
DNA 
van de Landschappen 
van Noord Holland



Veenpolderlandschap Vechtplassen



Vechtplassen

 >

Plas dras landschap op een hellend vlak



Om verdroging tegen te gaan worden nieuwe ontwikkelingen gekoppeld aan meer water. Door afwisseling van bosjes, watergangen en weilanden ontstaat een aan-

trekkelijk verblijfslandschap met waterwonen, waterrecreatie en waternatuur. Van oost naar west (van laag naar hoog) ontstaat een rijke gradiënt van water en bos. 

De zuivere kwel maakt het water weer geschikt om op grote schaal vis te kweken, waarmee een oude identiteit nieuw leven wordt ingeblazen.

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioenVechtplassen



EilandspolderVeenpolderlandschap



Een eiland van woest waterland omringd door hechte dorpenEilandspolder



Eilandspolder

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

De dorpen kunnen groeien, maar wel langzaam, compact en fijnkorrelig, zoals ze al eeuwen doen. Het water moet blijven zoals het is, maar het land kan wilder, 

ruiger, ontoegankelijker worden. Natuurontwikkeling en energieteelten kunnen hand in hand gaan. Op deze wijze wordt het romantisch contrast tussen de hechte 

veilige dorpen en het waterrijke ruige land vergroot. 



Veenpolderlandschap Plasjesland



Plasjesland Pittoreske dorpen omarmen sloten en plasjes



Plasjesland

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

Dorpen kunnen groeien verder groeien aan het watersysteem van plassen en waterlopen, mits daarbij respectvol wordt omgegaan met bestaande uitzichten. Zo 

ontstaat een inniger omhelzing tussen de dorpen en de plassen. Leefbaarheid blijft behouden en woonwijken worden voorkomen.



EilandenrijkVeenpolderlandschap



Eilandenrijk Dichtbebouwde lintdorpen drijven temidden duizend stille eilanden



Eilandenrijk

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

De dorpen krijgen een ‘tweede rang’ achterop de al bebouwde (vaak rommelige) eilanden, evenwijdig aan het hoofdlint. Met de nieuwe bebouwing achterop wordt 

een secundaire route ontwikkeld. Deze route is een alternatief (wandel-/fiets)pad voor de drukke dorpsweg. De tweede rang, met het nieuwe pad, vormt de ‘eerste 

rang’ naar het landschap. De achterkant van het dorp krijgt een voorkant, zonder het landschap verder te bezetten.



SlotenlandVeenpolderlandschap



Slotenland Sloten en dorpen gegroeid als nerven van een blad



Slotenland

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

Zicht op het landschap vanuit de dorpen is belangrijk in Slotenland: verdichten is geen optie. Sommige dorpen kunnen wel verder groeien aan hun nerf, nieuwe 

dorpen kunnen worden gesticht aan bestaande hoofdnerven. Alleen hoofdnerven die het zicht vanuit de bestaande dorpen niet belemmeren komen in aanmerking. 

De dorpen mogen alleen langzaam groeien: het tempo is al eeuwenlang traag. Slotenland groeit op ‘t oog onzichtbaar.



Assendelfter polderVeenpolderlandschap



Assendelfter polder Verdroogd veenland tussen vratige wijken



Assendelfter polder

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

Meer water in de nu ‘bleke’ Assendelfter polder zorgt voor aansluiting op de andere geliefde landschappen van het veenpolderlandschap. Een sterkere landschaps-

structuur met grotere toegankelijkheid en een hogere natuurwaarde kan meer weerstand bieden tegen de uitdijende suburbs.



Spaarnwoude
HaarlemmerliedeVeenpolderlandschap



Museumstuk van Hollandse meestersSpaarnwoude Haarlemmerliede

 >



Hollandse meesters schilderden dit landschap met spectaculaire wolkenpartijen. Idealiter is de lucht het enige dat in dit meesterlijke landschap verandert. In dit 

tussen stedelijke transformatiegebieden ingeklemde museumstuk waar de tijd lijkt te hebben stil gestaan is stilstand vooruitgang.

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioenSpaarnwoude Haarlemmerliede



AmusesDroogmakerijenlandschap



Technische voorproefjes met elk een eigen smaakAmuses



Amuses

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

Amuses mogen in hun omgeving worden gearticuleerd door hun ring sterk ruimtelijk aan te zetten of door zich qua inhoud duidelijk afwijkend te manifesteren ten 

opzichte van hun omgeving. De transformatie van afzonderlijke amuses is vrij, maar als ze zich ontwikkelen moeten ze in hun geheel veranderen. En omdat het 

maar kleine hapjes zijn bij voorkeur met een uitgesproken smaak.



BovenkerkerpolderDroogmakerijenlandschap



Bovenkerkerpolder Polder in stedelijke verdrukking zonder landschappelijke tegenkracht 



Bovenkerkerpolder

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

De Bovenkerkpolder krijgt meer kleur met eigentijdse landschapsontwikkeling die geïnspireerd is op de weelde aan de naastgelegen Amstel. Groene korrels met 

variabele inhoud groeien aan de landschappelijke dragers. Met een grotere eigenwaarde kan ze meer tegenwicht bieden aan de naastgelegen stadsontwikkelingen.



BeemsterDroogmakerijenlandschap



Gulden polder als lustwarandeBeemster



Beemster

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

De reputatie van de Beemster is onomstreden. Toch leeft de anekdote dat bezoekers, wanneer zij het werelderfgoed betreden, zich afvragen waar zij moeten kijken. 

De Beemster heeft geen openbare ruimte op de verkeerswegen na. De gridlijnen die de Beemster maken kunnen drager zijn van een informeel netwerk van wandel-

paden in de tweede orde. Zo krijgt de de Beemster een nieuwe laag en wordt haar schoonheid toegankelijk.



HaarlemmermeerDroogmakerijenlandschap



Grote productiepolder zonder poespasHaarlemmermeer



Haarlemmermeer

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

De tijd heeft bewezen dat transformatie in de Haarlemmermeer onvermijdelijk is. Maar ondanks de grootschaligheid van de transformatie als geheel, zijn de mees-

ter ontwikkelingen te klein van schaal en te middelmatig voor deze grote polder. In plaats van de nieuwe ontwikkelingen alsmaar ‘aan te koeken’ aan bestaande 

vlekken waarmee de polder steeds meer restruimte wordt, kan meer grootschalig gespreid ontwikkeld worden, vanuit de lange lijnen als versterking van de polder-

structuur. Die wordt daardoor weer manifest als ruimtelijke drager en identiteitsbrenger van de Haarlemmermeer. 



NoordzeekanaalzoneDroogmakerijenlandschap



Grootstedelijk speelterrein in polder van dynamiek en contrastenNoordzeekanaalzone



Noordzeekanaalzone

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

Op het eerste gezicht conflicterende functies als natuur, recreatie, industrie en cultuurhistorie kunnen in de Noordzeekanaalzone met elkaar worden verweven. Cul-

tuurhistorie kan goed in intensieve recreatie worden opgenomen. Oude fabriekscomplexen, stellingforten, geniedijken, allemaal aanleidingen tot spel en avontuur. 

Natuur is meestal geen vriend van intensieve recreatie, teveel mensen, te weinig regelmaat, teveel herrie etc. Natuur vindt echter vaak buitenkansen temidden van 

industriële terreinen met hun uitgestrekte parkeervelden, vervuilde bodems en verboden-toegang. Tussen de huidige geïsoleerde eenheden kunnen onverwachte 

kruisbestuivingen ontstaan die ten goede komen aan alle partijen.



AalsmeerDroogmakerijenlandschap en veenpolder



Dorpse linten als rijgkoorden hechten patchwork van functies en landschappenAalsmeer



Aalsmeer

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

In Aalsmeer kunnen de bestaande linten naar hartelust groeien. Met het doorzetten van het ‘lintensysteem’ - kleinschalige dragers met woonhuizen dicht op de 

ontsluitingsweg en verborgen daarachter een utilitair landschap van kassen, kwekerijen, oude fabrieken, natuurplasjes, veldjes en zelfs scheepswerven - heeft deze 

regio een enorme ontwikkelingspotentie. De druk van ‘groot’ programma die op de streek ligt kan moeiteloos in nieuwe identiteitsvolle linten vormgegeven wor-

den. Bestaande linten kunnen transformeren en zich aanpassen aan de nieuwe behoeftes van de maatschappij. Leidend bij ontwikkeling is de slagorde van grote 

korrels achter kleine korrels, ontsloten vanaf hetzelfde lint. 



PurmerDroogmakerijenlandschap



Happen uit een hele polderPurmer



Purmer

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

De Purmer kan doorgroeien als groene woon- en recreatiepolder. Maar het huidige harde onderscheid tussen bebouwd, bebost en open veld dat de polder nu in 

3 driestukken uiteen laat vallen moet verdwijnen. Met nieuwe landgoederen en andere groene korrels aan de twee ontginningslijnen als dragers van ontwikkeling 

ontstaat een stevige totaalstructuur. De droogmakerij wordt weer één landschap waarin natuur, wonen, recreatie en agrarisch land een gemengd geheel vormen. 



Wijde WormerDroogmakerijenlandschap



Wijde Wormer Een ondernemende polder met oog voor de toekomst



Wijde Wormer

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

In de Wijde Wormer is plek voor nieuwe korrels aan bestaande linten. Ontwikkelen aan de snelweg is geen optie, de snelweg moet geen drager worden, maar een 

passant blijven. De Wijde Wormer is een ondernemende polder die toekomstgerichte initiatieven laat zien: uit de invulling van nieuwe erven mag een pioniersgeest 

blijken - stoer nuchter en stevig.



SchermerDroogmakerijenlandschap



Boerenpolder met nuchtere schoonheidSchermer



Schermer

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

In de Schermer is op steenworp afstand van stedelijk gebied ruimte voor landelijk wonen en werken op z’n Schermers: boers. Nieuwe erven en transformatie van 

bestaande erven langs de hoofdstructuur van de Schermer maken deze krachtiger. Elke ontwikkeling gaat gepaard met aanleg cq herstel van het typisch Schermers 

carré-erf: met dubbele waterring en groene omlijsting op een zacht bollend kussen.



De Het HorstermeerDroogmakerijenlandschap



De Het Horstermeer Kampioen gedaanteverwisselen in Hollands waterspel 



De Het Horstermeer

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

De Horstermeer-polder ligt als laagste punt van de omgeving midden in een plassengebied aan de rand van de Heuvelrug. Het droogmalen is een kostbare aange-

legenheid; de noodzaak van het voorzien in voldoende agrarische grond verdwenen. Als de polder grotendeels onder water wordt gezet wordt het ‘lek’ in het wa-

tersysteem gedicht. De Horstermeer wordt weer Het Horstermeer. De omwisseling van land en water, een gedaanteverandering  die de polder in de geschiedenis al 

vele malen onderging.



polder Het KoegrasAandijkingenlandschap



Lelijk eendje in de polderfamilie groeit uit tot...polder Het Koegras

 >



N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioenpolder Het Koegras

Nieuwe groene massa’s met uiteenlopend programma worden in een ruimtelijk complexe structuur afgewisseld met bestaande bontgekleurde open bollenruimtes. 

Er onstaat een moderne binnenduinzoom, met een fantasievolle invulling binnen strakke lijnen. De Lustwarande van Den Helder.



Aandijkingenlandschap Zijpe- en Hazepolder



Vijf lange lijnen met een eigen identiteitZijpe- en Hazepolder



Zijpe- en Hazepolder

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

De lijnen van de Zijpe- en Hazepolder kunnen verder groeien in hun specifieke identiteit: creatieve kustrecreatie langs de duinenlijn, vitale boerenbedrijven en agri-

business langs de boerenlandlijn, watergebonden functies langs de kanaallijn, boerenbedrijven en agritoerisme langs de boslijn en een herleving van het rijke woon-

verleden met nieuwe buitenplaatsen langs de tuinenlijn. De lijnen zijn een magneet voor ontwikkeling: de velden tussen de lijnen blijven ruimtelijk leeg. Alleen op 

de kruispunten de (nieuwe) dorpen.



Anna PaulownapolderAandijkingenlandschap



Polder vol kleurige kamers met een bont behangAnna Paulownapolder



Anna Paulownapolder

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

In de Anna Paulownapolder is het feest: hier kunnen mensen hun dromen waarmaken. Zonder behoudplicht van waardevol erfgoed of dwingende esthetische 

bouwstijlen mogen de lijnen van de polder met grote vrijheid verder worden ‘behangen’. Langs de rechte wegen wat groter en stoerder, langs de waterlopen wat 

kleiner en lieflijker. De lijnen maken de ‘kamers’. De veelkleurigheid van percelen en lijnen is de kracht van de polder. 



Texel strand- en zeepoldersAandijkingenlandschap



Noordzee-land ontmoet Waddenzee-landTexel strand- en zeepolders



Texel -strand- en zeepolders-

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

In de strandpolder kunnen oude kreken duidelijker worden gearticuleerd, door ze bijvoorbeeld te koppelen aan natuurontwikkeling. Met de inzet van lage hagen 

langs de ontworpen polderstructuur kan het contrast met de natuurlijke kreken worden versterkt, terwijl de uitgestrekte openheid wordt behouden. De zeepolders 

zijn kleiner van schaal en ruimtelijk intiemer dan de strandpolders. Dat kan worden benadrukt door wegen aan te zetten met bomen en hoge hagen. Zo wordt het 

onderscheid tussen strand- en zeepolders helderder.



WieringerwaardAandijkingenlandschap



Ooit de eerste en de beste in allure en landWieringerwaard



Wieringerwaard

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

Het hoofdlint van Wieringerwaard kan worden verrijkt met (collectieve)landgoederen en burgerhuizen van allure. Haar oude status als ‘state of gthe art-polder’ met  

buitenplaatsen kan worden hervonden. Een sterk onderscheid tussen een gracieus hoofdlint en een zijlint van losse boerderijen herstelt de historische identiteit van 

de Wieringerwaard op een moderne manier.



WieringermeerAandijkingenlandschap



Nette moderne polder met wild verleden en ruige toekomstWieringermeer



Wieringermeer

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

De polder leent zich voor grootschalige transformaties en functies die veel ruimte vragen. Veel mag in de Wieringenmeer, zolang het groot is en onderdeel utmaakt 

van de totaalstructuur. Een extra laag in de nog ‘tijdsondiepe’ polder’ zou kunnen zijn de transparante ‘reconstructie’ van het stokoude verloren landschap van 

kreken en wilde natuur met nederzettingen uit de Steentijd. Er zou een prachtig contrast kunnen ontstaan tussen de organische vormentaal uit de tijd van voor de 

Westfriese Omringdijk en het modernistische, rationele polderontwerp.



WieringenKeileemlandschap



Voormalig Waddeneiland aan wal geketendWieringen



Wieringen

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

Wieringen droomt ervan ooit weer eiland te worden. Het eiland kan zich vast opmaken voor deze transformatie door zich uitbundiger uit te dossen met zijn unieke 

landschapselementen, zoals de rijke groene hagen langs kleine wegen en tuinwallen. Mocht het grote water dan voorlopig toch niet komen, dan heeft Wieringen 

zich in afwachting met kleine middelen toch als een (landschaps)eiland afgetekend.



Texel - Oude LandKeileemlandschap



Texel - Oude land Een hoge berg van 10.000 jaar wordingsgeschiedenis



Texel - Oude land

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

Het oude land van Texel wint met elke tuunwal en kolk aan schoonheid. De kleinschaligheid en de beslotenheid van het landschap zijn het waard gekoesterd te 

worden en hersteld waar verdwenen in de ruilverkavelingen.



CallantsoogKeileem- en aandijkingenlandschap



Voormalig eiland als oog in de vlakke poldersCallantsoog



Callantsoog

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

Binnen de contouren van het voormalige eiland mag Callantsoog verder ‘verwilderen en vergroenen’ met ruige weiden, rozenbosjes en vrijstaande villa’s en huisjes. 

De oude contouren van het eiland vormen dan de harde grens tussen vol en leeg. Zo tekent Callantsoog zich opnieuw af als eiland, een oog van romantische recre-

atie in een vlakte van agrarische productie. 



WestfrieslandOude zeekleilandschap



Gemeenschappelijke identiteit in particuliere eigenzinnigheidWestfriesland



West-Friesland

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

Oude kreken en verdronken dorpen van noordoost West-Friesland kunnen nieuwe structuurdragers zijn voor ecologie en ‘back to basic’ wonen. Op historische 

kaarten is te zien hoe het landschap ooit veel meer water droeg; meer water vergroot de aantrekkingskracht van het Westfriese landschap. Ontwikkelingen moeten 

Westfries gebeuren: een veelkeurigheid van particuliere initiatieven die een gemeenschappelijke richting opgaan.



HeuvelrugStuwwallenlandschap



Een heuvel van ruig bos met een kraag van kantwerk op de flankenHeuvelrug



Heuvelrug

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

Door verrommeld en verstedelijkte plekken te transformeren tot natuurlijke of cultuurlijke vormen van bos wordt de status van de Heuvelrug als enige echte bos in 

Noord-Holland versterkt. Door de oude Engen te herstellen en articuleren wordt haar kantwerken rand sterker leesbaar.



VeenrivierenlandVeenrivierenlandschap



Grote familie van romantische plezierrivieren Veenrivierenland



Veenrivierenland

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

Het contrast tussen de romantische groene veenrivieren en de agrarische open veenweidepolders kan worden versterkt door de rivieren te laten groeien in hun 

groene rijkdom. Nieuwe weelderige korrels langs Angstel, Gein Waver en Winkel maakt ze herkenbaar lid van de familie waar de Vecht vaandeldrager van is. De 

open polders worden een kloppend groen hart door de bestaande, doodlopende boerenlandwegen onderling te verbinden. Er ontstaat een netwerk van langzaam 

verkeerroutes, dat niet gehinderd wordt door auto’s.



IJsselmeerkustLandschap voormalige Zuiderzee



Een morsecode van plekken langs een onontdekte zoetwaterkustIJsselmeerkust



IJsselmeerkust

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

Langs de IJsselmeerkust is ruimte voor aanvullingen op de kilometers lange reeks kleinschalige watergebonden incidenten van wonen en recreatie. Daartussen ho-

ren grote leegten. Zo blijft de IJsselmeerkust tegenhanger van de massadrukte van de Noordzeestranden, maar worden haar kwaliteiten beter benut en vooral ont-

sloten.



DuinenJonge duinlandschap



Nette gevangen wildernisDuinen



Duinen

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

Laat de duinen verwilderen en laat de mens er zijn eigen paden banen. Weg met de asfaltpaden, maar dan ook met het prikkeldraad. Minder toegankelijk, maar 

meer opengesteld. Het natuurbesef van de mens groeit met de ervaring van de ongecontroleerdheid en de wildernis in de duinen. De Nederlandse Highlands.



ZeereepJonge duinlandschap



Kuststrook met badplaatsen in de dopZeereep



Zeereep

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

Door de zee het zand en het duinlandschap in de buitenruimte te integreren en specifieke eisen te stellen aan architectuur kunnen de badplaatsen in Noord-Hol-

land ‘omhoog in de markt’ en veel meer bijdragen aan de kustidentiteit.



BinnenduinrandStrandwallen en strandvlaktelandschap



Subtiel kantwerk tussen ruig duinlandschap en open agrarische vlakteBinnenduinrand

 >



De binnenduinrand is een lustwarande die vooral in Noord-Holland Noord nog verder kan groeien. Daar kan de agrarische kleuring met bollenvelden en boerenstol-

pen worden afgewisseld met nieuwe bossen met een variatie aan lommerrijke woonmilieus. Alles in een rijke kantwerkenstructuur. De strandvlakte blijft leeg; de 

bijzondere lichtval in de binnenduinrand behouden.

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioenBinnenduinrandBinnenduinrand



Harger- en PettemerpolderStrandwallen en strandvlaktelandschap



Leesbare geschiedenis in Hollandse haat-liefde verhouding met waterHarger- en Pettemerpolder



Harger- en Pettemerpolder

N.B. Dit beeld toont geen beleid maar laat enkel zien hoe, doordenkend vanuit het DNA van het landschap, toekomstige ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de bestaande identiteit.

visioen

In de Hargemer Pettemerpolder kan een binnenduinmilieu worden ontwikkeld dat direct aan zee ligt: zonder tusssenkomst van duinen van (nieuw) strand via een 

indrukwekkende superdijk naar (nieuwe) binenduinrand. De typische identiteit van het binnenduinrandse, die nu nog in dit strandwallenlandschap ontbreekt, kan 

ontstaan via natuuronwtikkelingsplannen: in de combinatie van ecologische inhoud met romantische vormen kan met water en groen een landschappelijk kantwerk 

worden geweven. 




