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In het provinciale streekplan Noord-
Holland-Zuid is een bouwopgave
opgenomen van 6000 woningen in
de regio Waterland. Vijftig procent
van de woningen moet verrijzen op
zogenaamde ICT-locaties, waarbij
ICT staat voor Intensiveren, Com-
bineren, Transformeren. Het overige
deel mag meer verspreid over de
regio totstandkomen, waarvan een
deel in de Zuidpolder (gemeente
Edam-Volendam) en de rest buiten
de rode contouren. Omdat de pro-
vincie het voortouw neemt, is er
perspectief op de verwezenlijking
van een samenhangende aanpak
voor het regionale woningbouw-
programma met aandacht voor het
kwetsbare open landschap waarin
de ingreep plaatsvindt. De woningen
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Eilandendorpen (foto Paul Paris)

dienen immers te verrijzen in 
een bijzonder cultuurlandschap 
van veenweidegebieden met karak-
teristieke dorpen en gestructureer-
de droogmakerijen waarvan het
Unesco monument De Beemster 
er een is.
Het realiseren van een dergelijk
woningbouwprogramma in landelijk
gebied roept nogal eens sterke
emoties en tegenkrachten op. 
Een voorwaarde voor een project
met een provinciale regie is dat 
het voldoende draagvlak heeft bij 
de belanghebbende gemeenten en
instellingen, zoals het hoogheem-
raadschap. Om dit te verwezenlijken
heeft de provincie het project op-
gezet in samenwerking met het
Intergemeentelijk



1. Provincie Noord-Holland, LA4Sale, Verkenning

Bouwen voor Waterland 2020. Invulling van

het regionaal woningbouwprogramma voor

Waterland vanuit een landschappelijk en cul-

tuurhistorisch perspectief (2004). De visie is

te downloaden via www.belvedere.nu.

2. Het onderzoek sluit aan op de eerder uitge-

voerde studie Kleine Kernen Kookboek

(2003) van La4Sale in opdracht van de provin-

cie Noord Holland. La4Sale constateert dat

veel dorpen op een ´ondorpse´ manier zijn uit-

gebreid, volgens stedelijke tradities. Het

onderzoek naar de typologie van ´dorpse´

architectuur en structuur biedt een alternatief

voor het stedelijk uitbreiden van dorpen.  
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Samenwerkingsorgaan Waterland
(ISW) en het programmabureau De
Groene Long waarin alle lokale
betrokkenen vertegenwoordigd zijn.

Opgave

De provincie heeft aan landschaps-
architectenbureau La4Sale de
opdracht verstrekt voor een verken-
ning naar het scala van mogelijkhe-
den van verdichtings- en uitbrei-
dingslocaties voor woningbouw. Ook
de wijze waarop de bebouwing vorm
kan krijgen, maakt deel uit van de
opdracht. Wat betreft de omgang
met het cultuurhistorisch erfgoed en
structuren is La4Sale gehouden aan
het uitgangspunt van het provinciale
beleid om de in historisch opzicht
belangrijke artefacten te respecte-
ren en zo mogelijk beter tot hun
recht te laten komen. De nadruk ligt
hierbij op de landschappelijke struc-
turen van zowel de droogmakerijen
als het hogere oude land, de ecolo-
gische systemen en beeldbepalende
bebouwing. 
La4Sale voert de opdracht uit als
een ontwerpend onderzoek naar de
mogelijkheden om te bouwen zon-
der verstedelijking. Alhoewel het
mogelijk is om 6000 woningen te
bouwen in de bestaande bebouwde
gebieden, pleit La4Sale voor ver-
spreid bouwen in de regio. Het uit-
gangspunt is dat het voor het
gebied niet wenselijk is om te kie-

Identiteitseenheden met hun bebouwingsstructuren Families van dorpen

landdorpen

dijkdorpen

kruispuntdorpen

burgergrid

vestingstadjes

IJsselmeerdijkdorpen

werven

eilandendorpen

plasjesdorpen

Beemster
Kruispuntdorpen
Boerengrid
Burgergrid

Slotenland
Landdorpen
Dijkdorpen

Wormer
Boeren/bedrijfslinten
Dijkdorp

Purmer
Boeren/burgerlinten
Kruispuntdorp Vasteland

Vestingstadjes
IJselmeerdijkdorpen

Eilandenrijk
Eilandendorpen
Dijkdorpen
Watergangdorp

Eiland
Werven

Plasjesland
Plasdorpen
Dijkdorp

zen voor een ‘behoud door opoffe-
ring’-strategie: in de bevroren
gebieden musealiseert het land-
schap en vermindert uiteindelijk de
leefbaarheid, aan de bebouwde ker-
nen verrijzen steeds meer al dan
niet geplande ‘puisten’ waardoor de
landschappelijke eenheid verloren
gaat. Bouwen in landelijk gebied
vervult daarnaast ook een belangrij-
ke behoefte aan de vraagkant naar
landelijk wonen. La4Sale formuleert
daarom een antwoord op de vraag
‘hoe kan vanuit een landschappelijk
en cultuurhistorisch perspectief met
een regionaal woningbouwprogram-
ma ruimtelijke kwaliteit worden
gemaakt?’.1

Concept

Om tot weloverwogen keuzes te
kunnen komen op welke plekken en
op welke wijze woningen kunnen
verrijzen, classificeert La4Sale met
een ‘Linnaeus-achtige’ precisie de
landschappelijke kenmerken,
bebouwingsstructuren, dorpsstruc-
turen tot en met de losse-korrel-
structuren en -typen.2 Met de laat-
ste worden de bestaande bebou-
wing en directe omgeving aan-
geduid. Het onderzoek levert een
zeer gedetailleerd rapport op waarin
verschillende dorpfamilies worden
onderscheiden zoals eilanden-
dorpen, plasjesdorpen, slotenland-
dorpen en dijkdorpen van waaruit



per familie de kenmerken (korrels)
verder worden uitgewerkt.
Afhankelijk van het familie- en kor-
relonderzoek formuleert La4Sale
verschillende strategieën voor
bebouwing. Eilandendorpen bijvoor-
beeld liggen in vaarpolders waarvan
de bebouwing in lange linten op
hoge ruggen is geconcentreerd. Het
idee is om deze van een tweede lint
te voorzien, parallel aan het hoofd-
lint. Haaks daarop staat het voorstel
voor dijkdorpen met een dorpskern
om ze eerst compact verder te laten
groeien aan de stenige kern. Voor
slotenlanddorpen zijn onder meer
de niet- verstoorde zichtlijnen vanuit
de dorpen in kaart gebracht met het
doel deze ook in de toekomst vrij te
houden. Ook in de boerderijlinten in
De Beemster is ruimte voor korrel-
groei, stelt La4Sale, waarbij het de
gridlijnen als uitgangspunt neemt. 

Continuïteit is bij het onderzoek een
belangrijk gegeven. Door in de lijn
van belangrijke (zichtbare) ruimte-
lijke structuren van bestaande dor-
pen en bebouwde linten verder te
bouwen, voegt de toekomstige
bebouwing zich naar het bestaande. 
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Huidig dorp aan de weg Huidig dorp aan de weg Huidige kop aan de weg

Nieuw dorp aan landschap Nieuw dorp aan landschap Nieuwe kop aan landschap

Strategie Achterop voor Eilandendorpen. De dorpen krijgen een ‘tweede rang’ achterop de al

gebouwde eilanden, evenwijdig aan het hoofdlint. De nieuwe bebouwing achterop ligt aan een 

secundaire weg evenwijdig aan het hoofdlint. 

3. Zie onder meer: www.tjeerddijkstra.nl en

NUL20 Tijdschrift voor Amsterdams

woonbeleid (2005), nr. 19. Dijkstra heeft

de stichting Purmer-Meer opgericht om

zijn zaak te bepleiten.

Controverse

Op het moment dat de landschaps-
architecten van La4Sale de uit-
gangspunten van de verkenning for-
muleerden, zullen ze geweten heb-
ben dat deze controversieel zijn en
dat verzet tegen het plan bij voor-
baat gegarandeerd was. De nieuw-
bouw spreidt zich immers uit over
het hele gebied. Het verzet kwam
niet van de provincie en de samen-
werkingspartners; deze hebben de
verkenning van La4Sale overgeno-
men.  
Tjeerd Dijkstra, voormalig
Rijksbouwmeester, heeft ernstige
kritiek op de verkenning.3 Dijkstra
stelt dat het plan van La4Sale een-
zijdig en oppervlakkig is. Het is
opgesteld op basis van visuele ken-
merken en structuren en gaat daar-
mee onder meer geheel voorbij aan
(geo-)morfologische structuren, de
ecologie van de gebieden en de
waterhuishouding. En juist hierin is
het gebied kwetsbaar. Dijkstra staat
de ‘behoud door opoffering’-strate-
gie voor door te pleiten voor de
bouw van een nieuwe stad van
36.000 woningen in De Purmer



gekoppeld aan grootschalige water-
berging. Ook de Milieufederatie
Noord-Holland keert zich tegen het
plan.4 Een van de bezwaren is dat
bouwen op veen vrijwel onmogelijk
is. Het plan is niet duurzaam, maar
duur, meent de Milieufederatie. Zij
geeft ook de voorkeur aan een
nieuwe stadskern.
De controverse is logischerwijs het
gevolg van de aanwezige dynamiek
in het gebied en het feit dat er
daarom daadwerkelijk keuzes
gemaakt moeten worden.5 Dit in
tegenstelling tot andere regionale
projecten die zich meer in de ‘eco-
nomische’ periferie afspelen en
waar meer ruimte is voor de vaak
stiekem gewenste esthetisering van
het landschap.
In het geval van Waterland geldt dat
de verkenning van La4Sale een per-
spectief biedt op de mogelijkheden
om in het landelijke gebied te bou-
wen met behoud van de onderlinge
samenhang. De visie concentreert
zich het doordenken van en door-
bouwen op ruimtelijke structuren
binnen de landschappelijke context
en tradities van bouwen. Het plan
gaat niet in op wezenlijke kwesties
als de impact op het ecologische
systeem van veengebieden en pol-
ders.6

4. ‘Geen woningbouw in kleine kernen’,

Noordhollands Dagblad, 2 mei 2005.

5. De dynamiek in Noord-Holland Zuid en de

consequenties hiervan voor de regio komen in

een studie van La4Sale uit 2001 aan de orde.

Gebieden transformeren in verschillende snel-

heden en La4Sale pleit voor scherpere keuzes

uitgaande van dit principe. Sommige gebieden

zoals de Zaanstadregio kunnen deel uitmaken

van de Deltametropool. Gebieden met een

lage dynamiek lenen zich voor wat La4Sale

noemt ‘splendid pockets of isolation’. Het rap-

port Identiteit Noord-Holland Zuid is te

downloaden via www.La4sale.nl.

6. Het was de nadrukkelijk de bedoeling van de

provincie om de opgave te benaderen vanuit

een ruimtelijke invalshoek. Met deze visie als

basis worden bijkomende effecten, als bijvoor-

beeld de veranderingen in mobiliteit en impact

op ecologie, in deelonderzoeken verder uitge-

werkt. Eén onderzoek heeft al plaatsgevonden.

Aan de studie is een epiloog toegevoegd:

‘Effecten van woningbouw op mobiliteit, voor-

zieningen en bevolkingsopbouw & de invloed

van grondpolitiek’ (december 2004). 

7. Noordhollands Dagblad, 22 april 2004.
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Eilandendorpen- nieuwe situatie Bestaande zichtlijnen Slotenlanddorpen: in het zicht – niet bouwen

Het effect op het landelijk gebied
door de komst van de stad Purmer-
Meer, zoals Tjeerd Dijkstra en de
milieufederatie voorstellen, zal ech-
ter minstens zo groot zijn. Een nieu-
we stad heeft infrastructuur nodig,
recreatievoorzieningen, ruimte voor
bedrijvigheid, afval, waterberging
enzovoorts. Daarnaast kan de regio-
nale samenhang verloren gaan:
Edam-Volendam bijvoorbeeld keert
zich tegen het plan van Dijkstra
omdat het op een schiereiland komt
te liggen tussen IJsselmeer en
Purmer.7

De provincie heeft in het streek-
plan de ICT-opgave en enkele van
de grotere uitbreidingsplekken
(waaronder de gemeente Edam-
Volendam met de bouw van 1050
nieuwe woningen in de Zuidpolder-
Oost) opgenomen. De rest wil zij
laten plaatsvinden volgens de stra-
tegie van La4Sale, waarbij de pro-
vincie de gemeenten verplicht tot
het opstellen van een beeldkwali-
teitplan. Een aantal gemeenten,
waaronder Beemster, Waterland en
Zeevang, zijn inmiddels aan de slag
gegaan met een eerste handvol
locaties die passen in de strategie
‘Bouwen voor Waterland. La4Sale 
is inhoudelijk bij enkele van deze
projecten betrokken. 


