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CULTUREEL ERFGOED
Rijksmonumenten
Provinciale monumenten
Beschermd stads-/dorpsgezicht
UNESCO Werelderfgoed
genomineerd voor
UNESCO Werelderfgoed

Inleiding
In dit katern wordt onderzocht of
en hoe gebouwen en gebieden met
cultureelhistorische waarde kunnen
bijdragen aan de energietransitie.
Gebouwen en gebieden van
vastgestelde cultuurhistorische waarde
zijn via wetgeving beschermd tegen
structurele veranderingen. In eerste
instantie lijken zij daarom weinig
kansen te bieden voor de RES.
De onderzoeksvraag is daarom:
Wat zijn de mogelijkheden voor
energieproductie bij cultureel erfgoed
waarbij de unieke waarden van deze
gebieden gewaardborgd blijven?
Het uitgangspunt hierbij is niet een
maximale hoeveelheid energieproductie
binnen de kaders van wet- en
regelgeving maar hoe, uitgaande van de
kwaliteiten van bestaande kwaliteiten
de productie van duurzame energie een
laag kan toevoegen aan het erfgoed.

Deel I van deze katern gaat in op de
kaders van wet- en regelgeving en
beleid dat geldt op het schaalniveau
van gebouw, stedelijk weefsel en
landschap.
Deel II geeft een inventarisatie van de
beschermde dorps- en stadsgezichten
in de provincie Noord-Holland. Deze
lijst is ingedeeld in typologieën van
vergelijkbare gebieden. Per type gebied
is aangegeven welke mogelijkheden hier
liggen.
Deel III gaat in op het cultureel erfgoed
op landschappelijke schaal, zoals de
defensieve structuren en elementen die
laten zien hoe het landschap tot stand
is gekomen.
In deel IV zijn de bevindingen en
belangrijkste aanbevelingen van dit
katern verzameld.

Als cultureel erfgoed beschouwen we:
archeologische vondsten, beschermde
monumenten, historisch landschap en
roerend erfgoed.
Hieronder vallen:
Monumenten
(gemeente, provincie en Rijk)

•
•
•
•

Beschermde dorpsgezichten
(gemeente, provincie en Rijk)
Beschermde stadsgezichten
(gemeente en Rijk)
Werelderfgoed
(UNESCO: de Stelling van
Amsterdam, de Grachtengordel
Amsterdam, de Beemster en de
Waddenzee)
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DEEL I:
Randvoorwaarden
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Zonnepanelen op de
Hermitage in Amsterdam
bron: https://www.
bnr.nl/nieuws/
duurzaamheid/10376262/
de-hermitage-met-eendak-uit-1683-heeft-nuzonnepanelen
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RANDVOORWAARDEN

1.1 Het monument

Met Zonnepanelen

Bronnen
www.monumenten.nl
www.cultureelerfgoed.nl
www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/omgevingswet

Gebouwen en objecten worden
aangewezen als monument als deze
een cultuurhistorische waarde bezitten.
Alleen in Noord-Holland en Drenthe zijn
provinciale monumenten aangewezen
door de Provinciale Staten. Dit zijn
gemeente overschrijvende objecten.

2. Er mogen geen wijzigingen aan de
gevel aangebracht worden.

Een monumentaal pand of object
kan daarnaast onder UNESCO of
beschermd dorps- of stadsgezicht
vallen.

4. Het aanzicht van het gebouw of
object mag vanaf de openbare weg niet
aangetast worden.

Randvoorwaarden
1. Voor wijzigingen in of aan
het gebouw of object dient een
omgevingsvergunning aangevraagd te
worden.

Structurele dak veranderingen
zijn niet toegestaan

3. Er mogen geen permanente
veranderingen in de structuur van
het gebouw, vorm of afwerking
aangebracht worden.

5. Het dak is beschermd als het
dak patronen van historische
waarden bevat, of bij een zichtbaar
daklandschap hoort.
6. Als de dakbedekking uit leisteen,
koper of ander speciaal materiaal
bestaat kunnen er geen wijzigingen
aangebracht worden.

Geen toevoeging op het
dak als de dakbedekking uit
koper of leisteen bestaat

Tijdelijke constructies zijn
mogelijk

Clustering van eigenaarschap
daken voor groter oppervlak

Het aanzicht van de gevel mag
niet gewijzigd worden

Toevoegingen op het dak mogen
niet zichtbaar zijn vanuit de
openbare ruimte
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Zonnepanelen in een
beschermd stadsgezicht
bron: https://www.
oranjedak.nl/projecten/
zonnepanelenwoningcomplexamsterdam/
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RANDVOORWAARDEN

1.2 Landschappelijke elementen
in de gebouwde omgeving
In de gebouwde omgeving kunnen
bomen, tuinen en (delen van) parken
een monumentale status hebben
Groenstructuren binnen stad of dorp
zijn dan opgenomen in het beschermde
stads- of dorpsgezicht.

Randvoorwaarden
1. Er mogen geen wijzigingen in
beschermde landschappelijke
elementen en/of structuren
aangebracht worden.
2. Monumentale bomen dienen
behouden te blijven
3. Zichtlijnen mogen niet onderbroken
worden

Bepalende zichtlijnen mogen
niet aangetast worden

Groene structuren dienen
behouden te blijven

Monumentale bomen mogen
niet worden verwijderd voor
een beter rendement voor de
zonnepanelen
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Het Leidsebosje,
Amsterdam
Foto door Wikimedia user
Brbbl
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RANDVOORWAARDEN

1.3 Dorpsgezichten

Zonnepanelen op
bedrijfsgebouw voor
duurzame openbare
verlichting in Neder-Betuwe
https://ziut.nl/nederbetuwe-kiest-duurzameopenbare-verlichting/
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Het aanzicht van dorpen met een
hoog cultureel karakter is beschermd
middels het beschermde dorpsgezicht.
Deze beschermde gebieden kunnen
vanuit Rijk, provincie of gemeente
bepaald zijn.
In het bestemmingsplan zijn de
beeldbepalende stedenbouwkundige
aspecten vastgelegd. Wijzigingen
binnen het gebied worden getoetst
volgens dit bestemmingsplan.

Randvoorwaarden

Bronnen:

1. Het dorpsgezicht mag niet aangetast
worden.

www.cultureelerfgoed.nl

2. Kenmerkende structuren zoals
vastgesteld in het bestemmingsplan
dienen behouden te blijven.

www.erfgoedenruimte.nl
www.steunpunterfgoednh.nl

3. De samenhang in het
stedenbouwkundig plan mag niet
verstoord worden
4. Het daklandschap mag niet
aangetast worden

Dorpsgezicht mag niet aangetast worden. Er
mogen geen veranderingen aan gebouwen,
zichtbaar vanaf de openbare weg plaatsvinden

Panelen kunnen buiten het zicht
van de openbare weg geplaatst
worden

Structuren, bijvoorbeeld een
groenstructuur, mogen niet
aangetast worden

3.

Het aanzicht vanuit het water kan
ook beschermd zijn waardoor
er geen veranderingen mogen
plaatsvinden
aan
gebouwen,
zichtbaar vanaf dit water

1.

2.

1. Plaats panelen eerst op het erf
2. Vervolgens op bijgebouwen
en schuren zonder monumentale
waarde
3. Daarna op het monumentale
pand, niet zichtbaar vanaf de
openbare weg
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RANDVOORWAARDEN

1.4 Stadsgezichten

Bronnen:
https://www.cultureelerfgoed.nl
https://erfgoedenruimte.
nl/
https://www.
steunpunterfgoednh.nl/

Delen van de stad kunnen beschermd
worden middels het beschermde
stadsgezicht. Rijk en gemeente kunnen
een gebied als beschermd stadsgezicht
benoemen.
Na de goedkeuring van beschermd
stadsgezicht worden de
beeldbepalende en de te beschermen
aspecten vastgelegd in het
bestemmingsplan. Per gebied kunnen
verschillende stedenbouwkundige
en/of landschappelijke elementen
beschermd zijn.

Randvoorwaarden
1. Het stadsgezicht mag niet aangetast
worden.
2. Kenmerkende structuren zoals
vastgesteld in het bestemmingsplan
dienen behouden te blijven.
3. De samenhang in het
stedenbouwkundig plan mag niet
verstoord worden
4. Het beschermde daklandschap mag
niet aangetast worden

De onderstaande eisen zijn
algemeen geldend voor beschermde
stadsgezichten.

Panelen kunnen buiten het zicht van
de openbare weg geplaatst worden

Verstrengeling van verschillende
gebruiksdoeleinden dak:
terras, lift installaties,
groen, waterberging,
elektriciteitsopwek

Eigenaarschap van daken
clusteren zodat er grotere
oppervlaktes ontstaan

Daklandschap mag niet
aangetast worden

Uniformiteit binnen het
stedenbouwkundig plan mag
niet aangetast worden
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Zonnepanelen in een
beschermd stadsgezicht
bron: https://www.
oranjedak.nl/projecten/
zonnepanelenwoningcomplexamsterdam/
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RANDVOORWAARDEN

1.5 Landschap

Bronnen:
www.cultureelerfgoed.nl
www.erfgoedenruimte.nl
www.steunpunterfgoednh.nl

De droogmakerijen, de Stellingen van
Amsterdam en Den Helder, de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, de oude IJdijken
en de Westfriese Omringdijk zijn
gebieden met hoge cultuurhistorische
waarden. Het huidige beleid richt zich
vooral op behoud van het landschap en
verdere natuurontwikkeling.
Dit landschap is (deels) beschermd
middels beschermd dorps- of
stadsgezicht, Natura 2000, kan een
monumentenstatus hebben of op de
werelderfgoedlijst staan.

Bepalende zichtlijnen moeten
vrijgehouden worden

Zichtlijnen kunnen aangezet
worden met zonnepanelen of
windmolens

16
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Randvoorwaarden
1. Er mogen geen wijzigingen in
beschermde landschappelijke
elementen en/of structuren
aangebracht worden.
2. Zichtlijnen mogen niet onderbroken
worden

Drijvende zonnepanelen
https://www.
webgispublisher.nl/
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RANDVOORWAARDEN

1.6 Werelderfgoed

Bronnen:
https://www.unesco.nl/
nl/dossier/werelderfgoed
United Task Force on
COP21 and Climate
Change
https://en.unesco.org/
themes/cop21
www.renforus.com

Nederland kent tien gebieden die tot
het werelderfgoed behoren. In NoordHolland liggen vier van deze gebieden:
-

Stelling van Amsterdam
Beemster
Grachtengordel van Amsterdam
Waddengebied

Wanneer een gebied op de door
UNESCO vastgestelde lijst staat wordt
de uitzondelijke universele waarde door
het Werelderfgoedcomité vastgesteld en
vastgelegd in de Outstanding Universal
Value. Deze waarde wordt vertaald naar
een aantal kernkwaliteiten per gebied.
De adviesorganisatie van UNESCO
heeft een methodiek ontwikkeld
om de effecten van factoren die het
erfgoed beïnvloeden af te stemmen
op wereldergoed. Toekomstige
ontwikkelingen in of rondom de
beschermde gebieden worden met
deze methode getest, zodat bekeken

Forten van de stelling van
Amsterdam
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kan worden in welke mate zij invloed
hebben op deze gebieden. Als een
gebied door een (externe) ontwikkeling
waarde verliest kan het gebied zijn
status verliezen.
RENFORUS is een platform voor
duurzame toepassingen in cultureel
erfgoedgebieden. Doordat UNESCOgebieden een iconische status
hebben, kunnen deze gebieden als
voorbeeld dienen waar duurzame
ontwikkelingen getest, gemitigeerd en
geadopteerd worden. Hiermee komt
meer bekendheid over de impact
van het veranderende klimaat op
gemeenschappen, culturele diversiteit
en biodiversiteit.
Om de kwaliteiten van de UNESCOgebieden te waarborgen, zijn deze
gebieden opgenomen als monument of
beschermd dorps- of stadsgezicht.

De Beemster

Stelling van Amsterdam

Grachtengordel

De Stelling van Amsterdam is, naast
de UNESCO-aanwijzing, als geheel
als monument beschermd. De
kernkwaliteiten van de Stelling van
Amsterdam zijn:

De Amsterdamse grachtengordel
valt in zijn geheel onder beschermd
stadsgezicht. Een groot gedeelte van de
gebouwen zijn beschermd middels de
monumentenwet.

1. Het hydrologische en militair
landschappelijk geheel
2. Relatief grote openheid
3. Groene relatief stille kring rond
Amsterdam

De kernkwaliteiten van de
grachtengordel zijn:

In uitbreiding op de Stelling is
de Nieuwe Hollandse Waterlinie
genomineerd voor de UNESCO-lijst.
Beemster
De plaats Middenbeemster is (deels)
onderdeel van het beschermd
dorpsgezicht. De forten en enkele
boerderijen vallen onder de
monumentenwet.
Kernkwaliteiten van de Beemster zijn:

1. De stedenbouwkundige opzet van de
grachtengordel
2. De grachten als hydraulisch systeem
3. Architectonische rijkdom en
verscheidenheid
4. Maatschappelijk klimaat in de 17e
eeuw als open en tolerante stad
Waddenzee
De Waddenzee valt onder de Natura
2000. Kernkwaliteiten zijn:
1. Kustlandschap met transitiezones
2. Biodiversiteit
3. Onverstoorde natuurlijke processen

1. De structuur van de droogmakerij
2. Grote openheid

De Grachtengordel

De Waddenzee
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DEEL II:
Inventarisatie en kansen
gebouwde omgeving
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Zonnepanelen op
rijksmonument De
Gashouder in het
Westerpark, Amsterdam
bron: www.greenchoice.nl
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Oosterend

Den Hoorn

Den Helder

Kolhorn
Brasingerhorn

Medemblik
Twisk

Bergen - Tuindorp Oostbuurt
Bergen
Bergen - Park Meerwijk
Alkmaar
Alkmaar Westerhoutkwartier
Egmond aan den Hoef

Enkhuizen

Hoorn

De Rijp
Middenbeemster
Edam
Haaldersbroek
Zaandijk
Velsen
Westzaan
Spaarndam
Bloemendaalse Park
Haarlem Noord
Haarlem
Haarlem Zuidwest
Haarlem Zuid
Amsterdam - Plan Zuid

Ouderkerk aan de Amstel

TYPOLOGIEËN
GEBOUWDE OMGEVING
Villawijk
Landgoederen
Burgt
Historische binnenstad
Historische dorpskern
Dorpslint
Vooroorlogse stadswijk
Tuindorp

Monnickendam
Marken
Broek in Waterland
Zuiderwoude
Holysloot
Ransdorp
Amsterdam-Noord
Durgerdam
Amsterdam Centrum
Admiralenbuurt
Tuindorp Watergraafsmeer
Muiden
Weesp
Naarden
Bussum - Brediuskwartier
Blaricum
Bussum - Het Spiegel
Laren - Brink
's-Graveland
Noordwestelijk Villagebied
Hilversum - Plan Oost
Hilversum - Zuid

Inventarisatie en kansen
In Noord-Holland zijn 53 gebieden
aangewezen als beschermd dorpsof stadsgezicht. 52 hiervan zijn
rijksmonument. Brasingershorn is
het enige provinciale beschermde
dorpsgezicht. Op de kaart hiernaast
zijn de gebieden aangegeven.
Sommige gebieden (Amsterdam,
Hoorn, Medemblik, Twisk) bestaan uit
meerdere aaneengesloten beschermde
gebieden. De Stelling van Den Helder
wordt in deel III behandeld. Ten slotte
zijn drie gebieden aangegeven die geen
beschermde status hebben, maar
wel een waardering: Amsterdam Admiralenbuurt, Amsterdam Tuindorp
Watergraafsmeer, Bergen - Tuindorp
Oostbuurt.
Iedere omgeving kent andere
mogelijkheden en heeft een andere
potentie voor het opwekken van energie
en dus een andere bijdrage aan de
RES.
Om dit te onderzoeken zijn de dorpsen stadsgezichten ingedeeld naar
typologieën. Dit zijn gebieden met
vergelijkbare kenmerken en dus met
vergelijkbare kansen en belemmeringen
voor de productie van duurzame
energie. Daarbij zijn deze typologieën
ook van toepassing op wijken die geen
beschermde status hebben.

Per typologie is in dit hoofdstuk
aangegeven in welke mate zij kunnen
bijdragen aan de doelstellingen van
de RES. De volgende typologieën zijn
onderzocht:

•
•
•
•
•
•
•
•

Villawijk
Landgoederen
Burgt
Historische binnenstad
Historische dorpskern
Dorpslint
Vooroorlogse stadswijk
Tuindorp

Voor sommige typen gebieden bestaan
bijzondere kansen. Deze zijn vervolgens
beschreven.
De lijst van beschermde dorps- en
stadsgezichten wordt op dit moment
niet verder uitgebreid. Naoorlogse
wijken zijn zelden opgenomen. Om
deze reden is één wijktype toegevoegd,
namelijk de Tuinstad. In dit jonge
erfgoed liggen kansen voor een bijdrage
aan de RES. Ook is er een zekere
urgentie om na te denken over de
status van deze wijken, aangezien zij
een periode van grote veranderingen
tegemoet gaan.
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INVENTARISATIE EN KANSEN GEBOUWDE OMGEVING

2.1 Villawijk

24

Cultuurhistorische waarden

Aandachtspunten

De hoogtijdagen van de villawijken
(1895-1914) valt samen met een
periode van economische bloei in
Nederland. De middenstand kon
zich een betere woonomgeving
veroorloven en commerciële
ontwikkelaars sprongen in op deze
vraag. Aan de randen van bestaande
kernen met goede verbindingen met
de grote steden werden villawijken
ontwikkeld. Deze kenmerken zich
door hun lommerrijke karakter met
groen op openbare en particuliere
gronden. De gebieden zijn extensief
bebouwing met villa's, geschakelde
middenstandswoningen en enkele
markante publieke gebouwen, vaak
van hoge architectonische kwaliteit.
Vaak zijn zowel het stedenbouwkundige
patroon (waaronder de lanen en
pleinen), het monumentale groen als
de individuele gebouwen beschermd.

Villawijken hebben vaak (beschermde)
bomen. Deze kunnen het rendement
van panelen omlaag brengen.

CULTUREEL ERFGOED EN ENERGIE

Het overgrote deel van de gebouwen is
kleinschalig en in particulier eigendom.
Mogelijkheden zon
In beperkte mate, uit het zicht vanaf
de openbare ruimte, op gebouwen en
woningen met een groter oppervlakte
dan 100 m2.
Mogelijkheden wind
nvt
Potentieel RES gebied
Beperkt

Bergen - Park Meerwijk

Bussum – Het Spiegel

Haarlem Zuid

Hilversum - Noordwestelijk Villagebied
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INVENTARISATIE EN KANSEN GEBOUWDE OMGEVING

2.2 Landgoederen

26

Cultuurhistorische waarden

Aandachtspunten

De landgoederenzone 's-Graveland
is uniek voor Noord-Holland. Het
beschermde dorpsgezicht bestaat
uit een rechthoekig gebied van
ongeveer 5 vierkante kilometer. In
de 17e eeuw is de voorheen woeste
heidegrond ontgonnen. De ligging aan
de 's-Gravenlandse Vaart en de goede
verbinding met Amsterdam via de
trekvaart maakte 's-Graveland bijzonder
aantrekkelijk voor de ontwikkeling van
een aantal buitenplaatsen voor rijke
stedelingen. De buitenplaatsen zijn
beschermd als rijks- of gemeentelijk
monument, net als delen van de
dorpsbebouwing in het smalle lint
langs de vaart. Ook de tuinen en
parken van de buitenplaatsen, en de
ruimtelijke relatie met omliggende
gebieden zijn onderdeel van het
beschermd dorpsgezicht.

De buitenplaatsen en bijbehorende
tuinen zijn sinds de 19e niet wezenlijk
veranderd.
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Mogelijkheden zon
Zeer beperkt op (bij)gebouwen met
een dakoppervlakte groter dan 100 m2
waar deze niet zichtbaar zijn vanaf de
openbare weg.
Mogelijkheden wind
nvt
Potentieel RES gebied
Beperkt

Buitenplaats Trompenburgh
foto: Hans Schouten

Swaenenburgh
Swaenenburgh
Schaep en Burgh
Boekesteijn
Brembergen
Sperwershof
Spaanderswoud
Westerveld
Stopbergen
Bantam
Hilverbeek
Oostereinde, Vijverhof, Land
en Bosch, Jagtlust
Dubbelhoven
Schoonoord
Trompenburgh
Gooilust
Bouwzicht

‘ s-Graveland
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INVENTARISATIE EN KANSEN GEBOUWDE OMGEVING

2.2a Energieke buitenplaatsen

De landgoederenzone van 's-Graveland
kent een grote mate van bescherming
tegen veranderingen. De provincie
Noord-Holland heeft echter meer
buitenplaatsen, met name langs de
Vecht en op de strandwallen. Ook daar
geldt dat de gebouwen vaak een (rijks)
monumentale status hebben.
Energie vormt een grote kostenpost
voor de buitenplaatsen en de
mogelijkheden tot ingrijpende
verduurzaming van de monumenten
is beperkt. De grote tuinen en parken
eromheen kunnen echter een bijdrage
leveren aan de energiehuishouding van
de buitenplaatsen.

28
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Waar in het verleden is gekozen voor
een strak geometrische inrichting in
Franse stijl of een meer natuurlijke,
vloeiende landschapstuin in Engelse
landschapsstijl, is op een heringericht
landgoed een moderne "energietuin"
voorstelbaar.
Daarbij moet energieproductie geen
utilitaire vorm krijgen, maar juist een
esthetische waarde en beleving van aan
de buitenplaats toevoegen.
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INVENTARISATIE EN KANSEN GEBOUWDE OMGEVING

2.3 Burgt

30

Cultuurhistorische waarden

Aandachtspunten

De burgten zijn ontstaan vanuit hun
strategische ligging. De oorspronkelijke
nederzettingen zijn in stappen
omgevormd tot militaire complexen. De
relatie tussen vesting en het omliggend
gebied is kenmerkend, waarbij het
schootsveld vrij van bebouwing bleef.
Door de beperkte ruimte zijn ze
dichtbebouwd.

Het stratenpatroon is in de meeste
gevallen beschermd, net als de
relatie tussen de vesting en de (open)
omgeving. Ook landschappelijke
elementen van de verdedigingslinie,
zoals zichtlijnen en waterwegen, vallen
onder het beschermde gebied.

In de 20e eeuw verloren de vestingen
hun militaire belang. Op veel plaatsen
werden zij afgebroken of bebouwd. In
Den Helder, Muiden en Naarden is de
oorspronkelijk staat behouden.

De daken zijn vaak klein, in het zicht
gelegen en in particulier eigendom.

Het kasteel van Egmond heeft zich
anders ontwikkeld: na een brand in
1574 raakte het in verval en verdween
uiteindelijk. De fundamenten zijn
ingebed in de publieke ruimte
en maken de samenhang met
aangrenzende bebouwing zichtbaar.
Deze relatie is beschermd.

Potentieel RES gebied
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Mogelijkheden zon

Mogelijkheden wind
nvt

Beperkt

47

48

aat
ad
Coenra

Botstr

49

50

51

52

53

54

55

1

2

3

4

4575

1380

1382

1295

9194

Egmond aan den Hoef

Den Helder

Muiden

Naarden
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2.4 Historische binnenstad

Cultuurhistorische waarden

Aandachtspunten

De historische binnensteden zijn
meestal ontstaan uit agrarische
nederzettingen die zich in de 14e
eeuw ontwikkelden tot handels- en
nijverheidssteden. In de 15e en 16e
eeuw kenden zij een sterke bloei die
samenvalt met de opkomst van de
Republiek.

Het stratenpatroon is in de meeste
gevallen beschermd, net als de
relatie tussen de vesting en de (open)
omgeving. Ook landschappelijke
elementen van de verdedigingslinie,
zoals zichtlijnen en waterwegen, vallen
onder het beschermde gebied.

Halverwege de 16e eeuw zijn de
belangrijke steden vastgelegd
door Jacob van Deventer.
Op zijn plattegronden is de
middeleeuwse kern te zien met
de vroege stadsuitbreidingen en
vestigingsgordels. De belangrijkste
structuren van straten en grachten zijn
nu nog vrijwel ongewijzigd aanwezig.
Naast de status als rijksbeschermd
stadsbezicht is het centrum van
Amsterdam ook opgenomen op de lijst
van UNESCO Werelderfgoed.
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Mogelijkheden zon
De daken zijn vaak klein, in het zicht
gelegen en in particulier eigendom.
Mogelijkheden wind
nvt
Potentieel RES gebied
Matig: het dakoppervlakte is
versnipperd. Wel ligt er een kans bij
grotere (nieuwere) gebouwen. Het
aanwezige oppervlaktewater kan
bijdragen aan de warmtetransitie.

Alkmaar

Amsterdam Binnen de Singelgracht

Edam

Enkhuizen

Haarlem

Hoorn

Medemblik

Monnickendam

Weesp
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2.4a Monumentaal water

Het water uit de grachten kan middels
aquathermie de woningen en kantoren
binnen een grote straal verwarmen.
Het warme water wordt rondgepompt
waarna vervolgens het afgekoelde water
via een andere gracht afgevoerd wordt.
In de zomer kan hetzelfde systeem
koeling bieden. Hierdoor worden
de grachten een onderdeel van de
energieinfrastructuur.
Deze opgave kan tegelijkertijd worden
uitgevoerd als de vervanging /
modernisering van de kades.
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Ook bij de havensteden aan de
voormalige Zuiderzee zijn systemen
mogelijk die kust en water op
moderne wijze met elkaar verbinden,
zonder grote inbruik te doen op de
cultuurhistorische waarden.

Gebruik warmte uit
oppervlaktewater (aquathermie)

Buffervat om warme water op te slaan

Zonnepanelen voor de
elektriciteitsbehoefte van de
warmtepomp

Oppervlaktewater gebruiken voor
aquathermie

Koud water wordt naar een
andere gracht afgevoerd

Warmtepomp
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2.5 Historische dorpskern

36

Cultuurhistorische waarden

Aandachtspunten

De geschiedenis van deze dorpskernen
gaat vaak eeuwen terug. Belangrijke
openbare gebouwen, zoals een centrale
kerk, zijn vaak rijksmonumentaal.
Echer, over het algemeen is meer
het totale beeld van belang, dan de
kwaliteit van de individuele bebouwing.

Dakoppervlak is vaak kleinschalig en
in particulier eigendom. De relatie
tussen bebouwing en omgeving is
soms onderdeel van het beschermde
dorpsgezicht.

Deze nederzettingen hebben geen
stadsrechten gehad en ook geen
vestingswerken als verdediging.
Hierdoor was uitbreiding naar buiten
eenvoudiger en is het weefsel minder
dichtbebouwd. Ze kunnen redelijk
groen zijn door begroeiing op de
achtererven en een open zicht op het
omringend agrarisch gebied, hoewel
deze relatie vaak verloren is gegaan.

Op gebouwen en woningen met
een groter oppervlakte dan 100 m2
wanneer het dak niet zichtbaar is vanaf
de openbare weg.
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Mogelijkheden zon

Mogelijkheden wind
nvt
Potentieel RES gebied
Beperkt

Bergen

Blaricum

39-41
51-75

33

35-37

52-76

27-29

21

20

25

18

1

22

6

26

23-25

19-21

7

54-78

48-72
55-79

19

49-73

36-37

24

31-33

53-77

32

9

33A
50-74

8

15

2

3

20

45A-69

16

15-17
47-71
5

17

14

13

4
46-70

5

3

4

Pieter

18

De

10

6

landen

30-37

38-45

8

19-19A
7

17

12

8

9

6

21

2

16

22

22

20

18

5

20

19

3

14

16

2

1

23

4B

14

24

2A

15

12

4A

17

10
13
12

11

18A

25

8

168

11

15

9

10

26

169

3-3A

6

18

13
27

Broek in Waterland

Den Hoorn

11

9

16

28

4
8

7

9
14

7

2

7

29

5

5

12

6

30

5
3

4

4

4

8

3

6

1

1

7

2

2

1

31

6

3

5

10

17

19

1-1B
6

15

8

2

21

4
4

18

13

17

23

16

8
13

12

12

11

27

1A

14

11

15

25

9

10

2

6

7
14

29

9

31

7

12

16

Westerstraat

35B

33

24

19

13

5

18

25

35

35C

20

19

14

8

23

15

20

16

35A

10

19A

17

9

3-3A

36

11

18

43-44

8

1

7
9

37
6

2

37A

10

5

11

37E

37B
37C

41

13

42

1

22
16

20

37D

2

27

23

20

19

25

24

30
29

37F

39

20
26

40

37G

38
4

27A
19C

46A-46B

7B

19

47-4

18
14

22

21

41
45

18

17

1

23

46

13
12

15

22

7

41A

8

42

10
13

3

7

9
43

5

5

6

6

16

23

14
44

4

10

2
45

6

14A

11

3

39

4

46

40

18

23

5

12

24

1

38A

25
26

24
47

1

25

38

19

22

48

37

2

3
2

21

25A

11

36

1

26

49

3
20

35

5

27

12

50

13

51

34
33B

28

8

14

37

6

36

33A

15

35

20

29

7

16

34

10

33

1

18

32

17

31

2

52

24

4

3

21

1
5

22

25

Melisvennen

8

23

2

9

3

30

7

12
10

11

15

14

18
17

19

21

Middenbeemster

20

23
39

25
24

26
40

Krui

28

sbaa

kweg

27

31
38

30

33

Marken

29

37

32

36

40A

41

49A
49

48

86

Oosterend

Ouderkerk aan de Amstel

Spaarndam

Velsen
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2.6 Dorpslint

Cultuurhistorische waarden

Aandachtspunten

De dorpslinten zijn ontstaan op
lijnvormige elementen in het landschap.
Soms was dat een hoge (en droge)
zandrug, soms een dijk met een
doorgaande route erover of -langs. De
dorpsbebouwing staat haaks op deze
lijn, vaak op smalle en langgerekte
kavels. Tussen de bebouwing door
is zicht op het achterliggende open
landschap of water. Ook omgekeerd
zorgt het zicht voor een karakteristiek
silhouet in het landschap. Het aanzicht
van de wijk is beschermd. In de wijk
kunnen gebouwen met monumentale
status voorkomen. Deze relatie is
meestal expliciet beschermd in het
dorpsgezicht.

De relatie tussen bebouwing en
omgeving is vaak onderdeel van het
beschermde dorpsgezicht.
Mogelijkheden zon
Beperkt tot dakvlakken uit het zicht
vanaf de openbare ruimte. Dit geldt
ook voor eigen erf en bijgebouwen.
Mogelijkheden wind
Kleine (dorps)windturbines achter het
lint.
Potentieel RES gebied
Wind: beperkt tot kleine windmolens
aan de achterzijde van het erf
Zon: Matig door kleine dakoppervlakte.
Het erf kan ingezet worden voor
panelen, mits dit de relatie met de
omgeving niet verstoort.
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Barsingerhorn

De Rijp

Durgerdam

Holysloot

Kolhorn

Ransdorp

Twisk

Westzaan

Zuiderwoude

Amsterdam Noord
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2.7 Vooroorlogse stadswijk

Cultuurhistorische waarden

Aandachtspunten

De Vestingwet van 1874 maakte de
vestingswerken van individuele steden
overbodig. Hiermee ontstond ruimte
voor uitbreiding van de stedelijke
bebouwing na eeuwenlang beperking.

Het eigenaarschap van het
dakoppervlak is vaak versnipperd
en de ruimteclaim hierop is divers:
opbouw, terras, groene daken. Bij
meer uniforme, planmatig ontwikkelde
blokken is clustering gewenst om
opwek over het gehele bouwblok
mogelijk te maken.

Eind 19e en met name in het begin van
de 20e eeuw werd de problematiek van
de volkshuisvesting in de grote steden
aangepakt door middel van grote
stedenbouwkundige plannen voor grote
aantallen woningen.
De beschermde voorbeelden hiervan
zijn ontwikkeld op een prestedelijke
wegenstructuur van tuinen, bosserijen
en weilanden. Het stedenbouwkundig
concept is planmatig en bepaald
door esthetische principes en
architectonisch samenhangende
bebouwing van hoge kwaliteit.

Mogelijkheden zon
Op gebouwen en woningen met een
geclusterd oppervlakte groter dan 100
m2. De dakoppervlakten mogen niet
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
Mogelijkheden wind
nvt
Potentieel RES gebied
Zon: Matig, door de versnippering en
meerdere ruimteclaims op het dak.
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Amsterdam Admiralenbuurt

Amsterdam - Plan Zuid

Alkmaar - Westerhoutkwartier

Haarlem Zuid West
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2.7a Benutting binnenkant bouwblok

Hoewel het aanzicht van beschermde
stadsgezichten niet aangetast mag
worden, is er voldoende oppervlakte
aan de binnenkant van een bouwblok
aanwezig. Deze daken kunnen gebruikt
worden om energie op te wekken.
De gesloten bouwblokken staan
voornamelijk te vinden in de schil
rondom de historische binnensteden en
zijn vroeg in de 20e eeuw ontwikkeld.
De daken zijn vaak in particulier
eigendom. Om een groter oppervlakte
te creëren - en zo een vermogen van
meer dan 15 kWp te verzamelen moet onderzocht worden hoe het
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eigenaarschap van deze daken
geclusterd kan worden.
Daken die al in gedeeld eigendom zijn
(Vereniging van Eigenaren, bedrijven
of woningcorporaties) zijn eenvoudiger
te benutten voor energieproductie met
zonnepanelen.
Ook bebouwing die relatief vroeg
ontwikkeld is (eind 19e eeuw),
biedt kansen op de dakvlakken die
aan de achterzijde liggen. De meer
kavelsgewijze ontwikkeling en soms
verspringende rooilijn maakt een
grootschalige ontwikkeling met
zonnepanelen lastiger.

Particulier eigenaarschap
clusteren voor meer capaciteit
Zicht vanaf de openbare weg blijft
vrij van panelen

kavelsgewijs ontwikkeld bouwblok (eind 19e eeuw)

Grote oppervlakte van daken benutten, wanneer
deze in bezit zijn van een enkele eigenaar

Zicht vanaf de openbare weg blijft
vrij van panelen

Particulier eigenaarschap
clusteren voor meer capaciteit

gesloten bouwblok (vroeg 20e eeuw)
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2.8 Tuindorp

Cultuurhistorische waarden

Aandachtspunten

Tuindorpen hebben een idealistische
oorsprong, gebaseerd op ideeën
van Engelse tuinstadbeweging. Ze
werden gebouwd om arbeiders in
de industriesteden goede woningen
te bieden als alternatief voor de
verkrotte stadswijken. Tussen 1850
en 1940 zijn deze stadsuitbreidingen
aangelegd met een planmatig structuur
en architectonisch samenhangende
bebouwing.

Zichtlijnen en openbaar groen vallen
onder het beschermde stadsgezicht.
Dakoppervlak vaak kleinschalig en
in particulier eigendom, waardoor
clusteren gewenst is.

Naast het verschaffen van fatsoenlijke
woningen hadden de bouwers een
sociaal nevendoel: de emancipatie van
de werkende klasse door het maken
van een besloten woonomgeving ter
bevordering van de gemeenschapszin.
Binnen de complexen werden allerlei
voorzieningen opgenomen, waaronder
scholen, winkels en speelvelden,
leeszalen en openbare gebouwen.

44

CULTUREEL ERFGOED EN ENERGIE

Mogelijkheden zon
Op gebouwen en woningen met een
dakoppervlakte groter dan 100 m2,
wanneer dit niet zichtbaar is vanaf de
openbare weg.
Mogelijkheden wind
nvt
Potentieel RES gebied
Zon: Matig door kleine oppervlakte van
daken. Grotere, publieke gebouwen
binnen de complexen bieden kansen
voor (collectieve) energieproductie.

Bussum - Brediuskwartier

Amsterdam Noord

Haarlem Noord

Hilversum Tuindorp Zuid

Hilversum Tuindorp Oost
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2.8a Herwaardering publieke gebouwen

In de tuindorpen was het
verenigingsleven van oudsher zeer
actief. Dit manifesteerde zich vooral
in de buurthuizen, scholen en andere
openbare gebouwen die op een centrale
plek in de wijk lagen.
Door deze gebouwen in te zetten
voor de productie van duurzame
energie kunnen ze hun oude
gemeenschappelijke functie weer
terugkrijgen en bijdragen aan de
gemeenschapszin.

Collectieve zonnepanelen op
belangrijke gebouwen in de wijk

Binnenkant van een hofje benutten
voor collectieve zonnepanelen
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2.9 Tuinstad

Bronnen:

Cultuurhistorische waarden

Aandachtspunten

De tuinsteden zijn geen beschermd
stadsgezicht. De Westelijke Tuinsteden
van Amsterdam zijn onderdeel van
de uitbreiding volgens het Algemeen
Uitbreidingsplan (AUP) uit 1934
van de stedenbouwkundige Cornelis
van Eesteren. De bouw kwam vanaf
1951 op gang en de wijken zijn een
belangrijk onderdeel van de naoorlogse
wederbouw van Nederland.

De platte daken van hoogbouwgebouwen bieden kansen voor de
productie van energie.

"Amsterdam Westelijke
Tuinsteden - Een
wederopbouwgebied
van nationaal belang"
- Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed
"Amsterdam Westelijke
Tuinsteden - Toonbeeld
van de wederopbouw"
- Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, 2016
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De tuinsteden zijn aangelegd volgens
vernieuwende stedenbouwkundige en
architectonische ideeën, die braken
met het traditionele gesloten bouwblok
met doorlopende straatwanden.
Volgens het gedachtegoed van het
Nieuwe Bouwen is gestreefd naar een
sterke relatie tussen bebouwde en
onbebouwde ruimte, de positie van
bijzondere bebouwing in het groen,
de herhaling van bouwblokken en
afwisseling van hoog- en laagbouw. De
groenstructuur wordt door dehuidige
bewoners hoog gewaardeerd. De
architectuur is overwegend modern,
in baksteen of systeembouw, met een
sobere en zorgvuldige uitstraling.
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Op de platte daken is energieproductie
te combineren met vergroende en
waterbergende daken.
Mogelijkheden zon
Op gebouwen en woningen met een
dakoppervlakte groter dan 100 m2.
Mogelijkheden wind
Windturbines die het volledige
dakoppervlak bedekken zijn een
innovatieve vorm van stedelijke
energieproductie.
Potentieel RES gebied
Goed

2.9a Wederopbouw 2.0

De opbouw en de uitstraling van de
tuinsteden bieden kansen voor de
planmatige aanleg van zonnepanelen.
Op platte daken zijn combinaties
mogelijk van groene en blauwe daken
met zonnepanelen. Zo zijn de daken
onderdeel van de energietransitie
én leveren ze een bijdrage aan de
biodiversiteit en het verkoelen van de
stad.

Panelen combineren met groen/
blauwe daken

Identiteit van de wijk versterken
door gebruik van panelen
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DEEL III:
Inventarisatie en kansen
landschap
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Fort Uitermeer bij Weesp,
onderdeel van zowel
de Nieuwe Hollandse
Waterlinie als de Stelling
van Amsterdam
bron: Programma Nieuwe
Hollandse Waterlinie
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Stelling van Den Helder

Zeewerende dijk

Westfriese Omringdijk
Strandvlaktedijken

Schermer
Beemster

Noorder IJ- en Zeedijk

Stelling van Amsterdam

Nieuwe Hollandse Waterlinie

CULTUREEL ERFGOED
LANDSCHAP
Droogmakerij
Oude dijken
Stellingen en Linies
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Inventarisatie en kansen
In Noord-Holland is de invloed van
de mens op het landschap duidelijk
zichtbaar. Grote delen van de provincie
zijn (terug)gewonnen op het water.
Oude en nieuwe dijken vertellen
deze geschiedenis die vele eeuwen
teruggaat. Ook in de droogmakerijen is
te zien hoe wij onze omgeving hebben
vormgegeven. Daarnaast zijn unieke
kenmerken, zoals de lage ligging en de
nabijheid van water, gebruikt om een
landschap te creëren dat bescherming
bood tegen vijanden.
Deze cultuurhistorische elementen
zijn beschermd, als provinciaal
monument, als (rijks)beschermd
stads- en dorpsgezicht en als UNESCO
Werelderfgoed. De grote waarde van
deze elementen is gelegen in het feit
dat zij in hun geheel en in samenhang
te ervaren zijn.
In dit deel zijn de volgende
landschappelijke elementen nader
onderzocht:

•

Oude dijken
Provinciale monumenten:
Strandwaldijken, de zeewerende
dijk van Wieringen, de Westfriese
Omringdijk en de Noorder IJ- en
Zeedijk

•

Droogmakerijen
De Schermer en UNESCO
Werelderfgoed De Beemster

•

Stellingen en Linies
Rijksbeschermd stadsgezicht
Stelling van Den Helder en UNESCO
Werelderfgoed van de Stelling van
Amsterdam. De Nieuwe Hollandse
Waterlinie is genomineerd voor
UNESCO-status als uitbreiding op
de Stelling van Amsterdam.

De ruimtelijke eigenschappen zijn
beschreven en er is gekeken naar de
mogelijkheden die zij bieden om bij te
dragen aan duurzame productie van
energie.
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3.1 Oude dijken

De oude wierdijk vormt
de zuidelijke begrenzing
van het voormalige
eiland Wieringen. deze
dijk is opgebouwd uit
samengeperst zeegras
tussen een dubbele rij
palen.
Foto: Ceinturion

Bronnen:
Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie 2018
Westfriese Omringdijk:
https://leidraadlc.noordholland.nl/structuren/
westfriese-omringdijk/
IJdijken / Oer-IJ:

Dijken zijn beeldbepalende structuren
in het landschap door hun continuïteit,
door hun hoogte in relatie tot de
openheid van het omliggende
landschap en als (recreatieve) routes.
Daarnaast vertellen zij het verhaal
over een belangrijke episode in
de wordingsgeschiedenis van het
landschap: het bedwingen van het
water.

https://leidraadlc.noordholland.nl/structuren/
ijdijken-oerij/
IJsselmeerkust:
https://leidraadlc.noordholland.nl/ensembles/
ijsselmeerkust/
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Verschillende onderdelen van de
structuur van dijken zijn beschermd
als provinciaal monument. Het gaat
om relatief goed bewaarde stukken
van de strandvlaktedijken bij Bergen
en Castricum, de oude wierdijk van
Wieringen, de (noordelijke) IJ-dijk, de
Waterlandse Zeedijk en de Westfriese
Omringdijk.

CULTUREEL ERFGOED EN ENERGIE

De Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie (2018) geeft een aantal
uitgangspunten om de waarde van
de dijken te behouden. Het gaat om
behoud van het bestaande profiel van
de dijken en de samenhang van dijk
met buitendijkse landen, doorbraken
en doorzichten op het achterliggende
open landschap.
Bij de Westfriese Omringdijk is tot
ver in de 19e eeuw een afstand van
200 meter tot de dijk aangehouden
waarop niet gebouwd mocht worden.
Dit in verband met de stabiliteit van
het dijklichaam. Ook werd binnendijks
deze afstand gereserveerd om aarde te
halen voor eventueel dijkherstel. Deze
ruimte zorgt er nu nog voor dat de dijk
als zelfstandig element te ervaren is.

ENERGIEVERKENNING IJSSELMEERGEBIED
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RINCIPES ZON

RUIMTELIJKE PRINCIPES
ENERGIEVERKENNING IJSSELMEERGEBIED

R U I M59
TELIJKE PRINCIPES

2. S T R A K K E K U S T E N

an de grillige kusten in

2. S T R A K K E K U S T E N
3. B A A I E N
Zonnevlaktes leveren een nieuw element op
Houd bij situering van zonnevlaktes rekening
in het landschap. Ze zijn architecturaal in hun
met de opeenvolging van baaien en kapen.
verschijning en hebben interferentie met de

nevlaktes hebben interfe-

windturbines. Ze zijn gelegen in diepere wateren

windturbines. Ze zijn gelegen in diepere wateren

langs de strakke kusten.

langs de strakke kusten.

N

nevlaktes gaan op in het

en kleinschalige karakter

Zonnevlaktes leveren een nieuw element op
in het landschap. Ze zijn architecturaal in hun

Strakke kusten met diepere
wateren

baaien

2
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Houd rekening met de zichtlijnen naar het ach-

ng van baaien en kapen.

kapen
terland en
vice versa.

Houd rekening met de
openvolging van baaien en
kapen

baaien

kapen

4. Zichten achterland
Houd rekening met de
zichtlijnen naar het achterland
en vice versa

baaien

3

d

ACHTERLAND
de zichtlijnen naar het ach-

a.

61

3. Baaien

4. Z I C H T L I J N E N A C H T E R L A N D

van zonnevlaktes rekening

Kleinschalig karakter van de
kusten aan ondiep water

2. Strakke kusten

kapen

1

1. Grillige kusten

kapen

verschijning en hebben interferentie met de

baaien
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4

Strakke kust - Noordoostpolder

Ook bij de andere beschermde dijken
is zo'n ‘kwaliteitszone’, vrij van nieuwe
bebouwing en opgaande beplanting te
overwegen.
Sporen van het verleden zijn in de
dijken behouden. Archeologisch, in de
historische opbouw en het materiaal
van de dijk, en ruimtelijk, in de
wielen en dijkomleggingen waar oude
doorbraken zich tonen. De meeste
dijken hebben hun waterkerende
functie verloren, behalve aan het
IJsselmeer. Hier is de grillige kust een
gevolg van de lange geschiedenis en in
sterk contrast met de strakke, moderne
kusten.

Strakke kust - Noordoostpolder

rekening te houden met dit contrast.
Bij de oude, grillige kust, passen dan
puntsgewijze interventies die het
dijkverloop articuleren en verfijnen.
Grootschalige ingrepen passen beter bij
de abstract-geometrische orde van de
nieuwe dijken.

Bronnen:

De dijken zijn continue elementen in
een afwisselend landschap. Aan de
grillige kust ligt een kans om zones
te creëren van geleidelijke overgangen
tussen land en water, met ruimte voor
energiewinning, ecologie en recreatie.
Op deze manier rijgt de dijk een
patchwork van diverse landschappen
aaneen.

Gebaseerd op:

"Energieverkenning
IJsselmeergebied" H+N+S Landschapsarchitecten, Palmbout
Urban Landscapes Over
Morgen, 2019

"10 Gouden regels
voor het IJsselmeergebied" - Van Eesteren
leerstoel Frits Palmboom,
september 2016

De “10 Gouden regels voor het
IJsselmeer-gebied" sporen ook aan om
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3.1a Nieuwe perspectieven

In de "Energieverkenning
IJsselmeergebied" werken H+N+S,
Palmbout en OverMorgen door op
een eerdere studie van Posad en
Ecofys. Zij stellen voor om duurzame
energieproductie aan te sluiten bij
gebiedskenmerken van de kust van het
IJsselmeer. Langs de moderne, strakke
kusten is grootschalige opwek van
wind- en zonneenergie mogelijk.
Langs de grillige Noord-Hollandse
kust kunnen zandbanken aangelegd
worden met zonnepanelen. De
zandbanken hebben ook toegevoegde
waarde voor de recreatieve vaart en
hebben een positief effect op de lokale
ecosystemen.
Duurzame energie is een kans om
belangrijke stedenbouwkundige
en architectonische elementen te
versterken.

Bijvoorbeeld door zonnepanelen op het
water te plaatsen, waardoor zichtlijnen
ontstaan tussen het water en belangrijk
punten op de kust.
Daarnaast zijn er kansen voor de
warmtetransitie: De watertemperatuur
van het IJsselmeer varieert van
ongeveer 20°C aan het einde van de
zomer tot 2 à 3°C in de winter. Deze
warmte kan in de winter worden
onttrokken en (in combinatie met een
warmtepomp) gebruikt om woningen
in de omgeving te verwarmen. In de
zomer kan het opgewarmde water
worden opgeslagen in ondergrondse
tanks of gebruikt om (relatief warmere)
gebouwen te koelen. Ondergronds
ontstaan zo nieuwe verbindingen
voor gebruik van het warme of koude
oppervlaktewater.

Benadruk zichtlijnen op de oude
haven én uitzicht op het water
Zonnezandbanken voor de
grillige kust in ondiep water

Gebruik warmte uit
oppervlaktewater (aquathermie)

Buffervat om warme water op te slaan
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3.2 Droogmakerijen

De Haarlemmermeer

Bronnen:
Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie 2018:
https://leidraadlc.noordholland.nl/ensembles/
schermer-beemster/
Werelderfgoed en
openheid - de Beemster
Erfgoedmonitor
Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE)
22 augustus 2019

Grote delen van Noord-Holland zijn
als droogmakerij teruggewonnen op
het water. De grote meren vormden
een bedreiging voor de omliggende
polders. Vanaf de zestiende eeuw
zijn grote meren als de Beemster
(1612), de Wijde Wormer, (1616)
de Purmer (1622), het Schermeer
(1635) en het Haarlemmermeer
(1852) drooggemalen. Eerst met
windmolens, later met stoommachines
en elektrische gemalen. De droogmakerijen waren een goede
investeringsmogelijkheid voor rijke
kooplui uit de steden en het nieuwe
land bood voldoende ruimte voor
agrarische productie.
De droogmakerijen zijn vrijwel volledig
naar menselijk inzicht ingericht. Het
zijn echte cultuurlandschappen die
zich kenmerken door hun rationele
indeling met rechte wegen en sloten en
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rechthoekige kavels binnen de ringdijk
en -vaart.
In de loop van de eeuwen zijn de
droogmakerijen op verschillende
manieren ontwikkeld. Sommige zijn nu
moderne woon- en werklandschappen.
Zo is de Haarlemmermeerpolder flink
verstedelijkt, maar hebben delen nog
steeds een open tot zeer open karakter.
In het kader van de RES liggen hier
mogelijkheden voor een ontwikkeling
tot modern energielandschappen.
De Schermer en de Beemster, en
de tussengelegen Eilandspolder en
polder Mijzen, zijn als ensemble
opgenomen in de Leidraad Landschap
en Cultuurhistorie 2018.
Het oorspronkelijke landschap is hier
nog sterk herkenbaar aanwezig. Beide
droogmakerijen hebben een strak

De Schermer en de Beemster

geometrisch verkavelingspatroon,
gericht op agrarisch gebruik. Vierkante
erven met stolpboerderijen vormen de
lintbebouwing in beide gebieden. De
Schermer kenmerkt zich door lange
zichtlijnen over de tochten, terwijl de
Beemster grote openheid kent binnen
de vierkante kamers in het raster van
waterlopen, wegen en rechthoekige
poldervlakken. Het behoud van deze
zichtbaarheid en beleefbaarheid
staat voorop. De Beemster heeft als
UNESCO Werelderfgoed een grote
mate van bescherming tegen nieuwe
ontwikkelingen. Voor de Schermer
is een status als rijksbeschermd
dorpsgezicht aangevraagd maar niet
aangewezen.
De door UNESCO benoemde
"Uitzonderlijke en Universele Waarde"
van de Beemster zijn:

1. De grote openheid
2. Het unieke, samenhangende en
goed bewaard gebleven, vroeg
zeventiende-eeuwse (landschaps)
architectonische geheel van De
Beemster, bestaande uit:
-

Het vierkante gridpatroon
van wegen en waterlopen en
rechthoekige percelen.
De ringdijk en ringvaart
Het centraal gelegen dorp op een
assenkruis van wegen.
Bebouwing langs de wegen.
De relatief hooggelegen wegen
met laanbeplanting.
De monumentale en typerende
(stolp)boerderijen en restanten
van buitens.
De oude negentiende-eeuwse
gemalen en molengangen.
De structuur en het karakter van
het (beschermde) dorpsgezicht
van Middenbeemster.
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3.2a Zelfvoorzienende erven

Bronnen:
"Beleidsregels
grondgebonden
zonnepanelen in
werelderfgoed
Beemster" - gemeente
Beemster, 2019
"Grondgebonden

Het Kwaliteitsteam Des Beemsters
heeft in 2014 het advies
“Grondgebonden zonnepanelen in
het agrarisch buitengebied van de
Beemster” uitgebracht. Dit vormt
de basis voor het huidige beleid
in de Beemster. De ruimtelijke
uitgangspunten zijn grotendeels ook
van toepassing in de Schermer.

zonnepanelen in het
agrarisch buitengebied
van de Beemster" Kwaliteitsteam Des
Beemsters, 23 juni 2014
“Beemster Ervenis
WereldERFgoed, een
ruimtelijk kwaliteitskader
voor het Beemster erf”
- Croonen Adviseurs
West, 2010
“Nieuwe Visie Beemster
erf” - REDscape, 2008

In het advies is gesteld dat de
droogmakerijen agrarisch van aard
zijn en dat grootschalige opstellingen
met grondgebonden zonnepanelen,
met industriële uitstraling, niet
passend zijn. Uitzonderingen hierop
zijn mogelijk als de zonnepanelen
voortkomen uit de behoefte aan het
verduurzamen van de agrarische
bedrijfsvoering en de opgewekte
energie ten goede komt aan de
behoefte van het betreffende agrarische
bedrijf.
Hierbij wordt in eerste instantie
gekeken naar de daken van
bedrijfsgebouwen. Het plaatsen van
zonnepanelen op een dak is onder
bepaalde voorwaarden vergunningsvrij.

Foto:
Ton van der Wal
(Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed)
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Dit geldt nadrukkelijk niet voor de
monumentale stolpboerderijen.
Als de daken geen of onvoldoende
mogelijkheden bieden, zijn
grondgebonden zonnepanelen mogelijk
op het bestaande bouwvlak. Het
klassieke Beemster erf van 90 bij 90
meter lijkt te klein voor renderende,
grondgebonden zonnepanelen. In de
Ervenstudie is een verdiept erf van
90 bij 180 meter onderzocht. In de
bestemmingsplannen is een verdere
vergroting tot 2 hectare (90 bij 220
meter) een optie.
Het vergrote erf is, net als het klassieke
erf, omringd met bomen. De zuidzijde
is mogelijk open te laten om te grote
schaduwwerking te voorkomen. Verder
dienen de rijen panelen de oriëntatie
van de kavellijnen te volgen. Plaatsing
op oevers van sloten en ook langs het
bouwvlak wordt niet toegestaan.
Ook in andere droogmakerijen zijn deze
handvatten en ruimtelijke principes
goed toe te passen.

Bron:
Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie 2018:
https://leidraadlc.noordholland.nl/ensembles/
schermer-beemster/

2. Grondgebonden zonnepanelen
op een 'vergroot' erf
t.b.v. verduurzaming bedrijfsvoering

1. Panelen op schuren of bijgebouwen
zonder monumentale waarde
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3.3 Stellingen en Linies

Inundatiegebied en
schootsveld aan de
onveilige zijde van Fort
bezuiden Spaarndam.
Beeld: Hanno Lans

Bronnen:
Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie 2018:
https://leidraadlc.noordholland.nl/structuren/
sva-nhwl/

In de Frans-Duitse Oorlog van 18701871 was duidelijk geworden dat de
traditionele verdediging van individuele
steden niet meer volstond. In de
Vestingwet van 1874 werd daarom
besloten tot de aanleg van een
Nederlands vestingstelsel bestaande
uit negen grote stellingen.
Bij de aanleg van de stellingen en linies
werd uitgegaan van verdediging door
inundatie (bewuste overstroming).
Hierbij is enerzijds gebruik gemaakt
van kenmerken van het natuurlijke
terrein, anderzijds hebben militaire
eisen het landschap in grote mate vorm
gegeven. Het Nederlandse landschap is
op een aantal plaatsen dus zeer nauw
verbonden met de historische militaire
verdediging.
In Noord-Holland kennen drie
gebieden bijzondere aandacht.
De Stelling van Den Helder is
rijksbeschermd stadsgezicht. De
Stelling van Amsterdam is beschermd
stadsgezicht en daarnaast geplaatst
op de Werelderfgoedlijst van Unesco.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie
is ook voorgedragen voor opname
op de lijst van werelderfgoed, als
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uitbreiding van de Stelling van
Amsterdam. De bescherming van
beide verdedigingslijnen is verder
geregeld in het Besluit Algemene
Regels Ruimtelijke Ordening (Barro).
Daarnaast kennen onderdelen van de
gebieden inidividuele bescherming.
Zo zijn de forten en vestingsteden
ook rijksmonument en onderdelen
van het watersysteem zijn provinciaal
monument.
De verdedigingslinies waren tot in de
twintigste eeuw van militair belang.
Daarom zijn grote delen ervan
vrijgebleven van verstedelijking. Nu
bieden ze open ruimte voor recreatie en
natuur in stedelijk gebied.

Stelling van Amsterdam en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie
De Stelling van Amsterdam is de
verdedigingslinie die als een ring om de
hoofdstad ligt, op een afstand van 15
à 20 kilometer. De Nieuwe Hollandse
Waterlinie verving de uit eind 17e eeuw
daterende Hollandse Waterlinie. De
waterlinie lag ten oosten en zuiden van
de steden van Holland en strekte zich

inundatiegebied

beschermd gezicht
Stelling van Amsterdam

schootcirkel
fort
hoofdverdedigingslijn
(liniedijk)

onveilige zijde
veilige zijde
(National Reduit)

onveilige zijde

onveilige zijde Stelling van Amsterdam /
veilgie zijde Nieuwe Hollandse Waterlinie

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie
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verboden om zonder vergunning dijken, kaden,
wegen, bruggen, sluizen, duikers en dergelijke
werken te maken, sloten en kanalen te graven,
en om bestaande werken van dezen aard te
veranderen of weg te nemen, en de grond te
KANSEN
LANDSCHAP
verhogen.

nundatie kon blijven functioneren: zo was het
oden om zonder vergunning dijken, kaden,
en, bruggen, sluizen, duikers en dergelijke
ken te maken, sloten en kanalen te graven,
m bestaande werken van dezen aard te
nderen of weg te nemen, en de grond te
ogen.

RNKWALITEITEN

strategisch landschap
Beelden:
Hollandse Waterlinies vormen een
engewoon voorbeeld van een uitgebreid,
"Energietransitie en
tegreerd Europees verdedigingssysteem van
moderne tijd dat intact is gebleven en goed is
Cultureel erfgoed:
onserveerd sinds de start van de bouw in de
ge 19e eeuw. Het maakt onderdeel uit van een
Systematische
inuüm van defensieve maatregelen waarbij
e bouw werd geanticipeerd
op ontwikkelingen
confrontatie
SvA & NHW
e oorlogsvoering. De daarbij gemaakte keuze
van (grote) invloed
geweest
op ontwikkelingen
en energieopwekking"
e bouw van forten) onmiddellijk voor en na de
ede wereldoorlog.
- Posad, Land-ID,

strategisch landschap’
omvat de volgende
Generation.Energy,
erdelen:
Hoofdverdedigingslijn
oktober 2018
Komkeringen
Inundatiekommen
Accessen
Onbebouwde verboden kringen
Houten huizen

strategisch landschap wordt bepaald door de
ving van de structuur van het landschap door:
Bronnen:
Hoofdverdedigingslijn
als ruggengraat van het
landschap
Landschap
en
Contrast tussenLeidraad
binnen-buiten,
veilig –
onveilig, nat-droog.
Cultuurhistorie
2018:
De grote openheid van het negentiende
eeuwse landschap
https://leidraadlc.noordDe landschappelijke
inpassing en camouflage
van voormalige militaire objecten door
holland.nl/structuren/
beplanting en grondlagen
Voormalige schootsvelden (visueel open) en
sva-nhwl/
verboden kringen (merendeels onbebouwd
gebied)
De forten, liggend op regelmatige afstand,
voornamelijk langs dijken

"Energietransitie en
Cultureel erfgoed:
Systematische

confrontatie SvA & NHW
en energieopwekking"
- Posad, Land-ID,
Generation.Energy,
oktober 2018

Dankzij de Kringenwet is de open en gesloten
structuur van de verdichte ‘binnenzijde’ en de
open ‘buitenzijde’ ontstaan. Dit is op veel plekken
nog altijd visueel herkenbaar in het landschap.
De Kringenwet heeft ervoor gezorgd dat grote
Hetvan
strategisch
landschap relatief open
delen
het (polder)landschap
De Hollandse zijn
Waterlinies
vormen
een
en onaangetast
gebleven,
zelfs binnen
buitengewoon
voorbeeld
van
een
uitgebreid,
dichtbevolkte gebieden zoals
rond
Amsterdam.
geïntegreerd Europees verdedigingssysteem van
de moderne tijd dat intact is gebleven en goed is
geconserveerd sinds de start van de bouw in de
vroege 19e eeuw. Het maakt onderdeel uit van een
continuüm van defensieve maatregelen waarbij
bij de bouw werd geanticipeerd op ontwikkelingen
in de oorlogsvoering. De daarbij gemaakte keuze
zijn van (grote) invloed geweest op ontwikkelingen
(in de bouw van forten) onmiddellijk voor en na de
tweede wereldoorlog.

KERNKWALITEITEN

hoofdverdedigingslijn
Het strategisch landschap’ omvat de volgende
onderdelen:
veilig
•
Hoofdverdedigingslijn
•
Komkeringen
onveilig
•
Inundatiekommen
•
•
•

Accessen
Onbebouwde verboden kringen
Houten huizen

Het strategisch landschap wordt bepaald door de
beleving van de structuur van het landschap door:
•
Hoofdverdedigingslijn als ruggengraat
van het
komkering
landschap
Kernkwaliteiten
strategisch landschap
droog
•
Contrast tussen binnen-buiten,
veilig
–
inundatiekom
onveilig, nat-droog.
• hoofdDe grote openheid van het negentiende
verdedigingslijn
eeuwse landschap
•
De landschappelijke inpassing en camouflage
van voormalige militaire objecten door
beplanting en grondlagen
•
Voormalige schootsvelden (visueel open)nat
en
verboden kringen (merendeels onbebouwd
gebied)
•
De forten, liggend op regelmatige afstand,
voornamelijk langs dijken
verboden
acces
kringen rond
fort
hoofdverdedigingslijn

structuur van de verdichte ‘binnenzijde’ en de
open ‘buitenzijde’ ontstaan. Dit is op veel plekken
Het strategisch
landschap
nog altijd
visueel herkenbaar
in het landschap.
De Hollandse
Waterlinies
vormen
De Kringenwet
heeft
ervoor gezorgd
dateen
grote
voorbeeld van
een uitgebreid,
delen buitengewoon
van het (polder)landschap
relatief
open
geïntegreerd
Europees
verdedigingssysteem
van
en onaangetast zijn gebleven, zelfs binnen
de moderne
tijd dat
intact
is Amsterdam.
gebleven en goed is
dichtbevolkte
gebieden
zoals
rond
geconserveerd sinds de start van de bouw in de
vroege 19e eeuw. Het maakt onderdeel uit van een
continuüm van defensieve maatregelen waarbij
bij de bouw werd geanticipeerd op ontwikkelingen
in de oorlogsvoering. De daarbij gemaakte keuze
zijn van (grote) invloed geweest op ontwikkelingen
(in de bouw van forten) onmiddellijk voor en na de
tweede wereldoorlog.

•

inundatiekom
hoofdverdedigingslijn

Houten huizen

nat

verboden
kringen rond
fort
hoofdverdedigingslijn

acces

kernkwaliteiten strategisch lanDschap

verboden
kringen rond
fort
hoofdverdedigingslijn

acces

POSAD, LAND-ID, GENERATION.ENERGY

aangelegd. Zo loopt de Geniedijk dwars
door de Haarlemmermeerpolder.

ernkwaliteiten strategisch lanDschap

De waterlinies zijn aangelegd
in bestaande landschappen en
liggen verscholen in het landschap.
Landschappelijke gegevenheden
k
bepaalden de linies. Tussen de
landschappen en de waterlinies
bestaat daarom een grote samenhang.
Bij aanleg van de Stelling werd het
landschap meer naar de hand gezet
dan bij aanleg van de Hollandse
Waterlinie, die meer organisch tot
stand kwam en vaker gebruik maakte
van de natuurlijke gesteldheid van het
terrein.

Bij de accessen, zwakke plekken in de
verdedigingslinie waar dijken, wegen of
spoorlijnen de waterlinie doorkruisten,
werden forten en batterijen aangelegd.
Ook bij de forten is de “veilige” en de
“onveilige” kant duidelijk herkenbaar:
Waar de binnenzijde meer stenig is, is
de buitenzijde – de “onveilige” kant –
groener en ingepast in het landschap.
Zo waren de forten moeilijk zichtbaar
voor de naderende vijand.

POSAD, LAND-ID, GENERATION.ENERGY

ernkwaliteiten strategisch lanDschap
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komkering
droog

Het strategisch landschap wordt bepaald door de
beleving van de structuur van het landschap door:
•
Hoofdverdedigingslijn als ruggengraat van het
landschap
•
Contrast tussen binnen-buiten,
veilig –
komkering
onveilig,
nat-droog.
droog
•
De grote openheidinundatiekom
van het negentiende
eeuwse landschap
•hoofdDe landschappelijke inpassing en camouflage
verdedigingslijn
van voormalige militaire objecten door
beplanting en grondlagen
•
Voormalige schootsvelden (visueel open) en
verboden kringen (merendeels onbebouwd
gebied)
nat
•
De forten, liggend op regelmatige afstand,
voornamelijk langs dijken

35

Ruimtelijk zijn de waterlinies te
verdelen in een aantal onderdelen. Ten
eerste de liniedijk. Dit civieltechnische
element zorgde ervoor dat de
inundatiegebieden buiten de dijk
onder water gezet konden worden. Een
waterdiepte van 30 tot 60 centimeter
was voor binnenvallende legers
bijzonder moeilijk doorwaadbaar
terwijl het niet diep genoeg was voor
vaartuigen. In veel gevallen is gebruik
gemaakt van bestaande dijken. Waar
dit niet mogelijk was, zijn nieuwe dijken
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onveilig

Het strategisch landschap’ omvat de volgende
onderdelen: hoofdverdedigingslijn
•
Hoofdverdedigingslijn
• veilig
Komkeringen
•
Inundatiekommen
•
Accessen
•
Onbebouwde verboden kringen onveilig

- 3 tot 5 kilometer breed - uit van het
eiland Pampus in de Zuiderzee tot aan
k
de Biesbosch.

POSAD, LAND-ID, GENERATION.ENERGY

hoofdverdedigingslijn
veilig

35

Vanuit de forten was een goed uitzicht
en een ruim schootsveld belangrijk.
Het landschap aan de buitenzijde
van de linie moest open blijven. In
de Kringenwet werd vastgelegd welke
activiteiten, beplanting en bouwwerken
waren uitgesloten in de “Verboden
kring": cirkels van 300, 600 en
1000 meter rondom de forten. Deze
schootcirkels zijn ook nu nog onderdeel
van het beschermde gebied.
De leidraad Landschap en
Cultuurhistorie beschrijft de
belangrijkste ambities voor (ruimtelijke
ontwikkelingen in) de waterlinies.
Hierin is de oproep te vinden tot het
versterken van de waterlinies als
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De waterstaatkundige werken worden bepaald
door de beleving van een doorgaand stelsel van
liniedijken in een grote ring om Amsterdam en een
lijn van noord naar zuid met daarin:
•
Waterstaatkundige werken met daarin sluizen,
dijken en voor- en achter kanalen
•
Forten, liggend op regelmatige afstand,
voornamelijk langs dijken
•
Inundatiegebieden (grotendeels open gebied,
19e eeuws landschap)

werken omvatten de

aterwerken

werken worden bepaald
en doorgaand stelsel van
ring om Amsterdam en een
met daarin:
e werken met daarin sluizen,
achter kanalen
regelmatige afstand,
dijken
(grotendeels open gebied,
ap)

es vormen een uitstekend
ebreid en ingenieus
erdediging door inundatie
eigenschappen en
wezige landschap. Het
n netwerk van fortificaties
e context is uniek in
urgeschiedenis. De
twikkeling in de militaire
15 en 1940, in het bijzonder
ebruik van baksteen naar
Stelling van Amsterdam.
oofdstuk in de Europese
nis waarvan slechts weinig

en omvatten de onderdelen:

batterijen
sen
erige militaire objecten

en worden bepaald door de

materiaal gebruik per fort
nd en ongewapend beton)
odellen forten (A, B en C)
dlijnen bij een fort

inundatiekom

kernkwaliteiten waterstaatkunDige werken

Militaire versterkingen
De Hollandse Waterlinies vormen een uitstekend
voorbeeld van een uitgebreid en ingenieus
systeem van militaire verdediging door inundatie
dat gebruik maakt van eigenschappen en
elementen van het aanwezige landschap. Het
goed bewaard gebleven netwerk van fortificaties
in hun landschappelijke context is uniek in
de Europese architectuurgeschiedenis. De
forten illustreren de ontwikkeling in de militaire
architectuur tussen 1815 en 1940, in het bijzonder
de overgang van het gebruik van baksteen naar
gewapend beton in de Stelling van Amsterdam.
Deze transitie is een hoofdstuk in de Europese
architectuurgeschiedenis waarvan slechts weinig
bewaard is gebleven.

erken
es zijn een buitengewoon
erlandse meesterschap
rsing. Ze zijn bijzonder
waarop de Nederlandse
rtise in waterbeheersing is
ging van het bestuurlijke en
het land.

undatiekanalen

komkering

fort (met
verboden kringen)

De militaire versterkingen omvatten de onderdelen:
sluis
•
Vestingen
inundatiekanaal
•
Forten, werken en batterijen
•
Groepsschuilplaatsen
•
Kazematten en overige militaire objecten
De militaire versterkingen worden bepaald door de
beleving van:
komkering
•
Het verschillende materiaal gebruik
per fort
(baksteen, gewapend en ongewapend beton)
•
De verschillende modellen forten (A, B en C)
•
De verschillende
tijdlijnen bij een fort
inundatiekom

groepsschuilplaatsen,
kazematten etc.

kernkwaliteiten militaire versterkingen

Zie ook: kernkwaliteiten waterstaatkunDige werken
Nominatiedossier Hollandse Waterlinies, Voorstel voor een significante grenswijziging van de Stelling van Amsterdam met uitbreiding van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (2018)
Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie

Kernkwaliteiten waterstaatkundige werken
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Kernkwaliteiten militaire versterkingen

OPBOUW VAN DE LINIES

structuurlijnen en als landschappen
door behoud en herstel van de
doorgaande lijn. Daarbij vormt de
fort (met
groepsschuilplaatsen,
hoofdverdedigingslijn
zich naar
verboden kringen)
kazematten etc.
het landschap waar zij doorheen
voert. In de droogmakerijen als
rechte lijn en door veenpolders en
veenrivierenlandschap als kronkelige
lijn. Ook de herkenbare binnen- en
buitenzijden
(“veilig” en “onveilig”)
k
van de linie en de forten zijn verder
te versterken. Ten slotte is er de
ambitie tot behoud of versterking van
de essentiële zichtrelatie tussen fort
en acces. Dit alles draagt bij aan de
kenmerkende samenhang tussen de
onderdelen van het militaire systeem.
ernkwaliteiten militaire versterkingen

linies, Voorstel voor een significante grenswijziging van de Stelling van Amsterdam met uitbreiding van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (2018)
Waterlinie

In 2018 verscheen de studie
“"Energietransitie en Cultureel erfgoed:
Systematische confrontatie SvA & NHW
en energieopwekking". In opdracht van
het Programmabureau Stellign van
Amsterdam en het Linieteam Hollandse
Waterlinie onderzochten Posad, LandID en Generation.Energy in welke mate
de belangrijkste linieonderdelen te
combineren zijn met de productie van
duurzame energie.
Het betreft de volgende zes ruimtelijke
linieonderdelen:

1.

langs de hoofdverdedigingslijn aan
de veilige zijde

2.

langs de hoofdverdedigingslijn aan
de onveilige zijde

3.
4.

langs een acces

5.

in het inundatieveld / autonoom in
het landschap

6.

bij een fort (inclusief Verboden
kring)

langs moderne infrastructuur (in
ander katern)

Per onderdeel is beschreven of, en zo
ja op welke manier, de linieonderdelen
zich lenen voor energieproductie met
windturbines, zonnevelden, natte
biomassa en droge (bosachtige)
biomassa.
Hierbij is het van belang de waterlinies
als samenhangende structuren te
benaderen. De energietransitie levert
dan een nieuw type productielandschap
op dat een positieve bijdrage
kan leveren aan de herkening en
ervaarbaarheid van het erfgoed van de
waterlinies. Op de volgende pagina's
is weergegeven welke combinaties van
waterlinies en energieproducties zich
hiervoor lenen.
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3.3a Energieopwekking in de waterlinies

De veilige zijde van de hoofdverdedigingslijn

Bron:
"Energietransitie en
Cultureel erfgoed:
Systematische
confrontatie SvA & NHW
en energieopwekking"
- Posad, Land-ID,
Generation.Energy,
oktober 2018

Om het contrast tussen veilig en
onveilig te versterken kan worden
gekozen om een hoog opgaande vorm
van natte biomassa in de vorm van
wilgenteelt toe te passen in de veilige
zijde.
Deze teelt is traditioneel in dit gebied
en zorgt voor meer verdichting dan
bijvoorbeeld riet- of lisdoddeteelt.

Zonnevelden
ingepast in
landschap

Wilgen als
gesloten 'natte'
biomassa

Hoge 'natte'
biomassa en
zonnevelden houden
op bij overgang HVL

AANBEVELINGEN TOEGEPAST (HAARLEMMERMEER)
De overgang van de veilige naar de onveilige zijde
ter hoogte van de Kick Pruijsbrug (testlocatie
Haarlemmermeer) leent zicht bij uitstek voor een
inpasoefening om de aanbevelingen van de vorige
pagina te testen. Beide zijden van de HVL zijn
open en hebben een nat karakter, aan de veilige
zijde begint de bebouwing van Schiphol weliswaar
een kilometer na de verdedigingslijn, maar op
het eerste gezicht zijn de gebieden grotendeels
hetzelfde.
Het natte karakter van beide zijden betekent
dat droge biomassawinning geen optie is voor
de veilige zijde. Om het contrast tussen veilig en
onveilig te versterken is er gekozen om een hoog
opgaande vorm van natte biomassa in de vorm
van wilgenteelt toe te passen in de veilige zijde.
Deze teelt is traditioneel in dit gebied en zorgt
voor meer verdichting dan bijvoorbeeld riet- of
lisdoddeteelt.

Zonnevelden
ingepast in
landschap

Door de zonnevelden parallel aan de HVL te
oriënteren beperken deze verre doorgezichten
vanaf de verdedigingslijn, wanneer zonnevelden
aan de onveilige zijde haaks worden geplaatst
op de HVL kan zo het contrast tussen veilig en
onveilig in stand worden gehouden.
Zowel het zonneveld en de natte biomassa
houden op bij de overgang van veilig naar onveilig,
aangezien de HVL al extra wordt benadrukt in
het landschap door tekst en materialisatie van
de dijk en de brug vergroot het benadrukken van
de overgang een verbetering in de leesbaarheid
van de transitie. In gebieden waar de HVL
minder duidelijk gemarkeerd is in het landschap
is inpassing op afstand tot de verdedigingslijn
wellicht beter passend bij het linielandschap.

Wilgen als
gesloten 'natte'
biomassa
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Hoge 'natte'
biomassa en
zonnevelden houden
op bij overgang HVL

e
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e
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H
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inpassing Op vOOrbeelDlOcatie haarlemmermeer

inpassing Op vOOrbeelDlOcatie haarlemmermeer

Kick Pruijsbrug
Biomassateelt
stopt bij overgang
HVL
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Droge biomassa
passend bij het
landschap

'Natte' biomassa
in de vorm van
wilgenteelt

'Natte' biomassa
in de vorm van
wilgenteelt

inpassing Op vOOrbeelDlOcatie haarlemmermeer
ENERGIEOPWEKKING IN DE WATERLINIES
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Natte biomassa in het inundatiegebied
Het traditionele nat/droog contrast
van de onveilige en veilige zijde wordt
versterkt door dit type landgebruik.
Bij het telen van bijvoorbeeld riet
als biomassa wordt het teeltgebied
compleet onder water gezet. Door deze
gebieden te vernatten vermindert de
CO2-uitstoot.

Geen tussenruimte
tussen HVL en
biomassa
Vergister ingepast
op de grens
van weide en
biomassateelt

Lisdodde als
natte biomassa

de
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e
g
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AANBEVELINGENVeTOEGEPAST
L (MIJNDENSEDIJK)
de
HV
zij
De natte biomassa wordt net als elk ander
Onderzoekslocatie Mijndensedijk typeert zichge
i
l
traditioneel landbouwgewas direct aan de HVL
als een nat gebied met open, weids karakter
ei en
vVecht
aangeplant. De biomassa met een bufferafstand
smalle slotenverkaveling. Hier vormtn
de
Odedeoostzijde
aanplanten behoudt weliswaar de volledige
ruggengraat van de Linie, met aan
het
plassengebied waardoor het contrast tussen veilig
en onveilig zeer duidelijk beleefbaar is, ook is hier
een duidelijke relatie tussen de forten, accessen
en open verboden kringen.
Als type natte biomassa is in dit gebied
gekozen voor de lisdodde. Voor deze vorm van
biomassaproductie wordt het landbouwperceel
minimaal 5CM en maximaal 20CM onder water
gezet. Het teeltproduct groeit van 1,3M tot 1,6M
hoog in een gemiddeld seizoen. Na het oogsten
heeft de plant een hoogte van ongeveer een meter.
Bovendien kan Lisdodde al drie maanden na het
uitzaaien worden geoogst, waardoor de plant
slechts voor een korte tijd haar maximumhoogte in
het landschap bereikt.

openheid van het schootsveld maar maakt
de relatie tussen de HVL en het omliggende
landschap minder leesbaar.
De vergisters worden direct aan de Mijndense
dijk geplaatst, zoals gebruikelijk voor bebouwing
met een agrarische functie in het gebied. Om
het functioneren van het agrarisch landschap
zichtbaar te houden kan de vergister op de
overgang van natte biomassa- en weidegebied
worden geplaatst. Een vergister heeft immers
zowel mest als biomassa nodig om energie op te
wekken. De vergister wordt bovendien aangeplant
met een erfbeplanting met bomen die veel in
lokale erfbeplantingen voorkomen als de eik, els en
beuk.

Geen tussenruimte
tussen HVL en
biomassa
Vergister ingepast
op de grens
van weide en
biomassateelt
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inpassing Op vOOrbeelDlOcatie mijnDenseDijk

inpassing Op vOOrbeelDlOcatie mijnDenseDijk

Biomassa gecombineerd met
vernatting in inundatiekom

Mijndensedijk
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inpassing Op vOOrbeelDlOcatie mijnDenseDijk
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Langs moderne infrastructuur

Bron:
"Energietransitie en
Cultureel erfgoed:
Systematische
confrontatie SvA & NHW
en energieopwekking"
- Posad, Land-ID,
Generation.Energy,
oktober 2018

Moderne infrastructuur doorsnijdt
vaak alle lagen van het linielandschap,
maar laten wanneer goed ingepast de
leesbaarheid van het linielandschap
intact.
Zonneveld in
HVL midden
Turbines doen niet af aan de
restruimte
tussen twee
voorstelbaarheid van inundatie en doorinfrastructuur
turbines
hun hoogte Lijnopstelling
en grote tussenafstand
turbines langs
verstoren zeinfrastructuur
de openheid en het zicht
vanaf de hoofdverdedigingslinie op jde
de
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inpassing Op vOOrbeelDlOcatie vestingDriehOek

inpassing Op vOOrbeelDlOcatie vestingDriehOek

Geen turbines
langs historisch
acces
Geen turbines

langs historisch
acces
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Lijnopstelling windturbines
3MW langs A1
Lijnopstelling windturbines
3MW langs A1

Zelfvoorzienend fort
Productie van duurzame energie, op
kleine schaal, kan bijdragen aan het
zelfvoorzienend maken van het fort en
haar recreatieve functies
Houd hierbij de verboden kring
open, zorg dat het fort opgaat in het
landschap en voeg enkel objecten
toe aan de veilige zijde zodat het
schootsveld zichtbaar blijft.

Windturbine 12M
aan veilige zijde

Biomassa qua
beplantingstype
gelijk aan omgeving

Zonneveld
gekoppeld
aan e-bike
oplaadpunt

Windturbine 12M
aan veilige zijde

AANBEVELINGEN TOEGEPAST (KROMMENIE)
Fort K'ijk ligt in een nat veenweidegebied met
een open, weids karakter. Het fort ligt in het
stadsrandgebied van Krommenie en Uitgeest, een
relatief smalle strook open landschap ingeklemd
tussen stadsranden en infrastructuur. De druk op
het open gebied en neemt toe door recreatieve
vraag vanuit de steden. Het fort heeft een losse en
opvallende positie in het landschap.
Door deze opvallende positie is gekozen voor
een klein formaat windturbine van 12M, dit is
een gangbare hoogte voor een houten .01Mw
turbine. Dit formaat windturbine valt zelfs in
het open landschap maar beperkt op. Ook is
hout traditioneel een veelgebruikt materiaal
voor tijdelijke bouwwerken in de verboden kring,
deze bouwwerken konden bij het naderen van de
vijand en het inunderen van het land makkelijk
weggehaald worden. De turbine staat aan de
veilige zijde van het fort binnen de waterlopen om
de functionele relatie tussen fort en turbine te
benadrukken.

Zonnevelden
gekoppeld aan
praktisch gebruik

Een kapbos waaruit droge biomassa gewonnen
wordt is ingepast aan de veilige zijde. De
biomassawinning sluit in hoogte en type aan op
de vegetatie rondom het fort. Ook kan het overige
snoeiafval als biomassa gebruikt worden, voor
opslag hiervan is ruimte gemaakt in een bestaand
bouwwerk aan de veilige zijde. Uiteraard is ook
natte biomassateelt in het veenweidegebied van
de verboden kring mogelijk, zie de aanbevelingen
'Natte biomassa in het inundatiegebied'

Biomassa qua
beplantingstype
gelijk aan omgeving
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Een klein formaat zonneveld is ingepast aan de
veilige zijde, direct achter het fort. Dit zonneveld
is gelegen naast oplaadpalen voor elektrische
auto's. Ook al zijn de panelen waarschijnlijk
niet voldoende voor de benodigde elektriciteit
van de laadpalen zorgt deze opstelling wel voor
leesbaarheid van het functioneren van het fort.
Fort K'ijk heeft al een aantal zonnepanelen
ingepast op het dak van het fort, de panelen vallen
niet op door het groene dak waar ze in liggen.
Ook deze inpassing kan als voorbeeld dienen voor
andere forten met zelfvoorzienende ambities.
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inpassing Op vOOrbeelDlOcatie krOmmenie
inpassing Op vOOrbeelDlOcatie krOmmenie

Biomassa sluit aan
op de omliggende
beplanting

Fort K’ijk

Fort K’ijk
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Zonneveld
gekoppeld
aan e-bike
oplaadpunt

Kleine formaat
windturbine
Snoeiafval als
(12M)
bron biomassa

Kleine formaat
windturbine
(12M)

Snoeiafval als
bron biomassa

inpassing Op vOOrbeelDlOcatie krOmmenie
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Auto
oplaadpunt
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Moderne coupure in
de Gemeenschapslinie
in de Stelling van Den
Helder. Beeld: Jim van
der Mee

Bronnen:
"Toelichting bij het
besluit tot aanwijzing
van het beschermd
stadsgezicht Stelling
Den Helder" - Rijksdienst

Stelling van Den Helder
De Stelling Den Helder is een
bijzondere verdedigingslinie, aangelegd
om de zeehaven en Rijkswerf
Willemsoord tegen aanvallen vanaf het
land te beschermen.

voor Archeologie,
Cultuurlandschap en
Monumenten, 2007

Al tijdens de Tachtigjarige Oorlog
waren delen van de stelling aanwezig.
Vanaf 1810 werd de linie op last van
Napoleon Bonaparte uitgebouwd. In de
jaren hierna werd door de Nederlandse
Staat, en in de jaren 1940-45 door
de Duitse bezetter, de Stelling
verder uitgebouwd. Na de Tweede
Wereldoorlog raakte ze in verval en
tussen 1951 en 1957 werden alle
forten opgeheven.
De structuur van het beschermd
gezicht bestaat uit drie onderdelen:

1. de eigenlijke Stelling (de
2.

70

zes forten, batterijen en de
verbindende Gemeenschapslinie)
de Rijkswerf Willemsoord

CULTUREEL ERFGOED EN ENERGIE

3. de dubbele gracht en Singel
met bebouwing aan weerszijden
daarvan
Deze stedenbouwkundige structuur
is in grote mate bewaard gebleven en
goed herkenbaar in de huidige situatie
in Den Helder. Daarbij contrasteert
de openheid van de stelling met het
verstedelijkte karakter van de gebieden
eromheen. Als overwegend groen
gebied biedt het mogelijkheden voor
recreatief gebruik.
De openheid is ook belangrijk om
de beleefbaarheid van de stelling te
behouden. Hierdoor ligt een combinatie
met (grootschalige) productie van
duurzame energie niet voor de hand.
Kleinschalige productie met (kleine)
windturbines, zonnepanelen op
daken of ingepaste zonnevelden is
voorstelbaar om bij te dragen aan de
zelfvoorzienendheid van forten of delen
van de werf. Dit vraagt wel bijzondere
ruimtelijke aandacht.

FORTEN
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DEEL IV:
Bevindingen
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Gemaal De Cruquius
foto: Hanno Lans
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BEVINDINGEN

4. Bevindingen

Cultureel erfgoed is een algemeen publiek goed dat een beeld geeft
van het verleden en kan bijdragen aan de culturele identiteit. Het is
van belang zorgvuldig om te gaan met structurele veranderingen en
erfgoedwaarden in stand te houden.
Ook ons landschap is door de eeuwen heen regelmatig veranderd,
onder invloed van nieuwe behoeften en wensen. De duurzame
productie van energie kan nieuwe kwaliteiten toevoegen, wanneer
deze gebeuren vanuit de aard van een gebied. Een integrale aanpak
waar energie een rol speelt, kan zelfs bijdrage aan de continuïteit
van het erfgoed.
•

De mogelijkheden voor het grootschalig
opwekken van duurzame zonne- en
windenergie in erfgoedgebieden zijn
beperkt.

•

Voor het plaatsen van panelen
voor de opwek van elektriciteit of
zonnewarmte binnen beschermd
stads- en dorpsgezicht en op
individuele monumenten gelden strikte
randvoorwaarden.

•

Dorpslint

Mogelijkheden liggen op het eigen erf
en op de dak- en gevelvlakken uit het
zicht vanaf de openbare weg.
• Het is van belang de maatregelen
hier 'reversibel' aan te brengen, dat
wil zeggen dat ze later te verwijderen
zijn zonder sporen achter te laten.
• Individuele daken leveren echter een
geringe bijdrage binnen de kaders
van de RES, waarin wordt gezocht
naar grootschalige productie van
duurzame energie.

Stedelijk bouwblok

• Kansen liggen in gebieden waar
dakvlakken grootschaliger zijn of als
ensemble te benaderen.
• Deze zijn te vinden binnen de
typologie van de vooroorlogse
stadswijk (Westerhout in Alkmaar
en De Baarsjes en Plan Zuid in
Amsterdam).
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Tuinstad

• Ook in de repeterende
strokenbebouwing van het jonge
erfgoed van de tuinsteden is het goed
denkbaar de platte daken te voorzien
van zonnepanelen. In wijken als de
Westelijke Tuinsteden (Amsterdam)
kan de energietransitie samengaan
met noodzakelijk onderhoud en
bijdragen aan andere verbeteringen
van de wijk.

Tuindorp

• Dit kan vragen om een aanpak
waarbij meerdere eigenaren in
staat worden gesteld om samen te
handelen.

•

•

In tuindorpen kunnen de orginele
voorzieningengebouwen op centrale
plekken in de buurt een herwaardering
van hun publieke functie krijgen en een
rol spelen in de energiehuishouding van
de buurt.
De identiteit van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie kan worden aangezet met
een integrale ontwikkeling van energie,
bijvoorbeeld door zonnevelden of het
verbouwen van energiegewassen in
de inundatiegebieden. Verschillende
vormen van energieproductie kunnen
het contrast tussen de 'veilige' en
'onveilige' zijde van de linie versterken.

•

De plaatsing van installaties voor de
opwek van duurzame energie kan de
zichtlijnen van en naar de historische
havens aan het IJsselmeer accentueren
en een nieuwe verbinding leggen.

•

Thermische energie uit de grachten van
historische steden kan een deel van de
bebouwing verwarmen en koelen. Zo
wordt het energiesysteem onderdeel
van het beschermde stadsgezicht.

Waterlinie

IJsselmeer

Grachtengordel
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