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CONTEXT
Het ensemble Wormerland ligt ten noorden van Amsterdam. Het wordt aan de
westzijde begrensd door de verstedelijkte lob Zaandam–West Knollendam en de
Knollendammervaart en aan de oostzijde door het Noordhollandsch Kanaal. Ten
noorden van het ensemble ligt de Beemster. Het sluit wat betreft landschappelijke
opbouw aan op het ensemble Waterland, maar heeft een meer waterrijk karakter.
Het bestaat uit veenpolderlandschap, met waterrijke veenpolders en veenstromen,
en verschillende droogmakerijen waaronder de Wijde Wormer - een van de grote
droogmakerijen uit de 17e eeuw. De droogmakerijen vormen een contrast met de
verruigde waterrijke veenbovenlanden. Door de ligging nabij Amsterdam in
combinatie met de relatieve rust van het landelijk gebied is het nu een aantrekkelijk en
gewild woon- en recreatiegebied. Het is onderdeel van het voormalig Nationaal
Landschap Laag Holland en ligt in de Bufferzone. De snelwegen A7, A8 en A10, de
spoorlijn Zaandam-Hoorn, twee hoogspanningstrajecten en het Noordhollandsch
Kanaal lopen langs en door het ensemble.

Oostzanerveld © Theo Baart
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Uitsnede historische kaart 1850 (Topotijdreis)

Uitsnede hoogtekaart (Actueel Hoogtebestand Nederland)

ONTSTAANSGESCHIEDENIS
Het veen in ensemble Wormerland is ontstaan als veenkussen

was wel via de Braaksloot en de Poel verbonden met rivier

achter de strandwallen. Omstreeks 500 v.Chr. had dit veen-

de Zaan. Om verdere vergroting tegen te gaan en kostbare

pakket haar grootste omvang. De natuurlijke ontwatering

landbouwgrond te winnen werd de Wijde Wormer rond 1626

vond plaats via veenstromen. Deze natuurlijke afwateringen

drooggemalen en werd de polder symmetrisch ingedeeld. De

zijn bepalend geweest bij de ontginning. Loodrecht op de

Middenvaart vormde de lengteas, met evenwijdig daaraan

waterlopen werden sloten gegraven, die de basis vormden

de Noorder- en Zuiderweg met daarlangs de boerderijlinten.

voor het strookvormig verkavelingspatroon. De veenpolders

Haaks op deze lijnen werden sloten gegraven waardoor er

bestonden uit onvergraven veen dat eerst als akkerland en

langgerekte smalle percelen ontstonden. Later is langs de

grasland in gebruik was en later, na 1600, als grasland. Deze

Middenvaart de Middenweg aangelegd, die inmiddels is

eeuwenoude verkaveling is nog vrijwel intact.

opgewaardeerd tot de snelweg A7. Andere droogmakerijen in
het gebied, de Enge Wormer en de Schaalsmeerpolder, wer-

Door de ontginning startte het proces van veenoxidatie en

den in dezelfde periode drooggelegd.

klink waardoor het maaiveld daalde. De ontginners trokken
om die reden steeds verder het nog onontgonnen veen in en

Vanaf 1600 ontwikkelde de Zaanstreek zich door de uitvin-

de nederzettingen verplaatsten mee tot het gebied geheel ont-

ding van de houtzaagmolen, de beschikbaarheid van vaarwa-

gonnen was. Sommige nederzettingen bleven op de laatste

ter en arbeid en de nabijheid van Amsterdam tot het eerste

locatie liggen, andere verplaatsen naderhand nog naar betere

‘industriegebied’ van Europa. Wind was de belangrijkste

(hoger gelegen) locaties. Dit konden oude getijdegeulen zijn

energiebron. Hout-, olie-, papier- en cacaomolens bepaal-

maar ook nieuw aangelegde dijken. Doordat iedere boerderij

den de horizon. Op het hoogtepunt van de molenindustrie

in een eigen perceel stond kregen de meeste agrarische neder-

stonden er ruim 600 molens in de Zaanstreek. De nijverheid

zettingen een lineaire vorm.

van dit pre-industriële landschap bestond uit houtzagerijen, zaadolie- en verfmolens, scheepsbouw, weverijen en

In de 11e eeuw werden de eerste dijken aangelegd om het land

smederijen. Aan het eind van de 18e eeuw raakte het gebied

te behoeden voor overstromingen. Het veen dat aanvankelijk

in verval, maar met de komst van de stoommachines rond

hoog lag, kwam op het niveau van de zeespiegel te liggen.

1850 verbeterde de situatie weer en kwamen de cacao- en

Afwatering onder vrij verval was niet langer mogelijk en om

chocolade-industrie, de rijstverwerking, de chemische en de

droge voeten te houden werden er lokaal dijken en polders

grafische industrie op. Een aantal molens verhuisde naar de

aangelegd.

welbekende Zaanse Schans.

Door de maaivelddaling kregen wind en golven vat op het

Het oorspronkelijke veenmoeras ontwikkelde zich als land-

land. Hierdoor werden de meren in het gebied steeds gro-

bouwgebied. Het brakke veenweidegebied, met honderden

ter. De Wijde Wormer had zoet water (in tegenstelling tot

eilanden van trilveen, talloze sloten en vaarten, bleek in

bijvoorbeeld de Purmer, Schermer en Beemster), omdat hij

de loop van de tijd weinig rendabel vanwege het vele zout,

niet in open verbinding stond met de zee. De Wijde Wormer

afkomstig van overstromingen van de toenmalige Zuiderzee.
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Het veen klonk steeds verder in door de ontwatering: het
gebied kwam uiteindelijk een tot twee meter onder zeeniveau
te liggen.
Het riviertje Twiske stroomde in het veenweidegebied waar
veel turf werd gewonnen en daardoor legakkers en petgaten (dellen) ontstonden. Rond 1930 werd begonnen met de
inpoldering van dit gebied. De kwaliteit van de drooggelegde
landbouwgrond bleek echter zeer matig en eind jaren vijftig
stopte men daarom met de inpoldering. In de jaren zestig
werd hier onder het veen veel zand gewonnen voor de aanleg
van het Coentunneltracé. Vanaf 1972 richtte men de 40 meter
diepe zandwinningsplas, de Stootersplas, en het omliggende
terrein in als recreatie- en natuurgebied Twiske gericht op
sport, (vaar)recreatie en natuurwaarden.
De spoorlijn van Amsterdam naar Hoorn is rond 1848 aangelegd en in 1976 werd de snelweg A7 geopend.

Aangrenzende ensembles:
•

Schermer - Beemster

•

Assendelft - Krommenie

•

Waterland

Provinciale structuren:
•

(Agrarische) erven

•

(Bebouwings-) linten

•

IJdijken / Oer-IJ

•

Stolpenstructuren

•

Vaarten en Kanalen

Aanvullende informatie:
•

Gebieden van archeologisch belang

•

Molenbiotopen

•

Bakens in het landschap

•

Aardkundige waarden

•

Landschapstypen Noord-Holland
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OVERZICHTSKAART WORMERLAND - OOSTZAAN

Veenpolderlandschap met
slotenpatroon
Molen met molenbiotoop
(indicatief)

Belangrijke watergang

Recreatie-/natuurgebied
Twiske

Baken (kerk- / water- /
vuurtoren)

Snelweg

Stads-/dorpsrand

Fort inclusief schootscirkels
(Stelling van Amsterdam)

Erven aan de weg (met
stolpboerderijen)

N

Dijk

Droogmakerijenlandschap
met verkavelingsrichting

0

1

Stolpboerderijen

2

4 km

Provinciale weg
Lokale infra
Spoorlijn
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KERNWAARDEN IN HET ENSEMBLE
Ensemble Wormerland - Oostzaan staat hiernaast beschreven aan
de hand van drie provinciale kernwaarden:
•

4

de landschappelijke karakteristiek: de landschapstypen en de

1

belangrijkste kenmerken van deze landschappen.
•

openheid en ruimtebeleving: de beleving van de vrije open

•

2

3

ruimte, de horizon en de oriëntatiepunten.
de ruimtelijke dragers: de driedimensionale structuren en lijnen
die in het (vlakke) landschap het beeld bepalen en begrenzen.

1

Denk hierbij aan bebouwingslinten, bomenlanen en dijken.
5

Landschappelijke karakteristiek
1.

Waterrijk veenpolderlandschap met een fijnmazig
patroon van grillige veenwaterlopen

2.

Droogmakerij de Wijde Wormer

3.

Enge Wormer

4.

Schaalsmeerpolder

5.

Recreatiegebied het Twiske

Landschappelijke karakteristiek
9

Het ensemble bestaat uit een waterrijk veenpolderlandschap
en een grote en twee kleinere droogmakerijen.

In het veenpolderlandschap is de relatie tussen het water en
1

7
het lint van groot belang.
Zeker in de kernen, maar
ook
2

steeds meer in het landelijk gebied staat deze relatie tussen
Het veenpolderlandschap bestaat uit onvergraven veen met

water en lintbebouwing onder druk2 door demping van de

een onregelmatig, vaak historisch verkavelingspatroon. Het

5 brede dammen en lange duikers, hoge
wegsloot, aanleg van
3

resultaat van de veenontginningen is een kleinschalig zeer

2
walbeschoeiingen of oprukkende verharding van wegen
en

open landschap, met talloze eilandjes van trilveen en een

erf. Op diverse plekken, met name in Den Ilp, Landsmeer en

zeer fijnmazig patroon van grillige veenwaterlopen, waar-

Jisp is de bestaande wegsloot nog goed 2herkenbaar. Maar ook

door het gebied zeer waterrijk is. Het Wormer- en Jisperveld is

hier staat de relatie water en lint onder druk, bijvoorbeeld

2

nu het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West-

1
wanneer bruggen worden vervangen door (soms meerdere)

Europa en wordt beheerd door Natuurmonumenten. Het

brede dammen.

4

Ilperveld is ook natuurgebied en wordt beheerd door
Landschap Noord-Holland.

8

In dit veenpolderlandschap ligt een grote droogmakerij, de
Wijde Wormer, en twee kleinere droogmakerijen, de Enge
6

Het veenpolderlandschap is veelal gebruik als grasland (veen-

Wormer en de Schaalsmeerpolder. De droogmakerijen liggen

weide). De landjes in de veengebieden zijn alleen geschikt

lager dan het veen, ze hebben een rechthoekige verkaveling

voor veeteelt. De koeien worden in dit moeilijk toegankelijke

en zijn vooral in gebruik als grasland. De Wormer wordt

waterrijke gebied per boot vervoerd. Dijken en sluizen

doorsneden door de snelweg A7 en heeft twee bebouwingslin-

beschermen de laaggelegen weilanden tegen het afkalvende

ten met daaraan veel stolpen. De kleinere droogmakerijen

water en kleine watermolentjes zorgen ervoor dat de water-

hebben enkele boerderijen, vaak langs de ringdijk gebouwd.

huishouding op peil blijft. De gebieden zijn in trek bij recreanten om te fietsen, wandelen en varen.

Recreatiegebied het Twiske heeft een heel eigen en afwisselend karakter, met zwemplas de Stooterplas, sportvoorzienin-

De middeleeuwse ontginningstructuur is nog in het gebied te

gen, ligweides, grasland en bomen. Het gebied is met een

zien. Daarom hebben het Ilper, Wormer- en Jisperveld niet

4 gescheiden van de omgeving, zoals het
ringvaart en ringweg
8

alleen waarde als belangrijk natuurgebied, maar ook als

Ilperveld.

belangrijk en ongeschonden cultuurhistorisch landschap.

5

1
3
7

2

Wormerland - Oostzaan | Provincie Noord-Holland | 7

Openheid en ruimtebeleving
Het landschap in dit ensemble varieert van matig open tot

9

zeer open, waarbij de ringdijken door hun beperkte hoogte de
openheid nauwelijks inkaderen. Vanaf deze net iets hoger

1

gelegen ringdijken is er wel prachtig zicht op de lager gelegen

7

2

polders en over het veen. Zowel in de droogmakerij als in de

2

veenpolders zijn het de lange bebouwingslinten, met stolpen

5

en bakens als kerken en een enkele molen, die de openheid
geleden. Vanuit deze lintbebouwing zijn er prachtige door-

3
2

2

zichten naar het omringende polderlandschap.

2
8

Droogmakerij de Wijde Wormer varieert van matig open

1

langs de linten Noorder- en Zuiderweg, tot zeer open langs de
A7 en tussen de linten en de ringvaart. Rijdend over de A7 is

4

de openheid goed te beleven. Het zeer open gebied ten
noorden van de Noorderweg gaat over in de naburig gelegen
zeer open veenpolders. Het gebied (droogmakerij en veen) ten

6

zuiden van de Zuiderweg tot aan het Twiske is open tot zeer
open. Ten westen van Oostzaan en ten oosten van Den Ilp is

Openheid en ruimtebeleving

het landschap zeer open.

1.

Zeer open veenpolderlandschap

2.

Droogmakerijen gaan op in open landschap, van binnenuit is

Het veengebied ten noorden en westen van Oostzaan (het

de ringdijk beter beleefbaar door de lagere ligging

Oostzanerveld) is als natuurgebied deels verruigd maar wordt

3.

Zichtlijnen tussen de linten in de Wijde Wormer

nog steeds voor de veehouderij gebruikt. In het Ilperveld heeft

4.

Recreatiegebied het Twiske met opgaande begroeiing

de openheid nog een heel grote maat en is zeer kwetsbaar

5.

Stadsrand Zaanstad

omdat bijna elke ruimtelijke ingreep zichtbaar is in het

6.

Stadsrand Amsterdam

vlakke land. Door de onregelmatige historische verkaveling,

7.

Ringdijk Beemster

het ontbreken van opgaande begroeiing in combinatie met de

8.

Noordhollandsch Kanaal

waterlopen is het landschap uitermate afwisselend en aan-

9.

Open schootscirkels forten

4

8

trekkelijk maar tegelijk zeer open en ruimtelijk, als een

Molen met molenbiotoop (indicatief)

oneindig landschap. Het Noordhollandsch Kanaal is een vrij

Baken (kerk-, water-, of vuurtoren)
1

transparante rand aan het ensemble. Het landschap loopt
aan beide zijden van het kanaal door.

5

3
7

2
2

1

Het Twiske ligt als een recreatie-eiland in het veen. Het is als
geheel matig open, met een afwisseling van open ruimten en

6

bos.
De randen van het ensemble worden ruimtelijk gevormd door
de stadsrand van Zaanstad met de A8 en de hoogspanningsleiding, de beplante hoge ringdijk van de Beemster, de stadsrand van Amsterdam met de A10 en de hoogspanningsleiding. Aan de oostzijde vormt het Noordhollandsch Kanaal
een fysieke barrière, maar het landschap loopt (visueel)
gewoon door.
Langs de oostoever van de Zaan zijn molens hersteld en
andere molens zijn hiernaartoe verplaatst, als onderdeel van
de Zaanse Schans. De molens vormen samen met de kerktorens in de dorpen en de stolpen de markante bakens in het
open landschap.
De Stelling van Amsterdam loopt direct ten noorden van dit
ensemble. De schootsvelden van de forten liggen deels
binnen het ensemble. Deze ‘verboden kringen’ met een straal
van een kilometer vanaf het fort moeten openblijven.

1
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Ruimtelijke dragers
De ruimtelijke dragers van dit ensemble zijn historische

4

kavel- en slootpatronen in combinatie met de zeer lange

8

bebouwingslinten in het veen en het patroon van vrijstaande

5

agrarische bebouwing in de droogmakerijen.
Beeldbepalend zijn de drie zeer langgerekte linten door het

1

veen (Wormer-Oost/Jisp, Oostzaan en Den Ilp) en de twee

3

linten in de Wijde Wormer (Noorder- en Zuiderweg).

7

2
2

1

Voor deze bebouwingslinten in het veen is de ontginning
structurerende geweest: de boerderijen liggen veelal naast

6

elkaar in op een eigen kavel. Soms is dit langs een dijk, maar
vaak ook daar waar zich nederzettingen bevonden op het
moment dat de ontginning voltooid was. De karakteristieke
houten woningen (Zaans groen, blauw en grijs) en de stolpen
zijn onderdeel van de ontstaansgeschiedenis van het land-

1

schap. Delen van de linten zijn uitgebreid tot kernen. Op
andere delen is langs de linten een mix aan functies terecht
gekomen die soms tot flink ver in het veenweidegebied

Ruimtelijke dragers

gelegen zijn. De bebouwingslinten in het veenpolderland-

1.

Lange bebouwingslinten in het veen

schap lijken door de geleidelijke tweezijdige verdichting

2.

Agrarische linten in de Wijde Wormer

oneindig - kenmerkend voor dit gebied.

3.

Ringdijk en ringvaart Wijde Wormer

4.

Knollendammervaart

De linten vormen dragers voor reeksen stolpen. De stolpen-

5.

Ringdijk en ringvaart Beemster

reeksen aan de linten in de Wormer, bij Jisp en bij Purmer

6.

Noordhollandsch Kanaal

7.

Zaan

8.

Stelling van Amsterdam

land vormen stolpenstructuren (zie structuur Stolpenstructuren).
De ringdijken van de Wijde en Enge Wormer en de Schaals

Stolpenstructuren

meerpolder zijn vanwege hun geringe hoogte in mindere

Bestaande windturbines/-parken

mate ruimtelijke dragers. Vanuit de droogmakerij zijn ze
herkenbaar als rand/drager, vanuit het veen zijn ze ruimtelijk
minder dominant in het beeld. Ditzelfde geldt voor de rand
langs de Starnmeerpolder, de Knollendammervaart, die zich
nauwelijks in de hoogte verheft.
Aan de noordzijde vormt de ringdijk van de Beemster een
duidelijke rand aan het ensemble door zijn hoogte en
beplanting.
De Stelling van Amsterdam, met meerdere forten en schootsvelden, loopt langs deze ringdijk, direct ten noorden van dit
ensemble.
De A7 loopt naast de middenas van de Wijde Wormer en is
hier en daar beplant, maar vormt geen echte drager.
Het Noordhollandsch Kanaal vormt aan de oostzijde een
ruimtelijke drager voor incidentele bebouwing met bijbehorende beplanting (individueel en bij Watergang) en ten

noorden van Watergang een transparante bomenrij (zie ook
structuur Vaarten en kanalen).

De Zaan is van oudsher een zeer belangrijke ruimtelijke
drager voor de verstedelijking en de industriële ontwikkeling
van de Zaanstreek. De rivier ligt nu grotendeels in het stedelijk gebied en raakt pas voorbij de Prins Clausbrug aan dit
ensemble, maar dit levert dan ook direct een uniek landschap
op. Aan de oevers staat veel cultureel erfgoed.
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DYNAMIEK

AMBITIES EN ONTWIKKELPRINCIPES

Door de grote woningvraag in de Metropoolregio Amsterdam

De algemene ambitie is om ruimtelijke ontwikkelingen:

(MRA) is de afgelopen decennia de druk om in de regio te

•

bouwen groot geweest en de druk neemt nog steeds toe De
landschappelijke karakteristiek kan daardoor onder druk

van de landschappelijke karakteristiek
•

komen te staan. In en aan de linten als Landsmeer en
Oostzaan vindt verdichting en (waar bedrijven verdwijnen)

bij te laten dragen aan het zichtbaar en herkenbaar houden
bij te laten dragen aan het versterken van (de beleving van)
openheid en

•

helder te positioneren ten opzichte van de ruimtelijke dragers.

uitbreiding met woningen plaats.
In de Wijde Wormer heeft Neck zich ontwikkeld als kern.

Onderstaande ambities en de bijbehorende ontwikkelprincipes

Hier vindt aan de linten uitbreiding van bedrijvigheid plaats

zijn vertrekpunt bij het streven naar ruimtelijke kwaliteit.

en er zijn sportvoorzieningen gebouwd. Ook op de provinciale
en snelwegen neemt de drukte toe. Momenteel wordt de
MIRT-verkenning voor corridor Amsterdam-Hoorn uitgevoerd.
De recreatieve druk op dit (rustige) landschap wordt steeds
groter door recreanten uit met name Amsterdam. De linten
zijn belangrijke routes voor recreanten die bijvoorbeeld het

1.

Ilperveld, Wormer- en Jisperveld bezoeken om te fietsen,
varen of te wandelen. Ook het Twiske wordt intensief

Het veenlandschap heeft een open en opvallend waterrijk karakter en heeft een grillig
verkavelingspatroon

gebruikt.
De historische ontginningsstructuren zijn nog goed
In onder andere het Ilperveld is de waterkwaliteit slecht,

leesbaar in het veenlandschap. Deze zijn de basis

waardoor de natuurwaarden sterk onder druk staan. Er zijn

geweest voor de ontwikkeling van dit gebied. Een grote

in het gebied meerdere slecht afgewerkte vuilstortplaatsen en

mate van openheid is een van de karakteristieken van

er bevinden zich in de waterlopen grote hoeveelheden bag-

het veenpolderlandschap. Alleen door de linten in het

gerspecie. Deze knelpunten worden nu aangepakt en het

veen wordt de open ruimte opgedeeld. De relatief grote

opschot (moerasbos) wordt gekapt, deels om het open karak-

hoeveelheid water onderscheidt dit veengebied van

ter van het landschap te bewaren en het geschikt te houden

andere veenpolderlandschappen.

voor weidevogels.
De oxidatie van het veen en daarmee de maaivelddaling
vormt nog altijd een groot probleem in het gebied. Om oxidatie tegen te gaan, moet het waterpeil in het veen hoog zijn.
Dit verhoudt zich echter slecht met de(melk)veehouderijen in
het gebied, die een grotere ontwateringsdiepte verlangen. De
inpassing van de schaalvergroting en verdergaande mechanisatie van de agrarische sector is een belangrijke opgave in dit
kwetsbare landschap. Verder verruigt een deel van het veengebied, wat invloed heeft op het open beeld van het landschap. Een (beheer)strategie voor behoud van het veen op
lange termijn is noodzakelijk. Er zijn experimenten met
alternatieve teelten zoals veenmos en cranberries.
Het ensemble ligt in het voormalig Nationaal Landschap
Laag Holland en is beschermd als Bufferzone. Grote delen van

Waterrijk landschap
met afwisselende
verkavelingspatronen

het veengebied zijn Natura 2000-gebied en behoren tot het
Natuurnetwerk Nederland (NNN) en zijn weidevogelleefgebied. Vanwege de continue bewoningsgeschiedenis is het

Ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij:

zuidoostelijk deel van ensemble Wormerland een provinciaal
archeologisch waardevol gebied. Het geheel is, buiten de
droogmakerijen en het Twiske, ook aardkundig waardevol

•

het intact houden van veenverkavelingsstructuur,

gebied. Aan de noordwestzijde en aan de oostzijde liggen

slotenpatronen en oevers.

stiltegebieden.

> Respecteer de maat en richting van het historisch

Direct ten noorden van het ensemble ligt de Stelling van

kavel- en slotenpatroon in het gebied.

Amsterdam. De schootsvelden liggen deels in dit ensemble.

> Laat profielen van sloten (of waterlopen), kaden of

Deze beschermingsregimes beperken de mogelijkheden voor

oevers intact en respecteer het (onregelmatige) karakter

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

van de verschillende waterlopen.
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Zicht op het open landschap vanaf verbindingsweg A7-A8
(stadsrand Zaanstad)
Behoud het slotenpatroon, voeg geen
eilanden samen. Behoud de doorzichten
vanaf het lint over de verkavelingssloten.

> Vergroot de beleefbaarheid van het (open) waterlandschap op meer
en aantrekkelijke plekken (kans).

•

het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen binnen

recreatieve routes (kans).

de ontginningsstructuur.

> Neem de logische ordening, richting en structuur van
het landschap als uitgangspunt. Bebouwing concentreert zich in de linten, maar waar mogelijk wordt ook
het doorzicht naar het landschap beschermd.
•

> Benut landschappelijke overgangen zoals dijken en randen voor

2. De droogmakerijen hebben een regelmatige
polderverkaveling en zijn herkenbaar in het
veen

het behouden van het open karakter van het veen-

De Wijde Wormer is met zijn verkavelingsstructuur en

landschap en het voorkomen van opgaande

dubbele polder-as een typische 17e-eeuwse polder. De

begroeiing.

droogmakerij heeft door zijn openheid lange verge-

> Behoud het open karakter van de historische veenpol-

zichten langs de polderassen. Ook de Schaalsmeerpolder

derverkaveling. Voorkom verruiging van het veen en

en de Enge Wormer hebben een heldere polderstructuur

herstel de openheid waar mogelijk.

en een grote openheid.
Droogmakerijen in het
veenpolderlandschap

Behoud het karakter van
de veenpolderverkaveling

Voorkom verruiging van
het veen

> Behoud de visuele relatie tussen de landschappen aan
beide zijden van het Noord-Hollandsch Kanaal. Wees
terughoudend met het toevoegen van nieuwe bebouwing
en beplanting langs het kanaal.
•

het vergroten van de beleefbaarheid van het landschap.

Ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij:
•

het herkenbaar houden van de randen en de orthogo-

> Zorg dat de waterstructuur compleet en (grotendeels)

nale structuur van de droogmakerijen.

bevaarbaar blijft.

> Beperk in de Wijde Wormer eventuele bebouwing tot de

> Maak een zorgvuldige afweging tussen de verbetering

linten. Houd bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen aan

van de ontsluiting van (deel)gebieden en het intact

de linten ruim afstand tot de snelweg en tot de polder-

houden van de historische verkaveling en vaarverbin-

rand, zodat lintbebouwing en polderrand/snelweg ruim-

dingen.

telijk gescheiden en herkenbaar blijven.

> Behoud vanaf de A8 en A7 het zicht op het landschap. Versterk vanaf
deze wegen de beleving van de landschappelijke overgangen tussen
veenpolder en droogmakerijen (kans).

> Zorg dat er in de Wijde Wormer ruimte blijft tussen de
ringdijk en de bebouwing aan de linten. Voeg geen
opgaande beplanting toe in deze open ruimte of langs de
dwarswegen en snelweginfrastructuur.
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•

het behouden van het karakter en de transparantie
van de linten.

> De linten zijn kleinschalig en gevarieerd. Pas nieuwbouw zorgvuldig in in het lint. Voorkom repetitie van
gelijkvormige bebouwing.
> Positioneer nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bij
Openheid tussen het polderlint in
de Wijde Wormer en de ringdijk

voorkeur achter bestaande (erf)bebouwing, waardoor ze
niet ten koste gaan van de doorzichten vanuit het lint.
Zorg wel dat er voldoende ruimte openblijft tussen de
verschillende linten.

> Beperk de bebouwing in de kleinere droogmakerijen tot
de rand.

> Versterk de betekenis van de ringdijken als belangrijke doorgaande
landschappelijke en recreatieve structuren (kans).

Naar achteren uitbreiden
in plaats van opzij

3. De lange dorpslinten zijn karakteristiek
De drie langgerekte linten door het veen (Oostzaan,
Landsmeer/Den Ilp/Purmerland en Wormer/Jisp) en de

> Ontsluit kavels individueel en laat ze direct aansluiten

lange linten in de Wijde Wormer (Noorder- en Zuiderweg)

op het lint. Woonbuurten aan of achter het lint passen

zijn beeldbepalend.

hier niet bij.

Erven zijn direct en individueel
ontsloten aan het lint.

Geen woonbuurten aan het lint.

> Houd oog voor de transparantie van de linten bij
verdichting. De regelmatige doorzichten over ruime
tuinen en sloten en tussen bebouwing spelen daarbij een
belangrijke rol.

De langgerekte linten door het
veen zijn het meest beeldbepalend

Ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij:
•

het behouden van de directe relatie tussen het lint en
het water.

> Behoud het water in het lint, dit geldt zowel voor de
wegsloot als de dwarse sloten (haaks op de weg) met
doorzicht. Houd de beschoeiingen zo laag mogelijk. Geef
de oevers van de sloten bij voorkeur een groene uitstraling. Beperkt het aantal en de afmetingen van dammen

Openheid in het veenlint, doorzicht over sloten

en duikers.

Behoud de sloot langs de weg.

Het dempen van de sloot of aanpassingen aan het profiel van de
watergang zijn niet wenselijk.

Openheid in het Purmerlint, doorzicht tussen erven

Wormerland - Oostzaan | Provincie Noord-Holland | 12

4. Overige ontwikkelprincipes
De ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij:
•

het behouden en het zichtbaar/beleefbaar blijven van
de huidige verkavelingsstructuur (inclusief sloten)
bij (semi-)tijdelijke functies en opstellingen in het
landschap, zoals voor zonne-energie. Zorg voor een

ruime landschappelijke begrenzing van het terrein, die
aansluit op het bestaande omringende landschap;
vermijd hoge hekken in het landschap. Streef ernaar dat
de opstelling kwaliteit toevoegt aan het bestaande landschap.
•

het behouden van de vrije ruimte (molenbiotopen)
rond historische windmolens, in verband met de

windvang en de zichtbaarheid van de molens in het
landschap (zie aanvullende informatie voor de molenbiotoop).

