan de voet van de 
dijk geplaatst. 

Plelsterplaats langs de dijk. Herkenbaar maken van moellijk herkenbare kralen. 



7.5 Schaalniveau van de materialisatie 

Eenheid in stijl bij de materialisatie 
De herkenbaarheid van de dijk wordt bereikt door een 
consequente toepassing van een beperkt aantal 
materialen. De dijk krijgt zo als het ware een eigen 
huisstijl. Trefwoorden voor de materiaalkeuze zijn stoer 
en een ingetogen uitstraling. Door de grate verschillen 
tussen het landelijke en het stedelijke gebied en de 
verschillende situaties langs de trajecten zal de toe
passing van deze materialen op detailniveau verschillen. 
Dit ontwerpprincipe geeft de richtlijnen aan. 

Landelijke traces 
In het landelijke gebied bepaalt het landelijke karakter 
het uiterlijk van de dijk. Er moet warden voortgebouwd 
op de bestaande uitstraling. Materialen die hier bij horen 
zijn: Noordse stenen en stortsteen aan de waterzijde, 
beton, schelpenpaden, houten hekjes en palen met 
:hapengaas als afrastering. De huidige dijktrappen, 

zoals het Hoogheemraadschap deze heeft geplaatst, 
zijn een goed voorbeeld. De weg op de dijk moet zoveel 
mogelijk uit een materiaal en kleur bestaan, vooral 
waar het verkeerskundige belijningen betreft. De op-
en afritten langs de dijk warden uitgevoerd in halfver
harding of straatstenen. Het aanvullen van de bestaande 
oude dijkpalen is een mogelijkheid om het dijktrace 
herkenbaar te maken. 

Stedelijke traces 
In het stedelijk gebied kan het oorspronkelijke dijktrace 
met een onderscheidend bestratingmateriaal warden 
aangeduid. Hierbij kan gekozen warden een bestratings
materiaal te gebruiken dat oak herkenbaar is toegepast 
bij de dijkweg in het buitengebied. Waar het dijktrace 
bijvoorbeeld door een parkachtig deel van de stedelijke 
"'mgeving gaat, kan een schelpenpaadje het trace 
ctanduiden. In de verharde stedelijke omgeving kan het 
gebruik van de elementverharding (of zelfs asfalt) van 
de landelijke dijkweg contrasteren met de stedelijke 
bestrating. Het trace wordt zo als doorgaande lijn 
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herkenbaar. Oak kan straatmeubilair (bijvoorbeeld 
lichtmasten ofpaaltjes) met een eigen uitstraling warden 
gebruikt om het dijktrace aan te duiden. Oak hier kunnen 
dijkpaaltjes gebruikt warden om het trace aan te duiden. 

Kunstwerken 
Bruggen, pontjes ofmarkeringen die het dijktrace 
aanduiden, horen bij de dijk. Voor een stoere en ingetogen 
materialisering van deze kunstwerken kan staal warden 
gebruikt. Oak de uitstraling van kunstwerken is stoer en 
ingetogen, waarbij de vormgeving is verfijnd en op de plek 
toegespitst. 

Bebording 
Be barding op of aan de dijk moet warden beperkt tot het 
hoogst noodzakelijke en staat niet hoog op de dijk. Liever 
warden verwijzingen laag en in de berm geplaatst. Waar 
de mogelijkheid is om naar een kraal ofpleisterplek te 
gaan wordt een verwijsbord geplaatst. De borden die 
verwijzen naar de cultuurhistorie van de dijl< moeten een 
samenhangende stijl hebben. 

Groen 
Voor de groeninrichting van naastliggende gebieden in 
het landelijke gebied is een consequente keuze voor water
en plasdrasvegetaties van belang, opgaande beplanting in 
de aanliggende gronden in het landelijke gebied moet 
warden beperkt. De erfbeplanting bij erven en beplanting 
met een agrarische functie, zoals boomgaarden passen bij 
het karakter van het Westfriese landschap en zijn 
uiteraard wel gewenst, al moet bij de ontwikkeling ervan 
altijd aandacht zijn voor de openheid van het landschap. 
Wanneer wordt gekozen voor een recreatieve inrichting 
van het aanliggende land moet bewust met de toepassing 
van groen warden omgegaan, waarbij de relatie tussen 
dijk en omgeving sturend moet zijn. 

Waar binnen het stedelijke gebied gebruik wordt gemaakt 
van beplanting om het dijktrace herkenbaar te maken, 
moet met streekeigen materiaal warden gewerkt. 

Robuuste materialen, water- en plasdrasvegetaties, beperken opgaande beplanting. 



UITWERKING IN DEELGEBIEDEN 
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8 TRAJECTEN 

Op basis van de cultuurhistorische en ruimtelijke 
kenmerken van het landschap en de specifieke vorm
kenmerken van de dijk onderscheiden we 12 trajecten; 
8 trajecten in landelijk gebied en 4 trajecten in stedelijk 
gebied. Per traject gaan we in op de specifieke opbouw 
van de dijk (in samenhang met de omgeving). 

Per traject wordt een gedetailleerde kaart aangegeven. 
Hierop staat de voor dit dijktrace relevante dijkzone, 
kwaliteitszone en panoramazone uit de visie. 
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Ten slotte worden aanbevelingen en kansen voor het 
dijktrace op kaart weergegeven. Een korte toelichting 
daarop geeft, samen met de algemene ontwerpprincipes, 
de ontwikkelingsrichting aan om de gewenste 
beeldkwaliteit te bereiken. 

IJsselmeerdijk 

Markermeerdijk 

Langs de boezem 

- Door de Schermer 

Lan gs het kanaal 

Boven het landschap 

Langs de Groetpolder 

cy,~-w;~". Wieringermeer 



g Medemblik 

Plaatselijke aanduidingen 
Westerdijk, Oosterdijk, Vooroever. 

Traject 
De dijk is prirnaire waterkering en vorrnt hier de 
noordelijke en oostelijke begrenzing van het stedelijke 
gebied van Medernblik. Het traject van de dijk wordt 
onderbroken door de binnendijkse haven naar het 
IJsselrneer. Orn de route over de dijk te kunnen volgen, 
rnoet men door Medernblik om de haven heen. 

Kara.kt~ristieken 

Op dit stukje Ornringdijk kornt een aantal landschappen 
sarnen: het nieuwe land van de Wieringerrneerpolder, het 
weidse IJsselrneer en het oude Westfriese land met het 
bescherrnde stadsgezicht van Medemblik. 

De dijk heeft hier een lang en flauw talud aan de zijde van 
het IJsselrneer. Het bovenste deel bestaat hier uit een 
grastalud en het onderste deel uit keien. De binnendijkse 
zijde is korter en steiler. 
Op de Regattahaven na, is er vrijwel geen buitendijkse 
bebouwing, waardoor de Ornringdijk een duidelijke grens 

~"'' 

vorrnt tussen de stad en het weidse open water. Het 
wandelpad over de dijk heeft een lantaarnverlichting. 
Sarnen met de ruirnte afstand tussen de dijk en de 
bebouwing en de groene invulling hiervan, ontstaat het 
gevoel van een openbaar stadspark. 

Ontwikkelingen op en langs de dijk 
Op dit traject speelt een aantal kleinschalige rode 
ontwikkelingen rondorn de dijk, zowel binnendijks als 
buitendijks. Deze ontwikkelingen hebben voornarnelijk 
betrekking tot verblijfsrecreatie en de (her)ontwikkeling 
van voorlanden. 



Medemblik: Zonering 
Door zijn functie als waterkering is de dijk zelf goed 
beschermd. Om duidelijk herkenbaar te blijven als grens 
tussen land en water, is aan de waterzijde van de dijk de 
maximale kwaliteitszone van 200 meter van belang. 

Om de grootsheid van het IJsselmeer te ervaren is het 
zicht op het open water en langs de rechte Wieringermeer
dijk van belang. 

Aan de landzijde van de dijl< is de huidige marge tot de 
dijl< voldoende om van de dijk een groen 'singelpark' te 
maken. 

·. 
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Medemblik: Kansen en aanbevelingen 
Het behoud van het contact met het open water is van 
groot belang. Vanuit dit oogpunt zijn er zo min mogelijk 
buitendijkse ontwikkelingen gewenst. Daarnaast moet 
de dijk goed toegankelijk zijn. 

In Medemblik is de dijk een belangrijk onderdeel van de 
openbare groenstructuur en moet als zodanig behouden 
blijven. 

Om het trace van de Westfriese Omringdijk te versterken, 
moet de doorgaande lijn bij de havenmond herkenbaar 
worden gemaakt. Daarnaast is een herkenbare route door 
de stad naar de beide uiteinden van de dijk gewenst .. Ook 
liggen hier kansen voor andere groene en stedelijke routes 
die als ommetjes functioneren en de Westfriese Omring
dijk aansluiten op het recreatieve netwerk .. 

-· 

f /C}f!• 

De opritten die de dijk kruisen om het voorland te 
ontsluiten, zijn storend voor de doorgaande lijn van de 
dijk. De opritten moeten tot het minimum worden 
beperkt. 

Bestaande kralen zijn het beschermde stadsgezicht 
Medemblik en dwangburcht 'Kasteel Radboud'. 
De galgenplaats'Gerecht van Medemblik' kan met 
bebording beter herkenbaar worden gemaakt. 

~ 
kasteel 
Radboud 
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10 IJsselmeerdijk 

laatselijke aanduidingen 
Oosterdijk, Oosterdyk, Zeedyk, S. Koopmanstraat, 
Kagerdijk, Zeeweg, Dijkweg, Oosterdijk Enkhuizen. 

Traject 
Het traject loopt van Medemblik tot Enkhuizen. De 
Omringdijk is over dit traject de primaire waterkering. 

Karakteristieken 
Het lengteprofiel van dit stuk van de dijk is zeer hoekig. 
Dit is een gevolg van de inlaagdijken die hier gemaakt 
zijn. De dijk is aan de binnenl{ant steiler dan aan de 
buitenkant en heeft een getrapt uiterlijk. 

Een vrij rustige weg slingert mee langs de voet van de 
dijk. Langs de andere zijde van de weg staat lintbe
bouwing met af en toe een doorzicht naar het achterland . 

.ouitendijks liggen op grate delen van het traject 
voorlanden en vooroevers, ingericht als natuur- en/of 
recreatiegebieden. Hierdoor wordt het directe contact 
tussen de dijk en het water op veel plaatsen belemmerd. 

Op de kruin van de dijk ligt een voet/fietspad en op diverse 
plekl{en zijn trappen naar de kruin van de dijk gelegd. 
Hierdoor wordt de dijk toegankelijk als onderdeel van de 
openbare ruimte. 
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Ontwikkelingen op en langs de dijk 
De huidige ontwikkelingen hebben vooral betrekking op 
de (her)ontwikkeling van diverse voorlanden met een 
recreatieve of ecologische functie. Voor de proefpolder bij 
Andijk wordt gezocht naar een nieuwe bestemming. 

Trap nabij Andijk. 
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l}ssetineerdijk: Zonering 

Om de beleving van het open water aan de dijk te 
behouden, wordt aan de waterkant een kwaliteitszone 
van 200 meter aangt:houden. De kvvaliteitszone volgt de 
contouren van het voorland. De panoramazone is van 
belang voor de beleving van de grootsheid van het water. 
Buiter..dijkse ont'vvikkelin.gcn. binnen de parloramazor1e 
kunnen deze openheid aantasten. 

Langs een groat deel van de dijk vormt het bebouwingslint 
de grens tussen de dijk en het achterland. Nieuwe 
ontwikkelingen zijn hier mogelijk mits zij aansluiten bij 
de uesLaarnle ueuuuw ingssuucmur en de doorzichten 
naar het achterland behouden blijven. 



ljsselmeerdijk: Kansen en aanbevelingen 
Voorlanden en vooroevers dienen een natuurlijke 
uitstraling te krijgen, toegankelijk voor extensieve 
recreatie. 

Er liggen goede kansen voor ommetjes en verbindingen 
richting het achterland. Bijvoorbeeld achter Onderdijk en 
Wervershooflangs en over de dijk van de proefpolder. 
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De opritten die de dijk kruisen om het voorland te 
ontsluiten, zijn storend voor de doorgaande lijn van de 
dijk. De opritten moeten tot het minimum worden 
beperkt. 

Bestaande kralen zijn de vooroevers en de voorlanden. 
De galgenplaats 'Cerecht van Drechterland' kan met 
bebording als kraal beter herkenbaar warden gemaal<t. 
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11 Enkhuizen 

Plaatselijke aanduidingen 
Oosterdijk Enkhuizen, Noorderweg, Vissersdijk, 
Donkerstraat, Breedstraat, Zuiderspui, Havenweg, 
Stationsweg, Stationsplein, Bosmankade, Flevolaan, 
Zijweg, Zuiderdijk. 

Traject 
Het oorspronkelijke trace van de dijk loopt dwars door het 
centrum van Enkhuizen. De dijk is niet continu doordat 
er een aantal binnendijkse havens doorheen is gegraven. 

Karakteristiei<.en 
De Omringdijk vormt ten noorden van het centrum van 
Enkhuizen een scheiding tussen het bebouwde gebied van 
de stad en het buitendijkse recreatiegebied rondom het 
Zuiderzeemuseum. De dijk komt hier de stad binnen als 
een herkenbaar groen dijklichaam. 

Binnen de oude stad is de loop van de dijk opgenomen in 
het stedelijke weefsel en onderdeel van de wegenstruc-

_ _L 

tuur. Hier is de dijk moeilijk te herkennen, hooguit in de 
iets verhoogde ligging van de straat met aflopende 
zijstraten. 

Ten zuiden van het historische centrum van Enkbuizen, 
bij het begin van de Houtribdijk, is buitendijks een 
industriecomplex aangelegd. De doorgaande weg ligt hier 
aan de voet van de dijk, waardoor de Westfriese Omring
dijk hier eerder als geluidswal overkomt dan als cultuur
historisch element. 

Ontwikkelingen op en langs de dijk 
Belangrijke ontwikkelingen die op dit dijktraject spelen, 
zijn de herontwikkeling van het voorland rondom het 
Zuiderzeemuseum,de dijkversterking Enkhuizen-Hoorn 
en de ontwikkeling van de N13 Westfrisiaweg (zie bijlage 1: 
ruimtelijl<e ontwikkelingen) 



Enkhuizen: Zonering 
De dijk is voor het grootste deel opgenomen in het 
stedelijk weefsel van Enkhuizen. Hier is de dijk 
hoofdzakelijk van waarde door zijn dijkzone; de 
historische loop van de dijk door de stad. De kwaliteits
zone, die zich richt op de vrije ruimte random de dijk is 
daardoor in de stedelijke omgeving smal ofzelfs niet 
aanwezig. Waar binnen de stedelijke omgeving binnen 
een open ruimte de beleving van de dijk wel aanwezig is 
(ofkan zijn) is deze ruimte als kwaliteitszone 
aangewezen. 
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Enkhuizen: Kansen en aanbevelingen 

Bij de herontwikkeling van de buitenomgeving van het 
buitenmuseum en Enkhuizerzand (zie bij!age 1: ruimtelijke 
ontwikkelingen) rnoet rekening gehouden won.len meL heL 
zicht vanaf de dijk op het open water. 

Het buitendijkse industriegebied is storend voor de 
beleving van de dijk en het water. De Omringdijk is 
hier zeer slecht herkenbaar en is de verbinding met de 
omgeving kwijtgeraakt. Om het trace helder te maken en 
de relatie met de omgeving te herstellen, wordt aanbe
volen een integrale ontwerpopgave te formuleren. 

De dijk wordt op diverse plekken onderbroken door 
havenmondingen. Om het doorgaande karakter van de 
Westfriese Omringdijk te versterken, moet de doorgaande 
lijn daar visueel herkenbaar worden gemaakt. Het is 
daarbij aan te bevelen dat de havens door middel van 
fiets- voetbruggen gekruist kunnen worden. In ieder geval 
is het wenselijk een herkenbare route door de stad naar de 
aansluitpunten van de dijk op de haven te ontwikkelen. 
Als groen alternatiefkan een route langs de oude stads
muur warden gemaakt om aan te sluiten op de dijk. 

De Zuiderdijk gaat over in de provinciale weg. Een 
eventuele opwaardering van de provinciale weg naar de 
Ni3 Westfrisiaweg mag geen bedreiging voor het dijk
profiel zijn, maar moet als kans warden aangegrepen om 
de herkenbaarheid van de doorgaande lijn van de dijk te 
versterken door het dijkprofiel vrij te leggen en het contact 
met het water te herstellen. 

De dijk is in het centrum van Enkhuizen opgenomen in 
het stratenpatroon. Van belang is dat het profiel en het 
geringe hoogteverschil van deze weg ten opzichte van zijn 
omgeving behouden blijft of eventueel versterkt wordt 
door het profiel 'bol' te leggen. Een nieuwe inrichting, 
met herkenbare bestrating en verlichting, vergroot de 
herkenbaarheid van de dijk. 

Bestaande kralen zijn het beschermde stadsgezicht 
Enkhuizen en de vooroevers en voorlanden. De galgen
plaats 'Gerecht van Enkhuizen' kan met bebording als 
kraal beter herkenbaar worden gemaakt. 
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12 Markermeerdijk 

laatselijke aanduidingen 
Zuiderdijk van Drechterland, Westerdijk. 

Traject 
Het traject loopt van Enkhuizen via Hoorn tot Lutje
Schardam, waar de Omringdijk landinwaarts afbuigt. 
De dijk is overal op dit traject door de weg die op de dijk 
ligt. Dit wordt enkel onderbroken door het stedelijke traject 
van Hoorn dat de Zuiderdijk en de Westerdijk scheidt. 

Karakteristieken 
De inrichting van het dijklichaam bestaat uit gras met 
keien aan de buitendijkse zijden. Op de kruin ligt een 
dijkweg waarvandaan er open zicht op het water is. 

Er zijn in het Markermeer buitendijkse voorlandjes die 
bestaan uit natte graslanden met een agrarische functie. 
Tiet binnendijkse landschap is grotendeels open. Aan de 

Ultzicht over het Markermeer. 
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voet van de dijk liggen veel natte natuurgebieden. Ook 
liggen verspreid langs de voet boerenerven. De lintdorpen 
liggen haaks op de dijk en vormen besloten plekken in het 
open landschap. 

De dijk is van grote afstand herkenbaar door de openheid 
rondom de dijl<, buitendijks door het Markermeer en 
binnendijks door het open landschap. Vanaf de dijk is 
zicht over zowel het water als over het ruimtelijke 
binnenland. 

Ontwikkelingen op en aan de dijk 
De belangrijkste ontwikkeling van de dijk is de huidige 
dijkversterking, zowel op het stuk tussen Enkhuizen en 
Hoorn, als tussen Hoorn en Edam. Kleiputten, zoals die 
in Schellinkhout, zijn verwaarloosd, en in peil verlaagd. 
De putten dreigen daardoor dicht te groeien. 

- 1.«l 

Dijkversterking bij Oosterleek. 



Markermeerdijk: Zonering 
Aan beide zijden van de dijk wordt een kwaliteitszone 
voorgesteld van 200 meter. 

Bijzonder aan dit traject zijn ook de bebouwingslinten. 
Doordat deze linten haaks op de dijk liggen vormen zijn 
besloten ruimtes binnen het open landschap. Om dit 
karakter te behouden, is het van belang om het landschap 
tussen de linten nabij de dijk zoveel mogelijk vrij te 
houden van grootschalige ontwikkelingen. 

Markermeerdijk: Kansen en aanbevelingen 
Het water tegen de dijk moet zoveel mogelijk worden 
behouden. Het verschil in karakter tussen het IJsselmeer 
en Markermeer moet daarbij herkenbaar blijven. Dit 
betekent dat wanneer nieuw voorland nodig is deze 
bijvoorkeur kleinschalig en smal blijft. In ieder geval 
mo et het voorland laag en extensief ingericht zijn, 
daarmee verschillend van de recreatief ingerichte 
voorlanden langs het IJsselmeer met meer opgaande 
beplanting. 

De voorlanden en vooroevers worden open gehouden. 
Eventuele recreatieve voorzieningen moeten verplaats
baar zijn, zodat zij na het toeristische seizoen van het 
voorland verwijderd kunnen warden. 

Het bestaande patroon van kleinschalige bebouwing aan 
de dijkvoet kan aanleiding zijn voor de ontwikkeling van 
kleinschalige woningbouw, mits het aan de voet van de 
dijk is en doorzichten naar het achterland vrij blijven. 

Binnendijks liggen veel natte natuurgebieden aan de dijk, 
veelal kleiputten. Door eventuele waterberging langs de , 
dijk te situeren, wordt de functie van de dijk als ecolo
gische schakel versterkt. Bij bestaande natte gebieden, 
zoals de kleiput Schellinkhout, moet worden voorkomen 
dat zij dichtgroeien. 

Bij dijkversterking is het van belang dat het karakter van 
de dijk behouden blijft. Dit kan door het huidige profiel 
als uitgangspunt te nemen, de weg op de kruin te 
handhaven en Noordse stenen aan de waterzijde terug 
te laten komen. 

Bestaande kralen zijn de vooroevers en voorlanden, 
de kleiputten en de dwangburcht 'Hofte Wijdenes'. 
De galgenplaatsen 'Gerecht van Grootebroek' en 'Gerecht 
van Hoorn' kunnen met bebording als kraal beter 
herkenbaar gemaakt worden. 

De dijkversterking biedt kansen voor de realisatie van 
pleisterplekken zoals, nieuwe uitzichtpunten en 
rustplekken. 
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13 Hoorn 

Plaatselijke aanduidingen 
Zuiderdijk van Drechterland, Schellinkhouterdijk, 
Oosterpoort, Kleine Oost, Grote Oost, Roode Steen, 
West, Westerdijk van Drechterland. 

Traject 
De dijk ligt nog voor een groat deel langs het water van 
het Markermeer. Door het oude centrum is de dijk 
onderdeel van de stedelijke wegenstructuur. 

Karakteristieken 
Waar de dijk de Schellinkhouterdijk heet, is de dijk niet 
erg prominent aanwezig. Het contact met het water is 
verdwenen door het opgaande groen van het recreatie
gebied Schellinkhouterdijk. De wegen de Willemsweg en 
Schellinkhouterdijk met begeleidende bomenrij, de 

watergang en de benzinepomp doorsnijden het dijkprofiE 
en belemmeren de relatie tussen de dijk en zijn omgeving. 

In het oude centrum is de dijk vrijwel onherkenbaar in het 
stratenpatroon. 

Hoorn steekt als een punt het Markermeer in, waardoor 
er vanafveel plekken zicht over het water is. 

De Westerdijk is grotendeels een vrijliggend dijklichaam 
met dijkweg met keien aan de buitendijkse zijde. 
Binnendijks is de voet bebouwd na de afwaterende sloot. 

Ontwikkelingen op en aan de dijk 
De belangrijkste ontwikkelingen bij Hoorn zijn de 
dijkversterkingen en de buitendijkse jachthaven Marina 
Kaaphoorn. 



Hoorn: Zonering 
De dijk bij Hoorn ligt op grote delen nog direct aan het 
water, waardoor hij zeer herkenbaar en aantrekkelijk is. 
Om dit te behouden moeten buitendijkse ontwikkelingen 
warden voorkomen. Aan de binnenkant van de dijk 
hoeven ontwikkelingen niet op 200 meter van de dijk te 
liggen, maar op een respectabele afstand waardoor de dijk 
als vrij liggend element herkenbaar blijft. 
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Hoorn: Kansen en aanbevelingen 
Orn zicht vanuit Hoorn op het water vrij te houden is het 
aan te beleven graotschalige buitendijkse ontwikkelingen 
te beperken. Door zichtassen te ontwikkelingen kunnen 
bestaande buitendijkse bebouwingen transparanter 
worden gernaak. Bij de ontwikkeling van de nieuwe 
buitendijkse jachthaven mag buitendijkse bebouwing 
het zicht op het water vanaf de dijk niet belernmeren. 

Bij de Schellinkhouterdijk ligt een grate kans het trace 
weer helder te rnaken door het dijkprafiel te herstellen 
en de dijk vrij te leggen door de beplanting random het 
dijklichaam te verwijderen. Het contact met het water is 
daarbij van graot belang en de onduidelijkheid door de 
aanwezige infrastructuur is een aandachtspunt bij 
eventuele toekornstige reconstructies. 
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Waar het trace is opgenomen in de bestrating heeft het 
hoger of 'bol' liggen hier de voorkeur. Oak het doortrekken 
van een herkenbare bestrating tot buiten de stad wordt 
aanbevolen. 
Omrnetjes langs het water en door het centrum rnoeten 
worden aangesloten op de dijk. 

Waar mogelijk krijgt de dijk een brede natte voet. 

De beschutte ligging van Hoorn maakt het een geschikte 
plek voor kleine strandjes langs de dijk. Dit verhoogt het 
recreatieve gebruik van de dijk. Het is aan te bevelen deze 
strandjes kleinschalig en als srnalle straken te realiseren 
zodat de ruirntelijke kwaliteit niet wordt aangetast. 

Bestaande kraal is het beschermde stadsgezicht Hoorn . 
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14 Langs de boezem 

'laatselijke aanduidingen 
Laag-Schardammerweg, Dorpsweg (Oudendijk), Slimdijk, 
het Hoog, Walingsdijk, Drechterlandsedijk. 

Traject 
Het traject begint bij Lutje-Schardam, waar de dijk naar 
het westen buigt. Aan de noordkant van de vaart gaat de 
dijk langs de veenpolder Beetskoog, een deel van de 
Beemsterringvaart, de Ursemmervaart, langs de veen
polder Mijzen tot voorbij Ursem, waar de Omringdijk de 
vaart oversteekt en aan de binnenzijde van de Schermer 
verdergaat. 

Karakteristieken 
De Omringdijk ligt hier ten noorden van de boezem
vaarten. Samen met deze vaarten wordt een duidelijke 
scheiding gevormd tussen de buitendijkse veenpolders en 
1.e veenweiden binnen de Omringdijk. Het hoge peil van 

. ue boezem ten opzichte van het lage omringende land 
levert een bijzonder beeld op. 

Langs het hele trace ligt de weg op de kruin van de dijk. 
Door de overdadige aanwezigheid van belijningen en 
andere verkeerskundige veiligheidsmaatregelen doet de 
weg zeer onrustig aan. Simpele houten bruggen vormen 
sierlijke oversteekmogelijkheden tussen West-Friesland 
en de veenpolders buiten de Omringdijk. 

Ter hoogte van Avenhorn is de rand van de Beemster 
herkenbaar door de populieren op de ringdijk van de 
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droogmakerij. Vanaf de Omringdijk is hier zicht op het 
open veenweidegebied en de Beemster. 

Binnendijkse bebouwing ligt grotendeels aan de voet van 
de dijk en is met de dijl<weg verbonden door steile 
opritten. Binnen Avenhorn is de dijk herkenbaar doordat 
de tuinen aan de weg liggen en de zijwegen naar beneden 
aflopen. Het zicht op het land buiten de Omringdijk is 
open en weids. In de openheid aan de overzijde van het 
water liggen verspreid enkele boerenerven, voornamelijk 
aan de randen van de veenpolders en langs de rechte 
wegen van de Beemster. 

De A7 kruist de Omringdijk bovenlangs. Vanaf de dijk 
gezien blijft de continui:teit behouden en vanaf de snelweg 
is duidelijk zichtbaar waar het ene landschap over gaat in 
het volgende. 

Ontwikkelingen op en aan de dijk 
Op dit traject zijn weinig grootschalige ontwikkelingen 
op of aan de dijk te verwachten. Wel zijn het de kleinere 
en meer individuele ontwikkelingen op dit traject die 
invloed hebben op de herkenbaarheid van de dijk, zoals de 
verhoogde bouwl<avels aan de dijk. Bij nieuwe bebouwing 
is de grond aan het binnentalud regelmatig opgehoogd tot 
aan de kruin van de dijk. De herkenbaarheid van het 
binnentalud is hierdoor verdwenen en de doorgaande lijn 
van de dijk niet meer herkenbaar. 
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Langs de boezem: Zonering 

Vanaf de dijk is er voor een groat deel vrij zicht, zowel op 
het binnendijkse land als op de veenweidenpolders aan de 
uverkc1.nl vc1.n de vaart. De kwalireirszone ligr aan beide 
zijden van de dijk, binnendijks maar ook aan de overzijde 
van de dijk buitendijks. 

Kleinschalige bebouwing aan de dijk is mogelijk, mits 
het aan de voet van de dijk is en doorzichten naar het 
achterland vrij blijven. 



Langs de Boezem: Kan se n en aanbevelingen 

Kleinschalige bebouwing aan de dijk is mogelijk, mits 
het aan de voet van de dijk is en doorzichten naar het 
achterland vrij blijven. 

Om ook de buitendijkse landschappen vanaf de dijk 
bereikbaar te maken, is het gewenst dater meer houten 
voetgangersbruggen geplaatst worden tussen Avenhorn 
en Ursem. 
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Het gewenste beeld voor de weg bestaat uit een smal 
profiel met zo weinig mogelijk belijning en kleurgebruik. 
Het stukje 'niemandsland' tussen de Slimdijk en de 
Beemster leent zich ruimtelijk goed voor de realisatie van 
natte natuur. 

Het voormalige dijktrace door de polder Mijzen kan 
worden opgenomen als ommetje in het routenetwerk 
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Piaatseii.ike aanduidin gen 
Noordschermerdijk, Slingerdijk. 

Traj~ct 

Bij Rustenburg steekt de Omringdijk de vaart over en gaat 
verder door de Schermer tot waar de snelweg en de dijk 
elkaar snijden. 

l (ara ktex i stic~ l ~e n 

De oversteek van de Omringdijk bij Rustenburg is niet als 
zodanig herkenbaar. 

Bijzonder aan dit stuk van de dijk is dat het eigenlijk de 
grens vormt tussen twee droogmakerijen; 
Heerhugowaard en de Schermer. 
De Westfriese Omringdijk bevindt zich hier aan de 
zuidkant van de ringvaart en het karal<.ter van de dijl< 
wordt hier bepaald door het rechtlijnige patroon van de 
droogmakerij de Schermer met het weidse uitzicht. 

Doordat de dijl< hier aan de zuidkant van de vaart ligt 
en hier (grotendeels) geen weg op ligt, is dit een zeer 

landelijk deel van de dijk in een vrij stedelijl<.e omgeving. 
Dat de dijk hier toch de allure van een zeedijk, heeft komt 
doordat het ooit het water van de Schermer en de 
Heerhugowaard moest keren. 

In het noordwesten van de Schermer slingert de dijk als 
een relict door het rechtlijnige landschap van de droog
makerij. Deels loopt er een rustige weg over de dijk, en 
deels is het voetgangersgebied. De boezemvaart heeft een 
zeer grillige en natuurlijke rand met veel rietontwikke
ling. Dit geeft de dijk oak een natuurlijk karakter en 
vormt een mooi contrast met de stral<.heid van de 
droogmakerij. 

De provinciale weg N242 aan de westl<.ant van het traject 
vormt door het hoge talud ruimtelijk een grens. 

Ont:wik bding e n op En a an d e. dijk 
Na de stedelijke uitbreidingen van Heerhugowaard spelen 
hier geen grate ruimtelijke opgaven nabij de dijk. 



)Oar de Schermer: Zonering 
Vooral het karakteristieke landschap van de Schermer is 
bepalend voor dit deel van de Omringdijk. De kwaliteits
zone bestaat dan ook uit de vaart, de dijk zelf en de rand 
in de Schermer. De noordzijde van de boezem, dus het 
Westfriese landschap, is voor dit traject minder bepalend. 
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Vanaf de dijk is het bijzondere rechtlijnige karakter van 
de Schermer goed te herkennen en vanuit het lage en 
vlakke landschap van de droogmakerij vormt de dijk een 
herkenbare drempel. Daarom is het van belang het zicht 
vrij te houden. Eventuele bebouwing of andere ontwikke
lingen moeten zich aanpassen aan de rechtlijnigheid van 
de droogmakerij. 
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Door de Schermer: Kansen en aanbevelingen 
Het zicht vanaf de dijk over de Schermer is bijzonder en 
dient gewaarborgd te blijven. Eventuele bebouwing of 
andere ontwikkelingen in de Schermer moeten zich 
aanpassen aan de rechtlijnigheid van de droogmakerij 
met behoud van zichtlijnen naar de droogmakerij. 

Om de Schermer op meerdere plaatsen vanaf de dijk 
bereikbaar te maken, is het gewenst meer houten 
voetgangersbruggen te plaatsen. Op deze manierworden 
meer korte wandelingen mogelijk gemaakt 

Bij de brug bij Rusten burg ligt een kans om duidelijk te 
maken dat het trace van de dijk 'over springt'. Dit kan met 
een markering ofkunstwerk. 

KMAAR 

De Ni42 gaat over de dijk en dijkweg heen. Hier is het 
wenselijk dat de doorgaande route over de Slingerdijk 
eenvoudig voortgezet kan worden. In de huidige situatie 
moet worden omgereden. Vanwege de regionale betekenis 
van deze weg is het een kans om door middel van 
verwijzingen de doorgaande lijn van de dijk te versterken 
en de aanwezigheid van de dijk te verduidelijken bij de 
gebruikers van de weg. Dit kan door middel van kunst, 
bebording en een helder onderscheid tussen het talud van 
de Ni42 en het talud van de dijk. Datzelfde geldt voor de 
doorsnijding van de dijk door het Kanaal Alkmaar
Kolhorn. Mogelijk kan hier ook een brug worden 
gemaakt. 
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16 Alkmaar 

laatselijke aanduidingen 
Slingerdijk (Huigendijk), Ceestmerambachts Omloopdijk, 
Nieuwe Schermerweg, Kraspolderweg, Schermerweg, 
Randersdijk, Oudorperdijkje, Frieseweg, Rekerdijk, 
Kanaaldijk. 

Traject 
Het traject van de dijk komt Alkmaar binnen waar de 
ringvaarten van de Schermer en Heerhugowaard 
samenkomen met het kanaal Ornval-Kolhorn. Het volgt 
voor een deel nog de Schermerringvaart aan de kant van 
Oudorp en verdwijnt vervolgens in het stedelijke gebied 
van Alkrnaar. Random de wijk Huiswaard is de dijk weer 
herkenbaar langs het Noord-Hollands Kanaal. 

Karakteristieken 
Aan de oostkant van Alkrnaar is de Ornringdijk onderdeel 
-·an een groene zone tussen de bebouwing en de ringvaart 
van de Schermer. De watergangen langs de bebouwing 
zorgen voor vrije ruimte tussen de bebouwing en de dijk, 
waardoor de dijl< vorrnt hier een mooie grens van de stad 
vorrnt. 

_J_ 
.. 
~· 1 
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In Alkrnaar is het verstedelijkt traject van de Westfriese 
Omringdijk het minst herkenbaar. Dit heeft onder meer 
als reden dat de dijl< hier nooit erg hoog is geweest. Het 
is ook het langste stedelijke traject. Door het dichte 
stedelijke patroon is de dijk ook nergens van afstand 
herkenbaar. De dijk is hier en daar nog in het straten
patroon te herkennen door een verhoogde ligging en 
soms door een ruim profiel, maar niet als doorgaande 
lijn. In het zuidelijke deel van het traject is een industrie
terrein aangelegd. Hier volgt de ontsluitingsweg voor 
een deel nog het oude trace. Op een aantal andere 
plaatsen in Alkmaar is het trace nog herkenbaar als en 
hoofdont-sluitingsweg in de woonwijken en als fietspad, 
begeleid met groen. De dijk wordt doorsneden door de 
Huiswaarderweg (N245). Ten noorden daarvan wordt 
de dijk weer helder als het aansluit op het kanaal. 
Kenmerkend is de hier aanwezige drijvende Koedijkervlot
brug, typerend voor het Noordhollandsch kanaal. 

Ontwikkelingen op en aan de dijk 
Er spelen diverse herstructureringen in de stad langs het 
traject van de Omringdijk. 

Omringdijk door industrieterrein Oudorp. 



Alkmaar: Zonering 
Door bet stedelijke traject van Alkmaar is de dijk slecht 
aan de randen te herkennen. Waar de dijk nog een 
zekere mimte heeft wordt deze gehandhaafd met ue 
kwaliteitszone. 



A!kmaar: Kansen en aanbevelingen 
Bij toekomstige ontwikkelingen en transformaties moet 
rekening warden gehouden met de herkenbaarheid van de 
dijk. Het helder maken van het trace en het herstellen van 
de relatie met de omgeving is hier een integrale opgave. 
Door de dijk vrij te spelen van zware infrastructuur en een 
ruim profiel te geven , moet op den duur een continu en 
recreatief aantrel<l<elijke route tussen het oosten en het 
noordwesten van Alkmaar ontstaan. 

De dijk bij Oudorp moet openbaar toegankelijk zijn. 

Er zijn diverse kansrijke ommetjes via bestaande groen
structuren te ontwikkelen. Hiermee kan de Omringdijk 
meer onderdeel warden van het recreatieve systeem. 

De dijk mag als 'best bewaarde geheim van Alkmaar' wat 
minder geheim zijn. Door de diverse ontwerpprincipes 
aan te wenden, kan het traject meer helder warden 
,emaakt. De verhoogde ligging en groene trajectdelen 

kunnen elkaar daarbij afwisselen . Vanwege de diversiteit 

,Middelburg 

Nie.uwenburg 
I -
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van dit stedelijke gebied dat doorkruist wordt en de deels 
beperkte mogelijkheden van het profiel, is het in ieder 
geval aan te bevelen een herkenbare bestrating en 
straatmeubilair te gebruiken. 

De doorsnijding van de Huiswaarderweg biedt grate 
kansen om hier de herkenbaarheid van de Omringdijk te 
vergroten. De weg is van regionale betekenis. Door middel 
van verwijzingen of een herkenbare thematiek langs de 
weg, kan hier een breed publiek op de aanwezigheid van 
de dijk gewezen worden. Dit l<:an worden uitgewerkt aan 
de hand van een kunstproject en duidelijke naamgeving, 
bijvoorbeeld op de straatbordjes . 

Bestaande kralen zijn het beschermde stadsgezicht van 
Alkmaar, de dwangburchten 'Toorenburg', 'Middelburg' 
en 'Nieuwenburg'. De twee galgenplaatsen, waaronder 
het 'Gerecht van Alkmaar', kunnen als kraal beter 
herkenbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld door middel 
van bebording. 
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Plaatseiiljke aand'uidingen 
Kanaaldijk. 

Traject 
Vanaf Alkmaar tot aan Krabbendam ligt de dijk aan 
de oostkant van het Noord-Hollands kanaal. 

ICo.rak terrstieken 
Dit landelijke traject is het minst herkenbaar als 
onderdeel van de Westfriese Omringdijk. Het water dat 
hier ooit werd gekeerd is vergraven tot kanaal, waarbij 
de d1Jk is omgebouwd tot kanaalkade. De herkenbaarheid 
van de dijk wordt hier bepaald door het geringe hoogte
verschil dat aanwezig is ten opzichte van het omringende 
landschap. 

Op de kruin van de dijk ligt een drukke weg, met daar
langs lager gelegen bebouwing. Deze bebouwing vormt 
vanaf Allzmaar tot en met Koedijk een gesloten lint. 
Doordat de dijk tot aan Koedijk begeleid wordt door 
bebouwing aan de binnen kant , wordt de blik automatisch 
richting het westen gericht. Met het zicht over de 
polders en de duinen op de achtergrond is dit een zeer 
aantrekkelijk panorama. Na Koedijk wordt het landschap 
binnendijks ook opener. Aan de overzijde van het Noord
hollandsch kanaal ligt de drukke N 9. Kenmerkend voor 
het Noordhollandsch l<anaal zijn de drijvende vlot
bruggen. 

Ontwikkellngen op en ao.n de dijk 
Het recreatiegebied Geestmerambacht wordt uitgebreid 
en over het kanaal wordt een fietsbrug ontwikkeld. 

Uitzicht over de duinen_ 
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Langs het kanaal: Zonering 
Het Noordhollandsch kanaal vormt een duidelijl<e grens 
tussen bebouwing en open landschap. Vooral de openheid 
en het zicht rkhting de duinen zijn belangrijk en moeten 
worden gewaarborgd. 
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Langs het kanaal: Kansen en aanbevelingen 
Een kans om de relatie met het aanliggende kustgebied te 
versterken, is de bereikbaarheid tussen de Omringdijk en 
het gebied ten westen van het Noordhollandsch Kanaal te 
vergroten. De kenmerkende vlotbruggen bieden hier een 
goede gelegenheid voor. 

De bestaande bebouwingsstructuren kunnen aanleiding 
zijn nieuwe woningbouwlocaties een plaats te geven. Net 
als de bestaande bebouwing dient deze bebouwing lager 
dan de weg te liggen met aflopende op- en afritten. 
Om de recreatieve waarde van dit traject te vergroten ligt 

er een grote kans in de realisatie van ommetjes en 
parallelle routes. Enerzijds om de veiligheid van de 
recreant op de Kanaaldijk te verbeteren, anderzijds om 
verbindingen met het achterliggende recreatiegebied 
Geestmerambacht te versterken. 

De weg op de dijk is verkeerskundig ingericht. De vele 
verkeersvoorzieningen geven de dijk een zeer infrastruc
tureel karakter. Het gewenste beeld voor de weg bestaat 
uit een smal profiel met zo weinig mogelijk belijning en 
kleurgebruik. 
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18 Boven het landschap 

laatselijke aanduidingen 
Westfriesedijk, Nieuwedijk, Poolland, Kreil, Molenkolk. 

Traject 
Het traject loopt van Schoorldam, langs Schagen, naar 
Kolhorn. 

Karakteristieken 
Dit kenmerkende traject kan met zijn bochten en wielen 
het kroonjuweel van de Omringdijk genoemd worden. Bij 
Schoorldam buigt de dijk afvan het kanaal en wordt hij 
hoger, steiler en grilliger. De recreatieve woningen met 
hoge beplanting tussen de dijk en het Noordhollandsch 
Kanaal belemmert hier het zicht. 

Vanafhier tot Kolhorn lijkt de dijk boven het landschap te 
zweven. Op de kruin ligt een smalle weg en aan beide 
' ·anten van de dijk een sloot. De omringdijk heeft hier, 

~· U 1 1•»1 d'''''W""' U''' 
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mede door de vele wielen, een sterk slingerend karakter. 
Vanuit het omringende landschap gezien is de dijk haast 
een groene muur in het landschap. 

Door de hoogte van de dijk en de openheid van het 
landschap is een weids uitzicht mogelijk. De continui:teit 
van de dijk is groot doordat er weinig afslagen aan de 
dijkweg zitten. 

Ontwikkelingen op en aan de dijk 
Op dit traject spelen verschillende ontwikkelingen, 
waarvan de meeste de belevingswaarde van de dijk 
kunnen versterken, zoals de reconstructie van kasteel 
Nuwendoorn, de ontwikkeling van een fietsbrug over 
het kanaal en wandelingen in en rond St. Maarten. 
Het Schagerwad wordt weer opengemaakt en als water
berging gebruikt. 
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Boven het landschap: Zonering 
Op dit traject wordt de karakteristieke vorm van de dijk 
benadrukt door de openheid van het omliggende 
landschap. Door deze openheid is er een waardevol zicht 
richting de dl.linen en naar het oosten. De panoramazone 
is hier daardoor groot . 

I 
. ... _ 

Om deze openheid te waarborgen is het van belang de 
agrarische functie binnen deze zone te behouden en bij 
nieuwe verdichtende ontwikkelingen een zo groat 
mogelijke afstand tot de dijk te behouden. 

•. 



Boven het landschap: Kansen en aanbevelingen 
Naast het openhouden van het landschap is het van 
belang om het karakteristieke profiel te beschermen, 
zowel het dwarsprofiel (met sloten aan weerszijden, een 
steil en hoog talud en een smalle weg op de kruin), als het 
lengteprofiel met de vele onwaarschijnlijke bochten. 

Om de beleving vanuit het omringende land te vergroten 
ligt hier een grote kans parallelle recreatieve routes en 
ommetjes vanaf de dijk te ontwikkelen. Er zijn hier 
herkenbare oude dijktraces aanwezig die een uitgelezen 
kans bieden betrokken te worden bij de recreatieve routes 
op de dijk. Ook de relatie met de dwangburcht 
Nuwendoorn, dat herontwikkeld wordt. Vanaf de dijk 
moet de dwangburcht goed zichtbaar en toegankelijk zijn. 
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De dijk mag niet doorsneden worden en nieuwe 
aansluitingen en kruisingen zijn ongewenst. Zwaar 
verkeer moet geweerd worden. Bestaande kruisingen 
zouden bij aanpassing ruimtelijk moeten worden 
verbeterd ten gunste van de Omringdijk. 

Een grote kans voor de recreatieve en cultuurhistorische 
waarde van de dijk is het overbruggen van het zoge
naamde gat bij Schagen. De afstand die nodig is om een 
tocht over de dijk te continueren is nu te groot. 

Bestaande kralen zijn de natte wielen, droge wielen, de 
beschermde dorpsgezichten Barsingerhorn en Kolhorn en 
de dwangburchten 'Nuwendoorn' en 'Het slot Schagen'. 
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19 Langs de Groetpolder 

Plaatselijke aanduidingen 
Westfriese dijk. 

Traject 
Nadat de dijk bij Kolhorn het Groetkanaal oversteekt, 
voert het trace langs de Groetpolder tot het water van de 
Langereis. 

Karakteristieken 
Hier zijn de hoogte en steilheid wat afgenomen, en is de 
weg nadrukkelijker aanwezig ten opzichte van het trace 
'boven het landschap'. 
Er is ruim zicht over de omgeving. Hier en daar is ook wat 
beplanting langs de dijk. 

In de Croetpolder zijn de windmolens te zien met op de 
achtergrond de rand van de Wieringermeerpolder. Aan de 
andere zijde liggen Winkel en Lutjewinkel haaks op de 
dijk. Dit zorgt samen met de dorpsuitbreiding van Nieuwe 
Niedorp voor meer verdichting. 

De Ni42 doorsnijdt de dijk. 

Ontwikkelingen op en aan de dijk 
Aan de buitenrand van de dijk wordt gekeken naar een 
locatie voor windturbines. Aan de dijk wordt een golfbaan 
ontwikkeld, en langs de dijl< een fietspad. 



Langs de Groetpolder: Zonering 
Het dijkprofiel ligt hier vrij binnen de kwaliteitszone, een 
vrije afstand, ruim zicht en doorzichten zijn hier zeer 
waardevol voor de beleving van de dijk. 

De panoramazone is hier mimer. Vanaf de dijk is vrij 
zicht richting de rand van de Wieringermeerpolder en 
binnendijks richting Winkel. Deze zone is van belang 
voor de belevingswaarde van de Westfriese Omringdijk. 
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Windturbines passen goed in het rechtlijnige, groot
schalige landschap van de droogmakerijen, mits afstand 
(kwaliteitszone) tot de dijk wordt gerespecteerd. Binnen 
de panoramazone vormen windmolens geen bedreiging. 



Langs de Groetpolder: Kansen en aanbevelingen 
De weg wordt gebruikt voor zwaar verkeer. Het wegprofiel 
dat hiervo0r nodig is, tast het oorspronkelijke profiel aan. 
Dir moec zoveei rnogelijk warden beperkc en de opbouw 
van het bestaande profiel van de dijk moec uitgangspunt 
zijn bij nieuwe verkeerskundige oplossingen. Daarbij is 
het van belang om de toepassing van veel b lljnir gen en 
verschillende kleuren te voorkomen. Er ligt hi er een grate 
kans voor de ontwikkeling van parallelle recreatieve 
routes en ommetjes die een goed beeld geven van de 
ligging van de dijk. 

De galgenplaats kan door bebording als kraal beter 
herkenbaar worden gemaakt. 

Dit traject biedt kansen voor het omwikkelen van 
recreatieve routes en pleisterplaatsen. Bij bestaande 
ontwikkelingen kan in material.isatie en vormgeving van 
bebordlng aangehaakt worden op de huisstijl die voor de 
gehele dijk wordt ontwikkelt. 
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20 Wieringermeer 

laatselijke aanduidingen 
Westfriesedijk, Dijksweg, Westerzeedijk. 

Traject 
Dit traject loopt van de watergang De Langereis tot aan 
Medemblil<. De Westfriese Omringdijk vormt hier de lange 
rechte scheiding tussen het onregelmatig verkavelde 
Westfriese landschap en de grootschalige en rationele 
inrichting van de droogmakerij de Wieringermeer. 

Karakteristieken 
Het dijklichaam is hier hoog en groen met een 
asymmetrisch profiel; steil aan de binnendijkse kant en 
een flauwer talud aan de kant van de Wieringermeer. Het 
buitendijl<se land is herkenbaar door de rechte verkaveling 
en het binnendijkse land door de kleiputten als stille 
getuigen van voormalige dijkversterkingen. 

tlet oorspronl<:elijke profiel van de dijk is verbreed en 
doorsneden door de N239 die aan de voet van de dijk ligt. 
Door de aanwezigheid van deze drukke weg heeft de dijk 
hier meer weg van een geluidswal. De dijk voelt daardoor 
meer als een barriere dan als een verbindend element. 
Door de op- en afritten van de provinciale weg is de dijk op 
veel plaatsen doorsneden, waardoor het zijn doorgaande 
karakter verliest. 
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Aan de zijde van de Wieringermeer is een weg voor 
langzaam verkeer aanwezig. Deze weg heeft een 
wegbegeleidende beplanting, waarmee het een onderdeel 
vormt van de beplante randen van de Wieringermeer. 
Deze rand is echter minder dicht beplant dan andere 
randen van de droogmakerij. 

De A7 heeft de hoogte van de Omringdijk gebruikt om 
afslagen te maken. Hierdoor lijkt de dijk een infra
structureel grondlichaam te zijn. 

Het binnendijkse land heeft een kleinschalige en open 
verkaveling. Er zijn hier veel kleiputten aanwezig, 
herkenbaar als hoekige plassen met rietzomen. 
De Wieringermeer wordt gekenmerkt door strakke 
kavels en een weids uitzicht. 

Ontwikkelingen op en aan de dijk 
De belangrijkste ontwil<l<eling is Agriport A7 in de 
Wieringermeer. Hiervoor zal ook de infrastructuur die 
kruist met de dijk verzwaard worden. 
Aan de zuidkant van de Omringdijk wordt gezocht naar 
nieuwe gebieden voor natte natuur en waterberging. 
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Wieringermeer: Zonering 
De dijk is hier nog zeer herkenbaar. Voor de leesbaarheid 
van de dijk en het landschap is het van belang dater een 
mime zone vrij blijft tussen nieuwe ontwikkelingen en de 
dijk. Door minimaal 200 meter vrij te houden blijft het 
verhaal van het ontstaan van dit deel van Noord-Holland 
leesbaar. 

/11'1 f ""./ 
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De uitgestrektheid en rechtlijnigheid van het landschap 
leent zich voor ontwikkelingen, zoals een windmolen
park. 
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Wieringermeer: Kansen en aanbevelingen 
Bij de ontwikkeling van Agriport A7 rnoet warden getracbt 
de afstand tot de dijk ruirn te bouden. 

Verdere doorsnijdingen rnoeten beperkt warden. Waar 
doorsnijding plaats vindt zal deze zo srnal rnogelijk 
rnoeten zijn, bijvoorbeeld door opstaande keerwanden 
toe te passen (coupure). De doorgaande route over de dijk 
moet bierbij behouden blijven, bijvoorbeeld door een 
fietsbrug .. 

Vanwege de regionale en nationale betekenis van de A7 
en de slechte berkenbaarbeid van de Ornringdijk op deze 
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plaats is het aan te bevelen bier de dijk berkenbaar te 
maken, bijvoorbeeld door kunst of een bord langs de weg. 

Het is wenselijk dat de kruin van de dijk openbaar 
toegankelijk wordt. Wandelaars krijgen zo de mogelijk
beid bier bun route te vervolgen, zij bet op een onverbarde 
route. Hiervoor zijn trappen, overstapbekjes ofklaphekjes 
gewenst. 

Bestaande kralen zijn de kleiputten. De galgenplaats 
'Gerecht der Vier Noorder Koggen' kan met bebording als 
kraal beter berkenbaar warden gernaakt. 

WIERINGEtlMEER 
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21 Aan de slag! 

Toepassing 
Het beeldkwaliteitsplan voor de Westfriese Ornringdijk is 
een provinciaal beeldkwaliteitsplan. Doordat het plan 
betrekking heeft op een groat gebied is het opgesteld op 
een hoog schaalniveau, met oog voor de diversiteit van de 
verschillende trajecten van de dijk. Het beeldkwaliteits
plan doet uitspraken over de dijk als geheel en over al deze 
verschillende trajecten. Het provinciale beeldkwaliteits
plan heeft de algernene principes aangedragen om over 
de gehele u6 kilometer een gewenste beeldkwaliteit te 
bereiken. Deze richtlijnen rnoeten een plek krijgen 
binnen de instrurnenten van de Wet ruirntelijke ordening 
en de provinciale rnonurnentenverordening. Aan de hand 
van de algernene principes kunnen plannen en ontwikke
lingen op en rand de onderscheiden trajecten van de 
Westfriese Ornringdijk getoetst warden. 

De verantwoordelijkheid voor de Westfriese Ornringdijk 
is echter een gezarnenlijke verantwoordelijkheid. 
Gerneenten en de beherende organisaties (zoals het 
Hoogheernraadschap, Rijkswaterstaat en Staatsbos
beheer) kunnen dit provinciale beeldkwaliteitsplan 
doorvertalen in het eigen beleid en het vroegtijdig 
toepassen bij nieuwe ontwikkelingen. Lokaal rnaatwerk 
is nodig. Het provinciaal Beeldkwaliteitsplan biedt 
hiervoor inhoudelijke bouwstenen. De provincie heeft 
hierbij een belangrijke rol. Als opsteller van het 
provinciale beeldkwaliteitsplan zal de provincie zich 
opstellen als motivator en vraagbaak voor alle betrokken 
partijen. De provincie heeft oak een rol om aan te geven 
hoe de vrijheid van interpretatie die het provinciaal 
beeldkwaliteitsplan op een aantal zaken bewust geeft, 
kan warden ingevuld op een wijze waar alle partijen 
tevreden rnee zijn. Orn dit te doen is aan te bevelen een 
aantal voorbeelduitwerkingen te rnaken. 

Voor een goede sarnenwerking is natuurlijk een actieve 
rol van alle partijen belangrijk. Aan de gerneenten en 
beherende organisaties wordt gevraagd, in terugkoppe
ling met de provincie, de algernene principes binnen de 
eigen lokale situatie uit te werken en in het beleid door 
tevoeren . 

lnspiratie voor het integraal program ma 
Als eerste opstap naar de realisatie van de gewenste 
beeldkwaliteit is de provincie gestart met het uitvoerings
prograrnrna voor de Westfriese Ornringdijk. Dit als 
onderdeel van het bredere integrale prograrnrna voor 
historische dijken. Sarnen met lokale en regionale 
partners kunnen binnen het uitvoeringsprograrnrna 
projecten warden geforrnuleerd aan de hand van de 
aanbevelingen en kansen uit dit beeldkwaliteitsplan. 
Orn de beleving en betekenis te vergroten ligt er 
bijvoorbeeld een kans om de herkenbaarheid van de 
galgenplaatsen langs de dijk te vergroten door hier een 
kunstproject van te rnaken. Orn de herkenbaarheid van 
de dijk te versterken en de doorgaande route te herstellen 
is een ontwerpprijsvraag uitgeschreven om het 'gat bij 
Schagen' te slechten. Het zichtbaar rnaken van het 
'behoud door ontwikkeling' van de Westfriese Ornring
dijk motiveert en stirnuleert om verder aan de schoonhei1 · 
van dit unieke monument te werken en daarmee het 
draagvlak voor de gewenste beeldkwaliteit te vergroten. 

En niet alleen de nu benoernde kansen en aanbevelingen 
zijn van belang. De bekendheid van de Westfriese 
Omringdijk en de waarden die de dijk herbergt en 
vertegenwoordigt zijn van groat belang voor de beleving 
van een ieder. De provincie is in dit kader bezig met 
Culturele Planologie, een rnanier om de ruirntelijke 
kwaliteit te verbeteren en de belevingswaarde te 
vergroten. Ter inspiratie zijn voorbeelden te vinden 
op www.cultuuropdekaart.nl. 

Voor rneer informatie over het prograrnrna Westfriese 
Omringdijk kunt u terecht op de website 
www.westfrieseornringdijk.nl. 
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BIJLAGEN: 
l RUIMTELIJl<E ONTWll<l<ELINGEN 
2 BELEIDSl<ADER 



l RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN 

In deze bijlage een overzicht van de ontwikkelingen op en 
om de Westfriese Omringdijk. 
Voor het overzicht is er onderscheid gemaakt per thema in 

Water 

Opgaven 
- aanpassen dijktrace met waterkerende functie langs het 

IJsselmeer/Markermeer om aan de veranderde 
waterstaatkundige eisen te kunnen voldoen; 

- peilverhoging IJsselmeer; 

Projecten en Ontwikkelingen - Water 

Omschrijving Trekker 

- peilverhoging Ijsselmeer HHNK 

opgaven die volgen uit de beleidsanalyse en projecten en 
ontwikkelingen die concreet zijn te benoemen. 

---... --. . 
, .... _ ...... 

_ ..,, - -· 
"'~--• 

6 Grontmlj 

- de realisatie van waterberging met natuurontwikkelinr 
en recreatie, bijvoorkeur op basis van de cultuurhistorit 

- vergroten van de kwaliteit van oppervlakte- en 
grondwater door o.a. een natuurvriendelijke inrichting 
van watergangen. 

Status Relevantie 

planvorrning aan de dijk 

- dijkversterking trace Enkuizen-Hoorn provincie Noord-Holland in ultvoerl ng is de dijk 

- m.e.r. dijkversterking Hoorn-Amsterdam provincie Noord-Holland planvorrning is de dijk 



Landschap en cultuurhistorie 

Opgaven 
- behouden van de leesbaarheid van de waterstaat

kundige geschiedenis; 
- behouden van de leesbaarheid van de ontginnings- en 

bewoningsgeschiedenis; 
- behoud van het archeologische bodemarchief; 
- behouden en herstellen van daliegaten (voormalige 

putten van waaruit klei uit de ondergrond naar boven 
werd gehaald om de vruchtbaarheid van de arme 
veengronden te verbeteren), wielen, drinkputten, 
meerwallen en hoogstamboomgaarden; 

- versterken van het onderscheid tussen zeekleigebied en 
de kleine droogmakerijen; 
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- versterken van de herkenbaarheid van de Westfriese 
Omringdijk door natuurontwikkeling; 

- versterken van de relatie tussen de Westfriese 
Omringdijk en kasteel Nuwendoorn; 

- versterken van de herkenbaarheid van de Westfriese 
Omringdijk door de graslanden in de Zijpe- en 
Hazepolder te versterken; 

- versterken van de samenhang tussen Noord-Hollands 
Kanaal en de oorspronkelijke structuur van de 
Westfriese Omringdijk waar deze op aansluit; 

- ontwikkelen van proefpolder Andijk (proefpolder voor 
de aanleg van de grootschalige IJsselmeerpolders, thans 
recreatieterrein) als entiteit. 

Projecten en Ontwikkelingen - Landschap en cultuurhistorie 

Omschrijving 

- herziening bestemmingsplan proefpolder 
(volgen mogelijk nieuwe ontwikkelingen uit) 

- reconstructie ru'ine Nuwendoorn bij Krabbendam 
- behouden nieuwe archeologische vondsten 

nabij Wadweren 
- beeldkwaliteitsplan Bergen 
- biotoopproject Strijkmolens Rustenburg 

- beeldkwaliteitsplan Zeevang 

Ecologie 

Opgaven 
- beschermen weidevogelgebieden; 

realisatie van de ecologische hoofdstructuur. 

Projecten en Ontwikkelingen - Ecologie 

Omschrijving 

- ecologische verbinding kanaal Alkmaar-l<olhorn 

- ecologische verbindingszone tussen bedrijventerrein en 

dijk (10om breed) in het kadervan ecologische verbinding 

omval-Kolhorn 

- waterberging Weelpolder 

- waterberging Wadweren 

- ecologische verbindingszone en waterberging Egboetswater 

- waterberging polder de Bedijkte Boezem 

- waterberging Opperdoes Noord 

- waterberging Braakpolder 

- waterberging Maantjesland 

Trekker 

gemeente Andijk 

gemeente Harenkarspel 
gemeente Opmeer 

gemeente Bergen 
Landschap NH en 
stichting Schermermolens 
gemeente Zeevang 

Trekker 

provincie Noord-Holland 

gemeente Schagen 

HHNK 

HHNK 

gemeente Wervershoof 

HHNK 

gemeente Medemblik 

HHNK 

BBL 

Status 

planvorming 

planvorming 
ideefase 

in uitvoering 
planvorming 

planvorming 

Status 

planvorming 

in uitvoering 

in uitvoering 

planvorming 

planvorming 

in uitvoering 

in uitvoering 

in uitvoering 

in uitvoering 

Relevantie 

nabij de dijk 

nabij de dijk 
aan de dijk 

nabij de dijk 
aan de dijk 

nabij de dijk 

Relevantie 

nabij de dijk 

aan dedijk 

aan de dijk 

aan dedijk 

aan de dijk 

aan de dijk 

aan dedijk 

nabij de dijk 

nabij de dijk 



Recreatie 

Opgaven 
- ontwikkelen routegebonden recreatievormen als 

wandelen, fietsen en varen; 
- ontwikkelen fiets- en vaarroutes op basis van 

cultuurhistorische en culturele elementen; 

- recreatiefmedegebruik landbouwgebied en natuur; 
- realiseren van toeristische en recreatieve voorzieningen 

zoals slechtweervoorzieningen; 
- uitbreiding mogelijkheden tot verblijfsrecreatie. 

- ontwikkelen en uitbreiden van verschillende natuur en 
recreatieterreinen zoals Geestmerambacht, Schagerwiel 
en de Kleine en de Grote Vliet nabij Medemblik; 

Projecten en Ontwikkelingen - Recreatie 

Omschrijving 

- herantwikkeling recreatieoord random Buitenmuseum en 

Enkhuizerzand 

- nieuwe haven Marina Kaap Hoorn 

- nevenfuncties bij dijkversterking (wandelroutes, voorland 

als zwemstrandje) 

- st adstrand en boulevard Hoorn 

- sportpark Ursem-West 

- uitbreid ing Ursemmerplas 

- wandelrautes en recreatie in het open landschap random 

Oterleek 

- Park van Luna 

- uitbreiding recreatiegebied Geestmerambacht 

- verzoek om fietsbrug over kanaal Stolpen-Schagen 

(gat in de dijk) 

- wandelrautes in en rond Sint Maarten 

- recreatieterrein Schagerwiel 

- ommetje Schagerwiel 

- drijvend Wellness Hotel nabij de buitendijkse Regatta haven 

- integrale ontwikkeling vooroever Medemblik 

- golfbaan Regthuys bij Winkel 

- uitkijkpunt bij gemaal de Waakzaamheid 

- uitbreiding natuur en recreatiegebied vooroever 

Agrarisch 

Opgaven 
- verbreding in de landbouw naar niet-agrarische 

activiteiten; 
- verbetering van de ruimtelijke structuur van 

grondgebonden landbouw (o.a. door kavelruil); 
- handhaven basisvoorzieningen platteland; 
- stimuleren duurzaam ondernemen; 
- stimuleren biologische landbouw; 
- versterken leefbaarheid platteland. 

Trekker Status Relevantie 

gemeente Enkhuizen ideefase aan dedijk 

gemeente Hoorn planvorming aan de dijk 

gemeente Hoorn 

gemeente Hoorn ideefase aan de dijk 

gemeente l<oggenland planvorming aan de dijk 

Recreatieschap West-Fri esland ideefase aan de dijk 

gemeente Heerhugowaard planvorming nabij de dijk 

gemeente Heerhugowaard uitvoering nabij de dijk 

bestuurscommissie uitbreiding in uitvoering nabij de dijk 

Geestmerambacht 

gemeente Schagen ideefase verbindt de dijk 

gemeente Harenkarspel ideefase nabij de dijk 

gemeente Schagen planvorming aan de dijk 

gemeente Schagen ideefase aan dedijk 

gemeente Medemblik ideefase aan de dijk 

gemeente Medemblik planvorming aan de dijk 

gemeente Niedorp uitvoering nabij de dijk 

HHNK uitvoering nabij de dijk 

SBB ideefase aan de dijk 
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Wonen en werken 

Opgaven 
- kleinschalige woningbouw; 
- aandacht voor ontsluiting en herstructurering 

bedrijventerreinen; 
- de realisatie van windturbines. 

Projecten en Ontwikkelingen - Wonen en werken 

Omschrijving 

- zoeklocatie windturbine park 
- zoeklocatie windturbine park 
- kleinschalige woningbouwlocaties 'Op Andijk' 
- herinrichting en herstraten centrumgebied Enkhuizen 

(onder andere project Toerisme over water) 
- integrale ontwikkeling bedrijventerreinen Schepenwijk en 

Krabbersplaat 
- containerterminal en natte bedrijventerreinen nabij 

de sluizen 
- woningbouw Stad van de Zan 
- windturbines bij bedrijventerrein Overtoom en Park van Luna 
- uitbreiding RWZI Geestmerambacht 
- herontwikkeling bedrijventerrein Lagedijk 
- herontwikkeling bedrijventerrein Nijverheidsweg 
- reconstructies binnen industrieterrein Oudorp 
- woningbouwten zuiden van Kolhorn 
- binnendijkse woningbouw, gecombineerd met ontwikkeling 

drijvend Wellness hotel bij Regatta haven Medemblik 
- woningbouw gecombineerd met ontwikkeling 

golfbaan Regthuys 

Mobiliteit 

Opgaven 

Trekker 

gemeente Anna Paulowna 
gemeente Zijpe 
gemeente Andijk 
gemeente Enkhuizen 

gemeente Enkhuizen 

gemeente Enkhuizen 

gemeente Heerhugowaard 
gemeente Heerhugowaard 
HHNI< 
gemeente Schagen 
gemeente Wervershoof 
gemeente Alkmaar 
gemeente Niedorp 
gemeente Medemblik 

gemeente Niedorp 

Status 

ideefase 
ideefase 
uitvoering 
in uitvoering 

ideefase 

ideefase 

in uitvoering 
in uitvoering 
in uitvoering 
in uitvoering 
ideefase 
planvorming 
uitvoering 
ideefase 

planvorming 

Relevantie 

onbekend 
door de dijk 
nabij de dijk 
nabij/op dijk 

aan dedijk 

nabij de dijk 

nabij de dijk 
nabij de dijk 
nabij de dijk 
nabij de dijk 
aan de dijk 
nabij de dijk 
nabij de dijk 
aan dedijk 

nabij de dijk 

- verbetering oost-west verbinding tussen HAL
(Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk) en HES-gebied 

(Hoorn, Enkhuizen en Stede Broec) en het oosten 
van het land; 

- verbetering bereikbaarheid van de kust. 

Projecten en Ontwikkelingen - Mobiliteit 

Omschrijving Trekker Status Relevantie 

- opwaardering N23 Westfrisiaweg voorbij de Raadhuislaan provincie Noord-Holland ideefase aan dedijk 
- verbreding bestaande coupure Koggenrand t .b.v. AgriportA7 gemeente Wieringermeer planvorming opdedijk 
- reconstructie Markerwaardweg (doortrekken richting de gemeente Wieringermeer planvorming op de dijk 

Medemblikkersluisweg in de Wieringermeer) 
- herinrichting omgeving Burgerweg (waterberging, fietspad, gemeente Zijpe planvorming aan dedijk 

natuurvriendelijke oevers) 
- nieuwe opgang van de dijk bij Venhuizen (Koggeweg) gemeente Drechterland ideefase op de dijk 
- verbreken verbinding Schagerweg/Lagedijkerweg voor gemeente Schagen ideefase op dedijk 

doorgaand verkeer 
- wegtrace, fietspad en aansluiting op dijk bij Winkel HHNK planvorming op en aan dijk 

- nieuwe brug Waardpolderhoofdweg provincie Noord-Holland uitvoering op de dijk 
- reconstructie Friesebrug gemeente Alkmaar uitvoering aan dedijk 
- fietsbrug over het Noordhollandsch Kanaal bij de Landman gemeente Alkmaar planvorming op dedijk 

(Alkmaar-Noord nabij l<oedijk) 
- oversteek over de N242 bij Winkel gemeente Niedorp ideefase op de dijk 



So I 

BIJLAGE 2: BELEIDSKADER 

In deze bijlage een overzicht van de beleidsdocumenten 
die gebruikt zijn bij de totstandkoming van het 
beeldkwaliteitsplan van de Westfriese Omringdijk. 

Niveau Europa 
- Natura 2000, EC Habitatrichtlijn, EC Vogelrichtlijn 
- Kaderrichtlijn water (KRW) 

Niveau Rijk 
- Nata Ruimte 
- Nata vitaal platteland 
- Natuurbeschermingswet 
- Flora- en faunawet 
- Wet op de waterkeringen 
- Nata Belvedere 
- Nationaal bestuursakkoord water 

Niveau Provincie I Regio 
- (Streekplan) Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland

Noord 2004 
- Noord-Holland Natuurlijk, Nota Natuurbeleid 2005 
- Beleidsl<ader Landschap en Cultuurhistorie Noord-

Holland 
- Provinciale monumenten Noord-Holland: 

De Omrindijk van West-Friesland 
- Monumenten verordening 2005 
- Agenda recreatie en toerisme 
- Regionale uitwerl<ing KRW 
- Provinciaal waterplan 2006-2010 
- Waterkeringsbeheerplan 2006-2010 
- Keur Hoogheemraadsschap Hollands Noorder Kwartier 
- Legger Hoogheemraadsschap Hollands Noorder 

I< wartier 
- Verording Waterkering West-Nederland 
- Landschapsplan West-Friesland (Crontmij, 1997) 
- Landschapsplan West-Friesland, Deelplan 

Koggengebied (DLV 2006) 
- Landschapsplan West-Friesland, Deelplan HES 

(Bosch en Slabbers, 2003) 
- Landschapsplan A7 (Kees Hund T&L, 2003) 

Niveau Gemeenten 

- Welstandsnota Alkmaar (stichting Welstandzorg 
Noord-Holland, 2004) 

- Boomstructuurplan Cemeente Alkmaar (Kees Hund 
T&L, 2009) 

- Beeldkwaliteitsplan Andijk (HzA, 2004) 
- Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Anna Paulowna 

(Bugel Hajema, 2006) 
- Croenstructuurvisie Anna Paulowna (Crontmij, 2007) 
- Bestemmingsplan Buitengebied Anna Paulowna 2006 
- Ontwikkelingsvisie Des Beemsters (Bureau Venhuizen, 

2005) 

- Beeldkwaliteitsplan Bergen (HzA, 2008) 
- Cel.Jiedsvlsle Bergen (Arner adv iseurs, .zuu8) 
- Stuctuurplan Enkhuizen (HzA, 2004) 
- Structuurschets Drechterland (VVK, 1994) 
- Toekomstvisie Drechterlandschap (lslandt, 2008) 
- Structuurplan Harenkarspel (Bugel Hajema, 2007) 
- Welstandsnota Heerhugowaard (HzA, 2004) 

Structuurbeeld Heerhugowaard (HzA, 2003) 
- Stadsvisie Hoorn (gemeente Hoorn, 2005) 
- OWO Structuurplan (Bro, 2002) 
- "Komplan" bestemmingsplannen woonkernen 

(HzA, 2008) 
- Bestemmingsplan Landelijk Cebied Koggenland 

(Royal Haskoning, 2008) 
- Structuurvisie Langedijk (Bugel Hajema, 2000) 
- Structuurplan HAL (Kuiper Compagnons, 1998) 
- Structuurvisie Schagen (VVK, 2005) 
- Fiets- en wandelpadenplan Schagen (VVK, 2006) 
- Beeldkwaliteitsplan Schermer (la4sale, 2005) 
- Structuurvisie Schermer (Amer adviseurs, 2002) 
- Structuurvisie Wervershoof (gemeente wervershoof, 

2007) 
- Beeldkwaliteitsplan Wervershoof (Buro Vijn, 2007) 
- Structuurplan Wieringermeer (2007) 
- Beeldkwaliteitsplan Wieringermeer (KAW, 2006) 
- Beeldkwaliteitsplan Agriport (Crontmij, 2007) 
- Landschapsvisie Noordelijk Zandgebied &Kustzone 

(Kees Hund T&L, 2007) 
- Natuurvisie Zijpe (Veell<leurig Landschap) (Kees Hund 

T&L, 2009) 



Bijlage 5: 

Ammoniakemmissie 
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adresA ammoniakemissie 

straatnaam huisnummer woonplaats (kilogram ammoniak/jaar) 

1 De Hout 92 Hem 1.225 

2 De Hout 6 Hem 2.367 

3 De Hout 72 Hem 66 

4 Hornweg 6 Hem 923 

5 Hornweg 17 Hem 58 

6 Koggeweg 40 Hem 53 

7 Zittend 20 Oosterblokker 249 

8 Oosterleek 10 Oosterleek 737 

9 Dorpsweg 9 Schellinkhout 953 

10 Dorpsweg 40 Schellinkhout 956 

11 Dorpsweg 50 Schellinkhout 770 

12 Dorpsweg 74 Schellinkhout 90 

13 Dorpsweg 119 Schellinkhout 1.206 

14 Dorpsweg 123 Schellinkhout 1.238 

15 Dorpsweg 151 Schellinkhout 1.788 

16 Dorpsweg 153 Schellinkhout 58 

17 Lageweg 6 Schellinkhout 748 

18 De Buurt 2 Venhuizen 135 

19 Koggeweg 3 Venhuizen 2.380 

20 Koggeweg 1 Venhuizen 329 

21 Meilag 16 Venhuizen 336 

22 Westerbuurt 36 Venhuizen 952 

23 Blokdijk 2 en 16 Wijdenes 1.157 

24 Blokdijk 9 Wijdenes 341 

25 Blokdijk 18 Wijdenes 1.380 

26 Jongeweer 33 Wijdenes 1.197 

27 Lekerweg 5 Wijdenes 2.217 

28 Lekerweg 18 Wijdenes 643 

29 Lekerweg 24 Wijdenes 26 

30 Lekerweg 25 Wijdenes 58 

31 Noorderuitweg 30 Wijdenes 663 

32 Noorderuitweg 43 Wijdenes 284 

33 Noorderuitweg 39 Wijdenes 74 

34 Wijmers 16 Wijdenes 1.376 

35 Wijmers 22 Wijdenes 1.906 

36 Wijmers 4 Wijdenes 126 

37 Wuiver 't 2 Wijdenes 164 

38 Zuiderdijk 46 Wijdenes 812 

39 Zuideruitweg 42 Wijdenes 803 

40 Zuideruitweg 20 Wijdenes 438 

41 Zuideruitweg 33 Wijdenes 1.233 

42 Burgemeester J.Zijpweg 14 Venhuizen 1.297 

43 Koggeweg 17 Venhuizen 6.586 

44 Meilag 18 Venhuizen 968 

45 Hemweg 2 Wijdenes 3.775 

46 Hemweg 8 Wijdenes 23.562 

A: van de de agrarische bedrijven waarvan het adres niet in deze bijlage is opgenomen, mag de 
ammoniakemissie ten hoogste 0 kilogram ammoniak/jaar zijn 
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