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Kenschets

Het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) is het regime voor bescherming en waar mogelijk versterking en ontwikkeling van gebieden in Noord-
Holland die landschappelijk, aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch van bijzondere waarde zijn. Het BPL is beschreven in kernkwaliteiten
per deelgebied. De voormalige beschermingsregimes Bufferzones, Aardkundig Monument en Weidevogelleefgebied zijn geborgd in de kern
kwaliteiten. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, gericht op de wezenlijke kenmerken en waarden van natuur en landschap) en Provinciale

Begrenzing en context
Ontstaansgeschiedenis

Monumenten hebben een eigen regime en vallen daarom buiten het BPL-regime.
In het BPL zijn ruimtelijke ontwikkelingen, met uitzondering van nieuwe stedelijke ontwikkelingen, toegestaan wanneer de beschreven kern
kwaliteiten niet worden aangetast. Per locatie kan aan de hand van de kernkwaliteiten een zorgvuldige afweging worden gemaakt welke ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk en welke niet wenselijk zijn. Hierdoor is er ruimte voor maatwerk en gebiedsgerichte differentiatie. In de ruimtelijke

Kernkwaliteiten

onderbouwing van een bestemmingsplan dat een ontwikkeling in het BPL mogelijk maakt, moet worden gemotiveerd dat de ter plaatse geldende kernkwaliteiten niet worden aangetast.
In lijn met de provinciale Leidraad Landschap en Cultuurhistorie zijn de kernkwaliteiten beschreven aan de hand van drie provinciale kernwaarden:
1. Landschappelijke karakteristiek: de landschapstypen en de belangrijkste kenmerken van deze landschappen.
2. Openheid en ruimtebeleving: de beleving van de ruimte, de horizon en de oriëntatiepunten.
3. Ruimtelijke dragers: de driedimensionale structuren en lijnen die in het (vlakke) landschap het beeld bepalen en begrenzen.
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Wieringen is een voormalig (wadden)eiland met eraan vast de aandijking Polder Waard-Nieuwland. Het eiland is ontstaan door de opstuwing van
de ondergrond en heeft een kern van keileem. Pas in 1930 was Wieringen, met de drooglegging van de Wieringermeerpolder, geen eiland meer.
Wieringen kent een gevarieerd landschap. Het bestaat uit het glooiende hoger gelegen, besloten stuwwallandschap en meer vlakke, lager gelegen delen. Polder Waard-Nieuwland heeft een rationeel agrarisch landschap.
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Het BPL Wieringen ligt in het noordoosten van Noord-Holland. Het gebied wordt aan de noord- en
oostzijde begrensd door de Waddenzee en aan de zuidzijde door het Amstelmeerkanaal dat de grenst
vormt tussen Wieringen en de ingedijkte polder Wieringermeer. Aan de westzijde van Wieringen
ligt het Amstelmeer. Aan de oostzijde grenst dit BPL aan een stukje IJsselmeer (Zuiderhaven) en het
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Robbenoordbos. De Afsluitdijk, die de grens vormt tussen de Waddenzee en het IJsselmeer, sluit ter
hoogte van Den Oever aan op Wieringen. Wieringen is een voormalig eiland dat als een keileembult
in een uitgestrekt veengebied lag. Na het wegslaan van dit veen, kwam Wieringen in de Waddenzee
te liggen. Polder Waard-Nieuwland is een aandijking aan het oude eiland en hoort eveneens bij het
BPL Wieringen. Aan de zuidzijde van het oude eiland (deels grenzend aan Polder Waard-Nieuwland)

Kernkwaliteiten

ligt de Wierdijk. Dit is een provinciaal monument. Verspreid over het eiland en langs de dijken liggen
verschillende NNN-gebieden. Midden over het eiland loopt de N99, overgaand in de A7/Afsluitdijk.
(Het BPL Wieringen maakt deel uit van het ensemble Wieringen-Wieringermeer in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.)
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In de voorlaatste ijstijd zorgde een ijspakket voor opstuwing van de ondergrond en het ontstaan van een laag keileem bij Wieringen. Hierdoor
ontstond een hoogte in een relatief laaggelegen gebied. In dit lage gebied kwam veen tot ontwikkeling. Tot in de vroege middeleeuwen lag de
keileembult van Wieringen in dit uitgestrekte veengebied dat grote delen van de westelijke Waddenzee, en de voormalige Zuiderzee besloeg.
Vanaf de 8e eeuw werd het veengebied ontgonnen. Door de ontwatering van het veen daalde het maaiveld en werd het veen vatbaar voor over-
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stromingen. Grote delen van het veengebied werden weggeslagen. Hierdoor verdween het vasteland rondom Wieringen. Rond de 13e eeuw was
de omgeving van het eiland volledig verzwolgen door de zee. Het eiland dat toen overbleef, bestond uit keileemheuvels met daartussen lagere
gebieden: de kogen. Dijken beschermden deze kogen tegen de opdringende zee. Bewoners van het eiland legden aan de zuidzijde een dijk aan, opgebouwd uit gestapeld zeegras; de Wierdijk. Langs de twee doorgaande wegen, de Gemeenelandseweg en de Koningsweg, zijn de grotere d
 orpen
Den Oever en Hippolytushoef ontstaan.

Kernkwaliteiten

In de 17de eeuw werd de polder Waard-Nieuwland voor het eerst bedijkt. In 1683 ging deze echter weer verloren. In 1846 werd de polder opnieuw
ingedijkt en verkaveld. Vanaf de middenas in de polder zijn de ontginningsblokken zo regelmatig mogelijk uitgezet. Haaks op de middenas liggen
de Burgerweg en de Akkerweg. Loodrecht op deze assen zijn ook kavels aangelegd. Wat nu de Wieringermeerpolder is, bleef nog lang onderdeel
van de Zuiderzee. Pas in 1930 werd de Wieringermeerpolder met behulp van het gemaal Lely bij Medemblik en het gemaal Leemans bij den Oever
drooggelegd. Door deze drooglegging was Wieringen niet langer een eiland. Sinds 1932 sluit de Afsluitdijk het IJsselmeer af van de Waddenzee.
Onderdelen van de dijk zijn rijksmonument.
Zowel het oude eiland Wieringen als Polder Waard-Nieuwland zijn nog steeds voornamelijk in agrarisch gebruik. Langzaam komt het gebied
recreatief meer in beeld bij o.a. wandelaars, fietsers en vogelspotters, vanwege het bijzondere landschap op Wieringen en het natuurschoon van
de aangrenzende Waddenzee.
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Het historische reliëfrijke en kleinschalige landschap is typerend voor Wieringen. Het stuwwallandschap op het voormalige eiland heeft afwisselend hogere keileembulten en lagere kogen
(vlakke en open hooilanden) en polders. Door de aanwezigheid van het open Amstelmeer zijn de keileembulten met name vanuit het westen goed zichtbaar. Het open vlakke landschap van
de aandijking Polder Waard-Nieuwland staat hiermee in contrast.

Glooiend stuwwallandschap

Verkaveling eiland Wieringen en
Polder Waard-Nieuwland
Aardkundige waarden
Openheid en ruimtebeleving

Afwisseling openheid en
beslotenheid
Zichtlijnen vanaf de keileembulten
Habitat voor weidevogels

Beschrijving

Interpretatie en toetsing

Over de gehele lengterichting van Wieringen is het reliëf van de keileem

Het stuwwallandschap met keileembulten en lagere kogen is ontstaan door

bulten te zien. Met name bij Oosterland, Stroe en Westerland zijn ze goed

glaciale processen duizenden jaren geleden. Dit glooiende landschap is van

te herkennen. Hiermee is de natuurlijke vorming van het reliëf door landijs

zeer hoge cultuurhistorische waarde. Het is onvervangbaar en kwetsbaar

afleesbaar in het landschap. Het laat ook nog steeds zien dat Wieringen

voor ophogingen of afvlakkingen. Ontwikkelingen die zorgen voor zichtbare

een eiland was in een overwegend laaggelegen gebied. Het contrast tussen

ophogingen of afvlakkingen van het reliëf of die de zichtbaarheid van het

dit glooiende landschap en de vlakke polders in de omgeving, maakt deze

reliëf verminderen zijn een aantasting van deze kernkwaliteit.

kernkwaliteit extra bijzonder.

Eendenkooien
Ruimtelijke dragers
Kronkelige historische wegen
Wierdijk
Dijk Polder Waard-Nieuwland
 ebouwingslinten in stuwwal
B
landschap en het middenlint van
Polder Waard-Nieuwland

Stolpenstructuur: stolpenzwerm
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Interpretatie en toetsing

Wieringen heeft een kleinschalig en onregelmatig blokvormig verkavelings-

Het verkavelingspatroon op Wieringen is karakteristiek vanwege de onregel

patroon. Het eiland is vanaf de linten in verschillende richtingen verkaveld.

matigheid die samenhangt met het reliëf. Deze verkaveling is samen met

De ruilverkaveling in 1948 heeft voor een verandering van het landschap

de kronkelige linten één van de belangrijkste kenmerken van het eiland.

gezorgd, maar heeft wel voortgeborduurd op de oude verkaveling.

De geometrische opzet en het rationele verkavelingspatroon van Polder

Polder Waard-Nieuwland heeft een geometrische opzet met een middenas

Waard-Nieuwland staat in contrast met die van het voormalige eiland. De

in de lengterichting van de polder. Daaraan is een rechthoekige verkaveling

opzet en verkaveling heeft zijn eigen unieke waarde en geeft de ontginnings-

opgehangen. Door de diepe ligging in combinatie met de rationele verkave-

geschiedenis van de aandijkingspolder weer.

ling is het een herkenbare eenheid in het landschap. De polder vormt met

Het verschil in maat en kavelvorm op het eiland en in de nieuwe polder reflec-

de rationele rechthoekige verkaveling een contrast met het kleinschalige

teert de ontstaansgeschiedenis. Ruimtelijke ontwikkelingen die het verschil

verkavelingspatroon van stuwwallandschap op het voormalige eiland.

in kavelstructuur op het eiland en in de jonge polder in hoge mate nivelleren
zijn een aantasting van de kernkwaliteit.

Wierdijk
Dijk Polder Waard-Nieuwland
 ebouwingslinten in stuwwal
B
landschap en het middenlint van
Polder Waard-Nieuwland
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Verkaveling eiland Wieringen en
Polder Waard-Nieuwland
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Interpretatie en toetsing

Op het voormalige eiland Wieringen komen hoge keileembulten voor; heu-

Het eiland Wieringen is een representatief voorbeeld van een glaciale opdui-

vels van gestuwde grondmorenes uit de laatste terugtrekkingsfase van het

king. De stuwwallen van keileem met de zeldzame kliffen, de abrasievlaktes

landijs in het Saalien. Ze zijn na vorming “overreden” door het landijs. Het

en getijde-invloeden maken het gebied aardkundig van zeer hoge waarde en

zijn de oudste aardkundige landschapselementen (relicten) van de provincie

onvervangbaar. De educatieve en wetenschappelijke waarde is van belang

Noord-Holland. Er zijn drie bulten: aan de westkant bij Westerland (+12-13 m),

voor de reconstructie van de ontstaansgeschiedenis van Noord-Holland. Aan

in het noordoosten nabij Den Oever bij Stroe-Oosterland (ca +7m) en de der-

het gebied is een internationale waardering toegekend.

de hier tussenin bij Oosterklief (+8m). Andere verschijnselen uit deze tijd zijn

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk indien de leesbaarheid van de aard-

ongestuwde grondmorene, smeltwaterdalen of droge dalen.

kundige kernkwaliteit in stand blijft. Dit betekent dat het bodemprofiel en

Later heeft de invloed van de zee gezorgd voor kliffen (ten noordwesten van

reliëf (bijv. door activiteiten als heien, graven en egaliseren) niet significant

Stroe en ten westen van Westerland). Deze kliffen zijn naast Wieringen alleen

mogen worden aangetast. Bij ontwikkelingen die beroering tot een diepte

Kronkelige historische wegen

te vinden in Gaasterland, Urk en Vollenhove. Op de overgang naar de getijde-

van 1m onder maaiveld vergen is in beginsel geen sprake van aantasting van

Wierdijk

vlakte liggen abrasievlaktes. Dit zijn vlaktes waar het keileem is afgeschaafd.

de aardkundige kernkwaliteit.

Aardkundige waarden
Openheid en ruimtebeleving

Afwisseling openheid en
beslotenheid
Zichtlijnen vanaf de keileembulten
Habitat voor weidevogels
Eendenkooien
Ruimtelijke dragers

Dijk Polder Waard-Nieuwland
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B
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In de voormalige getijdevlakte bevinden zich zee-erosiegeulen met oeverwallen. Gedurende de laatste ijstijd werden dekzanden afgezet op de flanken en
lagere hellingen. Onder de toen heersende periglaciale omstandigheden werden smeltwaterdalen gevormd. In het holoceen nam de invloed van de zee
weer toe, met bijbehorende getijde-afzettingen en erosiegeulen.
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Wieringen heeft een afwisseling tussen beslotenheid en openheid met lange zichtlijnen vanaf de hoger gelegen delen. De bodemeigenschappen en het agrarisch beheer vormen samen met
de openheid en stilte in dit BPL een goed vestigingsklimaat voor weidevogels.
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Wieringen kenmerkt zich door een afwisseling tussen openheid en besloten-

De afwisseling tussen openheid en beslotenheid is een kwaliteit die het land-

heid. Het grootste gedeelte van Wieringen heeft een besloten en kleinschalig

schap van Wieringen bijzonder maakt. Ruimtelijke ontwikkelingen in het

karakter. Dit komt hoofdzakelijk door het reliëf en de beplanting. In de kogen

open landschap van de kogen en Polder Waard-Nieuwland zijn een aantas-

is openheid en ook Polder Waard-Nieuwland is aan weerszijden van de mid-

ting van deze kernkwaliteit. Een uitzondering hierop zijn bijv. fietspaden,

denas open. Deze afwisseling tussen openheid en beslotenheid zorgt voor

omdat deze niet van invloed zijn op de openheid. Ruimtelijke ontwikkelingen

een hoge ruimtelijke kwaliteit in dit BPL.

zijn mogelijk in bestaande linten. Wanneer die leiden tot een te hoge mate
van verdichting in de linten zijn deze ontwikkelingen eveneens een aantasting van deze kernkwaliteit.
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Vanaf de hoge keileembulten op Wieringen bestaan lange zichtlijnen over

De zichtlijnen en vergezichten vanaf de keileembulten zijn van waarde voor

het eiland. Deze zichtlijnen reiken bijzonder ver, tot over het wad en over de

de beleving van het reliëf en de omgeving. Ruimtelijke ontwikkelingen die

Wieringermeer. Deze zichtlijnen verhogen de beleefbaarheid van zowel het

de zichtlijnen blokkeren of vergezichten verstoren zijn een aantasting van de

reliëf als de omgeving.

kernkwaliteit.
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Interpretatie en toetsing

Grote delen van het oude eiland Wieringen zijn een geschikt habitat voor

Het ideale habitat voor weidevogels heeft een combinatie van de volgende

weidevogels. Het betreft vooral de open graslanden in de kogen en polders.

ruimtelijke sleutelfactoren: omvangrijke aaneengesloten gebieden geken-

Naast de aanwezige hoogteverschillen als gevolg van de hooggelegen stuw-

merkt door openheid, het ontbreken van verstoring (door opgaande elemen

wal en laaggelegen kogen, hebben de gebieden ook (meer kleinschalige)

ten, zoals bebouwing, beplanting en masten en door infrastructuur en

verschillen in reliëf binnen de kavels. In combinatie met een mozaïek van

activiteiten die geluid en onrust veroorzaken), de aanwezigheid van micro-

verschillende vormen van graslandbeheer biedt dit variatie in vegetatiegroei

reliëf, graslandareaal en een relatief hoog waterpeil. De aanwezigheid van

en daarmee een hoge geschiktheid voor weidevogels. Ook de afwisseling

deze combinatie van factoren in dit BPL is onvervangbaar. Kwetsbare weide-

tussen brakke en zilte graslanden langs de zeedijk, deels binnen- en deels

vogelsoorten keren bij verstoring doorgaans niet terug.

buitendijks, en de meer landinwaarts gelegen graslanden in de polders is van

Ruimtelijke ontwikkelingen die het habitat voor de weidevogels verkleinen

belang. Het meest westelijke deel van Polder Waard-Nieuwland is eveneens

zijn in beginsel een aantasting. Verstoring of het toevoegen van opgaande

geschikt habitat voor weidevogels.

elementen die leiden tot een verkleining van het habitat, of ruimtelijke ont-

Kronkelige historische wegen

Het noordelijke en zuidelijke deel van Wieringen heeft bovendien stilte als

wikkelingen die een verslechtering van sleutelfactoren tot gevolg hebben

Wierdijk

kwaliteit. Deze stilte maakt het gebied ook aantrekkelijk voor weidevogels.

zijn eveneens een aantasting van deze kernkwaliteit.
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Ruimtelijke dragers

Dijk Polder Waard-Nieuwland
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B
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Ruimtelijke ontwikkelingen die niet leiden tot extra verstoring van het habitat en waarbij de verstoring valt binnen de verstoringszone van bestaande
elementen zoals bijvoorbeeld gebouwen en wegen, verkleinen het habitat
niet. Ze worden daarom niet als aantasting van de kernkwaliteit beschouwd.

Stolpenstructuur: stolpenzwerm
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Interpretatie en toetsing

Op Wieringen komen van oudsher een aantal eendenkooien voor. Ze zijn als

De eendenkooien hebben een landschappelijke en natuurwetenschappelijke

losse besloten bosschages in het landschap herkenbaar en daarmee beeld

waarde. Bij eendenkooien moet voldoende bos aanwezig blijven om de be-

bepalende elementen op het eiland. Een eendenkooi is van oorsprong een

slotenheid te behouden en de functie leesbaar te houden. Ook de openheid

plek waar in het wild levende eenden werden gevangen voor consumptie. Een

rond de eendenkooi moet in stand blijven. Wanneer aan deze condities niet

eendenkooi is veelal gelegen in open landschap en omgeven door beplanting.

wordt voldaan, is er sprake van aantasting van deze kernkwaliteit. Het dem-

Erbinnen is een flinke plas aanwezig waar enkele smalle sloten op uitkomen,

pen van de kooiplas is eveneens een aantasting van de kernkwaliteit.

de zogenaamde vangpijpen. De ligging van de eendenkooien hangt samen
met de natuurlijke omstandigheden van het gebied (o.a. de aanwezigheid
van water).

Ruimtelijke dragers
Kronkelige historische wegen
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Dijk Polder Waard-Nieuwland
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Kenmerkend voor Wieringen zijn de kronkelige wegen over het glooiende

De kronkelige wegen over het eiland volgen de oorspronkelijke routes over

landschap met kleinschalige lintbebouwing of haagbeplanting. Historische

de hoge delen van het eiland. Deze oude patronen zijn hiermee afleesbaar in

wegen lopen onder andere vanaf Den Oever naar Stroe en vanaf Den Oever

het landschap en daarmee van cultuurhistorische waarde. Ruimtelijke ont-

door Hippolytushoef naar Westerland. Deze wegen zijn vermoedelijk al in de

wikkelingen die de loop van de weg aanzienlijk wijzigen zijn een aantasting

vroege middeleeuwen aangelegd en hebben een kronkelend karakter omdat

van de kernkwaliteit.

de wegen de hoogtes in het land volgen.
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De Wierdijk ligt als historische waterkering aan de zuidzijde van het voor-

De Wierdijk is een beeldbepalende lijn in het landschap en een levend bewijs

malige eiland. De dijk is gemaakt van aangestampt zeegras, beschermd

van de strijd tegen het water door de eeuwen heen. De Wierdijk is Provinciaal

met houten palen, zand/aarde en stenen. Lange tijd vormden wierdijken de

Monument en heeft eigen beschermingsregels in de verordening (afd. 4.6

belangrijkste zeewering langs de Zuiderzee.

Cultureel erfgoed). Ruimtelijke ontwikkelingen die niet passen binnen deze

Samen met het Amstelmeerkanaal maakt het westelijke deel van de Wier-

regels zijn een aantasting van de kernkwaliteit.

dijk deel uit van een NNN-natuurverbinding die de natte natuurgebieden
langs de Waddenkust en het IJsselmeer met elkaar verbindt. Het ecologisch
streefbeeld vanuit NNN bestaat uit een water- en moerasverbinding met
natuurlijke oevers met een brede zone van kruidenrijke moerasvegetatie en
een aanliggende bloemrijke grasdijk. De ecologische functie en bijbehorend
streefbeeld passen naadloos bij het kenmerkende landschapsbeeld van de

Kronkelige historische wegen

Wierdijk en het Amstelmeerkanaal.
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De dijk van Polder Waard-Nieuwland markeert de grens tussen de polder en

De dijk van Polder Waard-Nieuwland is net als de Wierdijk een beeldbepa-

de Wieringermeer (voorheen zee) aan de zuidkant. De dijk vormt een heldere,

lende lijn in het landschap. De dijk is zowel van landschappelijke als cultuur-

autonome en beeldbepalende lijn in het landschap. Vanuit de polder is de dijk

historische waarde. Ruimtelijke ontwikkelingen waarbij bijvoorbeeld het

herkenbaar als rand. De dijk en het Amstelmeerkanaal maken deel uit van

dijkprofiel wordt vergraven zijn een aantasting van de kernkwaliteit. Dijk

een NNN-natuurverbinding (zie onder de kernkwaliteit Wierdijk).

verbeteringen zijn mogelijk mits zij de continue lijn en het herkenbare dijkprofiel niet aantasten.
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In het stuwwallandschap en polders van het oude eiland ligt een aantal

De bebouwingslinten in het stuwwallandschap hangen samen met het

bebouwingslinten. De linten hangen samen met het reliëf. De bebouwing is

reliëf. Het middenlint van Polder Waard-Nieuwland is de historische basis

kleinschalig en divers en staat vaak aan weerszijden van de weg. Soms is het

voor indeling van de polder. De linten zijn van landschappelijke en cultuur-

lint volledig gesloten, soms heeft het enkele doorzichten en hier en daar ligt

historische waarde.

de bebouwing verder uit elkaar.

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk mits er voldoende doorzichten in

Het middenlint aan de Polderweg in Polder Waard-Nieuwland fungeert als

het lint blijven bestaan en zij zorgvuldig worden ingepast in de karakteristiek

hoofdas en is bepalend geweest voor de verkaveling in de polder. Dit midden

van het lint. Ruimtelijke ontwikkelingen die bestaande doorzichten volle-

lint scheidt de polder in twee gelijke delen met geometrische kavels die lood-

dig blokkeren zijn een aantasting van de kernkwaliteit. Tweedelijnsbebou-

recht op deze middenas staan. De bebouwing ligt langs de Polderweg als

wing in de linten is ook een aantasting van de kernkwaliteit. Er is sprake van

verspreide enclaves in het open landschap.

tweedelijns bebouwing als een nieuw gebouw niet ondergeschikt is aan het
bestaande hoofdgebouw in het lint, als de ontsluiting van bebouwing paral-
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lel aan het lint gelegd wordt of wanneer bebouwing langs een nieuwe dwars-

Wierdijk

weg wordt ontwikkeld en ‘hofjes’ worden gecreëerd.

Dijk Polder Waard-Nieuwland
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Stolpen zijn kenmerkend voor het Noord-Hollandse platteland en geven

Stolpenstructuren zijn kenmerkend en uniek voor Noord-Holland. Versto

uiting aan de Noord-Hollandse agrarische geschiedenis. De stolp was het

ringen van de onderlinge visuele samenhang binnen de stolpenstructuur

karakteristieke bouwtype voor boerderijen vanaf halverwege de 16e eeuw

en de relatie met het erf en het landschap zijn een aantasting van de kern

en is toegepast tot ca. 1950. Veel stolpen zijn rijksmonument of provinciaal

kwaliteit. Vervanging van een stolp door een nieuwe ‘stolp’ op dezelfde loca-

monument.

tie, in dezelfde hoofdvorm en met hetzelfde volume wordt niet als aantasting

Op plekken waar meerdere stolpboerderijen bij elkaar in de buurt staan,

beschouwd.

vormen deze door hun ruimtelijke samenhang een zogenaamde ‘stolpen
structuur’. De samenhang bestaat uit de visuele relatie tussen de stolpen
onderling en tussen de stolp, het erf en het landschap eromheen.
De Wieringer stolpboerderijen staan in zogenaamde ‘zwermen’ op de hoger gelegen delen van het eiland. Ze staan soms scheef ten opzichte van de
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weg; soms met hun voorgevel of zijgevel aan de weg en soms van de weg af.

Wierdijk

De Wieringer stolpboerderij onderscheidt zich van andere stolpen in

Dijk Polder Waard-Nieuwland
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Noord-Holland doordat de stolp aan één zijde is afgekapt en het woon
gedeelte als haaks uitspringend deel op de voorraadschuur staat. Karakteristiek voor de Wieringer stolp is de hoge houten gepotdekselde en geteerde
achtergevel van de schuur (het skuurskot).
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