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Inleiding
De provincie Noord-Holland is ongelukkig met de
manier waarop kleine kernen zich de afgelopen
decennia hebben ontwikkeld en het verlies van kwaliteit dat daarmee gepaard ging. Het ‘bevriezen’ van
de kernen - het zoveel mogelijk tegenhouden van
ontwikkelingen - blijkt geen behoud van kwaliteit te
garanderen.
De provincie heeft ons gevraagd voor het nieuwe
streekplan te onderzoeken hoe kleine kernen zich op
een goede manier kunnen ontwikkelen en hoe provinciaal beleid in die richting kan sturen.
We hebben onderzoek gedaan zowel op de algemene schaal van alle dorpen van Noord-Holland Noord
als op de schaal van het individuele dorp, met
Grootschermer als testcase. Dit rapport, dat het
resultaat is van dat onderzoek, wil inzicht geven in de
mechanismen die de ontwikkeling van een kleine
kern bepalen, formuleert uitgangspunten die bruikbaar zijn bij ontwikkeling en geeft aanbevelingen voor
een kleine kernenbeleid. Op basis hiervan kan de
provincie samen met de gemeenten verder werken
aan concrete en operationele beleidsinstrumenten.
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Wat is een kleine kern?
Een kleine kern is een dorp. Een dorp is groter dan
een gehucht en kleiner dan een stad.
Een dorp is net als een gehucht een verzameling bij
elkaar staande woningen en erven op het platteland.
Maar een dorp heeft daarnaast altijd bijzondere voorzieningen, zoals een kerk, een begraafplaats, een
dorpshuis, een winkel, een school. Voorzieningen die
de verzameling huizen een aantrekkingskracht geven
waarmee een gemeenschap zich verbonden weet en
waardoor een sterker samenhangend geheel ontstaat. Een dorp heeft ‘kernkracht’, een gehucht niet.
Een stad heeft ook kernkracht maar op een veel grotere schaal. Een stad met een sterk centrum kan in
een zeer grote straal woonwijken samenbinden. Maar
door haar grote omvang heeft de stad geen relatie
meer met het omringende landschap. De grote kernkracht leidt zelfs tot compressie en hoge woningdichtheid. Het wonen is stedelijk. Een dorp daarentegen is een vorm van wonen op het platteland. Het
wonen is landelijk.
Een kleine kern is een landelijke nederzetting met
kernkracht.
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kern
1

het binnenste van iets
samenstelling
dorpskern, reactorkern, plattelandskern, groeikern

4

het voornaamste deel van een geheel
voorbeeld
+ zelfstandig naamwoord

de kern van een verhaal
hoofdzaak
+ bijvoeglijk naamwoord

de harde kern
de belangrijkste en vaste leden
+ voorzetsel

in de kern van de zaak
in wezen
tot de kern van een zaak doordringen
tot het wezenlijke

klein
1

van minder dan gemiddelde afmeting

3

gering in aantal of hoeveelheid

4

minder in waarde, aanzien, stand, grootsheid

6

bekrompen, kleingeestig

dorp
Van Dale:

1

plaats kleiner dan een stad en groter dan een gehucht
samenstelling
geboortedorp, villadorp, vakantiedorp, grensdorp, kerkdorp,
vissersdorp

plaats
6

stad, dorp
samenstelling
grensplaats, geboorteplaats, woonplaats, badplaats

gehucht
aantal bij elkaar staande huizen, woningen en erven op het
platteland

stad
1

grote plaats met samenhangende bebouwing, ingedeeld in
straten en
pleinen
voorbeeld
de glazen stad
het Westland als streek met veel glastuinbouw
de grote stad
als middelpunt van beschaving, handel enzovoort

4

gewoonlijk ommuurde plaats, waaraan in de Middeleeuwen
stadsrechten verleend zijn
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Waarom ontwikkelen?
Er is behoefte aan nieuwe woningen
De bevolking groeit en de bezettingsgraad per
woning daalt. In de komende tien jaar moeten er in
deze regio nog zo’n 40.000 woningen worden bijgebouwd.
Als de kernen op slot gezet worden en niet meer
kunnen ontwikkelen, zullen nieuwe woningen in een
(sub)urbane wijkvorm aan bestaande steden
gebouwd worden. Dit betekent een verdere verstedelijking van het landschap.
Bovendien neemt het aandeel van landelijke woningen relatief sterk af, waardoor de druk op de dorpen
zal stijgen.
Er is behoefte aan wonen in dorpen
De behoefte aan woningen in dorpen komt zowel
van de lokale bevolking als van mensen van buitenaf. De uitwisseling tussen stad en dorp is al eeuwenoud. Dorpelingen trekken naar de grote stad om zich
te ontplooien en stedelingen trekken zich terug in het
dorp op het land. Dorpelingen worden stedelingen en
stedelingen dorpelingen. Het gaat er niet om voor
dorpelingen of voor stedelingen te bouwen, maar om
te bouwen voor mensen die in een dorp willen
wonen.
Er is behoefte aan dorpse woningen
Er worden wel woonwijken aan dorpen gebouwd,
maar geen dorpse woningen.
Wie dorps woont wil geen huis met tuin en schutting
in een saaie straat in een wijk die de buitenwereld
volledig afweert. Wie dorps woont wil het platteland
aan zijn achtertuin; een moestuin en een boomgaard,
een paardenwei en een grote schuur. Bouwen in
woonwijken voorziet niet in die behoefte.
Er is een krappe markt dus de prijzen zijn hoog.
Mensen met veel geld kopen de authentieke dorpse
huizen op. Als dorpen niet meer mogen groeien,
neemt de druk almaar verder toe.
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ontwikkeling
1

groei, ontplooiing

2

het ontwerpen, uitdenken

4

het kundig zijn
voorbeeld
+ bijvoeglijk naamwoord

algemene ontwikkeling
kennis van de algemene aspecten van de beschaving

ontwikkelen
I

overgankelijk werkwoord
1

tot volle wasdom doen komen

2

geleidelijk vormen, doen ontstaan

II

wederkerend werkwoord
1

tot volle wasdom komen
geleidelijk ontstaan

verstedelijking
1

het krijgen van een stedelijk karakter
voorbeeld
+ zelfstandig naamwoord

Van Dale:

de verstedelijking van de totale bevolking
verhoudingsgewijze toename van stedelingen tegenover
die
van het platteland

woonwijk
1

stadsgedeelte dat in de eerste plaats voor bewoning
bestemd is

stedeling
1

stadbewoner

dorpeling
1

dorpsbewoner

7

8

9

Wat ontwikkelen?
Er is behoefte aan vrij gelegen landelijke woningen
Er zijn ook mensen die in het landelijk gebied willen
wonen, maar niet per se in een dorp. Omdat er nauwelijks aanbod van vrij gelegen landelijke woningen is,
richt die vraag zich ook op boerderijen en huizen in
dorpen. Dit maakt de schaarste nog groter en drijft de
prijzen verder op.
Gevraagd: een evenwichtig aanbod
De behoefte aan landelijk wonen moet vertaald worden in een evenwichtig aanbod van alle landelijke
woonvormen, waarin zowel de lokale bevolking als
mensen van buiten zich een plek kunnen verwerven.
Er moeten dorpse woningen en vrije landelijke woningen worden gebouwd. Daarnaast kunnen nieuwe
gehuchten en dorpen worden gesticht voor mensen
die in een leefgemeenschap op het land willen wonen
maar niet per se in een bestaand dorp.
Nodig: Landschapsontwikkeling
Vanuit het landschap gezien is er ruimte voor nieuwe
woningen.
De kleine kernen, de gehuchten en de boerenlinten
met losse woningen ontlenen hun identiteit aan het
landschap en geven omgekeerd het landschap ook
identiteit. Landelijk bouwen is bouwen aan het landschap.
In het landelijk gebied ligt geen verstedelijkingsopgave
maar een ontwikkelingsopgave.
De ontwikkeling van kleine kernen is landschapsarchitectuur.

10

11

Landelijk wonen

waterstructuur Schermer, Eilandspolder, Beemster

landelijk wonen in dorpen

los landelijk wonen in boerderijen

alle landelijk wonen
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Woningaanbod in kleine kernen
Akersloot

Burgerbrug

Twisk

Koedijk

Volendam

Schagen

Nieuwe Niedorp

Schagerbrug

Stompetoren

Broek op Langedijk

Noord-Scharwoude

De Rijp

West-Grafdijk

De Woude

Heerhogowaard

De Rijp

Marken Binnen

Jisp

De Rijp

Vrij landelijk wonen

Vrij landelijk wonen langs de hoofdvaarten
in de Schermer nu

Schermer bouwen aan de hoofdvaarten
bebouwingstudie TU Delft
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Schermer bouwen aan de hoofdvaarten
bebouwingstudie TU Delft

Vrij landelijk wonen langs de hoofdvaarten
in de Schermer plus 20 jaar 1% groei

Schermer bouwen aan de hoofdvaarten
bebouwingstudie TU Delft

Schermer bouwen aan de hoofdvaarten
bebouwingstudie TU Delft
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Ontstaan en ontwikkeling
Drie ontstaansvormen:
geëvolueerde kernen
Veruit de meeste kleine kernen in Noord Holland
Noord zijn gegroeid. Het zijn linten van losse boerderijen die zijn verdicht met steeds meer vrijstaande
woningen en voorzieningen tot ze genoeg kernkracht
hadden om een dorp te zijn en een naam te krijgen.
Van deze evolutie zijn in de regio nog alle begin- en
tussenstadia te vinden. Sommige boerenlinten zijn op
weg een gehucht te worden, sommige gehuchten zijn
aan het uitgroeien tot dorp.
gestichte kernen
Er zijn ook dorpen die rond een voorziening zijn
gesticht, zoals de vissersdorpen aan de (voormalige)
kusten. Deze dorpen zijn bijvoorbeeld begonnen rond
een haven of een tolbrug en hadden dus van oorsprong kernkracht.
geplande kernen
Een aantal kleine dorpen in Noord-Holland Noord is
als kern gepland. Deze dorpen liggen middenin de
nieuwe droogmakerijen en zijn compleet met voorzieningen in korte tijd gebouwd. De dorpsstructuur is
ontworpen en kwam mede voort uit het landschapsontwerp van de polder. De kernkracht is op de tekentafel bedacht.

20

geëvolueerde kern

gestichte kern

geplande kern

21

Evolutie van linten

Wognum in 1823 - een lint van losse boerderijen

Westbeemster - tussenstadium

de Middenweg - beginstadium

Berkhout - eindstadium

Stompetoren - afgebroken

Wognum in 1913- tot een kleine kern geëvolueerd
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Ontstaan en ontwikkeling
De introductie van de woonwijk
In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn veel
dorpen rond hun kern uitgebreid met een nieuwbouwwijk, een concept dat kwam overgewaaid uit de
stedenbouw. Het verbod op de lintbebouwing heeft
ons behoed voor een ‘verlinting’ van het land, maar
heeft er ook toe geleid dat veel kleine kernen hebben
uitgebreid met een woonwijk. Bijna de helft van de
135.000 woningen in dorpen in Noord-Holland Noord
zijn in generieke ‘puisten’ aan de kern gebouwd.
Deze woonwijken zijn ruimtelijk in zichzelf gekeerd
en gaan geen relatie aan met hun omgeving. Ze verstoren zo de belangrijke wisselwerking van het dorp
met het omliggende landschap. Het bouwen in woonwijken is een stedelijke woonvorm die afbreuk doet
aan het landelijke karakter van de kern.
De ontwikkeling van kleine kernen is geen stedenbouw.
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Cultuurhistorische waarde
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De Cultuurhistorische Waardenkaart van Noord-Holland is
genadeloos in haar oordeel over de woonwijkjes waarmee
de verschillende kleine kernen sinds 1950 zijn uitgebreid:
waardeloos.
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Geleidelijke groei van kleine kernen

Een woonwijk is een breuk in
de geleidelijke groei van een
kleine kern.

Ransdorp 1825
28

Wat als geleidelijke groei zich
had kunnen doorzetten bij deze
kleine kernen.........

Ransdorp 1942
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Ontstaan en ontwikkeling
De stand van zaken
In Noord-Holland Noord leeft een derde van de
bevolking in een dorp.
Uit de leefbaarheidsonderzoeken van de provincie
Noord-Holland blijkt dat ook deze dorpsbewoners bijzonder aan het landelijke karakter van hun dorp
hechten en niet willen dat het verstedelijkt.
Voor de leefbaarheid van een kern is ontwikkeling
belangrijk, maar wel op een dorpse manier.
In Noord-Holland Noord zijn zo’n tachtig ‘kleine
puisten kernen’, dorpen met een woonwijk eraan.
Negentien dorpen zijn zo ingekapseld door woonwijken dat ze losgesneden zijn van hun landschap, de
‘kleine verstikte kernen’. 135 dorpen zijn nog verschoond gebleven van woonwijken, de ‘kleine cleane
kernen’. Met goed beleid kan hier dus nog veel kwaliteit gemaakt en behouden worden.
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kleine cleane kern

kleine puisten kern

kleine verstikte kern
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Locatie woonmilieus in Noord-Holland Noord

kleine cleane kernen

kleine puistenkernen

kleine verstikte kernen

stedelijke kernen

kleine puistenkernen kernen

alle kernen

stedelijke wijken

kleine puistenkernen wijken

alle wijken
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Aandeel woonmilieus in Noord-Holland Noord
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Ontwikkelen met behoud van identiteit
Kleine kernen hebben een eigen identiteit. Die identiteit maakt dat bewoners zich aan hun dorp hechten
en dat mensen zich bewust in een bepaald dorp willen vestigen. Bij de ontwikkeling van een kleine kern
is het behoud van identiteit uitgangspunt. Dat gaat
verder dan het behoud van de ruimtelijke verschijningsvorm. Een starre fixatie op het ruimtelijk beeld
holt de betekenis van het dorp uit. Een dorp als het
Drentse Orvelte is een ‘boerendorp’, maar zonder
boerenmores en zonder vrijheid; mooi als museum
maar niet van deze tijd. Een dorp is niet alleen een
ruimtelijk fenomeen in het landschap, het is ook een
leefgemeenschap waarin mensen wonen en werken.
Behoud van identiteit betekent ook behoud van het
dorp als vitale leefgemeenschap. Ruimtelijke verandering hoort daarbij. Het gaat erom bij verandering
het dorpse in het algemeen te behouden en tegelijk
ook het specifieke van elk dorp. Daarvoor is het
nodig om greep te krijgen op de kenmerken die de
identiteit van een dorp bepalen.
In hun identiteit hebben dorpen overeenkomsten met
elkaar, maar ook verschillen. Ontdekken waar
samenhang en verschil in optreden is de sleutel voor
de ontwikkeling van kleine kernen. Om te bouwen
aan een dorp moet antwoord gegeven worden op de
vragen: wat maakt een dorp tot een dorp en wat
maakt dit dorp tot dit dorp? Het antwoord op deze
vraag ligt op drie niveaus.
Het niveau van alle dorpen, het niveau van de dorpenfamilies en het niveau van het afzonderlijke dorp.
Voor een goed begrip van de identiteit van een dorp
is het nodig om alle drie de niveaus te beslaan.
Navolgend worden ze uiteengezet en wordt aangegeven op welke manier ze handvatten bieden bij ontwikkeling.
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Algemene identiteitskenmerken
Alle kleine kernen hebben een aantal kenmerken
gemeen die ze tot dorp maakt.
Doordat de kenmerken voor alle dorpen gelden, zijn
ze eenvoudig te vertalen naar controleerbaar provinciaal beleid voor alle kernen in de regio.
We hebben de algemene identiteitskenmerken gevat
in acht beleidsregels: het individuele huis, het eigen
land, ruggengraat, openbare ruimte, bebouwing op
ondergrond, verkeer, menging en kernkracht.
Met deze regels wordt voorkomen dat kleine kernen
hun dorpsheid verliezen bij ontwikkeling.
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Het individuele huis

Gebod:
ieder huis individueel onderscheiden

Verbod:
rijtjeshuizen, urban villa’s, 2in1kappers

Of het nu grote boerderijen zijn of kleine
vissershuisjes, alle woningen in kleine
kernen zijn altijd duidelijk individueel te
onderscheiden.
De meeste huizen zijn particulier eigendom. Er is veel eigen inbreng in de
woningen.
Vroeger liet iedereen zelf een huis bouwen. Het particulier opdrachtgeverschap is iets typisch dorps.
Repeterende rijtjes zijn niet dorps.
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dorps:

ondorps:
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Het eigen land

Gebod:
eigen stuk grond

Verbod:
appartementencomplexen, urban
villa’s, flats
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Alle woningen in een dorp zijn grondgebonden en hebben een eigen tuin, erf
of nog beter een stuk land.Een dorpse
tuin is altijd groter dan een tuin in een
nieuwbouwwijk. De eigen grond is altijd
omkaderd met een sloot, een hek of
een haag.
Boerderijen hebben vaak grote bomen
op het voorerf staan. Deze ‘groene voeten’ van alle huizen samen bepalen
vaak het groene beeld van een dorp.
Huizen zonder eigen grond zijn niet
dorps.

dorps:

ondorps:
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Ruggengraat

Gebod:
ruggengraat gericht
op landschappelijke basis

Verbod:
straatweefsels, bouwen in het wild
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Kleine kernen hebben een ruggengraat
waar ze langs of op gegroeid zijn. Op
deze ruggegraat zijn de woningen
georienteerd.
Het is een dijk, een brink, een terp, een
waterkruispunt, een doorgaande weg,
een rivier, een haven, een brug, een
kanaal. De ruggegraat komt voort uit de
landschappelijke structuur.
Dorpse straten hebben een landschappelijke basis .
Eindeloos aanbreien van straatweefsels
is niet dorps.
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Openbare ruimte

Gebod:
kiezen voor één hoofd ruimte
grote bomen

Verbod:
kijkgroen, buurtgroen, blokgroen
buffergroen,wijkgroen
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Kleine kernen hebben nauwelijks openbare ruimte. Er wordt zuinig omgesprongen met het land. Meestal is de ruggengraat van het dorp ook de belangrijkste openbare ruimte. In veel kleine
kernen is dat simpelweg de hoofdweg.
Soms is er een dorps-plein of een brink
rond de Kerk.
Het openbare buitenleven wordt geconcentreerd op deze ene plek en men is
‘veroordeeld’ tot het delen van de ruimte. Dit draagt bij aan het gemeenschapsgevoel, het collectief.
Openbaar groen, als het er al is, bestaat meestal uit bomen waarmee de
hoofdweg of het plein zijn aangezet.
Deze bomen hebben een groot effect
op het groene beeld van het dorp.
Het groene in het dorp wordt ook vaak
bepaald door de pariculiere tuinen en
de grote bomen op de erven van boerderijen.
De hedendaagse ‘irrigatie’ met plantsoentjes, parkjes en buffergroen is
ondorps.

dorps:

ondorps:
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Bouwen op ondergrond

Gebod:
bouwen op het landschap
met moderne technieken

Verbod:
zand erover
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De oude dorpen hebben altijd een relatie met het landschap. Ze vinden hun
oorsprong in tijden dat de techniek
beperkt was en bouwen niet overal kon.
Men was aangewezen op de goede en,
in natte streken, hoger gelegen gronden. Tegenwoordig maakt de techniek
bouwen overal mogelijk. Het natte land
wordt opgehoogd met een pakket
zand. Hiermee verdwijnen alle verschijnselen van het landschap. Er zijn
geen typische kenmerken meer die
bebouwing verbindt met het land. Alle
nieuwbouw heeft dezelfde zandbodem.
Voor een dorp is een belangrijk gegeven dat het een relatie heeft met de
ondergrond. Dat kan op een heel
moderne manier gebeuren. Juist de
techniek maakt het mogelijk te bouwen
op palen, op een hoge kelder, drijvend
op het water.
Rekening houden met de ondergrond
maakt dat bebouwing en landschap een
relatie met elkaar hebben en dat er verschil ontstaat. Natte gebieden krijgen
andere huizen en andere ontwikkelingsstrukturen dan droge gebieden.

zand erover
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Verkeersprofiel

Gebod:
klinkerwegen.

Verbod:
brede asfaltbanen met drempels
vrije fietspaden,
oversignalering, overinrichting.
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Kleine kernen hebben zich vaak
ontwikkeld langs een landweg. Op de
landwegen ging het landbouwverkeer,
het autoverkeer, de voetganger en de
fietser samen. Iedereen hield rekening
met elkaar. Veel van deze wegen zijn in
de loop der tijd verbreed en geasfalteerd om de doorstroming te bevorderen. De wegen werden drukker en
belangrijker en er werd harder gereden.
Veel hoofdwegen zijn heringericht met
een technisch verkeersprofiel. Stoep,
vrijliggend fietspad, rijbaan met drempels, versmalling met plantenbakken,
asverschuiving en heel veel signalering.
Zo’n verkeersprofiel maakt vaak direct
een einde aan het dorpse karakter van
de centrale openbare ruimte die de hofdweg was.
Verkeersveilig en dorps hoeven niet
tegenstrijdig te zijn. De moderne verkeerskunde (Monderman in Makkum
bv.) beweegt zich in de richting van het
juist bij elkaar brengen van lokale verkeersstromen. Goed ontworpen zorgt dit
voor meer veiligheid dan de illusie van
veiligheid door scheiding en oversignalering. Smalle klinkerprofielen zijn betere verkeersremmers dan brede asfaltbanen met drempels.
De automobilist moet zich te gast voelen in het dorp.
De oorspronkelijke profielen van de dorpen zijn daarvoor zeer effectief en passen helemaal in het dorpsbeeld.

dorps:

ondorps:
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Menging

Gebod:
blijven mengen

Verbod:
monoculturen
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Kleine kernen zijn bijzonder gemengd.
Woonhuizen, boerderijen, bedrijven,
voorzieningen, alles ligt door elkaar.
Grote boerenhoeven naast kleine arbeidershuisje, het cafe naast de kerk.
Deze vrijheid van mengen is typisch
voor een dorp.
Monotone wijken met alleen maar
gezinswoningen zijn ondorps, winkelcentra zijn ondorps, bedrijvenparken
zijn ondorps.

dorps:

ondorps:
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Kernkracht

Gebod:
meegroeien met nieuwe wensen,
bedrijvig houden van kern

Verbod:
uitplannen van functies
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Kleine kernen hebben kernkracht. Een
focuspunt met tijdsdiepte waardoor een
gemeenschap zich verbonden voelt met
de kern. De kernkracht begint met het
bord van de bebouwde kom, een kern
heeft een naam. De kracht van de kern
wordt zichtbaar met voorzieningen zoals
de kerk, de begraafplaats, het gemeentehuis, het café, de winkel, de school,
de bushalte(s). Deze kernkracht maakt
het verschil met een lint van boerderijen
en losse woningen, een gehucht of een
woonwijk.
Belangrijk is dat de kernkracht van een
dorp een betekenis blijft houden, daarvoor moet deze meegroeien in z’n tijd.
Het wisselen van functies in een kern is
een logisch gevolg van maatschappelijke veranderingen. Nieuwe functies
moeten een plek kunnen krijgen in de
kern en niet buiten de kern worden
gepland, langs de N-weg of in de
nieuwbouwwijk. Bestaande functies
moeten de kans krijgen zich aan te passen. Ook zullen een aantal functies verdwijnen omdat ze niet levensvatbaar
zijn. Kernkracht moet geen doel op zich
worden voor een dorp, het moet het
dorpse niet overschrijden.
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Familie identiteitskenmerken
Op basis van een aantal belangrijke vormende
aspecten tonen sommige dorpen verwantschap met
elkaar. Ze vormen een familie doordat ze een bepald hoofdkenmerk met andere dorpen delen. De familie-identiteitskenmerken zijn: oorsprong, land, water,
boer, burger en structuurdrager
• oorsprong
dorpen die gesticht zijn (bijvoorbeeld De Rijp), dorpen die geëvolueerd zijn uit een boerenlint (bijvoorbeeld Grootschermer) en dorpen die gepland zijn (bijvoorbeeld Middenmeer).
De oorsprong van een dorp bepaalt in belangrijke
mate de wijze van groei en daarmee ook de menging
en ritmiek van gebouwen.
• land
dorpen die een landschappelijke relatie hebben met
het (boeren)land (bijvoorbeeld Twisk)
• water
en dorpen die sterk gericht zijn op het water (bijvoorbeeld Broek in Waterland).
Deze landschappelijke relatie bepaalt sterk de sfeer
van een dorp.
• boer
dorpen waar boerderijen de belangrijkste dragers zijn
(bijvoorbeeld Grootschermer)
• burger
dorpen waar burgerhuizen het beeld bepalen (bijvorbeeld De Rijp).
De boer of burger heeft grote invloed op het type
woningen en de grootte, maar ook op de moraal van
het dorp ten opzichte van welstand en esthetiek en
verandering.
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• structuurdrager
dijkdorpen (bijvoorbeeld Grootschermer), brugdorpen
(bijvoorbeeld St. Maartensbrug), kruispuntdorpen (bijvoorbeeld Middenbeemster), wegdorpen (bijvoorbeld Twisk), ringdorpen (bijvoorbeeld Den Burg), vaartdorpen (bijvoorbeeld Anna Paulowna), havendorpen
(bijvoorbeeld De Rijp).
De structuurdrager bepaalt sterk de openbare ruimte
en de richting van groei.
Op basis van deze typering maken alle dorpen van
NHN onderdeel uit van meer families.
Dorpen versterken hun identiteit met herkenbare
familiebanden. Bovendien spelen in dorpen van
dezelfde familie vaak dezelfde opgaven. De wetenschap tot welke familie een dorp behoort, biedt de
mogelijkheid om van elkaars problemen en oplossingen te leren.
De grootte van een familie geeft ook inzicht in hoe
zeldzaam je bent als dorp.
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Familie boerenkorrel
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Familie burgerkorrel
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Familie landdorp
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Familie waterdorp
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Families oorsprong

Blauw : gesticht
Oranje : gepland
Groen : gegroeid
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Families structuurdrager

Lichtlauw:
Oranje:
Groen:
Donkerblauw:
Rood:
Paars:
Roze:
Zwart:

waterlijn
wegdorp
terp
haven
dijk
duin
zeereep
kruispunt
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Specifieke identiteitskenmerken
Er zijn factoren die in alle dorpen spelen, maar die in
ieder dorp andere kenmerken hebben. Deze kenmerken geven het dorp een eigen identiteit.
Het benutten van de specifieke kenmerken van een
dorp bij ontwikkeling leidt tot een (blijvende)variatie in
dorpsmilieus. Momenteel worden alle dorpen op een
zelfde wijze uitgebreid, met een wijkje van vrijstaande huizen, de witte schimmel. Dit lijkt te voldoen aan
een gemiddelde maatschappelijke vraag. Maar de
vraag is diverser dan het gemiddelde. Er is behoefte
aan dorpen met smalle straten waar het knus wonen
is maar ook aan dorpen waar veel groene ruimte is
en vrij uitzicht, aan dorpen met een keurige welstand
en dorpen met een rommelige blijheid. Die dorpen
zijn er.
Dorpen moeten hun eigen specifieke identiteit benutten bij ontwikkeling zodat er verschillende dorpse
woonmilieus aangeboden worden.
Zo blijft de variatie bestaan en kan zelfs vergroot
worden.
De drie belangrijkste factoren zijn: de relatie met het
omringende landschap, het karakter van de bebouwing en de inrichting van de open ruimte binnen het
dorp.
Deze factoren hebben per dorp andere kenmerken
die van belang zijn voor de identiteit.
Soms is de schuine ligging ten opzichte van het
omringende landschap belangrijk, soms de overweldigende aanwezigheid van het hoge duin.
Soms speelt de architectuur van de bebouwing een
belangrijke rol soms juist de plaatsing van de bebouwing.
Soms wordt de openbare ruimte door de smalle
straat bepaald en soms door het weelderige groen
van de tuinen.
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De kenmerken moeten op hun belang voor het specifieke van het huidige dorp en hun waarde voor
ontwikkeling worden beoordeeld. Daarvoor is een
invullijst met vragen opgesteld.
De vragen richten zich met name op het vinden van
een goede locatie voor ontwikkeling en een bij het
dorp horende bouwwijze.
Het is de bedoeling dat door het beantwoorden van
de vragen een beeld ontstaat waar de kracht van het
dorp in zit en in welke verschillende richtingen het
dorp zich van daaruit kan ontwikkelen. Het gaat niet
om het stellen van normen, maar om het aanbieden
van waarden. Dit genereert bruikbare ingrediënten
voor het ontwerpen van de uiteindelijke ontwikkelingsmodellen voor de kern.
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Vragenlijst specifieke dorpskenmerken

Het landschap
wat is de oorspronkelijke relatie van het dorp met het landschap?
(familie van oorsprong)
Is het dorp gepland?
Kan er gebouwd worden binnen het oorspronkelijke plan van het dorp?
Kan het plan worden uitgebreid?
Kan het oorspronkelijke plan worden vertaald naar deze tijd?
Is het dorp gesticht?
Rond welke voorziening is het dorp gesticht?
Kan hier nog verder aan gebouwd worden?
Kan die voorziening uitgebreid worden?
Is het dorp geëvolueerd?
Hoe ver is het dorp in zijn evolutie?
Hoe heeft het dorp zich ontwikkeld in de loop der tijd?
Wat waren de constanten in deze ontwikkeling?
Kan het dorp verder verdichten?
Kan het dorp verder groeien?
Binnen welke landschapseenheid valt het dorp?
Hoe was de landschappelijke situatie vroeger?
Is er een bepaalde manier van bouwen in deze eenheid?
Zijn er andere dorpen binnen de eenheid waarmee een landschappelijke of historische relatie is zodat samengewerkt kan worden?
Is er nog ruimte binnen de landschapseenheid om te bouwen?
Biedt het landschap bijzondere plekken die aanleiding kunnen zijn voor
uitbreiding?
Spelen er landschappelijke ontwikkelingen die aanleiding kunnen zijn
voor de uitbreiding van het dorp?
Welk patroon heeft het omringende landschap?
Is het landschapspatroon te herkennen in het dorp?
Zijn er patronen waarop kan worden aangehaakt bij ontwikkeling?
Hoe oriënteert het dorp zich op het patroon?
Is er vanuit het dorp zicht op het landschap.
Waar?
Is er tussen de bebouwing doorzicht?
Zijn er bijzondere panorama’s en vista’s?
Kan bij uitbreiding een vergelijkbaar zicht worden gemaakt?
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Vragenlijst specifieke dorpskenmerken

Is er vanuit de omgeving zicht op het dorp?
Is er een dorpssilhouet?
Zijn er kenmerkende objecten, beplantingen?
Ziet het dorp er van buitenaf groen uit of juist stenig?
Heeft het dorp een voorkant of een achterkant naar de omgeving?
Kan bebouwing ingezet worden om slechte dorpsranden te verbeteren?
Wat is de structuurdrager van het dorp?
Is er nog ruimte vrij aan de structuurdrager?
Kan er een tweede of derde rang aan de structuurdrager worden gekoppeld?
Kan de structuurdrager vergroot, verlengd of gespiegeld worden?
Is er ruimte om een nieuwe structuurdrager van vergelijkbare kwaliteit te maken?

De bebouwing
Wat is de oorspronkelijke vorm van het dorp?
Wat is het meest opvallende van de bebouwing?
Wat is het karakter van de bebouwing ?
Is de bebouwing monumentaal?
Kan deze monumentaliteit groeien bij ontwikkeling?
Is de bebouwing volgens een traditie?
Kan deze traditie worden doorgezet bij ontwikkeling?
Is de bebouwing uniek?
Kan ontwikkeling net zo uniek zijn?
Staat alles door elkaar?
Kan deze vrijheid bij ontwikkeling blijven bestaan?
Uit welke korrels (gebouwtypen) bestaat de dorpsbebouwing?
Wat is het meest opvallende aan de korrels?
Zijn bepaalde korrels dominant?
Is er een specifieke architectuur per korrel?
Hoe kunnen bestaande korrels toegepast worden bij nieuwe ontwikkeling?
Kunnen ze getransformeerd worden tot nieuwe korrels?
Hoe is de bijbehorende groene voet (tuin, erf, land, etc.) van de korrel?
Hoe zijn de groene voeten bepalend voor het dorpsbeeld?
Hoe kunnen deze groene voeten een rol spelen bij ontwikkeling?
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Vragenlijst specifieke kenmerken

Wat voor ‘wanden’ maken de korrels samen?
Hoe sluiten de korrels op elkaar aan?
Zijn de korrels gelijkmatig verdeeld?
Zijn er verschillende delen te onderscheiden?
Is er nog ruimte vrij tussen de korrels om te bebouwen?
Is er een bepaalde repetitie van korrels?
Welke voorzieningen zijn er in het dorp?
Is er een bepaalde korrel voor de voorzieningen?
Zijn er korrels die gebruikt worden voor verschillende functies?
Zouden er nieuwe korrels moeten worden ontwikkeld om nieuwe voorzieningen
in te kunnen huisvesten?

Openbare ruimte
Is de openbare ruimte beeldbepalend voor het dorp?
Wat is de belangrijke openbare ruimte van het dorp?
Zijn er meer van deze ruimten in het dorp te vinden?
Loopt de ruimte nog verder door buiten het dorp?
Kan deze openbare ruimte benut worden bij ontwikkeling?
Wie maken gebruik van de openbare ruimte?
Kan met ontwikkeling aangetakt worden op het bestaande gebruik van de
openbare ruimte?
Is de openbare ruimte stenig?
Is er een eenheid tussen materiaal van de bebouwing en materiaal van de
openbare ruimte?
Is het materiaalgebruik typerend of uniek?
Is water sfeerbepalend voor de openbare ruimte van het dorp?
Is het water van landschappelijke schaal?
Brengt het water boten en of bootjes in het dorp?
Kan bij ontwikkeling het water doorgetrokken, verbonden worden?
Zijn er nog vergelijkbare waters bij het dorp die benut kunnen worden bij
ontwikkeling?
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Vragenlijst specifieke kenmerken

Is groen sfeerbepalend voor de openbare ruimte?
Wordt het groene karakter gevormd
Wordt het groene karakter gevormd
Wordt het groene karakter gevormd
Hoe kan ontwikkeling bijdragen aan

door de openbare ruimte?
door de beplanting op erven en tuinen?
door de natuurlijke ligging?
dit groene karakter?

Zijn de overgangen tussen openbaar en privé sfeerbepalend voor het dorp?
Zijn er hagen, hekken?
Is er een type dat veel voorkomt?
Is het verkeer bepalend voor de openbare ruimte?
Is de inrichting van het wegprofiel landelijk?
Is het een verkeersprofiel?
Kan met een herinrichting de weg dorpser worden?
Kan ontwikkeling worden benut om druk verkeer te matigen?
Kan bij ontwikkeling een landelijk wegprofiel uitgangspunt zijn?

Zijn de specifieke kenmerken van het dorp uniek?
Wat is de kracht van het dorp?
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Nieuw Beleid Kleine Kernen Kookboek
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Kleine Kernen Kookboek
Nieuw beleid:
meer vrijheid met meer voorwaarden
Bij de ontwikkeling van kleine kernen spelen drie factoren een cruciale rol:
de snelheid van groei: kleine kernen moeten klein
blijven en rijk gemengd. Daarbij past geen hoog
dynamische expansie, maar alleen een langzame
groei. Op een dorp van honderd woningen zijn tien
nieuwe er al veel.
de wijze van groei: de ontwikkeling van kleine kernen is landschapsbouw. Dit stelt hoge eisen aan wat
en hoe er gebouwd wordt.
de locatie van groei: de locatie waar nieuwe woningen komen is van grote invloed op de hechte relatie
tussen kern en landschap. Voor elke kern is die
invloed afhankelijk van het type kern en de specifieke
gegroeide situatie. De locatiekeuze is dus maatwerk.
De huidige beleidsmiddelen van de provincie en
gemeenten zijn algemeen geldend voor alle nieuwe
bouwopgaven. Ze zijn niet specifiek op de ontwikkeling van kleine kernen gericht, maar vooral op de sturing van de ontwikkeling van grote woonwijken. In de
praktijk is er nauwelijks of geen ruimte voor de ontwikkeling van kleine kernen, en als er ruimte voor
ontwikkeling is wordt er geen richting aan gegeven.
Kort gezegd: er mag niks of alles. Beide leiden tot
verlies van dorpse kwaliteit.
Voor de ontwikkeling van kleine kernen is een instrumentarium nodig dat vrijheid schept Ûm te ontwikkelen en voorwaarden geeft hÛe te ontwikkelen.
We hebben de huidige beleidsmiddelen beoordeeld
op hun effect op de ontwikkeling van kleine kernen
en geven aanbevelingen om ze anders in te zetten.
We stellen nieuwe beleidsmiddelen voor om ontwikkeling te geleiden, een operationeel ‘Kookboek
Kleine Kernen’.
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Snelheid van groei
Huidig sturingsinstrument: hiërarchische
woningspreiding
De hiërarchische woningspreiding bepaalt dat de
bulk van de benodigde woningen voor de regio op
enkele stedelijke plekken wordt opgevangen en dat
in het landelijk gebied verder niet mag worden
gebouwd. Een paar dorpen worden aangewezen om
de groei van de eigen bevolking op te vangen, de
rest van de dorpen mag niet groeien.
Nadelige effecten
- De ene groep dorpen wordt stilgezet in de tijd, de
andere groep wordt te snel ontwikkeld om identiteitsvol te groeien. Dit beleid leidt tot de ‘verstedelijking’
van de dorpen. De Rijp is daar een voorbeeld van.
-Mensen kunnen niet zelf kiezen waar ze willen
wonen. De aanwas van de lokale bevolking van een
dorp wordt vaak gedwongen zich in een ander dorp
of in de stad te vestigen. Dit heeft een dramatisch
effect op de leefgemeenschap.
- In de ‘stilgezette dorpen’ rijzen de prijzen van
woningen vaak de pan uit omdat de huizen relatief
steeds schaarser worden.
- Het ‘gemusealiseerde’ karakter maakt het dorp
extra aantrekkelijk voor mensen van buitenaf,
waardoor de druk op het woningbestand extra toeneemt.
Alternatief: de 1%-norm
Om deze ruimtelijk en sociaal nadelige gevolgen te
voorkomen, moeten in elke kern nieuwe woningen
ontwikkeld kunnen worden. Zowel voor de eigen
bevolking als voor mensen van buitenaf die zich in
een dorp willen vestigen.
De ‘1%-norm’ die bij de provincie in ontwikkeling is,
biedt daarvoor een uitstekend vertrekpunt. Het voorziet in genoeg woningen en schept ruimtelijk gunstige
voorwaarden voor identiteitsvolle ontwikkeling.
Bovendien is het een voordeel dat de 1%-norm een
algemeen geldende regel is, waarmee het arbitraire
‘maatwerk’ van de hiërarchische woningspreiding
wordt voorkomen.
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Gunstige effecten
- opvang bevolkingsgroei en ruimte voor nieuwkomers
Jaarlijks groeit in de kleine kernen de eigen bevolking
gemiddeld 0,3%, terwijl de bezettingsgraad van
woningen gemiddeld 0,6 % daalt. Deze daling heeft
verscheidene oorzaken, waardoor het getal niet
direct te vertalen is in een evenredige stijging van de
woningbehoefte. Maar zelfs als we dat wel doen,
bedraagt de totale groei 0,9 %. Dit betekent dat kleine kernen met de 1%-norm in ieder geval de groei
van de eigen bevolking plus de maximale verlaging
van de woonbezetting kunnen opvangen, en daarbij
nog bescheiden ruimte bieden aan ‘immigranten’.
Bovendien zakt de bezettingsgraad steeds langzamer en neemt ook de eigen bevolkingsgroei af. Dit
biedt op langere termijn steeds meer ruimte voor
immigratie binnen de 1 %.
- ruimte voor duurzaam bouwen
Voor de meeste kleine kernen is er met de 1%-norm
geen gevaar dat ze de pan uit rijzen en het landschap verstikken. Percentuele groei geeft weliswaar
‘rente op rente’, maar de eerste decennia gedraagt
de groei zich lineair; pas na zeventig jaar is de
woningvoorraad verdubbeld en neemt de groei echt
steeds sneller toe.
Het langzame groeitempo maakt dat er zorgvuldig en
duurzaam gebouwd kan worden, er worden geen
woningen meer ‘uit de grond gestampt’.
- ruimte voor particulier of collectief opdrachtgeverschap
Het aantal woningen dat volgens de 1%-norm
gebouwd mag worden, is te klein om interessant te
zijn voor grote projectontwikkelaars en vraagt om
particulier of collectief opdrachtgeverschap, van oorsprong de manier van groeien van kleine kernen.
In de praktijk zitten er ook haken en ogen aan particulier opdrachtgeverschap. Het selecteren en aansturen van een architect en het controleren van de uit-
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voering van de bouw vergen veel tijd, inspanning en
geld. Veel particuliere opdrachtgevers kiezen daarom
voor een ‘cataloguswoning’ en dat is niet bevorderlijk
voor de identiteit van de kernen.
De provincie kan een stimulerende en begeleidende
rol spelen bij het particulier opdrachtgeverschap.
Allereerst door een platform van kennis en ervaring
te zijn met betrekking tot het proces. Daarnaast kan
de provincie aangeven welke identiteitskenmerken
sturend kunnen zijn bij het concrete ontwerp.
De provincie kan ook een rol spelen bij het ‘verbeteren’ van de cataloguswoning. Er zijn initiatieven die
pogen een middenweg te bieden tussen de kwaliteit
van de architect en het gemak van de catalogus. Het
project ‘licentie-architectuur’ van een groep architecten die werkt aan een ‘regiospecifieke catalogus’ is
daar een voorbeeld van. De provincie kan dergelijke
initiatieven ondersteunen en helpen ontwikkelen voor
de eigen regio.
De 1%-norm: jaarlijks bouwen of opsparen?
Belangrijk is dat bij de 1% -regeling wordt bepaald of
een kleine kern het percentage jaarlijks moet realiseren of mag opsparen.
Neem Grootschermer, een dorp met 135 woningen.
Volgens de 1%-norm mag daar 1,35 = afgerond 1
woning per jaar gebouwd worden. Na tien jaar zijn er
dan tien woningen gebouwd. Volgens de 1%-norm
mogen in tien jaar 10,5% = veertien woningen
gebouwd worden. Een kern zou dus percentages van
woningen moeten mogen ‘doorschuiven’ tot ze een
hele woning vormen. Het getal van 35 achter de
komma wordt niet naar beneden afgerond maar er
het volgende jaar bij opgeteld. Voor Grootschermer
levert dat een woning extra op na drie jaar, na zes
jaar, na acht jaar en na tien jaar. Zo worden 14
woningen in tien jaar gebouwd.
Concreet: percentages mogen worden opgespaard
tot een ‘heel’ getal wordt bereikt.
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De 1% norm: over welke woningvoorraad berekend?
Belangrijk is ook dat wordt bepaald over welke
woningvoorraad van het dorp de 1% wordt berekend.
Voor de Rijp betekent 1% over haar totale woningvoorraad van 1556 dat er elk jaar zestien woningen
gebouwd mogen worden. Zodoende zijn in de Rijp na
tien jaar meer woningen gebouwd (162) dan nu in
heel Grootschermer staan. Waar Grootschermer
zeventig jaar over mag doen, moet de Rijp in tien
jaar wegzetten. De kans is groot dat dit een nieuwe
puist oplevert. Maar erger is dat de Rijp weg groeit
van de andere Eilandspolder dorpen.
De oorzaak van de grote groei zit in de puist van De
Rijp. De oude kern met 500 woningen is van vergelijkbare grootte als de andere dorpen. De aanhangende woonwijk van 1000 legt het meeste gewicht in
de quotumschaal. Er is dus verschil in sturing
gewenst voor dorpen met puist en dorpen zonder
puist.
Bij de kleine cleane kernen kan de 1% zonder problemen aangroeien.
Bij de kleine puisten kernen zou de 1% moeten worden ingezet om de dorpse eenheid te herstellen.
Er zijn twee groeimogelijkheden:
Het 1%-quotum moet extra verdicht worden
Bij sterke groei kan verdichting van de kern bijdragen
aan een veranderende identiteit van klein naar groter
dorp.
Onnodig beslag op de ruimte wordt voorkomen. De
kleine puisten kernen groeien en verdichten tot
samenhangende middelgrote dorpen. Er ontstaat
daarmee op de langere termijn een onderscheid in
grotere dichte dorpen die een meer contrastrijke relatie met het landschap ontwikkelen en kleinere dorpen
die los blijven en meer landschap in zich hebben.
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Het 1%-quotum over de oude kern kan aangroeien en het 1%-quotum over de puist wordt aangewend om op een nabije locatie een nieuw dorp te
starten.
Cultuurhistorisch is dat legitiem, immers de puist was
al een aparte nederzetting, los van de oude kern.
Hiermee wordt kwantitatief handen en voeten gegeven aan een ‘nieuw dorpen beleid’. Er ontstaat een
nieuwe laag in het landschap. De nieuwe dorpen voldoen aan een moderne vraag naar nieuwe leefgemeenschappen.
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Prognoses percentuele en lineaire groei
aantal woningen = y aantal jaren groei = x groeipercentage = n woningvoorraad = w
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Grootschermer
groeit 1 %

De Rijp
groeit 1 %
over kern

Noordeinde
groeit 1 %

Grootschermer
equivalent lineair

De Rijp
equivalent lineair
over kern

Noordeinde
equivalent lineair

y = w(1+n/100) x

x = log(y/w) / log(1+n)

n = (y/w)1/x

Grootschermer
groeit 7 %

Grootschermer
groeit 2 %

Grootschermer
groeit 0,5 %

De Rijp
groeit 1 %
over puist en kern

De Rijp
equivalent lineair
over puist en kern

De Rijp
equivalent lineair
over kern
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Groeiprognoses met 1 %
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Wijze van groei
Huidige sturingsinstrumenten: rijksnota’s en planologische kerngetallen
Er is op dit moment eigenlijk geen beleid dat bepaalt
hoe er precies gebouwd moet worden. De rijksnota’s
voor de ruimtelijke ordening zijn het meest van
invloed. Het verbod op de lintbebouwing stamt uit de
tweede nota ruimtelijke ordening. Deze nota is allang
verjaard, maar toch wordt aan de vele linten van
Noord-Holland nog steeds niet in lintvorm gebouwd
maar in wijkvorm. Ook het bouwen in 35 woningen
per hectare van de vierde nota is niet meer van
kracht, maar het is nog steeds wel de geldende
norm.
‘Vormende’ invloed hebben ook de planologische
kerngetallen die onafhankelijk van wat er gebouwd
wordt dicteren hoeveel openbaar groen, stoep en
parkeerplaats, voor- en achtertuin en verkeersprofiel
er bij elke nieuwe woning hoort.
Nadelig effect
Het beleid leidt tot eenvormigheid.
Alternatief: Identiteitskenmerken
De identiteitskenmerken van kleine kernen geven
specifiek richting aan de ontwikkeling van dorpen.
De algemene identiteitskenmerken van de kleine
kern kunnen als norm voor het bouwen in alle dorpen
gelden. De provincie houdt hierin een traditioneel
toetsende taak.
De provincie fungeert als platform om gemeentes
van dezelfde familie met elkaar in contact te brengen
om zo informatie en vragen en oplossingen uit te
wisselen.
De gemeenten kunnen de specifieke identiteitskenmerken van hun kleine kernen onderzoeken door
middel van de invullijst. Hiermee kunnen zij de kenmerken selecteren die de kracht van de kern bepalen
en die bruikbaar zijn voor verdere ontwikkeling. De
provincie moet hierin een toetsende en vooral ondersteunende rol spelen.
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Locatie van groei
Het huidige beleidsinstrument: de rode contour
Het sterkste beleidsmiddel waarmee de provincie op
dit moment invloed uitoefent op de bouwopgave is
het vaststellen van rode contouren. De rode contour
geeft ‘de uiterste grens van verstedelijkingsmogelijkheden aan’ en moet de kernen klein en dorps houden.
Nadelige effecten
- De rode contour lokt verstedelijking uit. De contour
wordt vaak zo strak gelegd dat een gemeente meestal niet anders kan dan de weinige ontwikkelingsruimte in stedelijke dichtheid te bebouwen. .
- De rode contour is een ‘identiteitkiller’. Anticiperend
op de verstedelijking worden de ruimten die de contour voor ontwikkeling aangeeft vaak niet op de
karaktervolle plekken gepland. Een identiteitsvolle
groei van de kern wordt haast onmogelijk.
- De rode contour leidt niet tot dorps bouwen. De
contour stelt geen kwantitatieve of kwalitatieve eisen
aan wat er gebouwd mag worden. Er mag binnen de
contour namelijk zoveel als mogelijk gebouwd worden en in elke denkbare vorm.
De rode contour verhindert dat een dorp te groot
wordt. Die kwantitatieve taak wordt in het nieuwe
beleid efficiënt vervuld door de 1% norm. Het is daarom niet nodig om rode contouren te trekken.
Uitgaande van een identiteitsvolle ontwikkeling van
de kleine kern is het niet nodig om de grens te trekken waarbinnen gebouwd mag worden, maar om
gebieden te begrenzen waar bebouwing buiten moet
blijven.
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Alternatief: de gouden contour voor bijzondere
plekken
De studie van Grootschermer laat zien dat er plekken
zijn waar bebouwing hoe dan ook tot verlies van
kwaliteit leidt, zoals het buitendijkse landje aan het
Noordeinde in Grootschermer dat het dorp een
prachtige panorama geeft. De provincie en gemeenten kunnen voor dit soort ‘gouden plekken’ met een
gouden contour aangeven dat ze vrij van bebouwing
moeten blijven. Ook waardevolle bodemschatten of
cultuurhistorische zeldzaamheden kunnen voor een
gouden contour in aanmerking komen.
Alternatief: de roze contour om uitbreiding van
de puist te voorkomen
Om de puisten van kleine puistenkernen niet verder
te laten groeien kan om de puist zelf een contour
getrokken worden.
Het is belangrijk dat met nieuwe woningen verder
wordt gebouwd aan de karakteristiek van het dorp.
Een kern moet dus bij ontwikkeling juist op zoek
gaan naar karakteristieke plekken waar dorpstypisch
gebouwd kan worden.
Alternatief: het ‘landschapsterritorium’ van de
kernen bepalen
Dorp en landschap horen bij elkaar. Zo zijn de dorpen van de Eilandspolder gegroeid op de dijk rond
het Schermereiland en hebben zij een historische
relatie met het binnendijkse en buitendijkse land. Dit
is het land waarin zij ontstaan zijn en waaraan ze
hun specifieke vorm van bouwen mede hebben ontleend. Deze dorpen samen bepalen met hun herkenbare bebouwing in sterke mate het karakter van deze
landschapseenheid.
Het aanliggende land van de droogmakerij de
Schermer is op een heel andere manier bebouwd.
Het landschap stamt uit een andere tijd. Als
Grootschermer hier op haar eigen typische wijze zou
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bouwen, is dat een a-typische ontwikkeling binnen de
landschapseenheid die de Schermer is. Maar zou
Grootschermer hier op typisch Schermerse wijze
bouwen, dan is dat een merkwaardige breuk in haar
eigen ontwikkeling. Grootschermer moet daarom niet
in de Schermer bouwen.
Een kern moet zich, kortom, ontwikkelen binnen het
eigen ‘landschapsterritorium’. Bouwen binnen het territorium van een kern bestendigt de historische relatie tussen bebouwing en landschap en handhaaft en
versterkt het onderscheid tussen de verschillende
dorpenlandschappen.
De provincie is de aangewezen partij om met haar
overzicht en brede kennis van de regio de verschillende landschapseenheden te onderscheiden en de
territoria van de kernen aan te geven.
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Rode contour

Het trekken van een strakke rode contour rond de
kern maakt dat een dorp niet anders kan dan de
open ruimtes binnen de begrenzing te bebouwen.
Een rode contour bestemt daarmee in feite precies
de toekomstige bouwlocaties en laat geen keuzevrijheid in de tijd.
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Voor Grootschermer betekent dit dat er op het Pilkesterrein, een voormalig bedrijfsterreintje in de oksel
tussen de dijken een ruimte ontstaat voor 35 woningen en dat er voor de rest nog via inbreiding 35
woningen gebouwd kunnen worden. Het totaal bouwt
niet verder aan de kracht van het dorp.

70 woningen
85

Gouden contour
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Landschapseenheden
De landschapseenheid van het oude land rond de Eilandspolder valt uiteen in het beleidsgebied
van drie gemeenten: de gemeente Schermer, gemeente Wester-Koggenland en gemeente GraftDe Rijp. De opdeling van landschapseenheden onder meerdere gemeenten komt veel voor, De
polder Wogmeer valt onder gemeente Obdam en gemeente Wester-Koggenland, de
Alkmaardermeer valt onder de gemeente Uitgeest en de gemeente Akersloot, de Purmer valt
onder gemeente Purmerend, gemeente Edam-Volendam en gemeente Waterland. Deze gespletenheid van landschapseenheden laat ruimtelijk zijn sporen na.
De Purmer is daarvan het sterkste voorbeeld. De vorm van ontwikkelingen zijn hier bepaald door
de beleidsgrenzen. Het bos ligt niet op een logische lokatie vanuit het landschap gezien,
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Gemeentegrenzen
maar langs de gemeentegrens. In de Purmer wordt niet verder gebouwd aan de structuur van
de hoofdlinten van de polder, voor de gemeente Purmerend is het hoofdlint de stadsgrens en
dus stadsrandzone. Hierdoor is de Purmer als landschapseenheid versnipperd. Ontwikkelingen
hadden in de Purmer ook plaats kunnen vinden met behoud van de eenheid. De uitbreiding van
Purmerend had hiermee zelfs meer structuur en identiteit gekregen. De drie gemeenten hadden
samen beleid moeten maken.
Als de grens van een gemeente door meerdere landschapseenheden loopt, moet de gemeente
bij ontwikkeling de verschillende territoria respecteren en ontwikkelingen afstemmen op de landschapseenheden.
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Kleine puisten kernen

12

roze contour om nieuwbouwwijk
comprimeren,verdichten
ontwikkelen langs structuurdrager
verder bouwen aan kracht van het dorp

65

34

Structuurdrager van het dorp is de haven achter de dijk met de dichte
bebouwing erlangs(1). De kracht van het dorp is de letterlijk achter elkaar
liggende coulissen van bebouwingslijnen met doorzichten(2).
Nieuwe bebouwing ontstaat nu op de grens van de nieuwbouwwijk en het
water(3). Dit geeft aanzet tot verder bouwen aan de puist, in een weide
spreiding waarbij wordt geprofiteerd van de ligging aan het water. Grote
kavels met villa’s op landtongetjes in het water levert een echt ‘ontwikkelaarsplan’ op, maar versterkt niet de Rijpse identiteit(4).
De weid gespreide bouwwijze van de nieuwbouwwijk(5) wordt gestopt met
een roze contour(6). Het dorp moet comprimeren en verder bouwen aan de
oorspronkelijke kern.
Nieuwe bebouwing kan verder bouwen aan de structuurdrager door nieuwe
dichte bebouwingslijnen langs het water achter de bestaande lijnen te
ontwikkelen(7). Hoge dichtheid binnen de lijnen met openheid van het
water ertussen. Er worden zo nieuwe coulissen gebouwd met doorzichten
naar de bestaande(8).
Nieuwbouw versterkt de kracht van het dorp.
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Zonering
Samenhang in ontwikkeling op de lange termijn
Gemeente en bevolking moeten zelf kunnen kiezen
op welke manier ze hun kern willen ontwikkelen. De
groeimodellen van Grootschermer laten zien dat in
veel richtingen een identiteitsvolle ontwikkeling
mogelijk is. Of een ontwikkeling bijdraagt aan de
identiteit hangt af van de manier waarop er gebouwd
wordt. Iedere richting vraagt om een specifieke vorm
van bouwen.
Doordat de kern langzaam groeit is het nodig om
voor langere tijd een gemeenschappelijke richting uit
te zetten die bovendien controleerbaar is door de
provincie. Behoefte is aan een beleidsmiddel dat de
locatie van bouwen koppelt aan een wijze van bouwen. Het middel hiervoor is zonering.
Op basis van de onderzochte identiteitskenmerken
bepalen gemeentes zones rond de kern waar mogelijkheden liggen om identiteitsvol te bouwen. Voor
elke zone geven ze de specifieke manier van ontwikkelen aan en de voorwaarden die gelden bij het bouwen. Met zonering worden dus geen concrete bouwlocaties bepaald, maar worden de bouwpotenties van
een dorp op de lange termijn in kaart gebracht.
Gemeente en provincie bepalen samen welke
zones tot ontwikkeling worden gebracht en in welk
tijdsbestek.
De provincie kan ondersteuning bieden bij de bepaling van de zones en heeft vervolgens een controlerende taak bij de invulling ervan op de lange termijn.
De zones van alle dorpen worden door de provincie
vastgelegd in een zoneringskaart van de regio.
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Conclusie
Het Kookboek Kleine Kernen - de groene contour
De 1%-norm, de algemene -, familie -, en specifieke
identiteitskenmerken, de gouden en roze contouren,
het territorium en de zonering richten zich elk afzonderlijk op de sturing van een apart aspect van ontwikkeling. Dit maakt de sturingsmiddelen helder inzetbaar en individueel controleerbaar.
De 1%-norm, de algemene identiteitskenmerken en
de roze contour vormen het minimumbeleid om te
sturen op een dorpse groei van de kernen.
De familiekenmerken en de specifieke identiteitskenmerken sturen op een identiteitsvolle groei van de
kernen.
De gouden contour en het landschapsterritorium sturen op landschappelijk waardevolle groei.
Het beleid is compleet wanneer alle sturingsmiddelen
samen als ontwikkelingsinstrumentarium worden
ingezet. Wat het ene middel vrij laat wordt, door het
andere middel afgedekt en gestuurd.
Eenmaal opgesteld kan het beleid voor een zeer
lange tijd gelden. Het geeft voldoende ruimte om veranderingen in de tijd op te nemen.
De ingrediënten samen vormen bruikbare recepten
die ruimte laten voor eigen inbreng - een ‘Kookboek
Kleine Kernen’.
Het Kookboek Kleine Kernen schept concrete voorwaarden om in vrijheid te ontwikkelen op de zeer
lange termijn.
Groene contour
Dit Kookboek is in feite de concrete invulling van de
intenties die door de provincie opgesteld zijn voor
bebouwing binnen ‘de groene contour’. De groene
contour - die eigenlijk geen contour is omdat hij zich
richt op inhoud en niet op begrenzing - geeft aan dat
in waardevolle landelijke gebieden condities gesteld
moeten worden bij ontwikkeling, met de intentie verstedelijking te voorkomen en bestaande waarden te
behouden en te versterken.
De groene contour geeft het gebied aan waarbinnen
bouwen landschapsarchitectuur is. Het Kookboek
Kleine Kernen geeft aan hoe dat kan.
Alle kleine kernen van Noord-Holland horen binnen
een groene contour.
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Testcase Grootschermer

Groei

96

? gbw.

±1600

75 gbw.

1817

+59
-8
126 gbw.

1879

+33
-27
132 gbw.

+44
-25
151 gbw.

+43
-13
181 gbw.

1939

1959

1969

+6
-8
179 gbw.

+9
-1
187 gbw.

+8
-0
195 gbw.

1979

1989

1999
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Vragenlijst specifieke kenmerken
Het landschap
wat is de oorspronkelijke relatie van het dorp met het landschap?
dorp op de rand van het eiland in het water
Hoe was de landschappelijke situatie vroeger?

1. veenlandschap met plassen,
Grootschermer ligt langs in een sloot midden
in het gebied

2. bedijking Eilandspolder
Grootschermer wordt van midden uit de polder verplaatst naar de nieuwe dijk

3. drooglegging van de plassen in de omgeving

4. eilandspolder natuurgebied
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familie van oorsprong:
geëvolueerd boerendorp
Hoe ver is het dorp in zijn evolutie?
uitgeëvolueerd, boerderijen zijn woonhuizen geworden
Hoe heeft het dorp zich ontwikkeld in de loop der tijd?
Zie pagina 97

Wat waren de constanten in deze ontwikkeling?
Een continue recycling van het lint
Kan het dorp verder verdichten?
Ja
Kan het dorp verder groeien?
Ja
Binnen welke landschapseenheid valt het dorp?
De Eilandspolder
Is er een bepaalde manier van bouwen in deze eenheid?
Zeer dicht bebouwde en compacte dorpen op de dijken, natte veenweide dus bebouwing ligt
hoog.Haaks op de kavelrichting staan boerderijen ( Grootschermer, Noordeinde en noordelijk
deel Graft), met de kavels mee (De Rijp, Zuidelijk Graft en Schermerhorn) nauwelijks of geen
boerderijen.
Zijn er andere dorpen binnen de eenheid waarmee een landschappelijke of historische
relatie is zodat samengewerkt kan worden?
Uit de ontwikkelingsgeschiedenis blijkt dat Grootschermer deel uit maakt van een aantal dorpen die gebouwd zijn op een middeleeuwse dijk rond de Eilandspolder. Deze dorpen hebben
een gezamenlijke geschiedenis en (ondanks de verschillen tussen de dorpen) biedt dit aanleidingen voor de ontwikkeling van een gezamenlijke toekomst. Aan de huidige vorm van deze
dorpen is te zien, dat ze allemaal hun basis op de dijk hebben liggen en dat hun uitbreidingen
niet in de Eilandspolder liggen, maar juist in het oorspronkelijk 'kogen/kagen-gebied' aan de
buitenzijde van de dijk.

Is er nog ruimte binnen de landschapseenheid om te bouwen?
veel ruimte
Biedt het landschap bijzondere plekken die aanleiding kunnen zijn voor uitbreiding?
oude buitendijkse gebieden, waterplassen, brede sloten, dijken
Spelen er landschappelijke ontwikkelingen die aanleiding kunnen zijn voor de
uitbreiding van het dorp?
natuurontwikkeling in de eilandspolder
Welk patroon heeft het omringende landschap?
slotenpatroon

Is het landschapspatroon te herkennen in het dorp?
Niet duidelijk
Zijn er patronen waarop kan worden aangehaakt bij ontwikkeling?
vaarsloten
Hoe oriënteert het dorp zich op het patroon?
haaks op het patroon, evenwijdig aan de bredere sloten

Is er vanuit het dorp zicht op het landschap.
ja
Waar?
in het noorden meer dan in het zuiden
Is er tussen de bebouwing doorzicht?
noordelijk deel

Zijn er bijzondere panorama’s en vista’s?
noordelijk deel

Kan bij uitbreiding een vergelijkbaar zicht worden gemaakt?
aan de noordelijke dijk, aan de achterkant van de huizen van de westzijde, langs de
Schermerringvaart
Is er vanuit de omgeving zicht op het dorp?
veel zicht op met name de rand van het noordelijk deel, deze is al van ver uit de Schermer te
zien.
Is er een dorpssilhouet?
silhouet van dakjes
Zijn er kenmerkende objecten, beplantingen?
begraafplaats en kerk op terp achter het dorp, grote stolpdaken.

Ziet het dorp er van buitenaf groen uit of juist stenig?
oostkant is zeer groen, westkant is stenig.

Heeft het dorp een voorkant of een achterkant naar de omgeving?
oostkant en zuidwestkant is achterkant, noordwestkant is voorkant.

Kan bebouwing ingezet worden om slechte dorpsranden te verbeteren?
aan de zuidwestkant

Wat is de structuurdrager van het dorp?
De dijk
Is er nog ruimte vrij aan de structuurdrager?
Noordelijk de bocht om richting Schermerhorn.

Kan er een tweede of derde rang aan de structuurdrager worden gekoppeld?
Aan de oostzijde en aan de zuidzijde
Kan de structuurdrager vergroot, verlengd of gespiegeld worden?
gespiegeld
Is er ruimte om een nieuwe structuurdrager van vergelijkbare kwaliteit te maken?
dijken rond het buitendijkse land
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De bebouwing
Wat is de oorspronkelijke vorm van het dorp?
langgerekt boerenlint haaks op de kavelrichting

Grootschermer 1817

Wat is het meest opvallende van de bebouwing?
de menging van groot en klein, oud en nieuw, mooi en lelijk.
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Wat is het karakter van de bebouwing ?
gemengd wonen
Is de bebouwing monumentaal?
een aantal boerderijen
Kan deze monumentaliteit groeien bij ontwikkeling?
er kunnen ook monumentale gebouwen opgenomen worden
Is de bebouwing volgens een traditie?
een aantal gebouwen

Kan deze traditie worden doorgezet bij ontwikkeling?
er kunnen ook gebouwen met traditionele bouwwijze opgenomen worden
Is de bebouwing uniek?
zeker niet
Kan ontwikkeling net zo uniek zijn?
Staat alles door elkaar?
zeker wel
Kan deze vrijheid bij ontwikkeling blijven bestaan?
absoluut
Uit welke korrels (gebouwtypen) bestaat de dorpsbebouwing?
boerderijen, woonhuizen, schuren, kerk, rijtjes
Wat is het meest opvallende aan de korrels?
de mooie gebouwen zijn allemaal agrarisch.
Zijn bepaalde korrels dominant?
de boerderijen

Is er een specifieke architectuur per korrel?
mooie boerderijen, veel stijlen uit verschillende tijden, eenvoudige bijna architectuurloze woonhuizen, hoge houten schuren.
Hoe kunnen bestaande korrels gebruikt worden bij nieuwe ontwikkeling?
door een menging van groot en klein, hoog en laag in de nieuwe bebouwing .
Kunnen ze getransformeerd worden tot nieuwe korrels?
door individuele woonhuizen te mengen met grotere volumes of meerdere gebouwen op een
kavel, voor moderne woongroepen of werken aan huis. Door de grotere volumes te laten uitblinken in monumentale of traditionele architectuur en de gewone woonhuizen vrij te laten.

Hoe is de bijbehorende groene voet (tuin, erf, land, etc.) van de korrel?
alle korrels hebben een tuin of erf, bij de boerderijen zijn de zij-erven stenig, de voor-erven zijn
veel gras met grote bomen en achter is het erf vaak heel groen beplant met struikgewas en
bomen. De woonhuizen hebben voortuinen die simpel zijn ingericht met hooguit een klein sierboompje, de achtertuinen hebben meer struiken en bomen en een plek aan het water. .

Hoe zijn de groene voeten bepalend voor het dorpsbeeld?
in het zuiden bepalen met name de voortuinen de groene sfeer van het dorp, in het noorden
laten ze vooral ruimte voor zicht op het landschap.

Hoe kunnen deze groene voeten een rol spelen bij ontwikkeling?
in het noorden door grotere kavels rondom de woningen te ontwikkelen en in het zuiden door
vooral voor grote voortuinen te zorgen.

Wat voor ‘wanden’ maken de korrels samen?
groene wanden
Hoe sluiten de korrels op elkaar aan?
ze staan aan de voorzijde in het gelid, maar hebben veel tussenruimte
Zijn de korrels gelijkmatig verdeeld?
de boerderijen wel, de woonhuizen niet.
Zijn er verschillende delen te onderscheiden?
zuidelijke deel is dichter
Is er nog ruimte vrij tussen de korrels om te bebouwen?
ja, in het noordelijk deel ten koste van de open ruimtes tussen de korrels, in het zuidelijk deel
in het te weids opgezette deel nieuwbouwwijk.

Welke bebouwing zou moeten worden vervangen?
in het zuidelijk deel een aantal ‘rijtjes’

Welke voorzieningen zijn er in het dorp?
Een kerk, een begraafplaats, een pannenkoekenhuis, een café, een galerie, een beeldententoonstelling, een bed&breakfast, een sportveld, een supermarkt, een postagentschap, een
basisschool, een gemeentehuis

Is er een bepaalde korrel voor de voorzieningen?
nee
Is er een bepaalde bedrijvigheid in het dorp?
toerisme
Zijn er korrels die gebruikt worden voor verschillende functies?
de boerderijkorrel bevat de meeste verschillende functies
Zouden er nieuwe korrels moeten worden ontwikkeld om nieuwe voorzieningen in te
kunnen huisvesten?
ja een nieuwe woon-werkkorrel, een bedrijf aan huiskorrel
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Openbare ruimte
Is de openbare ruimte beeldbepalend voor het dorp?
in het zuidelijk deel rondom het watertje, en het pleintje bij het raadhuis.

Wat is de belangrijke openbare ruimte van het dorp?
de weg

Zijn er meer van deze ruimten in het dorp te vinden?
nee
Loopt de ruimte nog verder door buiten het dorp?
noordelijk wel, zuidelijk doodlopend
Kan deze openbare ruimte benut worden bij ontwikkeling?
ja, vanzelf
Wie maken gebruik van deze openbare ruimte?
voetgangers, fietsers, wandelaars, landbouwverkeer, toeristenbussen
Kan met ontwikkeling aangetakt worden op het bestaande gebruik van de openbare
ruimte?
nee
Is de openbare ruimte stenig?
nee , minimaal steen
Is er een eenheid tussen materiaal van de bebouwing en materiaal van de openbare
ruimte?
nee
Is het materiaalgebruik typerend of uniek?
ja typerend, klinkers
Is water sfeerbepalend voor de openbare ruimte van het dorp?
ja in het midden deel ligt de bebouwing rond een landelijk watertje

Is het water van landschappelijke schaal?
nee, kleinschalig
Brengt het water boten en of bootjes in het dorp?
ja , kleine bootjes

Kan bij ontwikkeling het water doorgetrokken, verbonden worden?
absoluut
Zijn er nog vergelijkbare waters bij het dorp die benut kunnen worden bij ontwikkeling?
De Schermervaart, de brede sloten aan de westkant van het dorp.
Is groen sfeer bepalend voor de openbare ruimte?
ja , het is een heel groen dorp

Wordt het groene karakter gevormd door de openbare ruimte?
er staan een aantal grote bomen in de openbare ruimte die bijdragen aan de groene sfeer
Wordt het groene karakter gevormd door de beplanting op erven en tuinen?
in het zuidelijk deel door de beplantingen van voortuinen en een aantal grote bomen op erven
Wordt het groene karakter gevormd door de natuurlijke ligging?
in het noordelijk deel is het landschap sterk sfeerbepalend
Hoe kan ontwikkeling bijdragen aan dit groene karakter?
ontwikkelen met het landschap als openbare ruimte, ontwikkelen in dichte clusters rond groene
omsloten ruimten
Zijn de overgangen tussen openbaar en privé sfeerbepalend voor het dorp?
ja, de tuinen gaan direct over in de rijbaan wat het dorp een landelijke sfeer geeft.
Zijn er hagen, hekken en is er een type dat veel voorkomt?
ja , geen type

Is het verkeer bepalend voor de openbare ruimte?
nee , het Noordeinde en het Zuideinde lopen dood.
Is de inrichting van het wegprofiel landelijk?
ja heel landelijk en ontspannen, met name het noordelijk deel op de dijk

Is het een verkeersprofiel?
nee
Kan met een herinrichting de weg dorpser worden?
ja, in het zuidelijk deel zijn stukken met stoepjes en palen, dit zou weg moeten.

Kan ontwikkeling worden benut om druk verkeer te matigen?
er is geen druk verkeer, bij ontwikkeling is het zaak de rust te bewaren
Kan bij ontwikkeling een landelijk wegprofiel uitgangspunt zijn?
zeer landelijk kan uitgangspunt zijn

Zijn de specifieke kenmerken van het dorp uniek?
nee, maar wel bijzonder

Wat is de kracht van het dorp?
de unieke landschappelijke ligging, de vrijheid van bouwen en de rijkdom aan stijlen en typen.
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Model Zwerm

135 woningen
70 jaar 1%
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Grootschermer kent een verschil tussen
het noorden en het zuiden. De meeste
groei heeft plaats gevonden in het zuiden. Dit deel is ook breder geworden.
Aan het voornamelijk enkelzijdige dun
bebouwde Noordeinde staan veel grote
korrels met ertussen open ruimte en
doorzicht op het landschap. De bebouwing aan het Zuideinde bestaat vooral
uit kleine korrels die ook in het buitendijkse land zijn gaan zwermen en vooral
met hun tuinen het beeld bepalen.
Dit verschil in dorpsbeeld wordt doorgezet door verder te zwermen aan het
Zuideinde. Grootschermer wordt in het
zuiden nog breder, informeler, en groener.
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Model Spiegellint

100 woningen
56 jaar 1%
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Grootschermer lag altijd met zijn gezicht
naar het woeste water van de Schermer
en met zijn achterkant naar het veilige
Schermereiland. Die landschappelijke
context is tegenwoordig precies omgedraaid. Het natuurlijke Schermermeer is
rationeel in cultuur gebracht en het cultuurlijke Schermereiland is verlaten en
verruigd.
Door het lint simpelweg te spiegelen zou
het dorp reageren op deze nieuwe landschappelijke situatie. Van de achterkant
wordt een voorkant gemaakt, waardoor
het hele lint tweezijdig wordt. De huidige
bewoners houden hun vrije uitzicht aan
de westkant, de nieuwe bewoners krijgen hun uitzicht aan de oostkant. Samen
delen zij de groene tuinenwereld rond
het waterlint.

Model Terpenlint

70 woningen
42 jaar 1%

Veel lintdorpen in Noord-Holland hebben
gekoppeld aan de achterkant van het lint
in het natte land een veilig terpje liggen
met daarop de begraafplaats, de kerk en
een woonhuis.
Door dit bijzondere gegeven te herhalen
als fysieke drager voor ontwikkeling ontstaat een lint van terpjes in de veenpolder dat door zijn transparantie het contact van het oorspronkelijk lint met het
Schermereiland niet verbreekt. De terpjes van gemiddeld zeven woningen
lenen zich bij uitstek om in fasen door
middel van collectief opdrachtgeverschap te ontwikkelen.
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Model Rond het goud
Het buitendijkse landje aan het
Noordeinde, waar Grootschermer een
prachtig panorama heeft, moet niet
bebouwd worden. Er kan wel omheen
gebouwd worden. Door, met het dijkje
als ruggengraat, woningen te ontwikkelen met hun voorkant naar het landje
wordt deze ‘gouden plek’ ingekapseld en
als landschappelijke openbare ruimte
aan het dorp toegevoegd.

70 woningen
42 jaar 1%
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Model Dijkgroei

50 woningen
32 jaar 1%

De dijk rond het Schermereiland waar
Grootschermer omstreeks 1300 naar verhuisd is loopt in noordelijke richting
door tot aan de molen, de plek vanaf
waar het dorp eerder in zuidelijke richting het veenland in stak.
Het lijkt niet meer dan legitiem om
Grootschermer langs deze dijk gewoon
door te laten groeien zoals het dat al 7
eeuwen heeft gedaan. Dit laat het oude
lint zoals het is.
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Zoneringskeuze
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135 woningen
70 jaar 1%

Elk model heeft een zonering die voor een locatie
aan de kern de wijze van bouwen bepaalt. Met
deze zonering wordt gestuurd op een identiteitsvolle ontwikkeling van het dorp op de lange termijn. Voor Grootschermer is er, alle zones bij
elkaar opgeteld, capaciteit voor ruim 300 woningen. Het groeitempo is langzaam en de zones
kunnen niet allemaal tegelijk gelden als groeilocaties. Het is daarom belangrijk dat een dorp
kiest met welke zone het begint te ontwikkelen en
dit voor langere tijd vast legt. Na elke zone kan
dan weer op basis van nieuwe maatschappelijke
wensen en voortschrijdend inzicht gekozen worden voor de volgende ontwikkelingszone.
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Modellen combinaties
Door per zone te ontwikklen houdt een dorp
zijn toekomst flexibel.
Grootschermer begint bijvoorbeeld te bouwen
aan het Zuidelijk dubbellint.

50 woningen
32 jaar 1%
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Na 56 jaar is het dorp verdubbeld en wordt
besloten om achter het lint in terpvorm verder
te bouwen. Na 82 jaar is het transparante terplint af terwijl het contact van het tweede lint
met het landschap is behouden.

170 woningen
32+24+26
= 82 jaar 1%

Het is ook mogelijk dat Grootschermer na 32
jaar besluit om de meer open noordelijke helft
niet te verdubbelen, maar daar in terpvorm
verder te bouwen.

100 woningen
32+24
= 56 jaar 1%

Na 56 jaar wordt besloten om het ontstane
contrast tussen noord en zuid verder te vergroten door de volgende 31 jaar het zuidelijk
dubbellint uit te bouwen tot zwerm.

185 woningen
32+24+31
= 87 jaar 1%
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Mogelijke zonering Grootschermer
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