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Polder De Beemster is een meesterwerk van
creatieve planning, waarin de idealen van de
Oudheid en de Renaissance zijn toegepast
in het ontwerp van een droogmakerijlandschap.
Het innovatieve en visionaire landschap van de 
polder De Beemster heeft diepe en blijvende 
invloed gehad op droogmakingsprojecten in Europa 
en daarbuiten.
De totstandkoming van de polder De Beemster 
markeert een grote stap vooruit in de relaties 
tussen mens en water in een belangrijke periode 
van sociale en economische ontwikkeling.















BELEGGING













Aanleiding Des Beemsters: brieven naar ‘Parijs’van burgers

Dreiging met rode lijst of schrappen werelderfgoed (Liverspool, Dresden)

Waarden op structuurniveau  Het gebied kent de volgende waarden op structuurniveau:  

— assenkruis van Middenweg en Middensloot;

— orthogonaal patroon van wegen en water (inclusief profielen, o.a. twee dijken);

— stelsel van tochten, sloten en ringvaart (water/bemaling); bomenlanen en 

perspectiefwerking; blokmodules, grid van 926 x 926; 

— neutraal ruimteschema, zonder hiërarchie; blokken van 1852 x 1852 tot 185 x 926 

(perceel) en aanpassingen richting amorfe vorm van dijk/ringvaart (mantel). 

Harmonisch, modulair vierkant;

— oriëntatie van percelen; 

— occupatiepatroon op de koppen van de percelen, als gevolg van de oriëntatie van de 

percelen;

— openheid en weidsheids (ruimtelijk patroon);

— kruispunten en plein(en).  

Uitzondering op de regel zijn:  — de ‘Tuinhoek’ (Nekkerzoom) met een afwijkende maatvoering binnen het geometrisch stelsel;  —

polder Kruisoord (donkergroen), een oud stuk veenland met geplooide molengang en een aangepaste verkaveling en 

wegenstructuur. 







•Waterbeheer

•Kopergravure

•Gebiedsvisie Nekkerzoom

•Ervenstudies

•Energie en Landschap

•Paardenhouderij

•Wegenbeheer

•Nieuwe Beemster schuur

•Uitbreiding CONO kaasfabriek

•Structuurvisie / Bestemmingsplan / Omgevingsnota

•Bestuursconvenant

PROJECTEN
GEPRIORITEERD DOOR COLLEGE

DOORONTWIKKELING VANUIT
KERNWAARDEN WERELDERFGOED



Bureau des Beemsters-Kwaliteitsteam, stedenbouw-landschap-cultuurhistorie-
projectontwikkeling- hoogheemraadschap-projectleider Bureau des Beemsters/wethouders







•Ervenstudies









•Kopergravure













BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2012

OP Z’N BEEMSTERS

GEKOPPELD AAN STRUCTUURVISIE

OMGEVINGSNOTA

COMPLEMENTAIR BELEID



UITBREIDING CONO KAASFABRIEK
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VERBINDING MET DE BEEMSTERLINGEN

OOG VOOR HUN VRAAGSTUKKEN

PRECISIE IN DE ANALYSE VAN TENDENZEN

EEN EIGEN ‘AFDELING BEEMSTER’

EEN KWALITEITSTEAM ALS SPARRING EN 

WAAKHOND (ALS DAT NODIG IS)

OP INHOUD BETROKKEN BESTUURDERS

COLLECTIEVE TROTS OP HET WERELDERFGOED


