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des Beemsters II

Van visie naar projecten
Bovenop haar status van Werelderfgoed en Nationaal Landschap is de Beemster onlangs 
doorgedrongen tot de zogenaamde Canon van Nederland, de selectie van vijftig elementen uit ons 
nationaal verleden die wij allen zouden moeten kennen. Die selectie getuigt van respect voor de 
unieke ruimtelijke kwaliteiten van de droogmakerij. Maar alle erkenning ten spijt is er meer nodig 
om de alom gewaardeerde Beemster kwaliteiten in leven te houden. Niets blijft immers zoals 
het is en dat vraagt om inzicht en kennis, om creativiteit, om flexibiliteit mee te kunnen bewegen 
met de ontwikkelingen en om er een eigen antwoord op te kunnen te formuleren. Kortom: om de 
veranderingen zo in de Beemster op te kunnen nemen dat deze niet beschadigt maar juist nog 
bijzonderder wordt.

In de eerste fase van des Beemsters hebben we samen met gemeente, bewoners en andere 
betrokkenen gezocht naar het eigen antwoord van de Beemster Het resultaat daarvan presenteerden 
we in een ontwikkelingsvisie, waarin op basis van historische lijnen, actuele vraagstukken en 
toekomstige ontwikkelingen een antwoord gegeven is op wat des Beemsters is. 

Des Beemsters is meer dan een label. Het is een methode voor ontwikkeling, een manier 
om op Beemster wijze om te gaan met de komende veranderingen. Hiermee kan de gemeente er niet 
alleen voor zorgen dat de Beemster de erkenning waard blijft, maar tevens laten zien hoe ze ook in de 
toekomst waarde behoudt. Niet door de polder te bevriezen, maar door de ruimtelijke structuur ervan 
in te zetten bij het geven van antwoorden op actuele en toekomstige vraagstukken. 
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Des Beemsters II: van visie naar projecten is de uitwerking van de ontwikkelingsvisie die wij in 
december 2005 afrondden. Het is het resultaat van onderzoek en gesprekken met vele direct 
en indirect betrokkenen bij het vraagstuk hoe de Beemster te behouden door te ontwikkelen. 
Mede dankzij hun bijdrage heeft dit product slagkracht en realiteitszin gekregen. 

Het des Beemsters team:
Hans Venhuizen en Francien van Westrenen, Bureau Venhuizen
Marinke Steenhuis, Steenhuis stedenbouw/landschap
Patrick Mc Cabe, REDscape landscape and urbanism

1 November 2006
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Kansen voor de Beemster
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Na de presentatie van de ontwikkelingsvisie des Beemsters op 1 februari van dit jaar is het predikaat 
des Beemsters een eigen leven gaan leiden. Waar voorheen het begrip werelderfgoed werd gebruikt 
om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden dan wel gewenste te stimuleren, lijkt dat nu met 
behulp van des Beemsters te gebeuren. Dat de term tot de verbeelding spreekt en door velen is 
omarmd mag als een positieve uitkomst gezien worden van de gepresenteerde ontwikkelingsvisie. 
Dat het begrip nog niet heeft geleid tot eenduidigheid over wat nu wel des Beemsters is en wat niet, 
is de aanleiding voor dit plan van aanpak. 

In haar collegeprogramma neemt het College van B en W zich voor om alle toekomstige planvorming 
op een eigen Beemster wijze aan te gaan pakken. Vanuit die gedachte is het begrijpelijk dat er een 
wens ontstaat voor een kader waaraan projecten getoetst kunnen worden op hun ‘des Beemsters 
zijn’. Maar dat is niet precies wat ons met de hier gepresenteerde voorstellen voor ogen staat. Des 
Beemsters is niet alleen een label waarmee je aangeeft of iets ‘van de Beemster’ is. Het is vooral 
een werk- en denkwijze die uitgaat van een sturende rol voor Beemster kwaliteiten bij ruimtelijke 
planvoming. In de ontwikkelingsvisie schreven we daarover: ‘Of iets des Beemsters is wordt niet 
achteraf getoetst of vastgesteld, maar stuurt vanaf het begin de ontwikkelingen aan.’ 

Als hulpmiddel daarvoor ontwikkelden we de methode van de Beemster Bouwdoos, waarin de gehele 
Beemster als een samenhangend en levend geheel wordt beschouwd van waaruit ontwikkeld kan 
worden. Die samenhang heeft als consequentie dat ingrepen op grote en kleine schaal van invloed 
(kunnen) zijn op de unieke ruimtelijke structuur van de polder. De Bouwdoos biedt een handvat voor 
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het opstellen van spelregels waarmee enerzijds ontwikkeld kan worden en tegelijkertijd de structuur 
gerespecteerd en versterkt wordt. De Bouwdoos is niet van meet af aan gevuld met kant-en-klare 
oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken, maar vult zich gaandeweg met specifieke Beemster 
antwoorden op actuele vragen.

Met een onderzoek naar de spelregels van des Beemsters en een vertaling van de spelregels in 
gemeentelijk beleid wil de gemeente de werk-en denkwijze die uit de ontwikkelingsvisie spraken, 
adopteren. Ten behoeve van dat onderzoek worden in dit document twaalf projecten gepresenteerd. 
Het zijn projecten over water, erven, woningbouw en werken die door het College van B en W als 
de meest kansrijke en urgente zijn aangemerkt.* In de bijlage worden nog eens acht projecten 
beschreven die weliswaar interessant gevonden werden, maar tijdens de selectie niet de hoogste 
prioriteit hebben gekregen. 

Een deel van de projecten kan heel direct aansluiten bij het nieuw op te stellen Bestemmingsplan 
Landelijk Gebied. Die aansluiting gold als een belangrijke voorwaarde bij aanvang van het 
samenstellen van de projectvoorstellen. Voor het opstellen van het Bestemmingsplan Buitengebied 
is door de gemeente inmiddels met het stedenbouwkundig bureau VVK een overeenkomst gesloten 
met daarin de voorwaarde om de uitkomsten van de des Beemsters projecten te vertalen in het 
toekomstige Bestemmingsplan. Voor een effectieve vertaling achten wij het van doorslaggevend 
belang dat bij het formuleren van de des Beemsters projecten precies die vragen worden 
meegenomen waarop het Bestemmingsplan Buitengebied een antwoord dient te formuleren. In 
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* In een bijeenkomst op 4 oktober 

heeft het College van B en W, 

Harry Brinkman (burgemeester en 

portefeuillehouder cultuurhistorie), 

Han Hefting (wethouder ruimtelijke 

ordening), Mia Ruijs-Buskermolen 

(wethouder sociale zaken en 

volkshuisvesting), Jan Klaver 

(wethouder economische zaken c.a.), 

Els Kroese (gemeentesecretaris, 

algemeen directeur), Harry Roenhorst 

(hoofd sector samenleving), Jan 

Dijkman (hoofd sector grondgebied) 

en Tom Bult (teamleider ruimtelijke 

ordening) zich uitgesproken over de 

door ons voorgestelde projecten. 
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samenwerking met VVK zouden deze antwoorden vervolgens naadloos in het Bestemmingsplan 
kunnen worden gepast. Deze effectieve wisselwerking tussen des Beemsters en VVK heeft ondanks 
meerdere overleggen bij het schrijven van deze rapportage helaas nog niet tot een vaste vormen 
kunnen leiden. 

Naast de projecten die toeleveren aan het Bestemmingsplan, zal een drietal andere projecten 
bijdragen aan de kennis over ontwikkelingen in de Beemster waarop de gemeente haar toekomstige 
beleid kan afstemmen. Een derde groep projecten richt zich op twee concrete architectuuropgaven 
die bijdragen aan de landelijke en internationale uitstraling van de Beemster als werelderfgoed en die 
de presentatie van de Beemster in het jubileumjaar 2012 concreet luister bij zouden kunnen zetten. 

Om de projecten uit te voeren en de werkwijze te verankeren in de Beemster stelden we in de 
eerdere ontwikkelingsvisie een speciale organisatie voor: het 2012-model. In overleg met het college 
en managementteam hebben we dat model verder ontwikkeld tot een wenselijke en uitvoerbare vorm: 
Bureau des Beemsters. De taken van dit bureau worden beschreven in het derde hoofdstuk. Het 
laatste hoofdstuk is gewijd aan het inzichtelijk maken van de Beemster Bouwdoos. Het is een voorstel 
voor de communicatie over des Beemsters en Bureau des Beemsters naar bewoners, betrokkenen 
en mensen buiten de Beemster. Het ontwerp van deze rapportage is er een voorproefje van. 
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De beschrijving van de projecten, de voorgestelde organisatievorm en huisstijl worden voorafgegaan 
door een vogelvlucht over 400 jaar regie op de Beemster ruimte. Deze inleiding plaatst de hier 
gepresenteerde voorstellen in een (historische) context en trekt tegelijk de lange historische lijnen 
door naar de toekomst en de kansen die daar liggen voor de Beemster. Kansen die ons inziens met 
dit plan van aanpak grijpbaar geworden zijn.
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Een sterk merk 
De regie op de Beemster ruimte 1612-2012

Marinke Steenhuis

Inleiding
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Als er één gebied in Nederland is dat al bijna vierhonderd jaar bewijst over een ijzersterk ruimtelijk 
concept te beschikken, dan is het de Beemster. En het bijzondere is dat het imago (de wijze waarop 
de Beemster door mensen wordt getypeerd) en de identiteit (de kenmerken die de Beemster haar 
eigenheid geven) nagenoeg samenvallen. Kernbegrippen van die eigenheid zijn weidsheid, ruimte, 
landschappelijke schoonheid en een hechte samenleving. Al deze factoren maken de Beemster 
tot een sterk merk. De ruimtelijke opzet is wonderlijk elastisch gebleken: in 400 jaar tijd heeft het 
landschap talloze veranderingen in zich op weten te nemen.

Dat de Beemster bijzonder is vanwege zijn ruimtelijke opbouw en cultuurhistorische waarde is 
inmiddels op drie manieren duidelijk geworden. Sinds 1999 staat de polder op de UNESCO lijst 
van werelderfgoederen, naast onder meer de Taj Mahal in India, de kathedraal van Chartres en de 
Galapagos eilanden. Op nationaal niveau wordt de Beemster aangemerkt als nationaal landschap. 
Zeer recent is bekend gemaakt dat de Beemster met 49 andere onderwerpen deel uitmaakt van de 
Canon van de Nederlandse geschiedenis. De polder is in de lijst opgenomen als succesvol voorbeeld 
van de nationale traditie van waterbeheersing. 

De internationale waardering voor de Beemster is prachtig, maar de polder is niet een museaal 
woonlandschap in een vitrine. De samenleving verandert, met grote gevolgen voor het grondgebruik 
van de polder. Landelijk besluiten iedere dag boeren hun bedrijf te verkopen. Hun land wordt nu 
begraasd door paarden, die voor de recreatieve paardensport of fokkerij worden gehouden. Bij 
de paarden horen paardenstallen en paardenbakken. In de Beemster wonen ook al vier eeuwen 
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mensen met ondernemingsdrift. Zij ontwikkelen plannen voor appartementenbouw op een boerenerf, 
horeca in een fort of een zorgboerderij in een stolp. De gemeentelijke overheid coördineert al deze 
ontwikkelingen en wil tegelijkertijd het voorzieningenniveau op peil houden. 

Al deze trends hebben hun weerslag op de Beemster. Daarom is het juist voor de toekomst van de 
polder, niet alleen de komende jaren maar ook daarna, van belang die veelgeroemde ruimtelijke 
identiteit te benoemen en hanteerbaar te maken voor de opgaven die nu en in de toekomst spelen. 
De Beemster roept al bijna 400 jaar lang een gevoel van schoonheid en kwaliteit op; waar wordt 
dit gevoel door bepaald? En hoe wordt het mogelijk deze elementen de komende 400 jaar vast te 
houden en tegelijkertijd ruimte te bieden voor de opgaven die we misschien nog niet eens kennen? 
In de eerste fase van het project des Beemsters hebben we met het begrip Beemster Bouwdoos 
de ruimtelijke identiteit van de polder uitgelegd en een aantal scenario’s voor veelvoorkomende 
vraagstukken geleverd. Als vervolg daarop is het nu wenselijk om de resultaten van het werk aan te 
laten sluiten op het nationale, provinciale en gemeentelijke beleid en de bestaande en toekomstige 
regelgeving. Dat beleid verandert momenteel sterker dan ooit tevoren, en dat betekent dat er nieuwe 
planfiguren en samenwerkingen mogelijk worden. 

Als voorbereiding op deze exercitie is een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de ruimtelijke 
regie van de Beemster. De belangrijkste constatering is dat de Beemster vier eeuwen geleden geheel 
als privaat initiatief werd ontwikkeld en bestuurd, terwijl er nu talloze publieke en private partijen 
verantwoordelijk zijn.
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De Beemster als marktgestuurde ontwikkeling, 1612
De drooglegging, verdeling en inrichting van de Beemsterse gronden in 1612 was een product van 
een ingenieuze en tegelijkertijd glasheldere regie. Amsterdamse kooplieden vatten het plan op te 
investeren in de droogmaking van een groot meer, om er landbouw te bedrijven en landhuizen te 
bouwen. Naar onze tegenwoordige maatstaven was de droogmaking van de Beemster een uiterst 
modern project, omdat het van begin tot eind door de markt gestuurd werd. Bestemmingsplannen, 
welstandsnota’s of gebiedsvisies kwamen er niet aan te pas. De marktpartijen reguleerden het 
hele proces, van opmeting tot exploitatie en van bebouwing tot beplanting. Het polderbestuur met 
de dijkgraaf, heemraden en hoofdingelanden bepaalde het landschappelijke beeld van de polder, 
dat direct voortkwam uit het gezamenlijke doel: winst maken en een recreatielandschap scheppen. 
Daartoe was het cruciaal om de waterbeheersing, grondbewerking, onderhoud van wegen en oevers 
in één hand te houden. Bestuurders en ontwerpers waren dezelfde personen, die hun rendabele 
grondbezit het uiterlijk van een lustlandschap gaven. 

Het polderbestuur bestaat nog steeds, in de vorm van het waterschap. Maar met de introductie van 
het burgerlijk bestuur in 1795, in de Franse tijd, is de directe koppeling tussen het belang van de 
hoofdingelanden en de verschijningsvorm van de Beemster verloren gegaan. De boeren werden 
gaandeweg minder afhankelijk van de pachtheren: het verdwijnen van de wapenschilden van de 
heren uit de kerk was daar een teken van. Het was ook in deze periode dat vele buitenplaatsen 
werden afgebroken of in verval raakten. De Beemster lag te ver van de grote steden om de gebouwen 
een andere bestemming te kunnen geven. Wat bleef bestaan, was een vruchtbaar veeteeltgebied 
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met talloze stolpboerderijen. In de loop van de 19e eeuw zou de ‘municipaliteit’ Beemster allerhande 
taken gaan overnemen. Onder Thorbecke, minister van Binnenlandse Zaken, werd met de 
Provinciewet (1850) en de Gemeentewet (1851) de staatsinrichting nog verder opgetuigd. Er kwamen 
drie bestuurlijke lagen: rijk, provincie en gemeente. De regie op de ruimte kwam met de Woningwet 
van 1901 bij de provincies terecht. Gemeenten waren verplicht een uitbreidingsplan op te stellen, dat 
door Gedeputeerde Staten moest worden getoetst. 

De gemeente Beemster trok in 1925, 24 jaar na de invoering van de Woningwet, een externe 
deskundige aan voor een uitbreidingsplan: de jonge architect en stedenbouwkundige Wieger Bruin, 
de grondlegger van bureau VVK. Een ontwerp voor Zuidoostbeemster uit 1925 is teruggevonden 
in het Waterlands Archief. Het werd bij de provincie getoetst door de in 1925 opgerichte Vaste 
Commissie voor Uitbreidingsplannen (vanaf 1938 tevens voor Streekplannen). De instelling van 
dit provinciale orgaan was met name bedoeld om het gemeentelijke stedenbouwkundig werk te 
verbeteren en om een goede aansluiting van aangrenzende gemeentelijke uitbreidingsplannen tot 
stand te brengen. Vanaf de jaren ‘40 werkte Wieger Bruin aan een visie op de grotere schaal van 
de hele polder, het zogenaamde uitbreidingsplan in hoofdzaken, dat in 1957 werd vastgesteld. 
Voor de dorpen, waar de planmatige uitbreiding het sterkst was, verschenen in de jaren daarna 
de uitbreidingsplannen in onderdelen. Ze werden getoetst door de Provinciaal Planologische 
Dienst (PPD, de opvolger van de Vaste Commissie voor Uitbreidingsplannen), waar een staf van 
stedenbouwkundigen, historisch en sociaal geografen en planologen nauwe contacten met de 
gemeente Beemster onderhield. 
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Het was de glorietijd van de overheid als vormgever van de sociaal-democratie en een periode 
waarin de invloed van marktpartijen werd beperkt. Het landelijk gebied was tot 1970 niet vastgelegd 
in een Bestemmingsplan – daar heersten als vanouds het hoogheemraadschap en de boeren, en niet 
de gemeente.

Steeds ingewikkelder
Tot zover was de ruimtelijke realiteit nog redelijk overzichtelijk. Maar vanaf 1960, de periode 
waarin de welvaartsstaat zich meer en meer manifesteerde, nam de ruimtelijke complexiteit toe. 
Het gedenkboek ter ere van het 350 jarig bestaan van de Beemster uit 1962 signaleert, hoewel 
nog zwak, al diverse ontwikkelingen die in de decennia daarna alleen maar sterker werden. De 
belangrijkste tendens betrof de inkrimping van de landbouw. In de eerste decennia na de bevrijding 
liep het aantal boeren al fors terug. De boeren die overbleven mechaniseerden hun bedrijf. De 
compacte bedrijfsvoering waarbij zowel de koeien, het boerengezin als de hooivoorraad in de 
stolpboerderij verenigd waren, werd opgedeeld in meerdere gebouwen. De landbouw was duidelijk 
in een overgangsfase: ‘De traditionele bedrijfsvoering, waarin de overgeleverde wijsheid overheerste 
en waarin het nieuwe een plaats kreeg in het bestaande patroon, voldoet niet meer’, aldus het 
boek uit 1962. Koeien werden ondergebracht in ligboxenstallen, waarin zij vrij konden rondlopen en 
ieder een eigen ligbox hadden. Ook tractoren deden hun intrede: in 1960 had 30% van de boeren 
er één. De mechanisatie van de landbouw zorgde ervoor dat er minder werkkrachten nodig waren. 
Dit had weer tot gevolg dat jongeren de Beemster verlieten. Ook de ‘woonforensen’ waren in 1962 
in opkomst: Zuidoostbeemster kende al 550 personen die buiten de polder hun werk hadden. Het 
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gedenkboek van 1962 markeert het overgangsmoment van de Beemster als relatief geïsoleerd en 
monofunctioneel gebied naar een wijd vertakte en politiek stabiele samenleving: de militairen die de 
forten van de stelling bewaakten, werden in 1963 ontheven van hun taak.

Vanuit een vooroorlogs verlangen om het hele Nederlandse grondgebied onder ruimtelijke regie 
te brengen, begon het Rijk vanaf 1960 met de opstelling van zogenaamde nota’s op de ruimtelijke 
ordening. Het toverwoord van de Tweede Nota (1966) was ‘gebundelde deconcentratie’, wat zoveel 
betekende als: compacte groeikernen rondom de (middel)grote steden, onderling gescheiden door 
groene buffer- en recreatiezones. Purmerend werd aangewezen als zo’n groeikern voor Amsterdam. 
De Provinciaal Planologische Dienst bestempelde de Beemster als bufferzone die alleen mocht 
groeien voor de eigen bevolking, tot frustratie van de gemeente, die wel wilde uitbreiden. De druk 
op de ruimte en de toegenomen vrije tijd klonk door in een brief van de PPD uit 1965 aan B en W: 
‘In het middengewest ligt Middenbeemster tussen andere plaatsen, die méér functies vervullen dan 
Middenbeemster; namelijk Purmerend, de Rijp-Graft (nu: Graft-De Rijp) en Avenhorn. Purmerend 
wordt vergroot tot een stad met enkele tienduizenden inwoners en een complex van middelbare 
voorzieningen. De Rijp-Graft gaat een ontwikkeling tegemoet tot voorstadje met circa 15.000 
inwoners. Avenhorn vervult een zekere centrumfunctie voor zijn omgeving en heeft overigens 
mogelijkheden tot uitgroeien tot zogenaamd ‘hoofddorp’. In deze constellatie is er geen enkele 
aanleiding Middenbeemster ook tot een ‘hoofddorp’ te laten uitgroeien. Dat zou gaan ten koste van 
andere plaatsen en van Beemster zelf. Hieruit vloeit voort, dat oogmerk kan zijn, Middenbeemster tot 
een meer evenwichtig dorp te maken dan het nu is, met de normale dorpsvoorzieningen.’
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Terwijl de gemeente keer op keer overhoop lag met de PPD, werd de Beemster ‘ontdekt’ door 
andere partijen, die elk hun ruimteclaim op de Beemster lieten gelden. Recreanten uit Amsterdam 
frequenteerden het illegale kampeerterrein Het Waliën aan de Rijperweg, waarna exploitant Doornbos 
het onder dreiging van ontruiming door de ME moest opheffen. Het was pas het begin van de 
enorme behoefte aan openluchtrecreatie, die in 1964 in de eerste Structuurschets voor ruimtelijke 
ontwikkeling en openluchtrecreatie werd erkend. Een jaar later werd zelfs een heel nieuw Ministerie 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM) opgericht, waaronder ook natuurbescherming 
viel. Natuurbescherming en recreatie waren als beleidsveld zelfstandig geworden en vielen niet 
langer onder het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De Beemster merkte in haar 
ruimtelijke beeld niet veel van de beleidsnota’s, omdat het dominante ruimtegebruik de veeteelt en in 
mindere mate de akkerbouw en tuinbouw bleef, maar het stuwmeer van regelgeving was begonnen 
zich te vullen. 

Meer regels voor het landelijk gebied
Eén van de gevolgen van de toenemende druk op de ruimte was het nieuwe beleid voor het landelijk 
gebied. Vanaf de jaren zestig werd dit van kracht. Het betekende dat ook voor de gebieden buiten 
de dorpen bestemmingsplannen moesten worden opgesteld, waarin het grondgebruik en de regels 
voor bebouwing waren vastgelegd. In de Beemster verscheen het eerste bestemmingsplan landelijk 
gebied in 1970. De hoofdboodschap was het bestemmen van het landelijk gebied tot agrarisch 
gebied, waarbij het open karakter behouden diende te blijven en waar mogelijk moest worden 
versterkt. Die boodschap is ook nog leidend voor de nu geldende versie uit 1994.
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Vanaf de jaren tachtig groeide het aantal provinciale nota’s, mede door de toegenomen 
maatschappelijke aandacht voor natuur en landschap. In 1983 verscheen de Grondslagennota natuur 
en landschap, gevolgd door de Beleidsnota natuur en landschap (1987) met hierin opgenomen de 
landschappelijke basisstructuur. In 1985 wees de Rijksdienst voor de Monumentenzorg de dorpskern 
van Middenbeemster aan als beschermd dorpsgezicht.

In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening uit 1988 bleef de grondgebonden landbouw de 
overheersende functie, zij het dat deze ‘in een ruimtelijk mozaïekpatroon’ met andere functies samen 
kon gaan. Nevendoelen vormden de instandhouding van karakteristieke landschapselementen 
en een ‘restrictief beleid ten aanzien van het stedelijk ruimtebeslag’. De Beemster diende haar 
openheid te behouden. Een uitzondering vormde Zuidoostbeemster, dat op bescheiden wijze mocht 
verstedelijken.

Het Streekplan Waterland uit 1990, waarin het rijksbeleid werd vertaald, sprak van ‘agrarisch gebied 
met extra inzet voor structuurhandhaving.’ De koers kwam ook naar voren uit het Advies Natuur, 
bos, landschap en fauna uit 1991 van het Ministerie van LNV. Het advies was opgesteld door een 
extern bureau. Het is een teken van een trend die alleen maar sterker zou worden: een overheid 
die zich meer op de uitvoering van de wirwar van beleid richt, en de inhoudelijke munitie uitbesteedt 
aan externen. De inhoudelijke sturing en toetsing kwam niet langer van de Provinciale Planologische 
Dienst; deze was inmiddels ontmanteld en van geen betekenis meer.
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Medio jaren ’90: erfgoedbeleid
In 1996 werd de Stelling van Amsterdam, waarvan vijf forten in de Beemster liggen, op de lijst 
van UNESCO wereldmonumenten geplaatst. Drie jaar later prijkte ook de hele Beemster op deze 
lijst. Ondertussen had, na de emancipatie van het natuur- en landschapsbehoud ook de sector 
cultuurhistorie haar plek in een officieel beleidsdocument opgeëist. De Nota Belvedère uit 1999 richtte 
zich niet op het veilig stellen van op zich zelf staande cultuurhistorische waarden, daar voorziet de 
Monumentenwet in, maar op het bijdragen aan de kwaliteit van ontwerpen door het integreren van 
bestaande cultuurhistorische kwaliteiten. Zoals de landbouwsector gewend raakte aan natuurbeheer, 
zo moesten de partijen die ruimtelijke ontwikkelingen sturen en ontwerpen gewend raken aan het 
meewegen van cultuurhistorie. Het was de bedoeling dat deze nota een belangrijke bouwsteen zou 
vormen voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening die minister Pronk in voorbereiding had. Na de 
val van het tweede Kabinet-Kok in mei 2002 zou de koers onder minister Dekker sterk veranderen, 
waarover hieronder meer.

Spaghetti
De spaghetti van beleid en regels was rond 2000 compleet. De provincie gaf het zelf toe in 2001, toen 
zij het landschapsbeleid in het ‘Landschapskatern Noord-Holland’ nog eens op een rijtje liet zetten. 
Uit de inleiding: Wie kent eigenlijk nog de landschappelijke basisstructuur uit 1987? Heel weinig 
mensen, zo blijkt uit geluiden binnen en buiten de provincie. Ook de Evaluatie natuur- en 
landschapsbeleid Provincie Noord-Holland uit 1999 maakt duidelijk dat het landschapsbeleid weinig 
inzichtelijk is. Het is in teveel verschillende nota’s versnipperd.’ Toch volgden in de jaren daarna 
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nog de provinciale nota De cultuurhistorie van Waterland en Zaanstreek (2001), het Recreatieplan 
Waterland (2002), Identiteit Noord Holland Noord (2003) en de Cultuurhistorische regioprofielen 
(2003). Het waterschap droeg haar steentje bij in de vorm van het rapport Cultuurhistorische 
elementen in de Beemster (2003). Een voorbode van de nieuwe, liberalere provinciale koers vormde 
de verkenning Bouwen voor Waterland (2004), waarin de woningbouwopgave van 6000 woningen 
in het nationaal landschap Waterland werd ingepast, met als argumentatie een versterking van het 
landschap en de cultuurhistorische waarden. Deze nieuwe strategie is gebaseerd op de regionale 
identiteit en draagt volgens de provincie bij aan behoud en herstel van de vitaliteit van het platteland 
in de regio Waterland.

Kabinet Balkenende: andere koers
Noch de Vijfde Nota, noch de Nota Belvedère werden ooit vastgesteld. Het kabinet Balkenende I en 
minister Dekker grepen drastisch in. De Vijfde Nota werd in 2005 vervangen door de Nota Ruimte, 
die het kader vormt voor ingrijpende hervormingen in de ruimtelijke ordening, waaronder een nieuwe 
Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het oude verlangen om het hele Nederlandse grondgebied onder 
een centrale ruimtelijke regie te brengen, werd in de afgelopen jaren onder een terugtredende 
overheid en meer marktwerking losgelaten. Op dit moment zijn er in verband met de Nieuwe Wet op 
de Ruimtelijke Ordening en de Nota Ruimte grote veranderingen gaande in de ruimtelijke regie op 
rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau. Onder het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ is 
de rol van de gemeente drastisch aan het veranderen. Het Rijk verschuift het accent van het stellen 
van ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren van gewenste ontwikkelingen. De Nota Ruimte 
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ondersteunt gebiedsgerichte ontwikkeling waarin alle betrokken partijen kunnen participeren en de 
nota beschouwt marktpartijen als essentiële partners voor gebiedsontwikkeling. In de Nieuwe Wet 
op de Ruimtelijke Ordening vervalt de provinciale toetsing van gemeentelijke bestemmingsplannen. 
De provinciale rol wordt proactief. Als de provincie bezwaren heeft tegen een gemeentelijk 
bestemmingsplan, zal zij deze voor de rechter moeten beargumenteren. Wel zullen de gemeentelijke 
bestemmingsplannen vergezeld moeten gaan van een beeldkwaliteitsplan, dat de provincie 
zal toetsen (verplicht voor ieder nieuwbouwplan in het buitengebied). De streekplannen maken 
geleidelijk plaats voor één of meerdere structuurvisies. Het grote verschil met de eerdere provinciale 
bevoegdheden is het gebrek aan juridische status van de structuurvisie(s). De provincie moet zelf 
de ruimtelijke ontwikkelingen in alle gemeenten in de gaten houden, om, aldus het ministerie van 
VROM, ‘goed te kunnen inspelen op nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen’ en ‘nieuwe kansen en 
mogelijkheden’ snel op te pakken.

De provincie heeft de werkzaamheden met betrekking tot het predikaat ‘Nationaal Landschap’ 
waaronder de Beemster valt, ondergebracht bij uitvoeringsorganisatie Laag Holland. Onder nationale 
landschappen worden verstaan gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal 
kenmerkende landschapskwaliteiten. De Beemster is onderdeel van het Nationale Landschap Noord-
Hollands Midden. De kernkwaliteiten zijn: de grote openheid, het geometrische inrichtingspatroon 
van de droogmakerijen en de strokenverkaveling. Binnen nationale landschappen is ‘behoud door 
ontwikkeling’ het uitgangspunt voor ruimtelijk beleid. Uitgangspunt is dat de nationale landschappen 
zich sociaal-economisch voldoende moeten kunnen ontwikkelen, terwijl de bijzondere kwaliteiten 
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van het gebied worden behouden of worden versterkt. In algemene zin geldt dat binnen nationale 
landschappen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, mits de kernkwaliteiten van het landschap 
worden behouden of worden versterkt (‘ja, mits’-regime). Binnen nationale landschappen is ruimte 
voor ten hoogste de eigen bevolkingsgroei. Op basis hiervan maken provincies afspraken met 
gemeenten over de omvang en locatie van woningbouw. Nationale landschappen bieden daarnaast 
ruimte voor de aanwezige regionale en lokale bedrijvigheid. Voor het Nationaal Landschap, dat in het 
streekplan zijn wettelijk kader zal vinden, zal een Gebiedsvisie worden opgesteld. Wat de UNESCO 
status betreft, vereist het Rijk dat in overleg met de betrokken overheden een – aan de UNESCO te 
overleggen – gebiedsdocument wordt opgesteld, waarin is vastgelegd hoe de instandhouding van het 
erfgoed planologisch en financieel wordt gewaarborgd.

Een moderne en zelfstandige gemeente
De veranderde rol van de provincies betekent dat gemeenten veel meer autonomie en 
verantwoordelijkheid krijgen voor hun ruimtelijke regie. Zij worden geacht de kennis en ervaring 
in huis te hebben om de veelsoortige ruimtelijke claims, afkomstig van diverse organisaties, 
in één coherente koers bijeen te brengen. Er komt veel op de gemeenten af, ook op het 
gebied van vergunningenstelsels. De plannen van minister Dekker voor het invoeren van één 
omgevingsvergunning voor alle bouw- en verbouwprojecten zijn een eerste stap op weg naar 
vereenvoudiging van vergunningenstelsels. De nieuwe omgevingsvergunning moet per 1 januari 
2008 onder meer de bestaande sloop-, bouw- en milieuvergunning vervangen. Burgers en 
bedrijven met bouw- of verbouwplannen kunnen vanaf 2008 terecht bij één loket en hebben nog 
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maar met één procedure en één overheidsinstantie te maken. Vertragende procedures in verband 
met het ruimtelijk ordeningsrecht en het natuurbeschermingsrecht zouden dan korter moeten 
worden. In 2007 krijgen regio’s en gemeenten extra instrumenten voor eigen ruimtelijke regie dankzij 
de Grondexploitatiewet en de nieuwe Wet ruimtelijke ordening: eenvoudiger procedures, snellere 
uitvoering van de plannen en meer greep op de ontwikkeling van het eigen gebied.

Gezien de ontstaansgeschiedenis van de Beemster is het wel gepast om de regelgeving te 
vereenvoudigen. Alleen: hoe voorkom je versnippering nu niet één partij, maar vele publieke en 
private partijen van invloed zijn op het ruimtelijke beeld van het ‘sterke merk’ de Beemster? Met 
andere woorden, wat is de truc om het sterke merk sterk te houden?

2007 wordt het jaar van ongekende veranderingen op het gebied van ruimtelijk beleid en regelgeving. 
Juist daarom liggen er nu interessante mogelijkheden voor de gemeente Beemster. Het Rijk heeft 
tussen 2007 en 2010, de komende drie jaar dus, 250 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten 
onder de noemer ‘integrale gebiedsontwikkeling’. Die aanpak past bij de Beemster als bij geen 
ander gebied in Nederland. De Beemster is vanaf haar droogmaking in 1612 tot ongeveer 1850 
als integrale gebiedsontwikkeling gestuurd en beheerd. De landschappelijke, stedenbouwkundige 
en architectonische samenhang die als gevolg van dát beheer ontstond, heeft haar beroemdheid 
bepaald. Nu de gemeente een veel sterkere autonomie krijgt, kan zij haar rol als rentmeester van het 
werelderfgoed op een innovatieve manier waarmaken. De Beemster is een helder afgebakend gebied 
met een roemrijke cultuurhistorie, voorzien van een UNESCO en nationale landschapsstatus, maar 
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ook met een dynamiek van veranderend grondgebruik. Doordat de inhoud en vorm van een aantal 
beleidsdocumenten als gevolg van de vele veranderingen in regelgeving nog niet bepaald zijn, is het 
nu het moment om hier als gemeente proactief op in te spelen. In een integrale gebiedsontwikkeling 
kunnen beleidsdocumenten die momenteel in voorbereiding zijn alsmede bestaand beleid op elkaar 
worden afgestemd. Het is niet de bedoeling om één nieuw lijvig beleidsdocument te maken, maar 
slim samen te werken en af te stemmen, zodat er een filter ontstaat waarmee alle initiatieven op 
ruimtelijk gebied snel en slagvaardig getoetst en eventueel bijgestuurd kunnen worden. Onder 
beleidsdocumenten in voorbereiding vallen onder meer: Gebiedsvisie Laag Holland en UNESCO 
gebiedsdocument, provinciaal beeldkwaliteitsplan, de aanpassing van het streekplan, het herziene 
bestemmingsplan landelijk gebied. Onder bestaand beleid vallen onder meer: gemeentelijke 
Welstands- en Monumentenbeleid, Recreatieplan Laag Holland, het Nationaal Landschap beleefbaar 
(2005) en de beleidsdocumenten van het waterschap. Het is de moeite waard om deze mogelijkheid 
van samenhangend beleid en regelgeving te onderzoeken. Het zou de sleutel kunnen zijn voor het 
waarborgen van de Beemster identiteit; niet vanuit restricties, maar vanuit gebiedseigen criteria voor 
nieuwe ontwikkelingen. 

Tot slot een nuancering. Misschien heeft het rijk de gebieden voor integrale gebiedsontwikkeling al 
lang bepaald. Of wordt het budget na de verkiezingen van november 2006 weer wegbezuinigd. Dat is 
echter geen reden om het instrument van het filter niet toe te passen. De kracht is namelijk, dat ook 
zonder die integrale gebiedsontwikkeling of het geld dat daar specifiek aan vast hangt, zo’n filter er 
kan komen.
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Voor de gemeente Beemster zou een aanpak volgens het model van de integrale gebiedsontwikkeling 
de volgende voordelen kunnen hebben:

• Internationale uitstraling als dynamische polder met een ruimtelijke strategie die de kracht van het 
werelderfgoed versterkt zonder eigentijdse initiatieven onmogelijk te maken.

• Vereenvoudiging van procedures, regelgeving en overlegstructuren tussen gemeente en burgers 
en gemeente en hogere overheden en publieke en private organisaties.

• Nationale positionering als goed functionerende innovatieve kleine gemeente met een sterke 
identiteit en een gezonde economie.

• Een gemeente waarin burgers snel en in een vroeg stadium weten waar ze aan toe zijn wanneer 
ze een bouwvoornemen hebben, met als resultaat minder kans op juridische procedures en 
vertraging.
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In de eerste fase van des Beemsters hebben we ons sterk geconcentreerd op bewoners, partijen en 
belangenbehartigers binnen de Beemster. We polsten hun visie op de toekomst van de Beemster en 
op gewenste en ongewenste ontwikkelingen. Daaruit formuleerden we een ontwikkelingsvisie. Onze 
opdracht voor de tweede fase is om deze ontwikkelingsvisie handen en voeten te geven waarbij de 
vraag centraal staat ‘op welke manier de elf thematische vakken van de Bouwdoos omgezet kunnen 
worden in projecten of beleid’. Omdat de uitwerking vaak Beemsteroverstijgend is en raakt aan 
landelijke en/of regionale discussies, hebben we ons in deze tweede fase meer gericht op contacten 
met externe partijen die uit kunnen groeien tot mogelijke (financiële) partners bij de uitwerking en 
realisatie van verschillende projecten. 

We voerden hiervoor oriënterende gesprekken met provincie Noord-Holland (Ernst van der Kleij 

en Jeanette Kluit), Nationaal Landschap Laag Holland (Walter Kooy, Michiel Tromp en Louise van Delden), 
ministerie LNV (Jan Hartholt), Atelier Rijksbouwmeester (Dirk Sijmons, Fons Asselbergs en Kirsten Schipper), 
Projectbureau Belvedere (Frank Strolenberg, Joost van den Boogert, Machteld Linssen, Dré van Marwijk en Mirjam 

Kapelle), Rijksdienst Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (Kees de Ruiter en Frank Büchner), 
Stimuleringsfonds voor Architectuur (Renske Brinkman), Stelling van Amsterdam (Bert Walgemoed), 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Gervien Pielage en Herbert Bos), Landschap Waterland 
(Alex Rohof), WLTO (Jan Uitentuis) en het ministerie van OC&W (Tjeerd de Boer).

We hebben deze partijen op de hoogte gebracht van de ontwikkelingsvisie en bij menigeen interesse 
gewekt voor participatie aan het vervolg. Ook stelden we ze op de hoogte van de projectenlijst zoals 
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we die hebben opgesteld. Binnen het bestek van onze opdracht konden we echter nog geen bindende 
afspraken met de beoogde partners maken. Om tot dergelijke afspraken te kunnen komen is eerst een 
aantal andere stappen noodzakelijk.

Allereerst staat er een uitgebreide behandeling van de ontwikkelingsvisie die als resultaat van de 
eerste fase van des Beemsters is opgesteld op de agenda van de gemeenteraad. Wanneer deze 
behandeling een positieve uitkomst kent en het College van B en W en de gemeenteraad zich achter de 
uitkomsten van de tweede fase van des Beemsters kunnen scharen en hun steun voor de voorgestelde 
projecten en organisatiestructuur uitspreken, kan des Beemsters worden voortgezet. Vervolgens kan de 
gemeente het Bureau des Beemsters opstarten door een conceptmanager te werven en de secretariële 
ondersteuning vanuit de gemeente daarvoor te faciliteren. (Op de organisatie van het bureau, de 
verbinding met de gemeente en de taak van de conceptmanager wordt in hoofdstuk 3 verder ingegaan.)

De eerste taak van de conceptmanager is om in samenwerking met het projectteam des Beemsters 
een startbijeenkomst te organiseren in het eerste kwartaal van 2007. Voor deze bijeenkomst worden 
alle beoogde betrokkenen uitgenodigd en geïnformeerd over de op te starten projecten. Tijdens de 
bijeenkomst kunnen ook direct afspraken over samenwerkingen en financiële betrokkenheid worden 
gemaakt. 

Daarna is het de taak van de conceptmanager om in samenwerking met de gemeentelijke organisatie 
en de externe partners de projecten te concretiseren en op te starten. Al naar gelang de omvang 
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van projecten en financiële mogelijkjheden kan het Bureau des Beemsters worden uitgebreid. Het 
projectteam des Beemsters dat de eerste en de tweede fase van dit project heeft uitgevoerd, beschouwt 
het voorbereiden en vormgeven van de startbijeenkomst nog onderdeel van haar huidige opdracht. 

Tijdens de eerder genoemde bijeenkomst met het College van B en W en de directie van de gemeente 
in oktober 2006, presenteerde het des Beemsters team 20 projectvoorstellen waarin de 11 thema’s 
uit de ontwikkelingsvisie verder kunnen worden uitgewerkt. Tijdens deze bijeenkomst werden aan de 
projectvoorstellen prioriteiten toegekend waardoor ze in twee groepen uiteenvielen. De eerste groep van 
12 projectvoorstellen wordt op de volgende pagina’s gepresenteerd, dat gebeurt bij elk project op een 
zelfde manier. Na een korte doelstelling volgt een achtergrondschets. Vervolgens wordt aangegeven 
waar het project bij aansluit: bij het bestemmingsplan, bij de ontwikkeling van kennis en beleid of bij de 
uitstraling van het werelderfgoed. Met de termen Small, Medium en Large wordt een indicatie gegeven 
van de grootte van het project gemeten naar betrokkenen, tijd en kosten. Small gaat over projecten 
die minder dan €20.000 kosten, Medium projecten kosten tussen €20.000 en €50.000 en Large zijn 
alle projecten boven de €50.000. Tot slot worden nog de (mogelijk) te betrekken partijen genoemd. De 
8 projectvoorstellen die een lagere prioriteit meekregen staan in een beknoptere omschrijving in de 
bijlagen.

Financiering en participatie
Zoals eerder aangegeven konden we binnen het bestek van deze opdracht nog geen bindende 
afspraken met de beoogde projectpartners maken. Bovenal omdat dat in eerste instantie de 
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verantwoordelijkheid is van het College van B en W met ruggesteun van de gemeenteraad, maar ook 
omdat aan het concretiseren van deze samenwerkingen en ondersteuningen nog enig puzzlewerk 
vooraf zal moeten gaan. Hieronder wordt kort uiteen gezet welke kansen voor verdere samenwerkingen 
en ondersteuningen we hebben gesignaleerd en zo mogelijk, hoe die zouden kunnen worden 
uitgewerkt.

Een belangrijke mogelijke projectpartner kan het Nationaal Landschap Laag Holland worden. Op 
verschillende gebieden die overlappen met de geformuleerde projecten heeft zij de taak uitvoerend 
beleid te initiëren. Zij gaat dit doen door projecten te stimuleren, te ondersteunen en ook zelf op 
te zetten. Dit gaan zij niet doen vanuit een grote eigen ambtelijke organisatie maar door nieuwe 
verbindingen te leggen en bestaande te ondersteunen en zo toe te werken naar een gebiedsvisie voor 
het Nationaal Landschap Laag Holland. Des Beemsters kan aansluiten bij verschillende op te starten 
projecten die de droogmakerijgrenzen overstijgen, participeren bij lopende projecten, maar ook trekker 
zijn van nieuwe Laag Holland projecten. Vanuit de ILG-gelden (Investeringsbudget Landelijk Gebied), 
over de besteding waarover Laag Holland adviseert, zijn tevens mogelijkheden voor de ondersteuning 
van specifieke Beemsterse projecten die de veranderingen in het landelijk gebied betreffen. 

De Provincie Noord-Holland stond vanuit het programma Culturele Planologie met projectleider Maarten 
van Wesemael aan de basis van het des Beemsters project maar bevindt zich momenteel in de laatste 
fase van een ingrijpende reorganisatie. Sommige bestaande contacten en netwerken die we voor des 
Beemsters hebben opgebouwd zijn inmiddels verdwenen en moeten in de komende tijd weer opnieuw 
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worden opgebouwd. Binnen de programma’s voor cultuureducatie en cultuurtoerisme zijn zeker 
aanknopingspunten voor projectondersteuning te vinden. Hoewel de medewerker Culturele Planologie 
niet meer werkzaam is, is het bijbehorende werkbudget nog steeds voor handen. Het provinciaal 
Projectbureau dat het ontwerpen aan de Stelling van Amsterdam stimuleert is nog steeds actief, en 
ook binnen de Ruimtelijke Ordeningsafdeling kan toekomstig beleid rondom Gebiedsontwikkeling 
en de plannen voor het instellen van een Provinciaal Bouwmeester (PARK) voor de Beemster 
interessante aanknopingspunten bieden. We adviseren het College van B en W  om op korte termijn de 
gedeputeerden Kruisinga van Cultuur en Hooijmaijers van Ruimtelijke Inrichting uit te nodigen om de 
diverse ondersteuningsmogelijkheden voor Beemster projecten, die in de reorganisatie verloren dreigen 
te gaan, opnieuw op te gaan pakken.

Het Ministerie van LNV heeft haar belangrijkste Stimuleringsfonds (de ILG-gelden) weliswaar 
voornamelijk aan de provincies uitbesteed, maar verricht ook studies naar actuele thema’s die 
kenmerkend zijn voor de veranderingen in het landelijk gebied. Recentelijk bracht ze nog een rapport 
uit rondom de paardenhouderij en de gevolgen daarvan voor het landschap. Het is denkbaar dat er in 
enkele voor de Beemster voorgenomen projecten aanknopingspunten schuilen voor onderzoekende 
samenwerkingen.

Het Atelier Rijksbouwmeester heeft weliswaar geen fondsen tot haar beschikking maar beschikt 
met Dirk Sijmons (Rijksadviseur voor het landschap) en Fons Asselbergs (Rijksadviseur voor de 
cultuurhistorie) wel over twee sleutelfiguren in het Nederlandse denken en handelen over ruimtelijke 
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ordening, landschap en cultuurhistorie en de verbindingen daartussen. Door te pogen deze 
Rijksbouwmeesters als adviseurs aan het Bureau des Beemsters te verbinden kan de gemeente een 
directe en effectieve link leggen naar actuele informatie en netwerken die op verschillende gebieden 
ondersteunend kunnen zijn.

Het Projectbureau Belvedere heeft een soort des Beemsters taak op de nationale schaal. Het initieert 
onderzoeken, projecten en publicaties vanuit het credo ‘behoud door ontwikkeling’. Een aantal van de 
door ons geformuleerde projecten sluit aan bij onderzoeken van Belvedere uit het verleden, maar ook 
bij lopende en toekomstige projecten. Een fikse kennisuitwisseling is het minste wat een samenwerking 
met dit projectbureau kan gaan opleveren.

De Rijksdienst Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (voorheen RDMZ) stond aan de basis 
van de nominatie van de Beemster tot Werelderfgoed. Zij speelt een belangrijke rol bij het op te stellen 
gebiedsdocument waarmee de bescherming van de UNESCO status moet worden gegarandeerd. 
Hierdoor is zij een essentiële partner bij dat door ons geformuleerde project. Daarnaast beschikt het 
RACM over gedegen kennis over het vertalen van cultuurhistorische kwaliteiten in bestemmingsplannen 
en kan vanuit die expertise een rol spelen bij de verschillende projecten die aan gaan sluiten bij het op 
te stellen Bestemmingsplan Buitengebied.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is samen met de Gemeente Beemster zogenaamde 
‘site holder’ voor het werelderfgoed. Omdat een aantal projecten direct ingaat op waterberging en de 
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des

des

actuele stand van het historische slotenpatroon is zij zeker bij deze projecten een onmisbare partner en 
mogelijk ondersteuner.

De afdeling voor cultureel erfgoed van het Ministerie van OC&W beschikt over een bescheiden 
fonds voor het ondersteunen van het ‘ontwerpen aan het werelderfgoed’. Het is ook voor de 
Beemster mogelijk voor ondersteuning van haar projecten hiervoor een aanvraag te doen.

Het Rijk heeft tussen 2007 en 2010, de komende drie jaar dus, 250 miljoen euro beschikbaar gesteld 
voor projecten onder de noemer ‘integrale gebiedsontwikkeling’. Hoewel de precieze contouren 
nog niet bekend zijn, past die aanpak bij des Beemsters als bij geen ander gebied in Nederland. 
De mogelijkheden voor ondersteuning hieruit die in de nabije toekomst kunnen ontstaan dienen scherp 
in de gaten te worden gehouden.

Tenslotte biedt het Fonds Belvedere, dat ondergebracht is bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur 
mogelijkheden voor financiële ondersteuning voor een groot deel van de hier geformuleerde projecten. 
Daarnaast biedt het reguliere Fonds voor de ondersteuning van Architectuur mogelijkheden voor 
ondersteuning van de uitvoering van de hier voorgestelde prijsvragen.

Buiten beschouwing gelaten zijn de vele fondsen op het gebied van cultuur en ruimtelijke ordening zoals 
bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds, Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten, Bouwfonds 
Cultuurfonds of de Eesteren-Fluck &Van Lohuizen stichting, die projecten kunnen ondersteunen.

Projecten 
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Niveau 
Small

Betrokkenen 
Gemeente, VVK, Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, LTO

 Waterberging in de polder
Ontwikkelen van ontwerpprincipes voor de inpassing en 
realisering van circa 10 ha waterberging voor WB 21 op 
een of meerdere lokaties en een kostenraming van de 
verschillende mogelijkheden. 

Achtergrond
In de eerste fase van des Beemsters is al een aantal 
modellen voor waterberging onderzocht. Op basis van 
nieuwe gegevens van het Hoogheemraadschap kan de studie 
uitgaan van 10 ha waterberging. Dit gecombineerd met een 
knelpuntanalyse van de peilvakken betekent dat een integrale 
ruimtelijke oplossing voor waterberging in de Beemster van 
start kan gaan. 

Aansluiting
WB21 en Bestemmingsplan op basis van nader te bepalen 
bestemmingsplancriteria in overeenstemming met VVK i.v.m. 
mogelijke nieuwe bestemming van water voor recreatieve 
doeleinden.
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 Beemster kopergravure 
Het vaststellen en versterken van de actuele betekenis van 
de Kopergravure door aan de hand van een gedigitaliseerde 
actuele gravure een strategie te bepalen voor de 
uitruilmogelijkheden voor het dempen en graven van sloten. 

Achtergrond 
De Kopergravure uit 1612 dient als basis voor de UNESCO 
status van de Beemster polder, maar wat is de actuele 
stand van de kopergravure en hoe wordt deze in de praktijk 
gewaarborgd? 

Aansluiting
Bestemmingsplan op basis van nader te bepalen 
bestemmingsplancriteria in overeenstemming met VVK. i.v.m. 
mogelijke nieuwe bestemming, beschermde waterwegen 
en/of voorschriften. 

Niveau 
Medium

Betrokkenen 
Gemeente, VVK, Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, KNNV, Historisch Genootschap Beemster, 
agrariërs, RACM, cartografisch instituut 
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 Het nieuwe landhuis
Ontwerponderzoek naar de essentiële ingrediënten 
van woonvormen zoals het landhuis. Hierbij spelen de 
landschappelijke inpassing, de plaatsing op het erf en 
verantwoord historisch bouwen een rol.

Doel 
Onder het motto van ‘historisch verantwoord bouwen’ worden 
de begrippen landgoed of landhuis steeds vaker toegepast 
op nieuwe woonvormen in de Beemster. Deze doen niet altijd 
recht aan de historische karakteristieken van de typologie 
en sluiten vaak niet aan bij de ruimtelijke structuur van de 
Beemster. Dit onderzoek toont hoe het landhuis als nieuwe 
typologie wel des Beemsters wordt. 

Aansluiting 
Bestemmingsplan op basis van nader te bepalen 
bestemmingsplancriteria in overeenstemming met VVK, 
zoals massa en ruimte verhoudingen, aantal wooneenheden, 
bouwenvelop, oriëntatie, (i.v.m. mogelijke nieuwe bestemming 
landhuis) en/of andere voorschriften. 

Niveau 
Medium

Betrokkenen 
Gemeente, VVK, provincie Noord-Holland, RACM, 
Belvedere leerstoel Cultuurhistorie en Ontwerp TUDelft 
projectontwikkelaars


