
BIJLAGE 
 
Nieuwe tekst Bestemmingsplan Buitengebied hoofdstuk 2, beschrijving van het plangebied: 
 
2.1 Historische achtergrond 
 
De polder De Beemster is tussen 1608 en 1612 drooggemalen. Amsterdamse kooplieden 
financierden, onder andere met VOC-gelden en de verdiensten uit de Oostzeehandel, dit 
grootschalige landaanwinningsproject. Begin 17de eeuw bestond er een grote behoefte aan 
nieuwe en goede landbouwgrond. Bovendien dreigden de met elkaar verbonden binnenzeeën 
Schermermeer, Beemstermeer en Purmermeer door het afkalven van de oevers steeds groter 
te worden. Dat ging ten koste van de landbouwgrond en bedreigde de bebouwing aan de 
oevers. Tegen deze achtergrond gaven de Staten van Holland al in 1607 toestemming om het 
Beemstermeer droog te malen. Rond het meer werd een ringdijk met een ringvaart aangelegd. 
Daarna werd het water uitgemalen met behulp van een aantal molengangen met elk drie 
molens, die nadien voor de afwatering van de polder moesten zorgen. In totaal waren er voor 
de drooglegging ongeveer vijftig molens nodig. 
 
In 1610 was De Beemster bijna voltooid toen bij een storm de Zuiderzeedijken braken en de 
polder weer gedeeltelijk volliep. Om herhaling te voorkomen, besloot men nu de ringdijk een 
meter boven maaiveld van het omringende ‘oude land’ te leggen. Op 19 mei 1612 viel De 
Beemster definitief droog, 7200 ha groot en grotendeels bestaand uit vruchtbare 
landbouwgrond. Vanwege de optredende bodemdaling werd rond 1632 een vierde 
bemalingstrap aan het bemalingssysteem toegevoegd. 
 
Zoals de meeste droogmakerijen werd ook De Beemster geometrisch verkaveld. Zeer bijzonder 
is echter dat hier de klassieke proportieleer als basis voor de verkaveling is gekozen. De 
verkaveling is het resultaat van een intellectueel concept, dat geënt is op antieke Italiaanse 
renaissance-theorieën over het ‘ideaal van de rechte lijn’, over de ‘città ideale’ en de leer van de 
getallen, zoals door Plato en Augustinus uitgewerkt. In de aanleg klinken de uitgangspunten 
van de Romeinse bouwmeester Vitruvius door: firmitas, utilitas en venustat (degelijkheid, 
functionaliteit en schoonheid). Hier heersen de principes van orde, ratio, van mathematische 
beginselen en van weloverwogen planning op een monumentale schaal. 
 
 
2.2 Ruimtelijke hoofdstructuur 
 
In 1644 maakte Balthasar Florisz van Berckenrode een kopergravure met een zeer 
gedetailleerde kaart van de nog jonge Beemster. De zes originele etsplaten van deze kaart zijn 
eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en in bruikleen bij de 
gemeente Beemster. Deze kopergravure laat de hoofdstructuur van de droogmakerij zien met 
het oorspronkelijke sloten- en wegenpatroon. Deze hoofdstructuur is wonderlijk elastisch 
gebleken: in 400 jaar tijd heeft het landschap talloze veranderingen in zich op weten te nemen. 
De kaart op de kopergravure geldt nu als basis voor de bescherming van het werelderfgoed. 
 



 
afbeelding 1: Kopergravure 
 
Uitgangspunt bij de inrichting was een strakke geometrie, gebaseerd op de destijds als ‘ideaal’ 
beschouwde maatvoering. Rasters van wegen en afwateringstochten verdelen de ruimte in 
vierkante blokken. Zowel de wegen als de tochten vormen vierkanten van 1852 bij 1852 meter 
(oftewel 400 morgen). De twee rasters liggen los van elkaar: snijpunten van het ene raster 
liggen precies in het midden van de vierkanten van het andere raster. Zo ontstaan telkens vier 
vierkante polderblokken van 926 bij 926 meter, aan twee zijden begrensd door een weg en aan 
twee zijden door water. Deze polderblokken zijn weer opgedeeld in vijf rechthoekige 
landbouwkavels van 185 bij 926 meter. Bij eerdere proefpolders was gebleken dat deze maat 
zeer geschikt was voor zowel akkerbouw als veeteelt. Een klein aantal polderblokken is 
opgedeeld in meer kavels: 12 of 20. De landbouwkavels sluiten aan de achterzijde aan op de 
hoofdafwatering en aan de voorzijde op de ontsluitingsstructuur. Per polderblok kon de keuze 
worden gemaakt voor noord-zuid of oost-west gerichte kavels. Beide komen voor. Zo is het 
karakteristieke Beemster bebouwingspatroon ontstaan: een neutraal grid van wegen, 
geflankeerd door (van oorsprong) agrarische erven langs wegdelen die grenzen aan de kopse 
kant van de kavels.  
 
De ligging van de rasters is bepaald door twee lijnen: de Middenweg (de langst mogelijke lijn in 
noord-zuidrichting) en de Middensloot. Op basis van deze lijnen konden twee keer zes ‘ideale 
vierkanten’ worden geformeerd. Dit ‘poldervlak’ is met een lengte-breedteverhouding van 2:3 
perfect in overeenstemming met de klassieke proportieleer. Naar de randen van de Beemster 
toe, werden voor zover mogelijk polderblokken van 926 bij 926 meter toegevoegd. De 
resterende kavels volgen noodzakelijkerwijs de onregelmatige vorm van de dijk. 
 
 
 
 
 



  
Middenweg en Middensloot ‘ideale’ vierkanten polderblokken oriëntatie kavels 
 

 
 
afbeelding 2: ontwerp in onderdelen van de Beemster 
Deze verbeeldingen worden vervangen 

 
De wegen zijn ontworpen als een ‘neutraal raster’, dat wil zeggen dat de ene weg niet 
belangrijker zou zijn dan de andere. Bomen langs de wegen zorgden voor beschutting tegen 
wind en zon en hadden een esthetische bedoeling: ze versterkten het perspectief. Het 
wegenraster is nog steeds aanwezig, maar heeft in de loop der eeuwen aan neutraliteit 
ingeboet. Sommige wegen verwerken meer verkeer dan andere en zijn daar in hun inrichting en 
profiel op afgestemd. Bomen zijn langs sommige tracés verdwenen. Het wegenbestand is 
bovendien uitgebreid met rijksweg A7, de provinciale weg N244 en de Schermerhornerweg 
(deel van de provinciale weg N243). Deze wegen zijn zoveel mogelijk opgenomen in het 
rechthoekige patroon, maar vallen buiten het oorspronkelijke raster. Rond de kernen 
Middenbeemster en Zuidoostbeemster heeft een flinke uitbreiding van het wegennet 
plaatsgevonden als gevolg van de groei van die dorpen. 
 
Ook het waterpatroon is ondanks vele wijzigingen nog goed herkenbaar. In tegenstelling tot het 
wegenpatroon, is het watersysteem wel hiërarchisch opgebouwd. De sloten die de kavels 
scheiden van elkaar en van de weg, voeden de afwateringstochten. Op hun beurt wateren de 
tochten af op de Beemsterringvaart. Recent is het raster van tochten op de kopergravure 
gedigitaliseerd en vergeleken met het huidige slotenpatroon. Daardoor is het mogelijk geworden 
om een beleidsmatig onderscheid te maken tussen de sloten die al op de kopergravure stonden 
en de sloten die later zijn toegevoegd. Deze laatste sloten zijn vatbaar voor vergraving of 
demping. De nog aanwezige kopergravure-sloten moeten behouden blijven. Verdwenen 
kopergravure-sloten kunnen, als de gelegenheid zich voordoet, weer in het landschap worden 
teruggebracht.  
 
Kruisoord, een ouder veenpoldertje aan de noordrand van de Beemster, wijkt af van het 
mathematische systeem. Het heeft een kleinschaliger, brokkelig verkavelingspatroon. Het 
poldertje is van oorsprong een niet weggeslagen veengebiedje uit de tijd van het 
Beemstermeer. 
  
2.3  Bebouwingsstructuur  
 
De structuur van de agrarische bebouwing hangt direct samen met de wijze van verkavelen. De 
kop van een kavel aan de zijde van de weg was de enige logische plaats voor het erf, want de 
tochten waren alleen geschikt voor de ontwatering en niet voor vaarverkeer. Het gevolg is dat 
weggedeelten die parallel lopen aan de aanliggende kavels een ononderbroken zicht op het 
landschap bieden. Weggedeelten die haaks staan op de aanliggende kavels laten wisselende 
ritmes van erven zien, met daar tussenin vergezichten naar het achterliggende landschap. 
Omdat de oriëntatie van de kavels binnen de polderblokken wisselt, liggen bij sommige 
weggedeelten erven aan weerszijden, bij andere aan één zijde en bij weer andere in het geheel 
geen.  
 



De meeste erven zijn nog in agrarisch gebruik, maar in toenemende mate komen ook andere 
hoofd- en nevenfuncties voor, zoals recreatie, niet-agrarische bedrijvigheid en bewoning zonder 
binding met het omliggende land. Dat neemt niet weg dat de ‘landschapskamers’ binnen het 
raster van wegen nog vrijwel geheel open en in agrarisch gebruik zijn. De grootste niet-
agrarische functie ligt wel direct in het verlengde van de landbouw: de kaasfabriek CONO aan 
de Rijperweg. Met name nabij de dorpen in de Beemster zijn vergezichten tussen de erven door 
dichtgegroeid. Aanvankelijk kwamen daar kleinere woningen voor landarbeiders, later ook 
andersoortige bebouwing.  
 
De inrichting van de erven vertoont opvallende overeenkomsten, reden waarom ook nu nog 
gesproken kan worden van typisch Beemster erven. Een oprijlaan loopt over de hele lengte van 
het erf en biedt vanaf de brug zicht op het achterliggende landschap. Aan de wegzijde pronken 
het woonhuis of het woongedeelte van de boerderij (vaak een stolp) en de siertuin. Daarachter 
staan de bedrijfsgebouwen, doorgaans georiënteerd op de lengterichting van de kavel. Grote 
agrarische bedrijven bouwden ook woningen voor hun arbeiders, meestal naast of achter de 
hoofdwoning.  
 
Het zuidoosten van de Beemster kent een afwijkende, meer gesloten structuur. Vanaf het 
ontstaan van de Beemster hebben zich hier tuinders gevestigd, die zich voornamelijk richtten op 
de Amsterdamse en Purmerendse markt. Het gevolg is een kleinschaligere structuur, minder 
strak, met meer bebouwing langs de wegen en verspreide kassen op het land. Op de kruising 
van de Purmerenderweg en de Zuiderweg ontstond gaandeweg het dorp Zuidoostbeemster. In 
deze hoek van de polder lag ook het merendeel van de buitenplaatsen en lusthoven, met name 
langs de Volgerweg, Zuiderweg en Purmerenderweg. De buitens lagen net als de boerderijen 
langs de polderwegen. De inrichting was geometrisch met bomenlanen, siertuinen, 
boomgaarden en dwaalbosjes met slingerpaden. Op enkele plaatsen zijn nog landhuizen met 
restanten van omringende tuinen overgebleven. Vooral in deze hoek van de polder is het 
agrarisch gebruik van het landschap op enkele plaatsen verdrongen door andere functies, zoals 
een golfbaan en niet-agrarische bedrijvigheid. 
 
De dorpen van de Beemster zouden volgens het oorspronkelijke ontwerp gebouwd worden aan 
de kruispunten van het wegennet. De meeste zijn nooit gebouwd, maar het dorp aan het 
centrale kruispunt van Middenweg en Rijperweg wel: Middenbeemster. Dit is het grootste en 
rijkste dorp, het centrum van de droogmakerij. Westbeemster was oorspronkelijk 
gepland op de kruising van de Jisperweg met de Hobrederweg, maar kwam uiteindelijk iets ten 
noorden van de kruising te liggen, in de vorm van lintbebouwing aan de Jisperweg. 
Noordbeemster is min of meer spontaan ontstaan als agrarisch buurtschap, door lintvorming in 
de bebouwing langs de Middenweg.  
 
Naast de dorpen, ontwikkelden zich in De Beemster twee kleine buurtschappen: Klaterbuurt en 
Halfweg. Klaterbuurt is ontstaan als arbeidersbuurt, bij de Westdijk, aan het eind van de 
Rijperweg. De  min of meer historische bebouwing is nagenoeg verdwenen. Ook Halfweg is 
ontstaan als arbeidersbuurt, langs de Volgerweg bij de kruising met de Nekkerweg. Aan de 
noordwestkant van de buurtschap ligt het Fort aan de Nekkerweg, onderdeel van de Stelling 
van Amsterdam. 
 
2.4  Stelling van Amsterdam 
 
Vanaf 1880 werd de Stelling van Amsterdam aangelegd. Deze waterlinie moest eventuele 
vijanden op afstand houden van de hoofdstad door omringende gebieden onder water te zetten, 
oftewel te inunderen. De Stelling is als geheel zo’n 135 kilometer lang.  
 



In de Beemster liggen vijf forten. Van west naar oost zijn dat Fort Spijkerboor, Fort Jisperweg, 
Fort Middenweg, Fort Nekkerweg en Fort Benoorden Purmerend. Daarnaast zijn nog enkele 
andere werken aanwezig, zoals een inundatiesluis. Het zuidelijk deel van de polder hoorde bij 
het inundatiegebied van de Stelling. 
 


