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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 
 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 ruimte-
lijke ontwikkelingen mogelijk en welke niet wenselijk zijn. Hierdoor is er ruimte voor maatwerk en gebiedsgerichte differentiatie. In de ruimtelijke 
onderbouwing van een bestemmingsplan dat een ontwikkeling in het BPL mogelijk maakt, moet worden gemotiveerd dat de ter plaatse gelden-
de kernkwaliteiten niet worden aangetast.

In lijn met de provinciale Leidraad Landschap en Cultuurhistorie zijn de kernkwaliteiten beschreven aan de hand van drie provinciale kern waarden: 
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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Het BPL Oosterdijk in West-Friesland is een zeekleilandschap met hoofdzakelijk agrarisch gebruik en is grootschalig van opzet. Het gebied valt op 
door het open landschap tussen de stedelijke bebouwing van Enkhuizen en Andijk en de glastuinbouw en agrarische bedrijfsbebouwing van Het 
Grootslag. De grote mate van openheid, stilte en de geschiktheid voor weidevogels zijn een bijzondere kwaliteit van het gebied.
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Het BPL Oosterdijk bestaat uit het oostelijke deel van Polder Het Grootslag. Het gebied ligt tussen de 
IJsselmeerkust en de bebouwing van  Enkhuizen en Andijk. De Noordoostgrens ligt op de Westfriese 
Omringdijk. Aan de zuidzijde loopt de grens over de weg Elsenburg. Aan de west zijde begrenst de 
Veiling weg het gebied.

Het BPL Oosterdijk is onderdeel van polder Het Grootslag. In deze polder zorgt de agrarische sector 
(o.a. fruitteelt, glastuinbouw, bollenbroei en zaadveredeling) voor veel dynamiek in het landschap. 
Het historische (vaar)landschap is in polder Het Grootslag veelal niet meer zichtbaar doordat land-
wegen veel van de vaarwegen hebben vervangen en door de aanwezigheid van omvangrijke bouw-
kavels en grote gebouwen. Het BPL Oosterdijk valt hierbinnen op doordat de bebouwing in dit gebied 
nog beperkt is en er een grote mate van rust en openheid is.

Het buitendijkse land is afwisselend in gebruik voor recreatie of natuur. Langs de dijk liggen tussen de 
wegen Rikkert en Elsenburg enkele gebieden die opgenomen zijn in het NNN. Deze gebieden zijn ver-
bonden via een natte natuurverbinding met andere natuurgebieden in West-Friesland. In de noord-
oosthoek van de Westfriese Omringdijk ligt Vuurtoren De Ven (rijksmonument) als een opvallend 
 historisch wit gebouw in dit open landschap.

(Het BPL Oosterdijk en omgeving maakt deel uit van het ensemble West-Friesland Oost in de Leidraad 
Landschap en Cultuurhistorie.)
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Interpretatie en toetsing
De oude hoofdvaarsloten zijn van landschappelijke en cultuurhistorische 

waarde. Ontwikkelingen die leiden tot het dempen of wijzigen van de hoofd-

vaarsloten zijn in ieder geval een aantasting van deze kernkwaliteit

Beschrijving
Het BPL Oosterdijk heeft een historische hoofdstructuur van parallel aan 

 elkaar gelegen hoofdvaarsloten in noord-zuid richting. Een enkele hoofd-

sloot loopt in oost-west richting. De sloten herinneren aan de ontginnings-

geschiedenis en het eens waterrijke karakter van de polder. 

Het BPL Oosterdijk is een oud zeekleilandschap met een nieuwe grootschalige opzet. De oorspronkelijke karakteristiek is verloren gegaan als gevolg van de ruilverkavelingen maar de hoofd-

structuur met vaarsloten is behouden.

Hoofdstructuur van vaarsloten

Aardkundige en landschappelijke 
karakteristiek
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Interpretatie en toetsing
De openheid in combinatie met rust (stilte) en ligging nabij het IJsselmeer 

is van landschappelijke en recreatieve waarde, maar ook kwetsbaar. Ruim-

telijke ontwikkelingen in het open landschap zijn een aantasting van deze 

kernkwaliteit. Een uitzondering vormen bijvoorbeeld fietspaden, omdat die 

niet van invloed zijn op de openheid. Ruimtelijke ontwikkelingen die leiden 

tot een te hoge mate van verdichting langs de ontsluitingswegen zijn even-

eens een aantasting van deze kernkwaliteit.

Beschrijving
In het BPL Oosterdijk is in tegenstelling tot het overig deel van polder Het 

Grootslag de openheid grotendeels bewaard gebleven. De Rikkert en Elzen-

burg zijn de ontsluitingswegen waarlangs de erven liggen. De afstand tussen 

de bebouwing varieert en is meestal ruim. Hierdoor is vanaf de ontsluitings-

wegen vrijwel overal zicht op het open landschap. 

Vanaf de Westfriese Omringdijk is een weids zicht over het IJsselmeer aan de 

ene kant en het open landschap van Oosterdijk aan de andere kant. 

Het BPL Oosterdijk is een open landschap met verspreide bebouwing langs de ontsluitingswegen. Het open karakter wordt enigszins beperkt door deze agrarische bebouwing, maar vrij-

wel overal is het open landschap te ervaren. Vanwege de afwezigheid van grootschalige infrastructuur, de afstand tot het stedelijk gebied en de nabijheid van het IJsselmeer is stilte een 

 kwaliteit. Dit zorgt in combinatie met de openheid voor goede omstandigheden voor weidevogels. 

Openheid

Openheid en ruimtebeleving
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Het BPL Oosterdijk is een open landschap met verspreide bebouwing langs de ontsluitingswegen. Het open karakter wordt enigszins beperkt door deze agrarische bebouwing, maar vrij-

wel overal is het open landschap te ervaren. Vanwege de afwezigheid van grootschalige infrastructuur, de afstand tot het stedelijk gebied en de nabijheid van het IJsselmeer is stilte een 

 kwaliteit. Dit zorgt in combinatie met de openheid voor goede omstandigheden voor weidevogels. 

Interpretatie en toetsing
Het ideale habitat voor weidevogels heeft een combinatie van de volgende 

ruimtelijke sleutelfactoren: omvangrijke aaneengesloten gebieden geken-

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

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

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

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

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

vogelsoorten keren bij verstoring doorgaans niet terug.

Ruimtelijke ontwikkelingen die het habitat voor de weidevogels verkleinen 

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

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

wikkelingen die een verslechtering van sleutelfactoren tot gevolg hebben 

zijn eveneens een aantasting van deze kernkwaliteit. 

Ruimtelijke ontwikkelingen die niet leiden tot extra verstoring van het habi-

tat 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.

Beschrijving
Het grootste deel van BPL Oosterdijk is geschikt habitat voor weidevogels. 

Het is deels grasland en deels bouwland. Door de grote mate aan rust vormt 

het een belangrijk broedgebied voor weidevogels. De kwaliteit van het habi-

tat wordt mede bepaald door de nabijheid van het IJsselmeer en de buiten-

dijkse graslanden. Deze vormen rust- en foerageergebied tijdens de trek en in 

de winterperiode. In het hele BPL Oosterdijk is stilte een kwaliteit. Deze stilte 

is positief voor weidevogels. 

Openheid en ruimtebeleving

Habitat voor weidevogels
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Interpretatie en toetsing
De Westfriese Omringdijk is een beeldbepalende structuur in het landschap 

en is onlosmakelijk verbonden met de ontstaansgeschiedenis van het  gebied. 

De dijk is Provinciaal Monument en heeft eigen beschermingsregels in de 

verordening (afd. 4.6 Cultureel erfgoed). Ruimtelijke ontwikkelingen die niet 

passen binnen deze regels zijn een aantasting van de kernkwaliteit.

Beschrijving
Het BPL Oosterdijk wordt aan de noordoostzijde begrensd door de West-

friese Omringdijk. De Westfriese Omringdijk is een continu landschappelijk 

 element in Noord-Holland, maar heeft een samengesteld karakter. Hierdoor 

zijn er grote verschillen tussen delen van de dijk, zowel in het dwarsprofiel als 

in het lengteprofiel en de manier waarop het naastgelegen landschap aan-

sluit op de dijk. De Westfriese Omringdijk is in de omgeving van Oosterdijk 

met haar hoogte en steile dijkprofiel een beeldbepalende en continue lijn in 

het landschap op de (vroegere) grens van water en land. Vanaf de dijk is er 

zicht naar zowel het open Westfriese landschap als naar het IJsselmeer. De 

dijk is een belangrijke recreatieve verbinding. 

Het oostelijke deel van de dijk vormt de aansluiting op een NNN-natuur-

verbinding, de natte ecologische verbinding tussen het IJsselmeer, Marker-

meer en waterrijke natuurgebieden in West-Friesland. De natuurverbinding 

bestaat uit een kleinschalig netwerk, met watergangen met natuurlijke 

 oevers met bloemrijke rietruigte als ecologisch streefbeeld vanuit NNN.

De belangrijkste ruimtelijke drager in dit gebied is de Westfriese Omringdijk.

Ruimtelijke dragers

Westfriese Omringdijk
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