
© Foto: Theo Baart



© Foto: Theo Baart

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 kern kwaliteiten  
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 Assendelft en omgeving is een voornamelijk open tot zeer open veen- en deels kleipolderlandschap ten noorden van het Noordzee-
kanaal. Het gebied heeft een eeuwenlange geschiedenis van eb en vloedwerking, kleiafzetting, inpoldering en dijkdoorbraken (Oer-IJ en IJ) en 
veen vorming, veenontginning en -ontwatering. De ontginningsgeschiedenis is nog goed afleesbaar in het landschap, bijvoorbeeld aan het ver-
kavelings- en slotenpatroon van de veenweidepolders en de kronkelige dijken langs de voormalige geul van het Oer-IJ. Aan de westzijde van het 
gebied is de Stelling van Amsterdam met zijn forten, liniedijk en accessen prominent aanwezig in het landschap. De grote openheid van het BPL 
Assendelft en omgeving is een bijzondere waarde voor bewoners en recreanten. Deze openheid wordt extra benadrukt door het contrast met het 
nabijgelegen stedelijke gebied van Zaanstad, Beverwijk en Heemskerk. Delen van het gebied rond de Stelling van Amsterdam en aan de oostzijde 
zijn ruimtelijk meer verdicht door opgaande beplanting. Assendelft is een beeldbepalend bebouwingslint.
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Het BPL Assendelft en omgeving wordt aan de westzijde begrensd door de A9, aan de noordzijde door 
de Communicatieweg, de Hoogedijk/Busch en Dam (tevens liniedijk Stelling van Amsterdam) en de 
bebouwing van Saendelft, aan de oostzijde door de Nauernasche Vaart en aan de zuid- en zuidwest-
zijde door het Noordzeekanaal en de Assendelver Zeedijk. Landschappelijk en historisch gezien is het 
oostelijk deel van BPL Assendelft en omgeving (ten oosten van de Groenedijk/Assendelver Zeedijk) 
één samenhangend geheel met BPL Westzaan en omgeving en de andere veenweidepolders ten oos-
ten van Zaanstad. Het westelijk deel bestaat uit kleirijke polders (onder andere de Wijkermeerpolder) 
en behoort tot het landschap van het Oer-IJ. Hier bevinden zich ook de liniedijk, forten met schoots-
velden en accessen en inundatievelden van de Stelling van  Amsterdam. Een beperkt deel van het pol-
dergebied is NNN: natuurgebied Noorderveen aan de noordoostzijde, een paar gebieden aan de zuid-
oostzijde en een strook tussen de liniedijk en de A9. Grotere doorgaande wegen liggen alleen langs 
de randen: de A9 aan de westzijde, de N203 aan de noordzijde en de N246 (deels N8) aan de oost- en 
zuidzijde.

(Het BPL Assendelft en omgeving maakt deel uit van het ensemble Assendelft-Krommenie in de Lei-
draad Landschap en Cultuurhistorie.)
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Interpretatie en toetsing
De brede en smallere veensloten het BPL Assendelft omgeving tonen de 

 historische hoofdafwatering van de veenontginning en volgen de oorspronke-

lijke loop. De kreekrestanten in de veenpolders en in de kleipolders tonen 

de invloed die de zee (via het Oer-IJ en IJ) nog lange tijd had op het gebied. 

Deze waterlopen zijn onvervangbaar. De (grillige) structuur moet zichtbaar 

 blijven. Ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot het dempen of wijzigen van 

de waterloop zijn in ieder geval een aantasting van deze kernkwaliteit. Kleine 

oeveraanpassingen (zoals beschoeiing en steigers), mits niet over  grote leng-

te, worden niet als een aantasting van deze kernkwaliteit beschouwd. 

Beschrijving
In het veenpolderlandschap ligt ten westen van Assendelft een brede veen-

sloot: de Delft met in het verlengde daarvan de Binnendelft. Kenmerkend 

zijn de grillige oevers en brede rietkragen. Ten oosten van Assendelft ligt 

de smallere veensloot Kaaik. Ter hoogte van de kleine droogmakerij Vliet-

polder vormt de Kaaik een restant van een kreek, waardoor de waterloop 

een gril liger verloop heeft. De Kaaik doet hier ook dienst als ‘ringsloot’ van 

deze droog makerij. Ook aan de zuidoostzijde, bij Nauerna, zijn kreekrestan-

ten herkenbaar in het slotenpatroon. In de kleipolders tussen de Aagtendijk/

Hooge dijk en de Groene Dijk ligt waterloop De Kil. Dit is een laatste restant 

van de geul die nog lange tijd onder invloed stond van het water vanuit het IJ 

en de verbinding was richting het Alkmaardermeer.

In BPL Assendelft en omgeving in hoofdlijnen twee landschapstypen te onderscheiden: het veenpolderlandschap in het oostelijk deel en de zeekleipolders van het laatst overgebleven deel 

van het voormalig IJ en Wijkermeer in het westelijk en zuidwestelijke deel. De veenpolders bestaan uit onvergraven en deels vergraven veen, met in meer naar het westen klei op veen. Het 

onregelmatige strookverkavelingspatroon is sinds de middeleeuwen grotendeels onveranderd. Het veenpolderlandschap is voornamelijk in gebruik als grasland (veenweide). De polders 

die ontstonden door inpoldering van de voormalige geul van het Oer-IJ en van het IJ hebben een kleiondergrond en een onregelmatige blokverkaveling. Ze zijn in gebruik als akkerland en 

grasland.
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Interpretatie en toetsing
Het verkavelingspatroon van de veenweidepolders is eeuwenlang groten-

deels onveranderd gebleven en maakt het landschap met haar geschie-

denis zichtbaar. Het gebied is cultuurhistorisch van hoge waarde. Deze 

kern kwaliteit is onvervangbaar. Hetzelfde geldt voor de verkaveling in de uit-

geveende en drooggemaakte Veenpolder en de Vlietpolder. Ontwikke lingen 

die het verkavelingspatroon in de veenweidepolders en droogmakerijen 

wijzi gen, of ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot het dempen en wijzi-

gen van sloten en andere waterlopen, zijn in ieder geval een aantasting van 

deze kernkwaliteit. 

In de kleipolders worden ruimtelijke ontwikkelingen die uitgaan van het 

rechthoekig karakter van de verkaveling niet als aantasting beschouwd.  

met een rechthoekig verkavelingspatroon haaks op het Noordzeekanaal. De 

Nauernasche Polder had dat ook, maar hier is de verkavelingspatroon ver-

dwenen door het gronddepot. 

Beschrijving
Het verkavelingspatroon en hieraan gekoppeld slotenpatroon in de veen-

weidepolders in het BPL Assendelft en omgeving dateert uit de middel-

eeuwen en is veelal nog intact. Het strookvormige en soms meer grillige 

verkavelingspatroon is voornamelijk zuidoost-noordwest georiënteerd, al 

zijn er ook afwijkende delen zoals rond de Vlietpolder. Aan de westzijde, in 

de Zuiderpolder/Assendelverveld heeft de polder een meer uitwaaierend ver-

kavelingspatroon en zijn de kavels in de loop van de tijd deels samengevoegd 

en daardoor breder en rechthoekiger. 

In het veenpolderlandschap liggen twee droogmakerijen: de grotere 

 (Assendelver) Veenpolder en de kleine Vlietpolder. De eerste is drooggema-

len na de uitgebreide turfwinning die hier in de eerste helft van de 19e eeuw 

plaatsvond. De polder is rationeel ingedeeld en heeft een regelmatig strook-

verkavelingspatroon. De Vlietpolder is al eerder drooggemaakt en kent een 

onregelmatige blokverkaveling. De polders liggen 1 tot 1,5 meter dieper dan 

de aangrenzende veenpolders.

De polders die ontstonden door bedijking van de Buitenlanden in Wijkermeer 

en Kil hebben een onregelmatige blokverkaveling. De in de 19e eeuw inge-

polderde Wijkermeerpolder heeft van oorsprong een meer rationele indeling 

In BPL Assendelft en omgeving in hoofdlijnen twee landschapstypen te onderscheiden: het veenpolderlandschap in het oostelijk deel en de zeekleipolders van het laatst overgebleven deel 

van het voormalig IJ en Wijkermeer in het westelijk en zuidwestelijke deel. De veenpolders bestaan uit onvergraven en deels vergraven veen, met in meer naar het westen klei op veen. Het 

onregelmatige strookverkavelingspatroon is sinds de middeleeuwen grotendeels onveranderd. Het veenpolderlandschap is voornamelijk in gebruik als grasland (veenweide). De polders 

die ontstonden door inpoldering van de voormalige geul van het Oer-IJ en van het IJ hebben een kleiondergrond en een onregelmatige blokverkaveling. Ze zijn in gebruik als akkerland en 

grasland.
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Interpretatie en toetsing
Het open polderlandschap het BPL Assendelft en omgeving is van grote waar-

de. De openheid is zeer kwetsbaar omdat in het vlakke land bijna elke ruimte-

lijke ingreep zichtbaar is. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn een aantasting van 

deze kernkwaliteit. Een uitzondering vormen bijvoorbeeld fietspaden, om-

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

leiden tot een hoge mate van verdichting in de linten vormen eveneens een 

aantasting van deze kernkwaliteit. 

Ruimtelijke verdichting die het gevolg is van natuurontwikkeling, in aan-

sluiting op reeds bestaande beplante percelen met natuurwaarden (Noorder-

veen), wordt niet als aantasting gezien.

Beschrijving
Het veenpolderlandschap heeft grotendeels een open tot zeer open karakter. 

Vooral ten westen van Assendelft het landschap zeer open en strekt het zich 

ook verder in noordelijke richting uitstrekt richting het Alkmaardermeer en 

de strandvlakten achter de duinen. In delen van het gebied is het landschap 

meer verdicht, onder meer door opgaande beplanting in natuurgebieden 

(Noorderveen) en het golfterrein in de Stellingzone. In de veenweidepolders 

en kleipolders zelf is slechts incidenteel sprake van opgaande weg- of andere 

beplanting. Op enkele boerderijen midden in het gebied na, liggen de mees-

te boerenerven langs de dijken en randen van het gebied. De waarde van de 

openheid wordt bepaald door de doorlopende open ruimte en de vergezich-

ten die deze mogelijk maakt. Vanuit de linten zijn in beperkte mate zichtlij-

nen naar de openheid van de veenweidepolders.

De polders in BPL Assendelft en omgeving hebben een grote tot zeer grote openheid. Door de ligging nabij het stedelijk gebied van Zaanstad, Beverwijk en Heemskerk vormt deze openheid 

een groot contrast met de stad, waardoor deze extra wordt benadrukt en gewaardeerd. Mede door de openheid en  waterlopen is het gebied aantrekkelijk om te varen, fietsen en wandelen. 

In de winter zijn de natte graslanden en brede waterlopen een belangrijk overwinteringsgebied voor watervogels. 
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Interpretatie en toetsing
De ontstaansgeschiedenis en de historisch ontstane vorm van de dijken zijn 

uniek en onvervangbaar. 

De Sint Aagtendijk, een deel van de Hooge Dijk, de Groene Dijk, Nieuwen-

dijk en de Assendelverzeedijk zijn Provinciaal Monument, met eigen bescher-

mingsregels in de verordening (afd. 4.6 Cultureel erfgoed). Ruimtelijke ont-

wikkelingen die niet passen binnen deze regels zijn een aantasting van de 

kernkwaliteit.

De Stelling van Amsterdam is UNESCO Werelderfgoed en heeft een eigen 

 beschermingsregime waaronder de liniedijk, de forten en ook de accessen 

en schootsvelden van de forten vallen. Ruimtelijke ontwikkelingen die niet 

 passen binnen de regels van dit regime zijn een aantasting van de kern-

kwaliteit.

Het westelijk deel van de Assendelverzeedijk en de Groene Dijk is onderdeel 

van een NNN-verbinding die de natuur- en recreatiegebieden van Spaarn-

woude aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal met het Alkmaardermeer 

verbindt. De verbinding bestaat zowel uit de dijk zelf als aanliggende water-

lopen en heeft als ecologisch streefbeeld vanuit NNN een combinatie van een 

moerasverbinding en een bloemdijk.

Beschrijving
In het gebied ligt een aantal middeleeuwse dijken, die het land beschermden  

tegen het opstuwende Zuiderzee water dat via IJ en Wijkermeer, gelegen in 

de voormalige bedding van het Oer-IJ, binnen stroomden. De Crommenije 

vormde in de 12e eeuw een verbinding tussen de toen ontstane Wijkermeer 

en Langemeer (Uitgeestermeer/Alkmaardermeer). Toen in de 14e eeuw de 

Crommenije werd afgedamd (bij Busch en Dam) werd het zuidelijke deel van 

de Crommenije ‘Kil’ genoemd. De Assendelver Zeedijk is een onderdeel van de 

Noorder IJ- en Zeedijken, die doorlopen tot aan de Westfriese Omringdijk bij 

Schardam. De Groenedijk ligt in het verlengde van de Assendelver Zeedijk. 

Aan de andere kant van de  geul ligt de Hooge Dijk, die meer naar het zuiden 

overgaat in de Sint Aagtendijk. Dwars op de voormalige geul, die hier dus de 

Kil heet, ligt de in 1718 aangelegde dam, de ‘Nieuwendijk’, voorheen ‘Nieuwe 

Overdijking’. Evenwijdig aan De Hoogedijk en Sint Aagtendijk liggen tussen 

de forten de liniedijken van de Stelling van Amsterdam die rond 1900 zijn aan-

gelegd. Tussen Fort Sint Aagtendijk en Fort Zuidwijkermeer ligt ook een linie-

dijk (Vuurlinie), die extra opvalt door de bomenrijen aan de voet van de dijk.

Door de hoogte van de dijken zijn ze beeldbepalende en continue lijnen in het 

landschap. De dijken hebben, mede door een aantal dijkdoorbraken en dijk-

herstel dat daarop volgde, een grillig tracé. De Braak en Buitenhuizerbraak bij 

de Assendelver Zeedijk zijn nog goed zichtbare restanten van dijkdoorbraken 

en zijn onlosmakelijk verbonden met deze kernkwaliteit.

Het bebouwingslint van Assendelft, dat het gebied globaal van noord naar zuid west doorsnijdt, is de belangrijkste ruimtelijke drager in het gebied. In het zuidelijk deel van Assendelft 

 (Zuidereinde) is een stolpenstructuur. Daarnaast zijn de dijken langs het voormalige IJ in de geul van het Oer-IJ belangrijke ruimtelijke dragers. Andere ruimtelijke dragers zijn de Nauer-

nasche Vaart en de Ringdijk- en Vaart van de (Assendelver) Veenpolder. 
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Interpretatie en toetsing
De Nauernasche Vaart is een ruimtelijke dragers die de grens tussen de 

polders rond Assendelft en Polder Westzaan benadrukt. De vaart is onlos-

makelijk verbonden met de ontginningsgeschiedenis van het BPL Assendelft 

en omgeving en de meer naar het noorden gelegen polders. Ruimtelijke 

ontwikkelingen waarbij bijvoorbeeld het dijkprofiel wordt vergraven of het 

 water wordt gedempt zijn een aantasting van deze kernkwaliteit. Dijkverbe-

teringen zijn mogelijk, mits de continue lijn en het herkenbare dijkprofiel niet 

aangetast worden.

Beschrijving
De Nauernasche Vaart is de oostgrens van het gebied en ligt op de voor-

malige ontginningsgrens tussen de veenweidepolders rond Assendelft en 

polder Westzaan. De vaart heeft een functie voor de scheepvaart en voor 

de afwatering van aangrenzende polders, ook de meer noordelijk gelegen 

veenpolders en de Schermer. De loop van de vaart wordt geaccentueerd door 

 hoger gelegen dijk aan weerszijden en de wegbeplanting langs de N246 (N8) 

die afwisselend aan de oost- en westzijde van de vaart ligt.

Het bebouwingslint van Assendelft, dat het gebied globaal van noord naar zuid west doorsnijdt, is de belangrijkste ruimtelijke drager in het gebied. In het zuidelijk deel van Assendelft 

 (Zuidereinde) is een stolpenstructuur. Daarnaast zijn de dijken langs het voormalige IJ in de geul van het Oer-IJ belangrijke ruimtelijke dragers. Andere ruimtelijke dragers zijn de Nauer-

nasche Vaart en de Ringdijk- en Vaart van de (Assendelver) Veenpolder. 
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Beschrijving
Droogmakerij de Veenpolder heeft rondom water. Dit bestaat deels uit  water 

dat al voor de droogmaking aanwezig was: aan de westzijde veenwater-

loop de Delft, aan de oostzijde de Nauernasche Vaart. Aan de zuidwest- en 

noordzijde werden de Bloksloot en Sluissloot voor de afwatering richting 

Nauer nasche Vaart gebruikt. De ringdijk bestaat uit de Veenpolderdijk aan de 

westzijde, de dijk met de Zuiddammerweg aan de zuidwestzijde, de dijk aan 

de zuidzijde waarop de N246 ligt, de Vaartdijk langs de Nauernasche Vaart 

en de dijk langs de Communicatieweg. De dijk is een contrasterende lijn die 

de grens tussen de dieper gelegen droogmakerij en het aangrenzende hoger 

 gelegen veenweidegebied markeert. Deze is vooral vanuit de polder, maar 

ook vanaf de randen zichtbaar. 

Rond (een deel van) de kleinere droogmakerij Vlietpolder is waterloop de 

Kaaik doorgetrokken en heeft deze de functie van ringsloot. De opgaande 

beplanting op de ringdijk accentueert hier de grens van de polder nog eens 

extra. 

Interpretatie en toetsing
De ringdijken en –vaarten (en –sloten) zijn ruimtelijke dragers die de grens 

tussen droogmakerij en veenweidepolder benadrukken. Ze zijn onlosmake-

lijk verbonden met de ontginningsgeschiedenis van het BPL Assendelft en 

omgeving. Ruimtelijke ontwikkelingen waarbij bijvoorbeeld het dijkprofiel 

wordt vergraven of het water wordt gedempt zijn een aantasting van deze 

kernkwaliteit. Dijkverbeteringen zijn mogelijk, mits de continue lijn en het 

herkenbare dijkprofiel niet aangetast worden.

Het bebouwingslint van Assendelft, dat het gebied globaal van noord naar zuid west doorsnijdt, is de belangrijkste ruimtelijke drager in het gebied. In het zuidelijk deel van Assendelft 

 (Zuidereinde) is een stolpenstructuur. Daarnaast zijn de dijken langs het voormalige IJ in de geul van het Oer-IJ belangrijke ruimtelijke dragers. Andere ruimtelijke dragers zijn de Nauer-

nasche Vaart en de Ringdijk- en Vaart van de (Assendelver) Veenpolder. 
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Interpretatie en toetsing
De ontginningsgeschiedenis van het gebied heeft geresulteerd in een karak-

teristiek langgerekt bebouwingslint en enkele kortere bebouwingslinten. De 

linten zijn cultuurhistorisch van hoge waarde. Ruimtelijke ontwikkelingen 

zijn mogelijk mits er voldoende doorzichten in het lint blijven bestaan en 

zij zorgvuldig worden ingepast in de karakteristiek van het lint. Ruimtelijke 

ontwikkelingen die bestaande doorzichten volledig blokkeren zijn een aan-

tasting van de kernkwaliteit. Tweedelijnsbebouwing in de linten is ook een 

aantasting van de kernkwaliteit. Er is sprake van tweedelijns bebouwing als 

een nieuw gebouw niet ondergeschikt is aan het bestaande hoofdgebouw in 

het lint, als de ontsluiting van bebouwing parallel aan het lint gelegd wordt 

of wanneer bebouwing langs een nieuwe dwarsweg wordt ontwikkeld en 

‘hofjes’ worden gecreëerd.

Beschrijving
Het bebouwingslint van Assendelft, met de delen Noordeinde, het centrale  

Kerkbuurt en Zuideinde, bestaat uit één rij van individuele erven in een 

onregel matig ritme aan één of beide kanten langs de weg. De langgerek-

te, dichte lintbebouwing is karakteristiek voor het gebied en is geënt op de 

 secondaire ontginningsas uit de vroege middeleeuwen. De boerderijen liggen 

veelal naast elkaar op een eigen kavel op de plek waar een nederzetting zich 

bevond wanneer de ontginning voltooid was. In Zuideinde is aan de zuid-

oostkant van het lint sprake van een sloot tussen de weg en de erven. Het 

centrale deel van Assendelft (Delftbuurt) en het Noordeinde (Saendelft) zijn 

door nieuwbouwwijken uitgebreid tot grotere woongebieden. Ook elders 

zijn kleine buurtjes of woonstraten aan de achterzijde van het lint gekomen. 

Op delen is langs de linten een mix aan functies terecht gekomen die zich 

aan de achterzijde soms verder in het veenweidegebied uitstrekken: naast 

melkveehouderijen gaat het ook om bedrijventerreinen, kassen en volkstuin-

complexen. 

Langs de Nauernasche Vaart ligt aan de noordoost van het gebied een kor-

ter bebouwingslint. Ook bij Nauerna, aan de zuidoostzijde van het gebied is 

sprake van lintbebouwing.

Het bebouwingslint van Assendelft, dat het gebied globaal van noord naar zuid west doorsnijdt, is de belangrijkste ruimtelijke drager in het gebied. In het zuidelijk deel van Assendelft 

 (Zuidereinde) is een stolpenstructuur. Daarnaast zijn de dijken langs het voormalige IJ in de geul van het Oer-IJ belangrijke ruimtelijke dragers. Andere ruimtelijke dragers zijn de Nauer-

nasche Vaart en de Ringdijk- en Vaart van de (Assendelver) Veenpolder. 
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Interpretatie en toetsing
Stolpenstructuren zijn kenmerkend en uniek voor Noord-Holland. Versto-

ringen van de onderlinge visuele samenhang binnen de stolpenstructuur 

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

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

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

beschouwd.

Beschrijving
Stolpen zijn kenmerkend voor het Noord-Hollandse platteland en geven 

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

 karakteristieke bouwtype voor boerderijen vanaf halverwege de 16e eeuw 

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

 monument. 

Op plekken waar meer dan zes stolpboerderijen bij elkaar in de buurt staan, 

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.

In het BPL Assendelft en omgeving ligt in het zuidelijk deel van de lint-

bebouwing van Assendelft (Zuideinde) een stolpenstructuur (veenlint).

Het bebouwingslint van Assendelft, dat het gebied globaal van noord naar zuid west doorsnijdt, is de belangrijkste ruimtelijke drager in het gebied. In het zuidelijk deel van Assendelft 

 (Zuidereinde) is een stolpenstructuur. Daarnaast zijn de dijken langs het voormalige IJ in de geul van het Oer-IJ belangrijke ruimtelijke dragers. Andere ruimtelijke dragers zijn de Nauer-

nasche Vaart en de Ringdijk- en Vaart van de (Assendelver) Veenpolder. 
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