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Voorwoord

In 2018 hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland het voorkeursalternatief voor de
wegverbinding A8-A9 vastgesteld. De beoogde wegverbinding doorkruist de Stelling van Amsterdam,
UNESCO-werelderfgoed. Belangrijke voorwaarde bij de aanleg van de wegverbinding is het behoud,
herstel en de versterking van de Outstanding Universal Value (OUV) van de Stelling. Hiertoe wordt
het ‘Landschapsplan Stelling van Amsterdam / verbinding A8-A9’ (hierna: Landschapsplan) opgesteld.
Dit tussenrapport bevat de bevindingen uit de eerste fase van het Landschapsplan en is uitgevoerd in
opdracht van de Provincie Noord-Holland.
Het consortium dat dit onderzoek uitvoert, bestaat uit KuiperCompagnons, Antea Group, BoschSlabbers,
bunkerQ en VenhoevenCS. De inhoud van voorliggende tussenrapportage is opgesteld door KuiperCompagnons, BoschSlabbers, BunkerQ en Ton Venhoeven. Evenwijdig aan dit document voert Antea Group
een onderzoek uit naar de inpassing en aansluiting van een nieuwe wegverbinding tussen de A8 en
A9. Dit onderzoek vormt vooralsnog een separaat traject, en wordt daarom als los onderzoeksdocument
geleverd.
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	1. Inleiding
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Over UNESCO en werelderfgoed
Werelderfgoed
Cultureel of natuurlijk erfgoed, dat de United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) op
haar werelderfgoedlijst plaatst, mag de naam ‘werelderfgoed’
dragen. Aanvragen voor inschrijving op de werelderfgoedlijst
dienen door nationale overheden te worden ingediend. UNESCO
laat zich bij aanvragen adviseren door netwerkorganisaties
als ICOMOS, ICCROM, ICOM en IUCN. Om werelderfgoed te
worden moet het erfgoed vallen binnen enkele van de
hierna genoemde criteria. Daarbij moet het erfgoed van een
uitzonderlijke universele waarde zijn (in het Engels: Outstanding
Universal Value). Dit wordt gedragen door de ‘attributen’, die

Integriteit
Onder integriteit verstaat UNESCO de mate van compleetheid,
intactheid van de attributen als minimaal noodzakelijke drager
van de OUV. Naast dat de attributen van een werelderfgoed
als authentiek aangemerkt moeten kunnen worden,
dienen zij binnen het werelderfgoedgebied in samenhang
compleet, intact en vrij van bedreigingen aanwezig te zijn. De
compleetheid en intactheid dienen substantieel genoeg te
zijn om de significante waarde (OUV) van het werelderfgoed te
kunnen representeren.
Property

authenticiteit en integriteit moeten beschikken.

Met ‘property’ bedoelt UNESCO het gebied dat als

Criteria

dient nauwkeurig en non-interpretabel vastgelegd te

Voor cultureel erfgoed dient een aanvraag toegelicht te
worden op grond van zes criteria:
1. Het betreft een cultureel meesterwerk
2.	Het betreft een getuigenis van uitwisseling van culturele
waarden
3.	Het betreft de getuigenis van een cultureel belangrijke
samenleving, bestaand of verdwenen
4.	Het betreft een van een typologisch voorbeeld van
significante culturele ontwikkelingen
5.	Het betreft een voorbeeld van cultureel omgang en
inbedding in de natuurlijke omgeving
6.	( Ter aanvulling op één van de vijf eerdergenoemde criteria)
Het betreft een getuigenis van de materiele of immateriële
samenhang met cultureel bepaalde opvattingen en
overtuigingen.
Outstanding Universal Value
Het belangrijkste onderdeel van de aanvraag tot de status
van werelderfgoed is de formulering van de Outstanding
Universal Value (OUV). De OUV beschrijft om welke redenen
het beoogde erfgoed de status van werelderfgoed verdient.
Hierbij dient te worden gemotiveerd op welke manier het
beoogde erfgoed het nationale belang overstijgt en erkenning
verdient in internationale context. Het formuleren van de
OUV is als inschrijvingsvoorwaarde in 2005 in de ´operational
guidelines´ opgenomen. Voor erfgoederen die voor dat
jaar werelderfgoedstatus hebben gekregen, is later een
(Retrospective) Statement of Outstanding Universal Value
geformuleerd (voor de Stelling van Amsterdam in 2016 door
UNESCO vastgesteld). Voordien was de categorisering binnen
de vereiste criteria bepalend. Het moest daarbij om een
exceptioneel voorbeeld van die criteria gaan. In de ‘Statement’
staan de punten samengevat (‘Brief synthesis’) die het
werelderfgoed uniek maken en op grond van welke criteria de
site op de werelderfgoedlijst staat. De criteria zijn onderdeel
van de OUV. In de ‘Statement’ staan ook de ‘integriteit en

werelderfgoed wordt aangemerkt. De grens, ‘the boundary’,
worden. Voor de instandhouding dient een managementplan
opgesteld te worden, dat vastlegt op welke wijze en door wie
de instandhouding voor de toekomst gewaarborgd wordt.
Bufferzone
Tegenwoordig dient bij registraties van werelderfgoed naast
de definiëring van de ‘property’ tevens een bufferzone
gemarkeerd te worden. Ontwikkelingen in de bufferzone
worden in principe niet belemmerd door nationale
erfgoedrestricties, zoals wel verplicht is in de ‘property’.
In de SvA is bij de inschrijving in 1996 wel een ‘property’
gedefinieerd maar geen bufferzone; dit werd destijds nog niet
gevraagd.
ICOMOS
De International Council On Monuments and Sites (ICOMOS)
is een netwerkorganisatie waar professionals uit de
erfgoedwereld lid van zijn. ICOMOS adviseert de UNESCO bij
werelderfgoed.
Stelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam is in 1996 toegevoegd aan de
lijst van werelderfgoederen. Dit betekent dat de Stelling
van Amsterdam internationaal erkend is als: ‘Culturele of
Natuurlijke Site met exceptionele en universele waarde die
bescherming vraagt in het belang van de mensheid’. De
UNESCO heeft de Stelling van Amsterdam onder verwijzing
naar de criteria 2, 4 en 5 en met de volgende beschrijving
ingeschreven:
‘The Committee decided to inscribe the nominated property
on the basis of cultural criteria (II), (IV) and (V) considering
that the site is of outstanding universal value as it is an
exceptional example of an extensive integrated defence
system of the modern period which has survived intact and
well conserved since it was created in the late 19th century.
It is also notable for the unique way in which the Dutch

‘authenticiteit’ van het werelderfgoed beschreven.

genius for hydraulic engineering has been incorporated

Authenticiteit

UNESCO (1996).

UNESCO hanteert de volgende definitie. Onder authenticiteit
wordt de staat van de attributen beschreven. De attributen
vormen de manifestatie van de OUV. Authenticiteit vormt de
link tussen de attributen en de OUV, deze moet waarachtig
en geloofwaardig zijn. De mate van authenticiteit van de
attributen is bepalend in hoeverre de OUV geloofwaardig
overgedragen kan worden. Authenticiteit kan materieel en/of
immaterieel zijn.
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into the defences of the nation’s capital city.’ - Justification

1. Inleiding
1.1 Doelstelling en fasering onderzoek
In deze tussenrapportage delen wij

focus op het gebied dat valt bin-

onze bevindingen uit de inventarisa-

nen de begrenzing van het UNES-

De analysefase is de eerste fase in

tie- en analysefase van het project

CO-werelderfgoed Stelling van

ons onderzoek om te komen tot het

‘Landschapsplan Stelling van Amster-

Amsterdam;

Landschapsplan. De analysefase

dam – Verbinding A8-A9’. Dit project

•	Haalbaar = gedragen integraal ont-

heeft een tweeledige doelstelling:

werp, waarbij het Landschapsplan

•	Onderzoeken welke herstelmaatre-

voldoet aan de wet- en regelge-

gelen voor de instandhouding en

ving.

komende decennia spelen.

staat in het oranje kader op de onderstaande afbeelding.
Deze fase bevat drie onderzoeks-

versterking van het UNESCO-werel-

hoofdlijnen:

derfgoed Stelling van Amsterdam

Wij hanteren in dit project de volgen-

A	Inventarisatie en analyse Stelling

(Stelling van Amsterdam) mogelijk

de perspectieven:

van Amsterdam: erfgoed en land-

zijn. Het gaat daarbij om de ‘Out-

•	Schaalniveau van afzonderlijke

schap

standing Universal Value’ (OUV) die

maatregelen: deze moeten pas-

het tot werelderfgoed maken.

sen bij het beeld van de Stelling.

schappelijke opgaven en beleids-

Dat beeld moet compleet zijn, dat

kaders

•	Vervolgens: het onderzoeken van
het inpassen van de weg tussen

wil zeggen inclusief mitigerende

de A8 en A9 in dat landschap, op

maatregelen (zoals geluidscher-

basis van het voorkeurstracé, op

men of –wallen);

zodanige wijze dat deze zo min

•	Het zoekgebied: het gebied waar

B	Inventarisatie en analyse maat-

C	Onderzoek inpassing en verbinding
A8-A9
Dit rapport gaat over de eerste twee

mogelijk de OUV van de Stelling van

maatregelen voor de Stelling van

genoemde hoofdlijnen. De derde,

Amsterdam schaadt.

Amsterdam en de wegverbinding

het onderzoek naar de inpassing en

A8-A9 van invloed zijn. De hele weg-

aansluiting van een nieuwe wegver-

Dit onderzoek resulteert in een

verbinding ligt in dit zoekgebied.

binding tussen de A8 en A9, is in deze

haalbaar en acceptabel integraal

Zie voor afbakening paragraaf 1.2.

fase een separaat traject.

ontwerp van landschap en weg (het

In dit gebied zijn de Stelling van

Landschapsplan);

Amsterdam en de nieuwe verbin-

•	Acceptabel = integraal ontwerp

ding A8-A9 met de aansluiting op

dat de OUV van de Stelling van Amsterdam tussen de N203 en het

de A9 gelegen.
•	De Stelling van Amsterdam als

Noordzeekanaal zoveel mogelijk

onderdeel van de MRA en de grote

behoudt en versterkt, met een

ruimtelijke opgaven die daar de
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1.2 Afbakening studiegebied en zoekgebied

Wij onderzoeken de Stelling van Amsterdam hoofdzakelijk binnen het
zoekgebied. Het zoekgebied is door

•	Aan de zuidzijde ligt de grens bij

in ons erfgoedonderzoek.

het Noordzeekanaal.
•	Aan de westgrens ligt de grens

De Stelling ligt in dit gebied volledig

de opdrachtgever meegegeven; het

ongeveer parallel aan de spoorlijn

binnen de ‘Sector Zaandam’ (van

kader met rode streepjes in de kaart

van Beverwijk naar Uitgeest.

Noordzeekanaal tot Zaan) en omvat

hieronder.

onderdelen uit ‘Groep Westzaan’ en
Binnen het zoekgebied ligt het UNES-

‘Groep Wormerveer’. De Stelling bin-

Het zoekgebied wordt grofweg als

CO-werelderfgoed Stelling van Am-

nen het zoekgebied is circa één-tien-

volgt begrensd:

sterdam (rode stippellijn in de kaart

de van de totale Stelling van Amster-

•	Aan de noordzijde ligt de grens net

hieronder). Buiten de UNESCO-grenzen

dam. De totale ‘property’ bedraagt

van 1996 liggen ook attributen van

circa 17.572,755 ha. Het deel binnen

de Stelling, zoals inundatievelden en

het zoekgebied is circa 176 ha groot.

ten noorden van de N8 / N203;
•	Aan de oostzijde ligt de grens net
ten oosten van de N8 / N246;

schootsvelden. Deze nemen wij mee

UNESCO
WERELDERFGOED

ZOEKGEBIED
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Het gehele zoekgebied valt binnen
de provincie Noord-Holland en is
onderdeel van de Metropoolregio
Amsterdam (MRA). Het gebied ligt
binnen de grenzen van vier
gemeenten: Zaanstad, Beverwijk,
Heemskerk en Uitgeest. Het merendeel van de gronden hoort bij de
gemeente Zaanstad. Het betreft het
centraal en oostelijk gelegen deel
van het veenweidegebied. Een klein
deel van dit open landschap ligt op
grond van de gemeente Uitgeest, aan
de noordwestzijde van het zoekgebied.
Het zoekgebied is onderzoeksuitgangspunt. De grens is voor ons niet
‘hard’: waar nodig kijken we over de
gebiedsafbakening heen, als dat voor
bijvoorbeeld grensoverschrijdende effecten, structuren of opgaven
nodig is. Het kan immers voorkomen
dat bredere omgevingseffecten optreden, landschappelijke structuren
doorlopen of beleidsopgaven zich
lenen voor een grensoverschrijdende
aanpak.
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1.3 Leeswijzer
Deze rapportage is opgedeeld in

en bodem), Energietransitie, Natuur

zeven hoofdstukken. Dit hoofdstuk,

en biodiversiteit, Verstedelijking, Re-

Hoofdstuk 1, beschrijft de context en

creatie en toerisme en Mobiliteit en

inhoud van de rapportage. Hoofdstuk

infrastructuur. Per opgave zijn uit het

2 geeft inzicht in de gehanteerde

bestaand beleid van vooral Provincie,

aanpak en methodiek.

MRA en de gemeenten, de trends en
ontwikkelingen in beeld gebracht.

Hoofdstuk 3 bevat de inventarisatie

Deze opgaven vertalen wij in land-

en analyse van de Stelling van Am-

schappelijke ruimteclaims en koppel-

sterdam. In dit hoofdstuk wordt de

kansen.

Stelling van Amsterdam nader bekeken aan de hand van de OUV, met

In Hoofdstuk 6 brengen wij de be-

nadruk op de Stelling binnen het

schrijvingen en analyses van Stelling,

zoekgebied. Wij beschrijven de ont-

landschap en (beleids)opgaven sa-

wikkelgeschiedenis van de Stelling,

men. Het hoofdstuk bevat eindcon-

de elementen en attributen van de

clusies van dit tussenrapport. Ook

Stelling en brengen ontwikkelingen

blikken wij vooruit op het vervolg van

en veranderingen in kaart, onder an-

het onderzoek.

dere met enkele peildata. Het hoofdstuk sluit af met een inventarisatie
van aantastingen, wezensvreemde
elementen en kansen.
In Hoofdstuk 4 komt het landschap
aan bod. Het historisch landschap
kent een sterke verbinding met de
Stelling. De historische opbouw van
het landschap wordt in tekst en
beeld weergegeven. Het landschap is
op te delen in zes landschapstypen.
Per type beschrijven we bijbehorende kwaliteiten en knelpunten. Deze
vertalen we in overzichtskaarten met
aantastingen, wezensvreemde elementen en kansen.
Naast de historische en landschappelijke ontwikkeling van de Stellingzone zijn maatschappelijke trends en
beleidsontwikkelingen van invloed
op Stelling en landschap. Hoofdstuk
6 bespreekt voor het zoekgebied
negen maatschappelijke opgaven:
Erfgoed, Klimaatverandering (water
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	2. Onderzoeksaanpak
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2. Onderzoeksaanpak

In dit rapport komen, zoals in de inleiding aangegeven, de onderzoekshoofdlijnen A) Inventarisatie en
analyse Stelling van Amsterdam en B)
Inventarisatie en analyse maatschappelijke opgaven. Die twee hoofdlijnen
vallen uiteen in de volgende onderzoeken:
1)	Inventarisatie en analyse Stelling
van Amsterdam (hoofdstuk 3)
2)	Inventarisatie en analyse landschap (hoofdstuk 4)
3)	Inventarisatie en analyse maatschappelijke opgaven (hoofdstuk
5)

goed gangbare beoordeling,
beschrijvingen van gemaakt.
•	Inventarisatie van aantastingen,
waaronder wezensvreemde elementen
•	Benoemen van kwaliteiten en
kansen.
Bij 2)	Inventarisatie en analyse
Landschap
•	Analyse landschap en definiëren
van de bepalende elementen. We
zoomen in op het Zoekgebied. We
brengen specifieke kwaliteiten en
kenmerken in kaart en beeld, incl.
onderzoek naar verkaveling, land-

De volgende stappen zijn per onderzoek gezet:
Bij 1)	Inventarisatie en analyse
Stelling van Amsterdam
•	Met archiefonderzoek en bronnenonderzoek (zie bijlage voor
gebruikte bronnen) hebben we ons
de ontwikkeling van de Stelling van
Amsterdam en de ontwikkelingen
in het direct aanpalende gebied eigen gemaakt. De situatie van toen
de Stelling van Amsterdam af was,
in 1922, hebben we op GIS-kaarten
ingetekend.
•	Historisch onderzoek ontwikkeling
Stelling van Amsterdam, beleid (wereld)erfgoed en correspondentie
en rapportages UNESCO en ICOMOS.
•	Onderzoeken cultuurhistorische en
stellingbouwkundige ontwikkelingen rond enkele relevante peildata
(1920, 1996, 2019).
•	Onderzoeken definities en elementen SvA. Voor het gebied zijn de
specifieke aspecten van de OUV
beschreven. Deze aspecten zijn op
GIS-kaarten ingetekend.
•	Door veldbezoeken en vergelijkend
onderzoek van archiefmateriaal
en kaarten, hebben we de huidige
staat van de elementen (attributen) van de Stelling van Amsterdam
vastgesteld en daar, met in erf-

gebruik, beplanting, bebouwing,
infrastructuur en beheer.
•	Onderzoeken cultuurhistorische en
landschappelijke ontwikkelingen
rond de door opdrachtgever opgegeven peildata (1920, 1996, 2019)
en de periode daarvoor.
• Documentonderzoek.
•	Kaartanalyse (GIS, hoogtekaarten,
historische kaarten, bodemkaarten).
• Veldonderzoek.
Bij 3)	Inventarisatie en analyse
maatschappelijke opgaven
•	Onderzoek naar belangrijke maatschappelijke vraagstukken, uit
bestaande visies en plannen,
zoals ruimtelijke plannen van de
gemeenten in het zoekgebied, de
Provinciale Omgevingsvisie (2018),
de NOVI (Ontwerp vastgesteld juni
2019) en stukken van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), zoals
‘Het metropolitane landschap als
strategische opgave’ (2017). Bronnenonderzoek en e-mails en telefoongesprekken met beleidsmedewerkers van de gemeenten.
•	Met deze analyselijn diepen we
uit, wat de opgaven zijn die in het
gebied waar de Stelling ligt, spelen
en maken we een selectie op relevantie en koppelkansen.
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	3. Analyse Stelling
van Amsterdam,
in het zoekgebied
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Begrippen en definities
Statische verdediging

werd. Het was belangrijk dat daar geen hoogtes of bos-

Vroege mottes (een middeleeuws burchttype, op een aar-

schages waren waarin of waarachter de vijand dekking

den heuvel, de motte) tot 20 -eeuwse linies zijn voorbeel-

kon vinden. De grootte van deze open zone hing samen

den van een statisch ingerichte verdediging. In de loop

met de afstand waarover het verdedigingsgeschut in

e

van de 20e eeuw kwam de nadruk op dynamische verdedi- staat was de vijand onder vuur te nemen. In de 19e eeuw
ging te liggen; bijvoorbeeld onderzeeboten.

was de gemiddelde dracht ongeveer 3000 tot 6000 meter.

Linie

Verboden kringen

Een verdedigingslinie is een aaneengeschakelde ketting

Om een open schootsveld afdwingbaar te maken, werd in

van individuele verdedigingspunten.

Nederland in 1853 de Kringenwet aangenomen. Deze gaf

De statische verdediging groeide -via de met muren en

voorschriften waaraan eventuele werken binnen een zone

torens versterkte middeleeuwse steden en de gebastio-

van 1000 meter vanaf de vuurlijn gemeten moest voldoen.

neerde vestingsteden- door naar de 19 -eeuwse verdedi-

In de kleine kring mocht slechts met toestemming van de

gingslinies.

minister van Oorlog gebouwd worden, en dan slechts met

In een linie kon het gebied voorliggend aan de linie onder

brandbare materialen, zoals hout en riet. Tussen de kleine

vuur genomen worden. De vijand was niet langer in staat

en de buitenste grens van de tweede (middelbare) kring,

eenvoudigweg om de vesting heen te trekken en de in de

tussen de 300 en 600 meter, was het toegestaan om voor

vesting gelegerde troepen te isoleren.

de fundering, schoorsteen en dakbedekking steen te ge-

e

bruiken. In de grote kring tot 1000 meter vanaf de hoofdWaterlinie

verdedigingslijn was het verboden om zonder toestem-

Een linie waarbij het voorland onder een ondiepe laag

ming van de minister van Oorlog infrastructurele werken

water ‘geïnundeerd’ gezet wordt. Om de inundatie snel en

aan te leggen of te veranderen.

langdurig te kunnen bewerkstelligen was een ingenieus
waterbeheersysteem noodzakelijk.

Inundatie
Een principe waarbij het land onder een niet al te diepe

Hoofdweerstandlijn

laag water gezet werd. Te ondiep om te bevaren en te

Een Linie wordt gedefinieerd door de hoofdverdedigings-

diep om erdoor te waden. Ook onttrok de waterspiegel het

lijn. Het gebied voor de lijn werd opgegeven aan de vijand,

zicht op oneffenheden als sloten en greppels.

verovering van het achterliggende gebied diende voorkomen te worden. Vaak is deze lijn gestoeld op bestaande

Kommen

elementen in het landschap die voor de verdediging in te

Het was niet mogelijk om een groot gebied integraal te

zetten waren.

inunderen. Om een goed peil te realiseren moesten ‘kommen’ worden ingericht. De kom bestaat uit een open of

Forten

gesloten dijkring. In de kaden en dijken werden voorzie-

De knopen in de linie worden meestal gevormd door for-

ningen gerealiseerd om het water door te voeren (inun-

ten. Dit zijn overwegend in grond opgetrokken werken van datiesluizen), of tegen te houden (keersluizen). Daar waar
waaraf de vijand onder vuur genomen kon worden. Boven

de watergang van belang was voor de doorvaart werden

op het fort staat het geschut dat bedoeld was om de

schutsluizen ingericht. Vanaf de rivieren en open water-

oprukkende vijand op afstand te houden. In de flanken van vlakten werden kanalen ingericht om de toevoer van het
het fort zijn kazematten ingegraven van waaruit de bijna

inundatiewater te waarborgen.

doorbrekende vijand verdere doorgang belet kon worden.
Forten konden elkaar flankement geven om elkaar te be-

Accessen

schermen.

De kaden rond de inundatiekommen, natuurlijke hoogtes
als stroomruggen langs rivieren en kunstmatige hoogtes

Gedekte wegen

als (spoor)dijken, vormen een droogblijvende doorgang bij

Dit zijn verbindingswegen tussen de forten onderling. Een

inundatie. Deze doorgangen vormen zogenaamde acces-

gedekte weg bestaat uit een weg die op één zijde voor-

sen. Bij deze accessen was het van belang over voldoende

zien is van een aarden dekkingswal. Deze gedekte wegen

verdedigend vuur te beschikken om een eventueel over

vallen vaak samen met de hoofdweerstandslijn.

het acces oprukkende vijand de doorgang te beletten.
Forten en batterijen zijn vaak opgericht nabij en gericht

Schootsvelden
Het was voor de verdedigers belangrijk om goed zicht
te hebben op het terrein van waaruit de vijand verwacht
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op één of soms meerdere accessen.

3. Analyse Stelling van Amsterdam,
in het zoekgebied

In totaal kent Nederland ruim 45 stel-

In paragraaf 3.2 beschrijven wij de

lingen en linies, vanaf de oude Ro-

OUV en haar attributen. In paragraaf

meinse Limes tot de meest recente,

3.3 staan wij stil bij de beleidsontwik-

de IJssellinie uit de periode van de

keling omtrent de Stelling van Am-

Koude Oorlog. Aan de aanleg van de

sterdam. Hierna volgt een beschrij-

Stelling van Amsterdam gingen meer-

ving van naoorlogse ontwikkelingen

dere militaire ontwikkelingen vooraf.

(§3.4). Daarbij staan we ook stil bij de

Deze voorgeschiedenis beschrijven

volgende peildata:

wij in bijlage 1. Dit geeft de context

•

voor de ontwikkeling van de Stelling
van Amsterdam. Hieronder beschrijven wij in paragraaf 3.1 de ontwik-

1996: Het peiljaar ten tijde van de
UNESCO-nominatie.

•

2019: Het peiljaar van de Stelling
en het landschap nu

keling en aanleg van de Stelling zelf.
Bij paragraaf 3.1 hanteren wij ook

Veranderingen, aantastingen en we-

peildata, die wij in kaarten hebben

zensvreemde elementen van vóór

verbeeld:

en na de werelderfgoedstatustoe-

•

1880: Het peiljaar net voor de aan-

kenning in 1996 worden beschreven

leg van de Stelling; deze laat het

in §3.5. Het hoofdstuk sluit af met

landschap zien waarop de Stelling

de analyse van adviezen van ICOMOS

is geënt;

(§3.6) en conclusies (§3.7).

•

1922: Het peiljaar net na de voltooiing van de Stelling; deze geeft
een beeld van de Stelling in al
haar compleetheid.

Daarbij hebben we met een geografisch informatiesysteem (GIS) een
vertaling gemaakt van (historisch)
topografisch kaartmateriaal.
Ontwikkelingen in het landschap in
het gehele zoekgebied, worden in
hoofdstuk 4 in een kaartvergelijking
weergegeven.
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3.1 Ontwikkeling en aanleg Stelling van Amsterdam

3.1.1 O
 ntwerp en bouw Stelling van
Amsterdam
Na de Frans-Duitse oorlog van 18701871, realiseerde de Nederlandse regering zich dat er een nieuwe sterke
macht aan de oostgrens huisde die
voor het Koninkrijk der Nederlanden
een serieuze bedreiging vormde.
De mobilisatie en inundatie van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie, gedurende deze oorlog, liet op vele fronten te wensen over: het duurde te
lang voordat de inundatie gesteld
was en de legering van de manschappen schoot ernstig tekort.
Alle reden om het gevoerde beleid
te herzien. Dit resulteerde in 1874
in de Vestingwet. De wet regelde de
ontmanteling van oude vestingsteden als Groningen, Deventer en Den
Bosch. De Grebbelinie en Nieuwe Hollandse Waterlinie vormden de nieuwe
hoofdverdedigingslijnen en werden
verbeterd en versterkt. In navolging
van het Belgische en Franse bestuur
werd voorgesteld een Nationaal Reduit in te richten. Dit Nationale Reduit
Figuur 3.1 Verdedigingslinies in Nederland, 1874

Bron: http://hollandsewaterlinie.erfgoedsuite.nl/

Om de hoofdstad heen werd op rui-

munitie op het Hembrugterrein, de

ter, vanuit het centrum van Amster-

me afstand van de stad een ring van

Silo als opslag voor levensmiddelen

dam op het omliggende land gepro-

forten aangelegd met inundatie-

en voorzieningen voor de legering

jecteerd. Het vijandelijk geschut werd

velden voorlangs. Binnen deze ring

van manschappen in de kazernes

gedacht niet verder te kunnen schie-

werden voorzieningen getroffen

aan de Sarphatiestraat. Het hoofd-

ten dan 7 kilometer en dus was de

om staatshoofd, regering, leger en

kwartier was gevestigd in het Amstel-

veiligheid van de stad voldoende ge-

de Amsterdamse burgerbevolking

hotel. Vanuit het centrum was een

waarborgd. Het gebied tussen de 135

voor zes maanden van voedsel, wa-

commandostructuur ingericht die

kilometer lange hoofdweerstandlijn

ter, brandstof en militair materieel

verdeeld was over de sectoren Ilpen-

en de bebouwde stad kon gebruikt

te kunnen voorzien. Voorbeelden

dam, Oudekerk, Sloten en Zaandam.

worden voor de voedselproductie van

van deze voorzieningen zijn: pro-

De Hoofdweerstandlijn werd op een

de binnen het reduit ingesloten be-

ductiefaciliteiten voor geschut en

straal, oplopend van 12 tot 16 kilome-

volking en manschappen.

kennen we als de Stelling van Amsterdam.

22 - BoschSlabbers, BunkerQ, KuiperCompagnons, VenhoevenCS

PEILDATUM 1880
Landschap, defensieve werken en infrastructuur vóór het ontstaan Stelling van Amsterdam, circa 1800 - 1880
Bebouwing (tot 1880)

Spoorlijn
Station
Droogmakerij
Dijk
Lunet
Belangrijke waterlopen
Posten van Krayenhoff
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Figuur 3.2 Kaart peiljaar 1880
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Fort Abcoude (1884) was het eerste

Dit geldt ook voor de forten in het

fort dat werd opgetrokken. Omdat

zoekgebied, alleen Fort Velsen wijkt

tegelijkertijd de brisantgranaat in ge-

iets af. Fort Velsen was strategisch

bruik genomen werd, werd het werk

zeer belangrijk. Vanuit dit fort kon het

echter gestaakt. De brisantgranaat

in 1876 gereedgekomen Noordzee-

bleek in staat de aarden dekking te

kanaal onder vuur genomen worden.

doorboren alvorens tot ontploffing

Het fort werd voorzien van drie stuks

te komen. De bomvrije typologie had

15 cm Krupp hefkoepelgeschut. Van-

afgedaan en de ingenieurs gingen

uit Fort Velsen kon een gebied vanaf

op zoek naar een nieuw type gebouw.

de noordgrens van de stad Haarlem,

Na diverse proefnemingen werden

over IJmuiden tot voorbij Heemskerk

in gewapend beton opgetrokken

onder vuur genomen worden.

gebouwen als veilig bestempeld en
werden de forten van de Stelling van

Rond 1920 was de Stelling van Am-

Amsterdam als zodanig verder ont-

sterdam voltooid. De Stelling van

worpen.

Amsterdam werd later tweemaal
gemobiliseerd: gedurende de Eerste

De forten van de Stelling van Am-

Wereldoorlog en in de aanloop naar

sterdam werden dusdanig ingericht

de Tweede Wereldoorlog, in 1939 -

dat, vanuit door het hoofdgebouw

1940.

beschermde kazematten, het gebied
tussen de naast gelegen forten onder vuur genomen kon worden. De
afstand tussen de verschillende forten onderling werd bepaald door de
reikwijdte van dit flankerend geschut;
daarom werden de forten circa 3 km
uit elkaar geplaatst, resulterend in 45
forten. Daarnaast werden de forten
ingericht als woonforten. Per etmaal
was er een drievoudige bezetting
aanwezig; naast de manschappen
die op wacht stonden, verbleef de
dubbele aflossing ook op de forten.
De manschappen hoefden hierdoor
niet tijdens een beleg onnodig, aan
vijandig (mortier-)vuur te worden
blootgesteld.
De gebouwen werden, na een onderbreking van de bouw aan het begin
van de 20e eeuw, in snel tempo gerealiseerd. Typologisch zijn alle forten in
grote lijnen gelijk.
Figuur 3.3 Stelling van Amsterdam 1922, totaaloverzicht
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PEILDATUM 1922
Aanleg en voltooiing van de Stelling van Amsterdam, 1881 - 1922
Bebouwing (voor 1881)
Bebouwing (1881-1922)
Hoofverdedigingslijn
Liniewal
Fort
Verboden kringen
Inundatieveld
Batterij

Uitgeest

Voorzieningen

Fort bij Krommeniedijk (1903)

Fort aan den Ham (1903)

Heemskerk

Fort bij Veldhuis (1899)
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Figuur 3.4 Kaart peiljaar 1922
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3.2 Beschrijving OUV en haar attributen

In deze paragraaf beschrijven wij de

de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Die

onder andere uit het Management-

‘attributen’ die de dragers zijn van de

drie aspecten zijn (zie figuur 3.5):

plan bij de Significant Boundary

OUV, verdeeld over de drie aspecten

•

Strategisch Landschap (strategi-

Modification (zie tabel 3.1). In para-

cally deployed landscape, § 3.2.1)

graaf 3.5.4 geven we bij de genoemde

Watermanagementsysteem (wa-

attributen een beschrijving van hun

ter management system, § 3.2.2)

huidige staat. Voor de beschrijving

Militaire Werken (military fortifica-

van het landschap in zijn geheel,

tions, § 3.2.3)

binnen het zoekgebied, verwijzen

die voor het eerst voor de Stelling
van Amsterdam verder uitgewerkt

•

zijn in de 'Proposal for a Significant
Boundary Modification of the Defence

•

Line of Amsterdam' (WHS 759) (hierna:

we naar hoofdstuk 4.

Significant Boundary Modification),
de officiele aanvraag voor het uit-

Dat doen wij voor de werken binnen

breiden van het werelderfgoed met

het zoekgebied. De attributen komen

3. Militaire Werken

2. Watermanagementsysteem

1. Strategisch Landschap

0. Basis

hogere gronden

kreekrijke zeekleipolders

Noordzeekanaal

droogmakerij

buitenlanden
de Kil

Figuur 3.5 De drie aspecten van de OUV in het zoekgebied, geprojecteerd op het aanwezige landschap (basis)
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Uitgeestermeer

Tabel 3.1. Hoofdindeling van de OUV met attributen. Bron: Significant Boundary Modification Management Plan, p. 12
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Sint-Aagtendijk
Wijkermeer Dijk
Fort aan de Sint-Aagtendijk

Fort Zuiderwijkermeer

kom
18

kom
20

inundatiekanaal / defensieve gracht
Kadijk

kom
17

kom
16

kom
19

Nieuwe Dijk

liniewal / inundatiekade

Communicatieweg

Assendelver Zeedijk

Figuur 3.6 Landschapskenmerken die zijn ingezet ten behoeve van het strategisch landschap

3.2.1 Strategisch landschap

lijke niet te inunderen hoogtes of

hoofdweerstandlijn komen te liggen.

juist goed doorvaarbare water-

Mogelijk vanwege beperkte inun-

Strategisch landschap is het inzetten

wegen, dwars op de hoofdweer-

datiemogelijkheden ter hoogte van

en eventueel versterken van destijds

standslijn;

Beverwijk en Heemskerk is de Stelling

bestaande landschapskenmerken ter

•

Verboden Kringen: 300, 600, 1000m

van Amsterdam enkele kilometers

verdediging van het achterliggende

•

Houten huizen: niet binnen het

meer naar het oosten gerealiseerd.

gebied (zie figuur 3.6). Bij de Stelling

gebied waargenomen, met uitzon-

De destijds aanwezige zeedijken van

van Amsterdam bepaalde de afstand

dering van de houten gebouwen

het Wijkermeer/Crommenije bleken

tot de stad Amsterdam in grote lijnen

op het fortterrein.

een goede basis voor inrichting van

de ligging van de stelling. Het onder-

de Stelling van Amsterdam.

liggende landschap kende een reliëf

Twee andere noemenswaardige ele-

van laaggelegen polders met dijken

menten in het strategisch landschap

De hoofdweerstandslijn (zie figuur

en kades, dat zonder veel moeite

zijn:

3.8 en 3.28) wordt in dit gebied ge-

geschikt gemaakt kon worden voor

•

Schootsvelden: openheid van het

vormd door:

inundatie. De natuurlijke landschap-

landschap benut voor schootsvel-

•

pelijke opbouw vormde zodoende de

den en zicht;

sen Fort Zuidwijkermeer en Fort

Militaire wegen: (dijken met) wegen

aan de St. Aagtendijk. Deze diende

nieuze inundatiesysteem (zie figuur

benut voor bijvoorbeeld bevoorra-

als inundatiekering;

3.22 tot 3.27).

ding en troepenverplaatsing.

basis voor de aanleg van het inge-

•

•

De nieuw aangelegde Liniewal tus-

De St. Aagtendijk tussen Fort aan
de St. Aagtendijk en Fort Veldhuis

Attributen, binnen het zoekgebied:

Onderdelen Strategisch landschap

met een breed inundatiekanaal

•

Hoofdweerstandslijn: een be-

binnen het zoekgebied

annex defensieve gracht aan de

staande dijk of nieuw aangelegde

Het terrein werd nauwkeurig in kaart

frontzijde. Op vijf plaatsen werd

liniewal;

gebracht om de inundatiehoogtes

de gracht met een dam met ko-

Komkeringen: een kade, dijk of

en oppervlaktes te bepalen (zie fi-

kerduiker overbrugd. De dijk zelf

natuurlijke hoogte;

guur 3.13 t/m 3.15). In eerste instantie

werd aangepast ten behoeve van

Inundatiekommen: lage polders

richtten de ingenieurs zich meer op

de Stelling van Amsterdam;

benut voor inundatie;

het westen. De spoorlijn Haarlem-Uit-

Accessen: kades, dijken en natuur-

geest zou in dat geval achter de

•
•
•
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•

Een korte nieuwe liniewal van 900
meter tussen Fort Veldhuis en

Zuidermaatweg

Fort Veldhuis
Fort bij Krommeniedijk
kom
15
kom
14

kom
14

kom
13

inundatiekade
Hoogedijk

liniewal / inundatiekade

•

ophoging Lage Dijk

Lagendijk

de Communicatieweg/Hoogedijk,

Beverwijk (Zijkanaal A, Wijkervaart),

kade van de Wijkervaart, kade

waarbij een minder goed te ver-

het eerste stuk van de Sint Aagten-

Inundatiekanaal, Sint Aagtendijk

dedigen bocht in de Hoogedijk

dijk, de Kadijk en de opgehoogde

en het hogere achterland;

wordt afgesneden;

Zuidermaatweg vormden keringen

Een nieuw aangelegde aarden

ter begrenzing van de verschillende

tussen de St. Aagtendijk, Kadijk en

liniewal/inundatiekade aan de

inundatiekommen. Vanaf het Fort

het hogere achterland;

buitenzijde van de Hoogedijk/

Veldhuis werd hiervoor een korte ver-

Lagendijk (Lage weg) tussen de

bindingsdam naar de Zuidermaatweg

(kom 15) tussen de Kadijk, Sint

Communicatieweg via Fort aan

aangelegd.

Aagtendijk, Inundatiekering en het

•

•

den Ham naar Fort Krommenie-

•

De Wijkerbroekpolder (kom 16)

De Heemskerker Zuidbroekpolder

hogere achterland;

dijk, direct tegen de dijk aan. De

De inundatiekommen (zie figuur 3.6

wal diende als gedekte gemeen-

en 3.9) zijn rechtstreeks gestoeld op

14) tussen de Hoogedijk, Liniewal

schapsweg;

laag gelegen polders van het voor-

langs Hooge- en Lagedijk, Dijk

Een nieuw aangelegde inunda-

malige Oer-IJ, Wijkermeer, en Crom-

Uitgeest-Krommenie en het hoger

tiekade op korte afstand van het

menije.

gelegen achterland;

bebouwingslint van Krommenie-

•

Meerweiden (kom 20) tussen de

•

•

De Uitgeester Broekpolder (kom

Polder het Woud (kom 13) tussen

dijk tussen Fort Krommeniedijk en

Noordwijkermeerpolderdijk, de

Krommeniedijk, de kade langs de

de Nauernasche Vaart.

kade van de Wijkervaart, de Noord-

Nauernasche Vaart/Markervaart,

zeekanaalkade en het hogere

Almaardermeerdijk en Dijk

achterland;

Uitgeest-Krommenie.

De komkeringen bestaan uit destijds
aanwezige dijken en kades en hoger

•

De Zuidwijkermeerpolder (kom 19)

gelegen gronden aan de westzijde.

tussen Noordzeekanaalkade, Linie-

De hoofdweerstandslijn geldt steeds

wal en de Zuidwijkermeerdijk;

als de binnengrens van de kom. De

•

De Noordwijkermeerpolder (kom

buitengrens wordt grotendeels ge-

18), ten noordwesten van het

vormd door de hogere gronden bij

Zijkanaal A, ingesloten hoek van

Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest.

polder Meerweiden

De nieuwe kades van het Noordzeekanaal, de kades naar de haven van

•

Polder de Buitenlanden onder
Beverwijk (kom 17) tussen de
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De accessen (zie figuur 3.10) worden

termeer tussen Uitgeest-Kromme-

In archiefstukken en inrichtingsteke-

gevormd door:

nie

ningen hebben wij hiervoor geen aan-

de Nauernasche Vaart met kades

wijzingen gevonden. Op de gevonden

•

het Noordzeekanaal met haar

•

kades

tekeningen zijn alleen de verboden

•

de Wijkervaart

Militaire wegen (zie figuur 3.12)

kringen ingetekend en zijn wijzigin-

•

de Sint Aagtendijk

De Assendelver Zeedijk werd in com-

gen van 1897 tot en met 1908 bijge-

•

de westelijke kade van de Zuid-

binatie met de Nieuwe Dijk ingericht

houden (4.OCVW Inventarisnummer:

wijkermeerpolder

als een achterliggende verbindings-

32.6, plan verboden kringen Kromme-

de Zuidermaatweg/inundatie-

weg, waaraan drie magazijnen gele-

niedijk-Zuidwijkermeer). Ook hebben

kering

gen zijn. De Communicatieweg en de

wij bij bezoeken in het veld langs de

de Communicatieweg (in minde-

nieuw aangelegde Genieweg vorm-

Assendelver Zeedijk, behalve de ma-

re mate, deze lag niet overal op

den logistieke verbindingen tussen

gazijnen, geen sporen van emplace-

hoogte)

de Stelling van Amsterdam en het

menten of banketten waargenomen,

•

de spoordijk Uitgeest-Krommenie

achterland.

die je wel bij een weerstandslijn zou

•

de Buiten Crommenije (water-

In diverse documenten wordt gemeld

verwachten. Wij benoemen de dub-

acces)

dat de Zeedijk gefungeerd zou heb-

bele linie dan ook niet als een onder-

de dijk langs het huidige Uitgees-

ben als een dubbele weerstandslijn.

scheidend element.

•
•

•

Figuur 3.7 Principes bijbehorende het Strategisch landschap
1.
80

Kwa l iteitsg ids u trec h ts e l and s c hap p e n

- wat e r l inies

polder

dijken en
kades

NAtIoNALe verdedIGING

2.

acces

inundatie

hoofdweerstandslijn

acces
inundatie
inundatie
fort

(4)
(2)
(1)

3.

(3)

Nationale verdediging

De oude Hollandse Waterlinie (1) wordt versterkt met
de Grebbelinie (2), vervolgens vervangen door de
de oude Hollandse
Waterlinie
(1) wordt versterkt
met de Grebbelinie
(2),
Nieuwe
Hollandse
Waterlinie
(3). Grebbelinie
wordt
vervolgens vervangen door de Nieuwe Hollandse Waterlinie (3). Grebbeliafgedankt,
Nieuwe
Waterlinie
nie wordt afgedankt,
Nieuwe Hollandse
Hollandse Waterlinie
versterkt versterkt
en Stelling vanen
Amsterdam (4) ingesteld. (voor WoII wordt de Grebbelinie weer ingesteld
Stelling
van Amsterdam (4) ingesteld. (voor WoII wordt
en verlengt met de betuwelinie en Peel-raamstelling.)
de Grebbelinie weer ingesteld en verlengd met de
Betuwelinie en Peel-raamstelling). (KGW, 2011)

Ontgonnen landschap als drager

Onderliggende landschap met reliëf, ontginningen
en dijken vormt de basis voor de waterlinie (1). Dijken
verdediging
van zwakke
door steeds kleiner wordende
militaireen veengeworden
depunten
hoofdweerstandslijn,
polders
werken: 1. vestingsteden met aarden omwallingen, 2. zelfstandige forten,
inundatievelden (2). Dijken en kades
3. clustersbieden
van kleineworden
werken
haaks op de hoofdweerstandslijn zijn accessen, die
met werken verdedigd moeten worden (3).
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Moerasgebieden (1) worden ontgonnen tot open weidegebieden, die kunstmatig droog gehouden worden
(2) en vervolgens worden gebruikt als inundatievelden voor de waterlinies (3). (KGW, 2011)
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Kringenwet (1853-1963) stuurde ruimtelijke ontwikkelingen zoals bebouwing en aanleg van infrastructuur
streng. Hierdoor groeide Beverwijk eerst naar het
westen (kring Ft bij Velsen) en kwam de N203 langs
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Open schootsvelden waren makkelijk realiseerbaar
doordat het polderlandschap een bijzonder open
landschap is met weinig bebouwing en weinig opgaande beplanting.
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Figuur 3.14 Strategisch reliëf.

Legenda:

Projectie van de in stelling

SvA in stelling gebrachte bestaande landschappelijke aardwerken
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aardwerken op de AHN 2019
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laat zien hoe bestaande land-

SvA bebouwing 1922
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Figuur 3.15 Kaart van een waterpassing van het noordwestelijk front van de Stelling van Amsterdam, gedeelte Uitgeest-Beverwijk. 4.0SK Inventarisnummer: A38
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Figuur 3.16 Verboden kringen
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op de topografische kaart van 1940 (zie
figuur 3.16). De drie lijnen geven de kringen van 300, 600 en 1000 meter weer. De
kringen zijn overgenomen van een stafkaart uit het Nationaal Archief (zie figuur
3.17), waar de kringen tot in de jaren 20
van de twintigste eeuw op bijgehouden
zijn. Opvallend zijn:
•

Het ontbreken van de 300- en 600m-

Legenda:
kringen nabij Fort Krommeniedijk, hier

was alleen de derde kring van kracht;
•
•

SvA verboden kringen grenzen

Aan de keelzijde is enkel bij de forten
SvA Kringenwet zone

sprake
van een eerste kring;
SvA hoofdweerstandslijn

Ten noorden van de Krommeniedijk
gold geen kringenwetregime;

•

Enkele boerderijen staan als toegestane uitzondering ingetekend op de
Kringenwetkaart.
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Figuur 3.17 Stafkaart. 4.OCVW Inventarisnummer: 32.6, Plan verboden kringen
Krommeniedijk-Zuidwijkermeer

Stelling van
ov
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Figuur 3.18 Overzicht schootsvelden, bestrijkingszone
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Schootsvelden
Op de eerste kaart hebben we de vol-

dat de schootsvelden zowel een ge-

ledige dekking van het geschut vanaf

bied besloegen aan de buitenzijde,

de verschillende forten ingetekend.

als een (kleiner) gebied aan de bin-

Schootsvelden vanaf de nevenbatte-

nenzijde van de hoofdweerstandslijn.

Legenda
rijen
zijn voor de leesbaarheid buiten

SvA belemmering
1920
beschouwing
gelaten.schootsvelden
Een zone van
SvA klein flankement

De verschillende schootsvelden (positievuur, groot flankement en klein

circa 5 kilometer breed kon vlak-dek-

flankement) hebben we op de vol-

kend vanuit meerdere posities onder

gende pagina op drie kaarten ingete-

vuur genomen worden. De ‘belemme-

kend op de topografische kaart van

ringen’ in de schootsvelden, zoals die

1940 (zie figuur 3.19 t/m 3.21).

SvA groot flankement
SvA positievuur

SvA hoofdweerstandslijn

in 1920 bestonden, zijn op de kaarten
ingetekend. Het betreft de spoorwegen en de dorpskernen van Beverwijk,
Heemskerk en Uitgeest. Opvallend is
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Figuur 3.19 Positievuur anno 1922
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Figuur 3.20 Groot flankement anno 1922
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Figuur 3.21 Klein flankement anno 1922
Stelling van Amsterdam, Zoekgebied A8-A9
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3.2.2 Watermanagementsysteem

gen (reeds benoemd bij Inunda-

voornamelijk via het zijkanaal A uit het

tiekomkeringen).

Noordzeekanaal komen (zie figuur

Hoofdinlaten: zie ook gemalen.

3.26). Vanaf zijkanaal A is een inunda-

het systeem van kanalen, kommen

Water kon worden ingelaten vanaf

tiekanaal gegraven tot aan de Sint

en waterwerken met als doel de in-

het Noordzeekanaal/Zijkanaal A en

Aagtendijk.

undaties in zo kort mogelijke tijd te

het Uitgeestermeer.

Een doorlaatsluis ter hoogte van het

Sluizen en dammen: in het gebied

Fort bij Velsen zorgde voor inlaat van

en 3.27). De attributen (zie figuur 3.25

zijn vele inundatiesluizen, duiker-

water voor de kommen Noord- en

en 3.26) die hier volgens het Manage-

sluizen, damsluizen, duikers, brug-

Zuidwijkermeerpolder (kom 18 en 19).

mentplan bij horen zijn binnen dit

gen en dammen aangelegd (zie

Voor de inundatie van polder Meer-

zoekgebied:

figuur 3.24).

weiden en de Zuidwijkermeerpolder

Schotbalkloodsen: bij de stuwslui-

konden de daar aanwezige stoomge-

wezig binnen dit gebied. Alleen de

zen in de liniewal Zuidwijkermeer-

malen ingezet worden. De Noordwij-

(Buiten-) Crommenije speelde een

polder, de sluizen nabij het Fort bij

kermeerpolder (kom 18) werd voor-

rol als acces.

Stint Aagtendijk en bij de inlaten

zien van een motor (diesel)gemaal. Na

Inundatiekanalen en toevoerka-

nabij het Fort bij Velsen waren

de afsplitsing van het inundatieka-

nalen: het inundatiekanaal tussen

schotbalkloodsen voorzien.

naal van zijkanaal A konden de Buiten-

Gemalen: de stoomgemalen langs

landen onder Beverwijk geïnundeerd

en de Defensieve Gracht annex

het Noordzeekanaal, het motor-

worden met twee poldermolens (kom

inundatiekanaal tussen Fort St.

gemaal langs Zijkanaal A en enkele

17).

Aagtendijk en Fort Veldhuis. Daar-

molens langs het Inundatiekanaal

naast waren er nog enkele sloten

vormden de inlaten voor water

Ten Noorden van Fort aan de St Aag-

gegraven ten behoeve van de

vanaf de zuidzijde. Vanaf het Uit-

tendijk onderbreekt een inundaties-

waterhuishouding.

geestermeer werd er water in-

luis het inundatiekanaal. Deze sluis

Inundatiekaden: de kaden langs

gelaten door middel van de daar

had een inlaat direct naar de kom

inundatiekanaal tussen Zijkanaal

aanwezige gemalen en molens.

Wijkerbroekpolder (kom 16) en een

‘Watermanagementsysteem’ omvat

kunnen stellen (zie figuur 3.22, 3.24,

•

•

Rivieren: er zijn geen rivieren aan-

Zijkanaal A en de Sint Aagtendijk

•

•

•

•

•

A en de Sint Aagtendijk, de kaden

inlaat naar de, voor de St Aagtendijk

langs de defensieve gracht an-

Onderdelen watermanagementsys-

gegraven, defensieve gracht (annex

nex inundatiekanaal tussen Fort

teem binnen het zoekgebied

inundatiekanaal).

St. Aagtendijk en Fort Veldhuis en

Tussen de genoemde kaden zijn zes

de nieuwe kaden/Liniewallen ten

inundatiekommen ingebed (zie figuur

Vanuit de gracht kon water naar de

behoeve van inundatiekomkerin-

3.22 en 3.24). Het inundatiewater kon

kom Heemkerkersbroekpolder (kom

38 - BoschSlabbers, BunkerQ, KuiperCompagnons, VenhoevenCS

Fort Veldhuis
stoomgemaal
poldermolen

kom
15
kom
14

kom
14

kom
13

Lage Dijk
Krommeniedijk

Fort bij Krommeniedijk

Werking van de inundatie
Bovenstaand beeld laat schematisch de werking van de inundatie voor het onderzoeksgebied zien. Water werd
ingelaten vanaf het Noordzeekanaal en het Haarlemmermeer via bestaande gemalen en molens. Via een ingenieus
systeem van toevoerkanalen, sluizen, duikers en doorlaten kon het water in de verschillende inundatievelden op
peil worden gebracht.

15) geleid worden. De gracht was

van Krommeniedijk ligt inundatie-

peld. De Lage dijk heet waarschijnlijk

opgedeeld in segmenten die door

kom Polder het Woud (kom 13). Deze

zo omdat deze nooit op hoogte te

aarden dammen, met een afsluitbare

kom werd voorzien van water via een

krijgen was. Steeds weer zonk het

duiker, van elkaar gescheiden zijn. Elk

poldermolen, ‘de Woudaap’, langs de

grondlichaam weg in de drassige on-

segment was voorzien van een door-

Nauernasche Vaart.

dergrond. De woningen van Kromme-

laat naar de naast gelegen inundatie-

niedijk lijken gebouwd op de stevige

kom. Elke doorlaat was weer voorzien

Laatstgenoemde inundatiekommen

ondergrond die ontstaan is nadat de

van een kleidepot, zodat dit beschik-

betreffen voor een groot deel het

vroegere waterkerende dijk wegge-

baar was om de doorlaat dicht te

oorspronkelijke krekengebied van het

zakt was in de ondergrond. De ten tijde

zetten. De reden van deze opdeling

Oer-IJ en de veengronden ten oosten

van de Stelling van Amsterdam opge-

is niet bekend. Mogelijk was het om

daarvan. De bodemgesteldheid van

hoogde Lage dijk is in de omgeving van

water op te stuwen zodat een vlotte

dit gebied liet zeer te wensen over. Op

het Fort bij Krommeniedijk in hoogte

inundatie gewaarborgd zou zijn, mo-

een grondboring in de nabijheid van

nauwelijks meer herkenbaar, evenmin

gelijk betreft het een zekerstelling

Fort bij Krommeniedijk, werden die-

de ten noorden van Krommeniedijk

van de waterstand in de gracht zelf.

perliggende lagen als bagger bestem-

aangebrachte nieuwe liniewal.

De genoemde kommen (kommen 15,
16, 17, 18 en 20), tussen Fort St Aagtendijk en Fort Veldhuis, zijn klein. De
inundatie kon slechts over een geringe breedte, circa 700 meter, gesteld
worden.
De ten noorden van Fort Veldhuis
gelegen inundatiekom Uitgeester- en
Heemskerbroekpolder (kom 14) is
vele malen groter. Inundatiewater
voor deze kom werd betrokken vanuit
het Noordzeekanaal via de hiervoor
besproken route en uit het Alkmaardermeer. Ten oosten van Uitgeest bevond zich een stoomgemaal en twee
poldermolens, die voor de inundatie
ingezet konden worden. Ten noorden

Figuur 3.23 Plattegrond Fort aan de St. Aagtendijk, inundatiesluis en schutssluis (bron: Nationaal
Archief)
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Afkortingen:
Br		

Brug

Dr		

Duiker

WrM

Waterpompende molen

DrSl

Duikersluis

Inl.Dr

Inlaat duiker

WP

Waterpeil

MV

Maaiveld

NAP

Nieuw Amsterdams Peil

13		

Nummer van het inundatieveld

RI Nr.2 Route Imperiale II

Figuur 3.24 Civiele werken. De kaart geeft een schematische weergave van de werken ten behoeve van het watermanagementsysteem, geprojecteert
op de topografische kaart van 1940. De verschillende onderdelen (inlaten, duikers, sluizen, gemalen, inundatiekeringen, peilen etc) worden zo inzichtelijk gemaakt.
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Inundatievelden liggen voor de Hoofdweerstandslijn,
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Figuur 3.26 Principes behorende bij waterstaatkundige werken

infrastructuur kruist de hoofdweerstandslijn,
verdedigd door een fort op de achterlijn
Breed scala aan waterbouwkundige elementen die
dienst doen ten behoeve van de linie.

t e m s e n oz n e r e d n u n i e t t e i n e d i e r b e g t i u
d g i d e d r e v ;r u u t c u r t s a r f n i n a a d i e h l e e v n e e
net rof nav gnir nee tem

accessen worden verdedigd met een fort
in de oksel van acces en hoofdverdedigingslijn

Water wordt ingelaten en doorgepompt via bestaande
gemalen en molens, aan zowel het Noordzeekanaal als
de Haarlemmermeer alsook binnen het gebied.

-moc reez tot ,net rof etorg reez ne etorg
t ez p o n a v x e l p

breed scala aan fort-vormen, van eenvoudig tot zeer complex
Dammen en kleidepots ter hoogte van de coupures
in de waterkeringen zorgen ervoor dat keringen snel
gedicht kunnen worden om water binnen te houden.

n e e t e m d g i d e dr e v , n ek j i d n j i z n e s s e c c a
kjid ed nav sa ed ni t rof nevohcsegtiuroov

Toevoerkanalen en watergangen zorgen ervoor dat
water snel het naar de inlaten en inundatiekommen
kan komen. Soms zijn dit bestaande watergangen,
soms zijn ze speciaal hiertoe aangelegd

-tno laaiceps ,nemrov leev reez ni net rof
e i t a c o l n e g i d e dr e v et e d r o o v n e p r o w

standaard modellen voor de forten

Een grote hoeveelheid sluizen, inlaten, bruggen en
kokerduikers laten het water de inundatievelden in
stromen.

; n et r o o s i e l r e l l a n i n et c e j b o er i a t i l i m l e e v
-kjid laroov ,tkrepeb gidnuktaatsretaw
s er u p u o c

diehleev ,njilsdnatsreewdfooh ed jib sejsiuls
- h c a e d s g n a l d i er p s r e v n et c e j b o er i a t i l i m n a a
n e s s e c c a d n or s e i t a r t n e c n o c t e m n j i l r et

vooral waterstaatkundige werken (inundatiekana- vooral sluizen, vrijwel geen militaire
objecten
len, sluisjes, plofsluizen, reeksen van batterijen
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Figuur 3.27 Watermanagementsysteem anno 1922
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Watermanagementsysteem
In de kaart hierboven geven we een
overzicht van de inundatiekommen,
geprojecteerd op de topografische
kaart van 1940 en ingetekend op
basis van historische kaarten van de
Stelling van Amsterdam en de Algemene Hoogtekaart Nederland.
Legenda:
SvA bebouwing
In blauwe
lijnen zijn1920
de voor de linie
SvA inundatiekommen
belangrijke
watergangen gemar-

hoofdweerstandlijn
keerd.SvA
In blauwe
punten zijn de be-

langrijke civiele werken aangegeven.
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Stelling van Amsterdam, Zoekgebied A8-A9
SvA bebouwing 1920
overzicht inundatiekommen
1920 en
SvA inundatiekommen
SvA hoofdweerstandlijn
weergave werken
watermanagement
Legenda:

Stelling van
overz
weerg
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Batterijen Velserspoorbrug

Fort bij Velsen

Fort aan de Sint-Aagtendijk
inundatiekanaal / defensieve gracht

Fort Zuiderwijkermeer
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18
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20
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17
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16

kom
19

munitiedepot
Genieweg

liniewal / inundatiekade
munitiedepot

munitiedepot

Figuur 3.28 Militaire werken binnen het zoekgebied

3.2.3 Militaire werken
Militaire werken zijn werken bedoeld
om de strijdkrachten in staat de stellen hun defensieve taak, in het strategisch landschap en ter dekking van
het watermanagementsysteem, uit
te kunnen voeren (zie figuur 3.30 t/m
3.32).
Attributen binnen het zoekgebied zijn
(zie figuur 3.28):
•

Vestingen: niet aanwezig binnen
het zoekgebied.

•

Forten, werken en batterijen: zes
forten en vijf nevenbatterijen.

•

Stellingen en verspreide werken:
niet aanwezig. Op de luchtfoto van
1920 zijn wel sporen zichtbaar van

Figuur 3.29 Plattegrond Fort Veldhuis (bron: Nationaal Archief)

loopgraven op het terrein van Fort
Velsen.
•

Groepsschuilplaatsen: niet aanwezig.

Andere militaire objecten:
•

Vier munitiemagazijnen.

•

De aardwerken bevatten oorspronkelijk een grote hoeveelheid
opstelplekken voor het geschut.
Deze zijn soms nog herkenbaar.
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Figuur 3.30 Principes behorende bij
Forten
hoofdverdedigingslijn

accessen zijn rivierlinten en tussendijken
van de droogmakerijen

forteN

De Stelling van Amsterdam kent een standaardmodel
standaard
voor de opbouw van de forten. Het fort zelf als een
laag, langgerekt bouwwerk van beton (beeld: KGW,
2011).

hoofdweerstandslijn op vaste afstand tot
nevenbatterij
de stadswal van Amsterdam

Binnen dit standaardmodel zijn er variaties door

modellokale
voortoepassing:
de fortenbenodigde schootsvelden en spe-

cifieke lokale condities. Forten kennen een duidelijjke
voor- en achterzijde.

spoorli
bij een
en Uith

(vijandelijke zijde)

munitiedepot

Eenduidige doorsnede grondwerken (Tp= terraplein;

eenduidige
(tp=
Wg= walgang; doorsnede
P= plongee; Bt=grondwerken
binnentalud; Gr= gracht;
terraplein;
Wg= KGW,
walgang;
Gl= glacis). (beeld:
2011). P= plongee;
bt=binnentalud; Gr=gracht; Gl= glacis)

bijgebo
ning, h

inundatiesluizen aan de rivierlinten, op de
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houten
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vooral sluizen, vrijwel geen militaire
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en glacis
ling
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direct
het fort en laanbomen langs de hoofdweerstandslijn.

beplant fort ligt gecamoufleerd tussen
Fort als ‘vermomd’ landschapselement ligt gecaerven
en tussen
beplantingen
langs de hoofdmoufleerd
erven en beplantingen
langs de
weerstandslijn
hoofdweerstandslijn (beeld: KGW, 2011).
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Onderdelen militaire werken binnen

•

Nevenbatterij bij Fort Veldhuis.

gelegen langs de Assendelver

het zoekgebied

•

Fort Veldhuis, ter verdediging van

Zeedijk, bomvrij munitiemagazijn

Fort Zuidwijkermeer, gebouwd ter

de uit Heemskerk/Assumburg ko-

1898.

verdediging van het acces dat ge-

mende dijkweg (nu: Communica-

vormd werd door het Noordzee-

tieweg) en de Zuidermaatweg/in-

langs de Assendelver Zeedijk,

kanaal met de daarlangs lopende

undatiekering. Deze diende deels

bomvrij munitiemagazijn 1898.

dijken en droogblijvende stroken.

om aan beide kanten de onderwa-

Het fort kwam gereed in 1903. De

terzetting tot op de centimeter

Assendelver Zeedijk, bomvrij muni-

drinkwaterreservoirs lagen, net

nauwkeurig te regelen (inunda-

tiemagazijn 1898.

als bij Fort bij Vijfhuizen, buiten

tiekomkering). Het verdedigbaar

het fort onder de aarden dekking.

aardwerk kwam in 1893 gereed,

Fort Velsen, verdedigde het

het bomvrije gebouw in 1897. Fort

Noordzeekanaal met zijn oevers

bij Veldhuis en Fort bij Vijfhuizen

tot aan het kustfort IJmuiden.

zijn de oudste betonnen forten,

Het fort kwam in 1899 gereed.

naar het eerste ontwerp uit 1897.

Was onder meer voorzien van drie

Bijzonder aan Fort Veldhuis zijn

pantserkoepels met 15 cm-ka-

de in de frontwal gelegen Duitse

nonnen. Deze hadden een groot

zoeklichtremise uit de Tweede

bereik en konden de monding

Wereldoorlog en de in 1945 ge-

van het Noordzeekanaal en het

bouwde gaarkeuken voor het toen

gebied tussen Haarlem en Castri-

ingerichte interneringskamp.

•

•

cum onder vuur nemen. Het fort

Nevenbatterij bij den Ham, in 1903

werd hierbij ondersteund door

in beton aangelegd, waarachter

het buiten het zoekgebied gele-

geschut kon worden opgesteld.

gen Fort IJmuiden, de batterijen

•

•

•

Fort aan den Ham, ter verdediging

bij IJmuiden en de batterijen in de

van het acces van de spoorweg

Velserspoorbrug.

Krommenie-Uitgeest. Het verde-

Fort St Aagtendijk diende als ver-

digbaar aardwerk kwam in 1896

dediging van de St. Aagtendijk en

gereed en in 1903 het bomvrije

de westkade van de Zuidwijker-

gebouw. Dit relatief kleine fort be-

meerpolder. Was essentieel voor

schikte door zijn beperkte functie

de regulering van het inundatie-

slechts over één stuk hefkoepel-

kanaal met inundatiesluis. Het ver-

geschut.

dedigbaar aardwerk kwam in 1895

•

Fort Krommeniedijk, verdedigde

gereed, het bomvrije gebouw in

het wegacces van de dijk Uit-

1899. Uniek aan dit fort is de in be-

geest-Krommenie en het waterac-

ton uitgevoerde frontcaponnière:

ces van de (Buiten) Crommenije.

een middenvoor, aan de fortwal

Het verdedigbaar aardwerk kwam

gelegen uitbouw, aan weerszijden

in 1897 gereed, het bomvrije ge-

voorzien van schietgaten voor het

bouw in 1903.

geven van zijwaarts gericht vuur.

•

Nevenbatterij bij Krommeniedijk.

De voorzijde van deze caponni-

•

Magazijn bij den Dam, ten zuidwes-

ère was tegen granaatvuur be-

ten van Fort aan den Ham, bomvrij

schermd door een zware aarden

munitiemagazijn 1898.

dekking.

•
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Magazijn bij den Nieuwen Dijk,

•

•

Magazijn bij den Steenen Paal,

Magazijn bij den Poel, langs de
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Figuur 3.31 Principes behorende bij onderlinge relaties

Viervoudige verdediging thv Noordzeekanaal, met
vooruitgeschoven fort IJmuiden (1), batterijen bij
spoorbrug (2), ‘super’fort bij Velsen (3) en fort Zuidwijkermeer (4).

beplanting langs de landschappelijke lijn
camoufleert troepenverplaatsing over de 300m
hoofdweerstandslijn
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1000m

n verdieping

Kringen bepalen materialisering (fort)bebouwing:
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voor dekking.
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forten liggen op regelmatige afstand
bijgebouwen op het fort: fortwachterswoning, houten en golfplaten genieloodsen

Breed scala aan militaire werken die dienst doen ten
behoeve van de linie.

Houten bijgebouwen bij het fort; fortwachterswoning,
directiegebouw en houten en golfplaten genieloodsen.

tot

Standaard hekwerken en afrastering rond fortterreinen, dammen, grondwerken hoofdweerstandslijn etc.
(damhekken, klaphekken, draaihekken, landhekken).
Tevens grenspalen.

houten huizen binnen de schootsvelden
van verdedigingswerken
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Meerdere munitiemagazijnen, o.a. langs de Assendelver zeedijk en Lageweg.
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Nevenbatterijen (o.a. ten zuiden van Ft. bij Veldhuis
en ten zuiden van Ft. aan den Ham. De nevenbatterij
bij Ft. aan de St. Aagtensdijk is door aanleg van de A9
verdwenen.

K wa

ter
- wa

linie

s
1 47

n aan de rivierlinten, op de
dslijn
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orsnede grondwerken (tp=
= walgang; P= plongee;
d; Gr=gracht; Gl= glacis)

spoorlijnen kruisen de hoofdweerstandslijn
bij een bestaand acces en fort (Abcoude
Figuur
3.32 Principes behorende
en
Uithoorn)

we e rhoofd
jk als echt)
v
ge di
tandi Gein en
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sluitin

ivierlinten en tussendijken
makerijen

Vrije schootsvelden van het fort zorgen voor behoud

vanschootsvelden
openheid in het voorland
opheffing
Kringenvrije
van(tot
het
fort bepalen
de
wet, 1963). (beeld: KGW, 2011).
bouwmogelijkheden
in het voorland

Defensieve gracht aan de buitenzijde van de dijk tussen Fort aan de St. Aagtendijk en Fort bij Veldhuis.

Militaire wegen tussen de Hoofdweerstandslijn en
achterland/sector hoofdkwartieren, o.a. de Genieweg (vroeger: Militare weg) en Communicatieweg.
Daarnaast wegen t.b.v. bevoorrading (o.a. Assendelver
zeedijk).
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Figuur 3.33 Gerealiseerde militaire werken
0

0,5

1

2 Kilometers

Legenda:

Stelling van Amsterdam, plangebied A8-A9
SvA militaire
in stellinggebouwen
gebrachte bestaande landschappelijke aardwerken
overzicht
gerealiseerde militaire werken
SvA militaire wegen
gebouwen

Legenda:
SvA in stelling gebrachte bestaande landschappelijke aardwerken

SvA civiele
militairewerken
wegen

SvA civiele
nieuwewerken
aardwerken
SvA
SvA civiele
nieuwewerken
aardwerken
SvA
watermanagement
SvA militaire
waterwerken
civiele werken
watermanagement
SvA militaire waterwerken

Gerealiseerde militaire werken

Legenda:
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3.3 Ontwikkeling van het (wereld)erfgoedbeleid

3.3.1 Ontwikkeling van beleid

van vier werelderfgoederen, waaron-

goed in werking. Het Barro geldt als de

Nadat in 1964 verschillende forten wa-

der de Stelling van Amsterdam, in het

eerste feitelijke beleidsdoorwerking

ren overgedragen van het Ministerie

nationaal ruimtelijk beleid en stelde

waarmee ontwikkelingen binnen de

van Defensie naar Domeinen en parti-

dat een groene contour rond het ge-

stellingzone konden worden beperkt.

culieren, werd de urgentie en het be-

bied werd getrokken. De Nota Ruimte

Door de komst van het Barro is de

sef van erfgoedwaarde aangewakkerd

vormde de start van het Nationale

bescherming van het werelderfgoed

toen een particuliere eigenaar begon

Landschappenbeleid: de aanjager

geborgd via monumentenvergunnin-

met de afgraving van Fort bij Velsen.

voor beleidsontwikkeling voor de

gen en (gemeentelijke) bestemmings-

De eerste beleidsnota, de zogeheten

Stelling van Amsterdam. De verant-

plannen.

‘Provinciale beleidsvisie’ (1987) van de

woordelijkheid en instandhouding

Provincie Noord-Holland, bestempel-

van werelderfgoederen ligt formeel

3.3.2 Huidig beleid

de de Stelling als waardevol erfgoed,

bij de Nederlandse Staat, maar is van

De provincie Noord-Holland heeft het

waarna de eerste forten werden aan-

begin af aan ten uitvoer gelegd bij de

ruimtelijk beleid voor de Stelling van

gewezen als provinciaal monument.

siteholders. Voor de Stelling dus de

Amsterdam vastgelegd in haar pro-

provincie Noord-Holland en Utrecht. Er

vinciale structuurvisie 2040 en de

Het aanwijzen van de Stelling van

werd een ‘nee-tenzij’ principe opgeno-

bijbehorende Provinciale Ruimtelijke

Amsterdam als provinciaal monument

men: bestaande waarden en kenmer-

Verordening (PRV), beide vastgesteld

(1989) zorgde ervoor dat de Stelling

ken mochten niet worden aangetast,

in 2010. In de PRV wordt vervolgens

kon worden voorgedragen als werel-

tenzij sprake was van zwaarwegend

weer verwezen naar het Provinciaal

derfgoed. Na de toekenning van het

(maatschappelijk) belang, het ont-

Beeldkwaliteitsplan (2008), de Leidraad

UNESCO-predicaat in 1996 volgden ver-

breken van reëele alternatieven en

Landschap en Cultuurhistorie (2009)

schillende ontwikkelingen, waaronder

met toepassing van compenserende

en het Ruimtelijk Beleidskader Stelling

de herbestemming van forten. Kort

maatregelen. Provincies moesten de

van Amsterdam (2008). Gemeenten

na deze toekenning vond een omslag

contour uiterlijk in 2005 opnemen

dienen bij planvorming en eventuele

plaats in de beleidsvorming. De kijk op

in hun streekplannen. De provincie

wijziging van hun bestemmingsplan,

cultuurhistorische waarden verschoof

Noord-Holland voldeed hier bij het

rekening te houden met de begren-

van objectgericht, naar een meer ge-

verschijnen van het Streekplan van

zing en regels die zijn gesteld voor de

biedsgerichte benadering.

Noord-Holland-Zuid in 2003 niet aan. In

Stelling van Amsterdam in de Struc-

2007 werd daarom, met een partiële

tuurvisie 2040 en de PRV.

De in 1999 verschenen Nota Belvedère

herziening, de Stelling van Amsterdam

benadrukte het belang van cultuur-

volgens de officiële UNESCO-begren-

Aanvullend op het ruimtelijk beleid

historische waarden in samenhang

zing opgenomen in het Streekplan.

hebben alle objecten van de Stelling

met ruimtelijke ontwikkelingen. In de

van Amsterdam een monumentensta-

Belvedèregebieden, waaronder de

Een jaar later, in 2008, verscheen in op-

tus, op rijks- of provinciaal niveau. Deze

Stelling van Amsterdam, diende ex-

dracht van de provincie Noord-Holland

objecten zijn gehouden aan regel-

pliciet rekening te worden gehouden

het beeldkwaliteitplan als eerste over-

geving en zijn vergunningplichtig bij

met deze samenhang, waaronder de

koepelende visie: een nadere uitwer-

eventuele wijzigingen of aantastingen.

op dat moment aanwezige natuur-,

king van het streekplan als inspirerend

Het behoud van de individuele monu-

infrastructuur- en verstedelijkingspro-

kader, anticiperend op de nieuwe Wro.

menten, zoals de forten, is geregeld in

jecten. In geval van de Stelling onder

Hiermee kwam de verantwoordelijk-

de Erfgoedwet en de Provinciale

meer de rijksweg A9 (zie ook paragraaf

heid voor behoud en instandhouding

Monumentenverordening.

3.5).

van werelderfgoederen bij de lagere
overheden te liggen. Met de komst van

Schematisch is de verantwoordelijk-

De Vijfde Nota Ruimte (2005) onder-

de Nota Ruimte in 2011 trad voor het

heid georganiseerd zoals in tabel 3.1

schreef deze visie met het vastleggen

eerst nationale regelgeving voor erf-

is weergegeven.
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3.3.3 Toekomstig beleid

plannen in principe niet mogelijk. Het

3.3.4 D
 oorgaand management voor

Naar verwachting zal in 2021 het juri-

ruimtelijk beleid voor de Stelling van

disch instrumentarium voor de ruim-

Amsterdam heeft doorwerking in de

Voor de Stelling van Amsterdam is

telijke ordening veranderen door het

provinciale Omgevingsvisie en Omge-

een managementplan opgesteld,

in werking treden van de Omgevings-

vingsverordening van Noord-Holland

dat regelmatig wordt herzien. De

wet. Met de Omgevingswet wil de

en het omgevingsbeleid van de on-

siteholders, provincie Noord-Holland

Rijksoverheid de regels voor ruimte-

derliggende gemeenten.

en provincie Utrecht geven hierin

de Stelling van Amsterdam

lijke ontwikkeling vereenvoudigen en

aan hoe zij de komende jaren gaan

samenvoegen. In de Omgevingsveror-

werken aan de bescherming van het

dening zal een apart beschermings-

erfgoed,. Ook wordt beschreven op

regime worden opgenomen voor het

welke manier de doelstellingen zijn

werelderfgoed. In de consultatiever-

geborgd in de nationale regelgeving.

sie van de Omgevingsverordening is
onder meer vastgelegd dat nieuwe

Momenteel loopt het nominatiepro-

activiteiten binnen het werkingsge-

ces om ook de nieuwe Hollandse

bied van erfgoederen, de kernkwa-

Waterlinie aan te wijzen als werelderf-

liteiten van het gebied niet mogen

goed. Als deze status in de toekomst

aantasten. Grootschalige stads- of

wordt verleend, zou dit betekenen

dorpsontwikkelingen, glastuinbouw,

dat voor zowel de Nieuwe Hollandse

bedrijventerreinen of infrastructuur-

Waterlinie als de Stelling van Amster-

projecten zijn alleen mogelijk indien

dam een gezamenlijk management-

er sprake is van een groot openbaar

plan wordt vastgesteld.

belang, er geen reële alternatieven
zijn en met voldoende maatregelen

Een uitgebreid overzicht van de ont-

om de aantasting van de kernkwali-

wikkeling van het erfgoedbeleid is

teiten te mitigeren of compenseren.

opgenomen in bijlage 1.

Ook is het toestaan van windturbines
en zonne-energie in bestemmings-

Tabel 3.2 Verdeling verantwoordelijkheden
Rijk
Beleid

Juridisch kader

Provincie Noord Holland + Utrecht

Gemeente

•

•

•

SVIR

Provinciale omgevingsvisie*

Gemeentelijke structuurvisie /

•

Monumentenwet

•

Erfgoedwet

•

Barro

•

Provinciale Omgevingsverordening*

•

Bestemmingsplan

•

Inpassingsplannen

•

Provinciale monumentenverordening

•

Gemeentelijke verordeningen

•

Inpassingsplannen

•

Omgevingsvergunningen

Gemeentelijke omgevingsvisie**

* Voor beide provincies is reeds een Omgevingsvisie en -verordening vastgesteld
** Verschilt per gemeente
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Tijdlijn (wereld)erfgoedbeleid

1972
Het Werelderfgoedverdrag bestaat sinds 1972 en is
bedoeld om cultureel en natuurlijk erfgoed dat van
unieke en universele waarde is voor de mensheid beter
te kunnen bewaren voor toekomstige generaties. Het
Werelderfgoedverdrag is het meest bekende verdrag
van UNESCO en inmiddels door 193 lidstaten ondertekend.
De landen die het verdrag hebben geratificeerd, hebben
met elkaar afgesproken dat zij zich zullen inzetten voor
identificatie, bescherming, behoud, het toegankelijk
maken en het overdragen aan komende generaties van
cultureel erfgoed binnen hun landgrenzen.

De start van de afgraving van
fort bij Velsen wordt gezien als
het startsein voor het opstellen van beleid

Vaststelling Noordhollandse
Monumentenverordening:
Stelling van Amsterdam
Provinciaal Monument

1989

1980

Startsein voor beleid

WERELDERFGOED

1990

1981 of 1983

1980

1987

Aanwijzing provinciale
monumenten

‘Provinciale
beleidsvisie’

Start aanwijzing van
onderdelen Stelling
van Amsterdam als
provinciaal monument

In de Nota Belvedère worden
zogenaamde Belvedèregebieden aangewezen. Dit
zijn gebieden die door hun
bijzondere aardkundige
en cultuurhistorische
waarden van nationale
betekenis zijn en vanuit dat
perspectief extra inzet
behoeven. Voor de Stellingzone geldt in principe het
beleid voor de Belvedèregebieden: “behoud door
ontwikkeling”.

‘De Stelling van
Amsterdam’, een
provinciale
beleidsvisie’ van juli
1987 is het eerste
provinciale beleidskader met een visie
over toekomstig
gebruik van forten
van de Stelling van
Amsterdam
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1996

Nota Belvedère
1999

Nota Ruimte
2004

2000
2003

1992

Alle bouwwerken en
objecten van de Stelling
staan op de provinciale
monumentenlijst N-H,
behalve die in Utrecht

De Nota Ruimte bevat de
ruimtelijke visie van het Kabinet
vooruitlopend op de nWRO.
Hierin staat het voorgenomen
beleid van het Rijk waarbij het
Ministerie VROM de Stelling van
Amsterdam als een van de vijf
Nationale Landschappen van
Noord-Holland heeft aangemerkt en de provincie als verantwoordelijke voor het behoud
en de ontwikkeling van het
Nationale Landschap.
De Nota Ruimte benoemt drie
kernkwaliteiten:
1) het samenhangend stelsel
van forten, dijken, kanalen en
inundatiekommen,
2) de groene en relatief ‘stille’
ring rond Amsterdam en
3) de relatief grote openheid.

WERELDERFGOED
STATUS UNESCO
De Stelling van Amsterdam is
in 1996 toegevoegd aan de
lijst van werelderfgoederen
Werelderfgoederen
van de UNESCO. Dit betekent
dat de Stelling van Amsterdam
internationaal erkend is als:
‘Culturele of Natuurlijke Site
met exceptionele en universele waarde die
bescherming vraagt in het
belang van de mensheid’. De
status van UNESCO werelderWerelderfgoed heeft op zichzelf geen
planologische doorwerking. De
mate en vorm van bescherming moet door de lidstaat zelf
worden ingevuld.

Streekplan NoordHolland Zuid: Stelling
van Amsterdam
aangemerkt als Aanvulling Blauwgroene
Raamwerk. Herziening
in 2007 met beleidslijnen en begrenzing
nationaal landschap.

Vanaf 2011 wordt het nationale beleid op de Nationale Landschappen
(Nota Ruimte) geschrapt en nemen
veelal de Provincies dit beleid over:
zie onder.

In de Structuurvisie Infrastructuur
en Ruimte (SVIR) heeft de Rijksoverheid de nationale belangen
gedefinieerd waarvoor het Rijk
verantwoordelijkheid draagt. Een
aantal van deze nationale belangen, waaronder erfgoederen van
universele waarde, wordt juridisch
geborgd via het Barro. Hieronder
valt ook de Stelling van A’dam.

In de Visie erfgoed en ruimte ‘Kiezen
voor karakter’ zet het Rijk uiteen
hoe cultureel erfgoed wordt geborgd in de ruimtelijke ordening voor
de periode 2011-2015.

2006
UNESCO stelt de
verplichting tot het
opstellen van een
Managementplan
voor nieuwe
werelderfgoednominaties.

2005

- 1e uitvoeringsprogramma
- Gebiedsprogramma
Eerste provinciale
Uitvoeringsprogramma Stelling
van Amsterdam en start
werkzaamheden
Programmabureau Stelling
van Amsterdam

Provinciaal beleidskader N-H:
Gebiedsprogramma Stelling van
Amsterdam 2005-2008
in overleg met prov. Utrecht

In de Nationale Omgevingsvisie
worden de nationale belangen
genoemd die gewaarborgd moeten
worden in het beleid voor de fysieke
leefomgeving. De ontwerpversie
van de NOVI lag tot eind september
2019 ter inzage. Naar verwachting
verschijnt de definitieve NOVI in
het voorjaar 2020. Samen met
de Erfgoedwet maakt de nieuwe
Omgevingswet in 2021 de integrale
bescherming van het cultureel
erfgoed mogelijk.

2010

NOVI

NU

- SVIR & BARRO
- Visie Erfgoed en Ruimte
2011

2019

2008

2014

- Nieuwe Wro
- Beeldkwaliteitsplan

Managementplan
SvA 2015-2020

In opdracht van de Provincie N-H
is een Beeldkwaliteitsplan voor de
Stelling van Amsterdam opgesteld.
Hierin worden onder meer criteria
vanuit de ruimtelijke betekenis van
de Stelling van Amsterdam op de
regionale schaal (MRA) geduid, en
een nieuw programma voor de
(Stelling)zone ontwikkeld dat de
recreatieve ring met een rustig,
landelijk karakter ondersteund. De
provincie wil met het pBKP over een
passend instrumentarium beschikken dat de juiste mix tussen ontwikkeling en handhaving faciliteert in
het kader van de nieuwe Wro.
Herziening Wet op de Ruimtelijke
Ordening: de gemeentelijke,
provinciale en nationale
structuurvisies vormen de
hoofdlijnen voor het ruimtelijk
beleid. Indien nodig heeft de provincie binnen de nWRO voldoende
bevoegdheden en instrumenten
om haar beleid af te dwingen
wanneer een gemeente in strijd
met de bescherming van Nationale
Landschappen en UNESCO
werelderfgoederen handelt.

2017 2018

incl. uitvoeringsprogramma

Verkenning Linieperspectief 2030
Linielint in de delta: de
landschapsanalyse van het
nominatiedossier
voor de Nieuwe Hollandse
Waterlinies

2021

Managementplan Invoering Omgevingswet
SvA 2019-2020
(naar verwachting)
incl. uitvoeringsprogramma

Strakkere regelgeving voor
UNESCO werelderfgoederen onder
de Omgevingswet: in directe
omgeving van het werelderfgoed
mogen geen ontwikkelingen
plaatsvinden die de Uitzonderlijke
Universele Waarde (OUV) van het
werelderfgoed schaden.

Mogelijke inwerkingtreding integraal
managementplan Nieuwe Hollandse
Waterlinies incl. uitvoeringsprogramma
Indien de nominatie succesvol is zal, zodra
het huidige managementplan van de Stelling
van Amsterdam (2015-2020) afloopt, een
volledig integraal managementplan voor
beide Hollandse Waterlinies vanaf 2021
worden opgesteld.
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3.4 O
 ntwikkelingen in het zoekgebied na de aanleg van
de Stelling

3.4.1 N
 aoorlogse ontwikkelingen tot

vaart en de A9, gestopt.

1996

In 1992 heeft Nederland het UNESCO
werelderfgoed verdrag (uit 1972)

De gemeente Beverwijk begon met de

geratificeerd. Daarmee kon het zelf

Na de Duitse inval in 1940 en mede

ontwikkeling van het bedrijventerrein

sites voordragen voor plaatsing op

door het gebruik van vliegtuigen,

Wijkermeerpolder. Ook de polders

de werelderfgoedlijst. Een eerste

bleek de Vesting Holland, waaronder

Meerweiden en de Buitenlanden,

verkenning resulteerde in de consta-

de Stelling van Amsterdam, als verde-

onder Beverwijk, beide inundatie-

tering dat van het Nederlandse erf-

digingsstrategie geen bestaansrecht

kommen, werden bedrijventerreinen.

goed dat te maken had met land en

meer te hebben. Gedurende de Twee-

Tussen de St. Aagtendijk en Fort Veld-

water de grootste universele waarde

de Wereldoorlog bracht de Duitse

huis kwam een gasverdeelstation

had. Vanuit het ministerie werd een

bezetter een deel van de Stelling van

(1982-1993). Verder kwamen er hoog-

lijst met mogelijke 'kandidaten' opge-

Amsterdam nog wel in stelling als Vor-

spanningsleidingen en een vuilstort,

steld. De opeenvolgende aanvragen,

dere Wasserstellung, een tweede ver-

dat nu een park is: het Aagtenpark.

Schokland (1995), Stelling van Am-

dedigingslijn achter de Atlantikwall in
de duinzone langs de Noordzeekust.

sterdam (1996), Kinderdijk (1997), het
In 1991, in de Vierde Nota Ruimtelijke

Woudagemaal (1998) en de droogma-

Ordening Extra stonden uitgangs-

kerij De Beemster (1999) getuigen van

Met het vervallen van de Kringenwet

punten voor de bouw van nieuwe

deze focus. Met de aanvraag voor het

in 1963 ontstonden mogelijkheden

woningbouwlocaties voor 1995-2005,

Schröderhuis in Utrecht in 2000 werd

om binnen de kringen te bouwen.

waaronder de locatie Broekpolder, op

de lijn doorbroken.

De omgeving van Beverwijk-Heems-

de grens tussen de gemeenten Be-

kerk-Uitgeest verstedelijkte sterk en

verwijk en Heemskerk.

groeide nagenoeg aaneen. Ook Krom-

De indieningsvereisten van de aanvraag waren midden jaren '90 nog

menie en Zaandam breidden uit tot

De forten zelf kenden in die jaren een

niet zo stringent als nu. Wel diende

een doorlopende, verstedelijkte zone.

slapend bestaan, waarbij zij vooral

elke aanvraag van de nodige docu-

Binnen en rond het gebied van de

als depot werden gebruikt. Dit ver-

mentatie, inventarisaties en reden-

Stelling vonden ook infrastructurele

anderde toen de Rijksoverheid het

gevende omschrijvingen te worden

ontwikkelingen plaats. De rijksweg

Fort bij Velsen in 1979 verkocht aan

voorzien. Ambtenaren hadden logi-

A9 werd verlegd met de aanleg van

de firma G. Kruk, een bedrijf gespeci-

scherwijs weinig ervaring met het

een extra tunnel (de Wijkertunnel) en

aliseerd in de afgraving van oorlogs-

opstellen van deze documentatie.

van verzorgingsplaatsen. Het nieuwe

bunkers. Spoedig na de overdracht

tracé werd met een boog door de

startte het bedrijf met de afgraving

Voor de Stelling van Amsterdam was

Wijkerpolder aangelegd, waarbij het

van Fort bij Velsen (zie ook paragraaf

kort daarvoor een inventarisatie

de hoofdweerstandlijn op twee pun-

3.3.1).

gedaan voor de aanwijzing als pro-

ten in de keel van fort St. Aagtendijk,

vinciaal monument. Bij het bepalen

doorsneed. De defensieve gracht van

Deze gebeurtenis had een onbedoeld

van aan te wijzen gebied als werel-

de Stelling werd ter plaatse van de

neveneffect. Maatschappelijke ver-

derfgoed werd in principe uitgegaan

doorsnijding gedempt. De oude weg

ontwaardiging over de afgraving

van de hoofdweerstandslijn en de

door de Velsertunnel bleef bestaan

zorgde voor een verhoogde inzet

voorliggende inundatiekommen. Een

en werd de A22. In het 1200-Kilome-

van de Provincie Noord-Holland voor

bijkomende voorwaarde was dat de

terplan uit 1959, aanvullend aan het

de bescherming van de Stelling van

begrenzing van het gebied langs de

Rijkswegenplan van 1958, was een

Amsterdam. Dit leidde in 1992 tot de

bestaande, herkenbare landschappe-

aansluiting van de A8 op de A9 voor-

Provinciale monumentenstatus en in

lijke lijnen moest worden gelegd.

zien. Als gevolg van de oliecrisis in

1996 tot de aanvraag voor werelderf-

1973 werd de uitvoering van het res-

goedstatus.

terende deel, tussen de Nauernasche
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Op deze wijze werden in het zoekgebied het oude tracé van de A9 en
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Figuur 3.35 Kaart Peildatum 1996
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de Assendelver zeedijk aangewezen

3.4.2 Ontwikkelingen sinds 1996

als de buiten- en binnengrens van

kwam er en een vuilstort, dat nu een
park is: het Aagtenpark (1969-2000).

de erfgoedsite. Daarbij dient te wor-

De Stelling van Amsterdam en het om-

den opgemerkt dat de Stelling van

ringende landschap binnen het zoek-

De verstedelijking zette ook bui-

Amsterdam niet zozeer als militair

gebied hebben sinds de inschrijving

ten het UNESCO-gebied, binnen het

strategisch systeem, maar vooral als

als werelderfgoed in 1996 te maken

zoekgebied, door met locaties als

voorbeeld van de Nederlandse om-

gekregen met ruimtelijke ontwikke-

Saendelft tussen Krommenie en As-

gang met water werd aangemerkt.

lingen.

sendelft. De verstedelijking zorgde

Pas de laatste jaren is, mede door

ook voor meer vraag naar recreatieve

de uitbreiding van de Stelling met de

Tussen 1996 en 2019 zijn enkele ont-

ruimte. Sportpark Assendelft werd

NHW, de nadruk meer komen te liggen

wikkelingen gerealiseerd binnen het

uitgeplaatst zodat de oude locatie

op de militaire aspecten van het sys-

UNESCO-gebied, die voor de nomina-

bebouwd kon worden. Er ontstonden

teem.

tie-aanvraag gepland en vergund wa-

recreatiegebieden zoals De Buiten-

ren, zoals de Broekpolder, de Trompet

landen bij Beverwijk. Aan de noord-

en Wijkermeer.

oostzijde bleef het gebied nagenoeg

Op de 20e sessie van de Commissie
voor het werelderfgoed van UNESCO

hetzelfde.

in 1996 in Mérida werd de nominatie

In oktober 1997 was voor de wijk

omgezet in werelderfgoedstatus (zie

Broekpolder een stedenbouwkundig

voor de motivatietekst blz. 8 van dit

programma van eisen vastgesteld en

rapport).

in 1998 een beeldkwaliteitsplan. Deze
vormden de basis voor de uitwerking van verschillende deelplannen.
Broekpolder is in de jaren 2000-2012
aangelegd. De wijk bevindt zich in de
bocht van de A9. Enkele historische
dijken die in het ontwerp van de Stelling van Amsterdam fungeerden als
inundatiekering zijn voor de realisatie
van de wijk verdwenen.
De gemeente Beverwijk ontwikkelde
het bedrijventerrein Wijkermeerpolder (1987-2007). De gemeente
Heemskerk ontwikkelde bedrijventerrein De Trompet (2000-2011). Verder
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PEILDATUM 2019
Ontwikkelingen in zoekgebied sinds toekenning werelderfgoedstatus, 1996 - 2019
Bebouwing (voor 1997)
Bebouwing (1997-2019)
Verlegde A9
Ontwikkelingen
1. Bedrijventerrein De Trompet
2. Windturbine
3. Recreatiegebied
De Buitenlanden
4. Sportvelden Assendelft
Uitbreiding stallen

Uitgeest

k
nd
elf
t
ne
Bin

Assendelft

De
De

Za

an

o
ksl

Blo

Nau

erna

sch

e Va

Dor

art

pss

tra

at

lft

3

Ka
aij

j
ndi

g
we

4

De

e
ati

St A
agt
e

jk

di

ne

l

Ki

nic
mu

Beverwijk

De
m
Co

k

Krommenie

e

1

2

Gro

Heemskerk

ot

Figuur 3.36 Kaart peildatum 2019. In deze kaart staan enkele grotere ontwikkelingen ingetekend. Voor een kaart met meer veranderingen in het zoekgebied, zie paragraaf 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5
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3.5 A
 antastingen en wezensvreemde elementen
UNESCO-gebied

Ontwikkelingen hebben in meer en
mindere mate effect gehad op de
Stelling van Amsterdam. In sommige
gevallen gaat het om aantastingen of
‘wezensvreemde elementen’. Wezensvreemde elementen zijn elementen
die niet thuishoren in het oorspronkelijke landschap van de Stelling van
Amsterdam.
Deze paragraaf beschrijft de aantastingen en wezensvreemde elementen
met kaarten en tabellen.
Bij de aantastingen van voor de werelderfgoedstatus merken wij op,
dat in de jaren nadat de Stelling haar
defensieve functie verloor, en in het
bijzonder na het afschaffen van de
Kringenwet, het veranderen van, of
bouwen binnen de Stelling van Amsterdam voor velen geen punt was;
het bewustzijn dat het erfgoed was
kwam in de jaren ’80, naar aanleiding
van de gedeeltelijke sloop van Fort bij
Velsen.
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Figuur 3.37 Verbodenkringen anno nu
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S
over

Schootsvelden
De verschillende schootsvelden (positievuur, groot flankement en klein
flankement) hebben we op de volgende pagina ingetekend, op de huidige luchtfoto (figuur 3.39, 3.41, 3.43).
Ter vergelijking wordt ook de situatie
van 1922 getoond (figuur 3.40, 3.42,
3.44). De fijnmazige paarse arcering is
de huidige bebouwing in de schootsvelden binnen de UNESCO-zone, de
grofmazige paarse arcering is de huidige bebouwing in de schootsvelden
buiten de UNESCO-grenzen.
Binnen de UNESCO-begrenzing valt ten
aanzien van het positievuur de wijk
Broekpolder, de A9 en bedrijventerrein Wijkermeer bij Beverwijk op.
Voor het groot flankement geldt dat
voor de golfbaan, A9, wijk Broekpolder, Aagtenpark, bedrijventerrein
Wijkermeer en een groot aantal agrarische erfuitbreidingen.
Binnen de UNESCO-begrenzing vallen
in het klein flankement de golfbaan,
bedrijventerrein Wijkermeer en agrarische erfuitbreidingen op.
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Figuur 3.40 Positievuur anno 1922
0

0,5

1

Stelling van Amsterdam, Zoekgebied A8-A9
overzicht positievuur 1920

2 Kilometers

Fort
Krommeniedijk

Legenda

Fort
Krommeniedijk

SvA belemmering schootsvelden 1920
SvA positievuur belemmering UNESCO
Legenda

SvA positievuur belemmering

SvA belemmering schootsvelden 1920

SvA positievuur

SvA positievuur

SvA hoofdweerstandslijn
SvA UNESCO aanwijzing werelderfgoed 1996

SvA hoofdweerstandslijn

Fort aan
den Ham

Fort aan
den Ham

Fort bij
Veldhuis

Fort bij
Veldhuis

Fort aan den
St Aagtendijk

Fort aan den
St Aagtendijk

Fort bij
Velsen

Fort bij
Velsen

Fort
Zuidwijkermeer

Fort
Zuidwijkermeer

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl

Figuur 3.41 Groot flankement anno nu Stelling van Amsterdam, Zoekgebied A8-A9
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Figuur 3.42 Groot flankement anno 1922
Stelling van Amsterdam, Zoekgebied A8-A9
0
0,5
1
2 Kilometers
overzicht groot flankement 1920

Fort
Krommeniedijk

Legenda
SvA belemmering schootsvelden 1920

Fort
Krommeniedijk

SvA groot flankement belemmering UNESCO
SvA groot flankement belemmering

Legenda

SvA groot flankement

SvA belemmering schootsvelden 1920

SvA hoofdweerstandslijn

SvA groot flankement

SvA UNESCO aanwijzing werelderfgoed 1996

SvA hoofdweerstandslijn

Fort aan
den Ham

Fort aan
den Ham

Fort bij
Veldhuis

Fort bij
Veldhuis

Fort aan den
St Aagtendijk

Fort aan den
St Aagtendijk

Fort bij
Velsen

Fort bij
Velsen

Fort
Zuidwijkermeer

Figuur 3.43 Klein flankement anno nu
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Figuur 3.44 Klein flankement anno 1922
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Figuur 3.45 Watermanagementsysteem anno nu
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Figuur 3.47 Militaire werken anno nu
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Figuur 3.48 Militaire werken anno 1992 Stelling van Amsterdam, plangebied A8-A9
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Forten - veranderingen van ontwerp tot heden
Vergelijking van de historische bestektekeningen (bron: Nationaal Archief), luchtfoto’s uit 1922 (bron: Nationaal Archief), luchtfoto’s uit 2019 en de

Fort bij Velsen

aantastingen van het betreffende fort in 2019. In rood staan de verdwenen elementen, in oranje aangetaste elementen. Details over de staat van de
forten staan in bijlage 3.
Fort Velsen
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Figuur 3.49 Bestektekening, luchtfoto's en analyse van aantastingen Fort Velsen
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luchtfoto 2019

Fort Zuidwijkermeer

Fort Zuiderwijkermeer
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Figuur 3.50 Bestektekening, luchtfoto's en analyse van aantastingen Fort Zuiderwijkermeer
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Fort Sint Aagtendijk

Fort aan de St. Aagtendijk
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Figuur 3.51 Bestektekening, luchtfoto's en analyse van aantastingen Fort aan de St. Aagtendijk
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Fort Veldhuis

Fort Veldhuis
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Figuur 3.52 Bestektekening, luchtfoto's en analyse van aantastingen Fort Veldhuis
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Fort aan den Ham
Fort aan den Ham

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl
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Figuur 3.53 Bestektekening, luchtfoto's en analyse van aantastingen Fort aan den Ham
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Esri Nederland, beeldmateriaal.nl

luchtfoto 2019
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3.5.4 Tabel met staat van de attribu-

zichtbaar of gedocumenteerd zijn. De

ten en met wezensvreemde elemen-

attributen zijn onderverdeeld naar de

ten

drie categorieën (Strategisch Landschap; Watermanagementsysteem;

Deze subparagraaf toont een tabel

Militaire Werken).

met een opsomming van attributen
van de Stelling van Amsterdam (on-

Wezensvreemde elementen (in tabel

derverdeeld naar de drie aspecten

3.3: ‘C Wezensvreemd aan de Stelling

van de OUV) met eventuele aantas-

van Amsterdam’)

tingen. Een tweede tabel geeft een

De wezensvreemde elementen zijn

opsomming van de wezensvreemde

onderverdeeld in drie categorieën

elementen en een beschrijving van

gerelateerd aan de toekenning van

de impact van deze elementen.

de werelderfgoedstatus in 1996:
•

Elementen gerealiseerd voor 1996

De uitgebreide lijst staat in bijlage 3.

•

Elementen gepland voor 1996

In de bijlage staat als extra informa-

•

Elementen gepland en gereali-

tie:
•

•

•
•
•

seerd na 1996
jaartallen: het jaar van ontwerp,

Wezensvreemde elementen zijn niet

start realisatie, jaar van opleve-

in te delen naar de OUV, zij zijn immers

ring

vreemd aan het werelderfgoed.

of het element (deels) in het UNESCO-gebied valt (dit is GIS-gegene-

Wij doen bij deze opsomming geen

reerde informatie)

uitspraken over de mate van aantas-

het oppervlak van het element

ting die het element zou opleveren

(uit GIS is gegenereerd)

voor de OUV. Deze kan bijvoorbeeld

(voor de attributen) huidige kwa-

‘ernstig’ of ‘nihil’ zijn; die interpretatie

liteiten

zal afhangen van de keuzes die in de

(voor de wezensvreemde ele-

vervolgfase van dit onderzoek ge-

menten) een beschrijving van het

maakt zullen worden.

wezensvreemde element, geformuleerd in termen die gebruikelijk
zijn bij het schouwen van erfgoed
en architectuur.
Attributen (in tabel 3.3: ‘B Stelling van
Amsterdam’)
Deze tabel bevat de attributen die
onderdeel van de Stelling zijn, en de
aantastingen die er zijn gevonden. De
lijst van aantastingen is gebaseerd
op uitgebreid veldbezoek, archief- en
documentonderzoek. Het is een eerste ‘schouw’: zo compleet mogelijk,
maar wij kunnen niet uitsluiten dat er
nog andere aantastingen zijn, die niet
70 - BoschSlabbers, BunkerQ, KuiperCompagnons, VenhoevenCS

B

Stelling van Amsterdam
B

Stelling van Amsterdam

B09

Wijkervaartkade Zuid
aangetast door realisatie bedrijventerrein

B

Stelling van Amsterdam

B10

Strategisch Landschap
B11

B

Stelling van Amsterdam

Liniewal Zuidwijkermeer - St Aagtendijk

aangetast nabij Fort Sint Aagtendijk door kruising A9, afrit Beverwijk,
nevenbatterij St. Aagtendijk is verdwenen, de zuidzijde deels verdwenen als
gevolg van de verbreding van het Noordzeekanaal, de afmeersteiger en de
Strategisch
Landschap
nevenbatterij Zuidwijkermeer
zijn verdwenen
is dwars door de Zuidwijkermeerpolder,vruchtbare landbouwgrond, aangelegd,
B11 Liniewal Zuidwijkermeer - St Aagtendijk
door inrichting als inundatiekade kon de polder in tijden van oorlog in elk geval
deelsaangetast
gebruikt worden
voor
deAagtendijk
voedselproductie
nabij Fort
Sint
door kruising A9, afrit Beverwijk,
nevenbatterij St. Aagtendijk is verdwenen, de zuidzijde deels verdwenen als
B27 Liniedijk
St Aagten_Veldhuis
(Sint Aagtendijk)
gevolg van
de verbreding van het Noordzeekanaal,
de afmeersteiger en de
nevenbatterij
Zuidwijkermeer
zijn
verdwenen
nabij het Fort St Aagtendijk door aanleg A9 deels verdwenen, voor het overige
is dwars
door devertoont
Zuidwijkermeerpolder,vruchtbare
landbouwgrond,
aangelegd,
nog goed
aanwezig,
erosie als gevolg van verzakkingen
en verwering,
door aanwezig,
inrichting als
inundatiekade
kon de
in tijdennog
vanwaarneembaar,
oorlog in elk geval
coupures
kleidepot
voor sluiting
vanpolder
de coupures
deels gebruikt
voor deten
voedselproductie
de nevenbatterij
bij worden
Fort Veldhuis
noorden van de coupure naar de

Zuidermaatweg, verkeerd in een matige staat; vervuiling en graffiti,
B27 Liniedijk St Aagten_Veldhuis (Sint Aagtendijk)
inundatiegracht aanwezig en intact, behoudens bij de A9
Liniedijk
in een
staat,
elementen
zijnverdwenen,
bijna volledig
aanwezig,
nabijis het
Fortauthentieke
St Aagtendijk
dooralle
aanleg
A9 deels
voor
het overige
wordtnog
echter
belemmerd
in deerosie
beleving
door aanwezigheid
Golfbaan
en
goedsterk
aanwezig,
vertoont
als gevolg
van verzakkingen
en verwering,
gasstation
ten aanwezig,
oosten en de
A9 en stedelijke
bebouwing
op de westzijde,
coupures
kleidepot
voor sluiting
van de coupures
nog waarneembaar,
oorspronkelijke
openheid
is verloren
gegaan,
visuele integriteit
de nevenbatterij
bij Fort
Veldhuis
ten noorden
van de coupure naar de
Zuidermaatweg, verkeerd in een matige staat; vervuiling en graffiti,
B33 Liniedijk
Fort VeldhuisCommunicatieweg
inundatiegracht
aanwezig en
intact, behoudens bij de A9
Liniedijk
is
in
een
authentieke
staat, alle elementen
bijna
volledig aanwezig,
als gevolg van de omlegging Communicatieweg
is de dijkzijn
deels
afgegraven,
wordt echter sterk
in de
beleving door
aanwezigheid Golfbaan en
gemeenschapsweg
nabijbelemmerd
Fort Veldhuis
gedeeltelijk
verdwenen,
gasstation
ten oosten
A9 en stedelijke bebouwing
op de westzijde,
profiel
en materialisatie
vanen
dede
Communicatieweg
groot en afwijkend
in relatie
is verloren gegaan, visuele integriteit
tot deoorspronkelijke
oorspronkelijkeopenheid
gemeensschapsweg
onderbreking van de hoofdweerstandslijn is een aantasting van de integriteit
B33 Liniedijk Fort Veldhuis- Communicatieweg

B35

B38 Lagendijk
B41 Krommeniedijk,
vestingwal en inundatiekering
de
dijk
is
grotendeels
in de
ondergrond
verzakt, voormalige
weerstandsdijk
burgerbebouwing op verzakte
voormalige
waterkerende
dijk, liniedijk
daardoor
tekent afingericht,
als een groene
strook
ten westen
van de weg
ten noorden
continue
verzakkingen,
uiteindelijk
in de bodem verzakken
doordat
profiel
verdwenen
kan
de
indruk
ontstaan
dat
hier
geen
of afgegraven, Nevenbatterij bij Krommeniedijk: ligt in een particulierewas,
tuin dat
en is een
inbreuk
op
de
integriteit
lijkt in slechte staat

desondanks dat dit stuk als verdedigingsstelling een ondergeschikte rol speelde,
B41 Krommeniedijk, vestingwal en inundatiekering
zie kringenwetkaart, is nu niets wat refereert aan de SvA en in die zin vormt het
gebied
een grote coupure
in de doorgaande
lijnwaterkerende
van de SvA endijk,
daarmee
een
burgerbebouwing
op verzakte
voormalige
liniedijk
daardoor
aantasting
van deingericht,
integriteitcontinue verzakkingen, uiteindelijk in de bodem verzakken
ten noorden
of afgegraven, Nevenbatterij bij Krommeniedijk: ligt in een particuliere tuin en
lijkt in slechte staat
Watermanagement
desondanks dat dit stuk als verdedigingsstelling een ondergeschikte rol speelde,
B01 kade
A, west
zieZijkanaal
kringenwetkaart,
is nu niets wat refereert aan de SvA en in die zin vormt het
gebied
een
grote
coupure
in de doorgaande
lijn van de SvA en daarmee een
verdwenen door verbreding
zijkanaal
en bouw bedrijventerrein
aantasting van de integriteit
B02 Noordwijkermeerpolderdijk

Watermanagement
verdwenen als gevolg aanleg bedrijventerrein

B04

B07

B14

B01 kade Zijkanaal A, west
Noorzeekanaaldijk,oost van zijkanaal A

verdwenen door verbreding zijkanaal en bouw bedrijventerrein
verdwenen als gevolg van verbreding Noordzeekanaal
B02 Noordwijkermeerpolderdijk

inundatiekom 18, Noordwijkermeerpolder
verdwenen als gevolg aanleg bedrijventerrein
volledig volgebouwd bedrijfsterrein
geen
onderdeel UNESCO property 1996
B03 Noorzeekanaaldijk,oost
van zijkanaal

A

verdwenen als gevolg van verbreding Noordzeekanaal
inundatiekom
20, Polder Meerweiden

buiten
het Wijkeroogpark18,
is deNoordwijkermeerpolder
voormalige inundatiekom volgebouwd
B04 inundatiekom
geen onderdeel UNESCO property 1996
volledig volgebouwd bedrijfsterrein
geen onderdeel UNESCO property 1996
B08 inundatiekom
19, Zuidwijkermeerpolder
gedeeltelijk
gevuld met bedrijfsterrein
nieuwe tracé A9, tussen A9 en liniedijk
B07 inundatiekom
20, Polder en
Meerweiden
Fort Zuidwijkermeer en Fort St Aagtendijk is de authenticiteit nog redelijk intact.
buiten het Wijkeroogpark is de voormalige inundatiekom volgebouwd
Wel aangetast door hoogspanningleidingen, agrarische schuren en
geen onderdeel UNESCO property 1996
recreatieterreinen
in het Zoekgebied belangrijk resterende inundatiekom, nu deels nog open, langs
B08 inundatiekom 19, Zuidwijkermeerpolder
belangrijke
infrastucturele routes
gedeeltelijk gevuld met bedrijfsterrein en nieuwe tracé A9, tussen A9 en liniedijk
Fort Zuidwijkermeer en Fort St Aagtendijk is de authenticiteit nog redelijk intact.
Wel aangetast door hoogspanningleidingen, agrarische schuren en
recreatieterreinen
in het Zoekgebied belangrijk resterende inundatiekom, nu deels nog open, langs
belangrijke infrastucturele routes

aangetast door realisatie bedrijventerrein
B09 Wijkervaartkade Zuid

inundatiekom 17, Polder de buitenlanden onder Beverwijk

aangetast door realisatie bedrijventerrein
aangetast door bedrijfsterrein rondom de Bazaar, woningbouw in aansluiting met
Beverwijk
en het tracé van de
A22
B10 Wijkervaartkade
Noord
voor een klein deel onderdeel van de UNESCO property 1996
aangetast door realisatie bedrijventerrein

Kade inundatiekanaal, buitenlanden
B13 inundatiekom 17, Polder de buitenlanden onder Beverwijk

de kade ten westen van het inundatiekanaal ter hoogte van de voormalige polder
aangetast door bedrijfsterrein rondom de Bazaar, woningbouw in aansluiting met
de buitenlanden onder Beverwijk is verloren gegaan door het daar gerealiseerde
Beverwijk en het tracé van de A22
bedrijfsterrein
voor een klein deel onderdeel van de UNESCO property 1996
deze kade maakt geen onderdeel uit van de UNESCO property1996
B14 Kade
inundatiekanaal,
buitenlanden
B19 Sint
Aagtendijk,
ten westen
Fort St. Aagtendijk
de
kade
ten
westen
van
het
inundatiekanaal
ter hoogte van
de voormalige
ter plaatse van de kruising met de A22 is de dijk verdwenen,
op noordzijde
directpolder
de
buitenlanden
onder
Beverwijk
is
verloren
gegaan
door
het
daar
gerealiseerde
aansluitend op het opgaande talud van het Aagtenpark, hierdoor is de dijk niet
meerbedrijfsterrein
als dijk waarneembaar
deze kade maakt geen onderdeel uit van de UNESCO property1996
B21

Inundatiekanaal Zijkanaal A- Fort St Aagtendijk
B19 Sint Aagtendijk, ten westen Fort St. Aagtendijk

slecht waarneembaar, versmald als gevolg aanleg/ reconstructie Noorderweg
ter plaatse van de kruising met de A22 is de dijk verdwenen, op noordzijde direct
aansluitend op 16,
het opgaande
talud van het Aagtenpark, hierdoor is de dijk niet
B22 inundatiekom
Wijkerbroekpolder
meer als dijk waarneembaar
aangetast door Vinex de Broekpolder, Aagterpark en aanleg A22/ A9. Alleen een
smalle
strook resteert langs Zijkanaal
de St Aagtendijk
B21 Inundatiekanaal
A- Fort St Aagtendijk
inundatiekom is niet meer als zodanig herkenbaar
slecht waarneembaar, versmald als gevolg aanleg/ reconstructie Noorderweg
B24

Kade inundatiekanaal, Wijker-/ en Broekpolder
B22 inundatiekom 16, Wijkerbroekpolder

de kade is grotendeels nog aanwezig, zij het soms moeilijk waarneembaar,
aangetast door Vinex de Broekpolder, Aagterpark en aanleg A22/ A9. Alleen een
coupures en kleidepots voor het instellen van de inundatie van het voorliggend
smalle strook resteert langs de St Aagtendijk
gebied zijn (deels) nog aanwezig, de belangrijkste aantasting betreft de
inundatiekom is niet meer als zodanig herkenbaar
doorkruising van de kade met de A9

Hoogedijk/
Busch
en Dam
als gevolg van
de omlegging
Communicatieweg is de dijk deels afgegraven,

gemeenschapsweg
nabij Fort
Veldhuis
gedeeltelijk
bij coupures
naar boerenerven
is de
doorgang
verbreed,verdwenen,
dijk deels afgegraven,
profiel
en
materialisatie
van
de
Communicatieweg
en afwijkend
in relatie
optredende zetting als gevolg bodemdaling veen- weidegroot
gebied,
Nevenbatterij
bij
tot deaanwezig
oorspronkelijke
den Ham
maar ingemeensschapsweg
slechte staat. Direct naast de nevenbatterij is een
onderbreking
van
de
hoofdweerstandslijn
is
een
aantasting
van
de
integriteit
grote stalen schuur opgetrokken
de bouw van een grote stalen agrarische schuur direct naast de nevenbatterij
B35 Hoogedijk/ Busch en Dam
belemmerd het schootsveld en is een inbreuk op de integriteit, de schuur is SvA
ontkennend
vormgegeven
bij coupures
naar boerenerven is de doorgang verbreed, dijk deels afgegraven,
optredende zetting als gevolg bodemdaling veen- weide gebied, Nevenbatterij bij
B38 Lagendijk
den Ham aanwezig maar in slechte staat. Direct naast de nevenbatterij is een
grote
stalen schuur
opgetrokken
de dijk
is grotendeels
in de
ondergrond verzakt, voormalige weerstandsdijk
deafbouw
vangroene
een grote
stalen
direct naast de nevenbatterij
tekent
als een
strook
ten agrarische
westen vanschuur
de weg
belemmerd
het
schootsveld
is eenontstaan
inbreuk dat
op de
integriteit,
schuur
doordat profiel verdwenen kan deen
indruk
hier
geen was,dedat
is eenis SvA
ontkennend
vormgegeven
inbreuk op de integriteit

B03

B13

Wijkervaartkade Noord

B24 Kade inundatiekanaal, Wijker-/ en Broekpolder
B28 Kadijk
de kadeverdwenen
is grotendeels
nog aanwezig,
zijen
hetVINEX
soms Broekpolder
moeilijk waarneembaar,
grotendeels
als gevolg
aanleg A9
coupures en kleidepots voor het instellen van de inundatie van het voorliggend
gebied zijn (deels)
aanwezig, de belangrijkste
aantasting betreft de
B29 inundatiekom
15, nog
Heemskerker
Zuidbroekpolder
doorkruising van de kade met de A9
is ernstig aangetast door aanleg A9 met de verzorgingsplaats Twaalfmaat,
woonwijk
de Wadden en het bedrijfsterrein de Trompet.
B28 Kadijk
B30

grotendeels verdwenen
gevolg aanleg A9Fort
en VINEX
Broekpolder
Zuidermaatweg,
met als
inundatiekade
Veldhuis
resterende
delen nabij de15,
St Aagtendijk
( hoofdweerstandslijn)
en ten westen
B29 inundatiekom
Heemskerker
Zuidbroekpolder
van de spoorlijn Haarlem- Uitgeest, nabij het landgoed Assumburg,
is ernstig deel
aangetast
door aanleg
A9 met
Twaalfmaat,
tussenliggend
verdwenen
als gevolg
van de
de verzorgingsplaats
aanleg A9 en Vinex
Broekpolder
woonwijk de Wadden en het bedrijfsterrein de Trompet.

B36

inundatiekom 14, Uitgeester broekpolder
B30 Zuidermaatweg, met inundatiekade Fort Veldhuis

grotendeels bewaard gebleven, aantasting door doorsnijdende infrastructuur,
resterende delen nabij de St Aagtendijk ( hoofdweerstandslijn) en ten westen
spoorwegen, N203, A9, opritten Heemskerk en Uitgeest, aantasting door
van de spoorlijn Haarlem- Uitgeest, nabij het landgoed Assumburg,
woningbouw Heemskerk noord en bedrijfsterrein de Trompet, uitbreiding van
tussenliggend deel verdwenen als gevolg van de aanleg A9 en Vinex Broekpolder
boerenerven,op de noord zijde haven en toeristische ontwikkeling op de oever
van het Uitgeestermeer
B36 inundatiekom 14, Uitgeester broekpolder
Nabij Fort Krommeniedijk wordt jaarlijks een inundatie gesteld, inundatie als
historische
gebeurtenis,
nugebleven,
vooral ookaantasting
bedoeld ter
verbetering
van infrastructuur,
grotendeels
bewaard
door
doorsnijdende
natuurwaarden,
in N203,
bijzonder
weidevogels
spoorwegen,
A9, de
opritten
Heemskerk en Uitgeest, aantasting door
woningbouw Heemskerk noord en bedrijfsterrein de Trompet, uitbreiding van
B40 Lagendijk,
ten noorden
vanhaven
FortenKrommeniedijk
boerenerven,op
de noord zijde
toeristische ontwikkeling op de oever
van
Uitgeestermeer
de dijk
is het
volledig
verzakken en als zodanig niet meer waarneembaar, is nu een
weg Nabij Fort Krommeniedijk wordt jaarlijks een inundatie gesteld, inundatie als
historische gebeurtenis, nu vooral ook bedoeld ter verbetering van
natuurwaarden,13,
in bijzonder
weidevogels
B42 inundatiekom
Polder de
het
Woud
in
vrijwel
authentieke
staat
bewaard gebleven
B40
Lagendijk,
ten
noorden
van Fort Krommeniedijk
is intact en authentiek aanwezig, toevoeging van een enkele nieuwe schuur
de dijk is volledig verzakken en als zodanig niet meer waarneembaar, is nu een
weg

Militaire Werken

B42 inundatiekom
B05 Fort
bij Velsen

13, Polder het Woud

in vrijwel authentieke
staat
het hoofdgebouw
van het fort
is bewaard
gesloopt,gebleven
restanten zijn in slechte staat,
is intact en
authentiek
aanwezig,
vanzelf
een
enkele
nieuwegrachtje
schuur
grondwerken
rondom
de fortgracht
en toevoeging
de fortgracht
zijn
vergraven,
tussen terreplein eiland en Wijkermeerdijk is gedempt, directiekeet en
Militaire
Werken
opzichterswoning
zijn gesloopt
het fort is in gebruik als fietsendepot, op moment van schrijven te koop voor € 7
B05 Fort bij Velsen
miljoen
de sloop
van het hoofdgebouw
heeftis gesloopt,
afbreuk gedaan
aanzijn
de integriteit,
het fort
het hoofdgebouw
van het fort
restanten
in slechte staat,
is geisoleerd
geraakt
in de stedelijke
ontwikkeling
van Beverwijk,
is geen grachtje
grondwerken
rondom
de fortgracht
en de fortgracht
zelf zijn er
vergraven,
duidelijke
connectie
met
overige
delen van de SvA
tussen
terreplein
eiland
en Wijkermeerdijk
is gedempt, directiekeet en
opzichterswoning zijn gesloopt
het fort is in gebruik als fietsendepot, op moment van schrijven te koop voor € 7
miljoen
de sloop van het hoofdgebouw heeft afbreuk gedaan aan de integriteit, het fort
is geisoleerd geraakt in de stedelijke ontwikkeling van Beverwijk, er is geen
duidelijke connectie met overige delen van de SvA
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Tabel 3.3 Attributen en wezensvreemde elementen van de Stelling van Amsterdam binnen het zoekgebied
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B B Stelling
Stelling
van
van
Amsterdam
Amsterdam
B06 Fort
B06 Fort
Zuidwijkermeer
Zuidwijkermeer
toegangsbrug
toegangsbrug
vervangen
vervangen
door door
een dam,
een dam,
bijgebouwen
bijgebouwen
terreplein
terreplein
gesloopt
gesloopt
was oorspronkelijk
was oorspronkelijk
het 'vleesfort'
het 'vleesfort'
vanwege
vanwege
ingegraven
ingegraven
koelruimten
koelruimten
en deen de
nabijheid
nabijheid
van de
vanaanlegsteiger
de aanlegsteiger
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tunnelmonding A9, noordzijde
aantasting
inundatiekom
C01
romneyloods

C04

C12

aantasting inundatiekom, belemmering van de open schootsvelden
zand
en grind overslag Zijkanaal A

stalen loods tegenstrijdig ten opzichte van voorschriften kringen wet
aantasting
van inundatiekade
Wijkermeerdijk
en noordzijde van het Fort bij
zorgt voor
verrommeling van
het open landschap
Velsen, doorbreekt de directe verbinding tussen het Fort bij Velksen naar het
Fort tunnelmonding
St. Aagtendijk
C03
A9, noordzijde
isolatie van Fort Velsen van SvA
aantasting inundatiekom

hoogspanningstracé Beverwijk naar Zaandam

C04 zand en grind overslag Zijkanaal A
tast de beleving van het historisch landschap aan
aantasting van inundatiekade Wijkermeerdijk en noordzijde van het Fort bij
Velsen, doorbreekt
de directestortplaats
verbinding tussen het Fort bij Velksen naar het
voormalige
C14 Aagterpark,
Fort St. Aagtendijk
aantasting
inundatiekering Stint Aagtendijk,
isolatieinundatiekommen,
van Fort Velsen vanaantasting
SvA
belemmering van de open schootsvelden
in plaats
van een kom is een hoogte
ontstaan naar Zaandam
C12
hoogspanningstracé
Beverwijk
inunderen is niet meer mogelijk
tast de beleving van het historisch landschap aan
door ophoging naast St Aagtendijk is deze niet meer als dijk beleefbaar
C24

C38

Aagterpark, voormalige stortplaats
gasverdeelstation

C14

aantasting inundatiekommen, aantasting inundatiekering Stint Aagtendijk,
aantasting van het agrarisch landschap achter de hoofdweerstandlijn
belemmering van de open schootsvelden
stijdig gebruik ten opzichte van agrarische functie
in plaats van een kom is een hoogte ontstaan
aantasting van historisch landschap door vormgeving en schaalgrootte
inunderen is niet meer mogelijk
door ophoging naast St Aagtendijk is deze niet meer als dijk beleefbaar

Communicatieweg thv Fort Veldhuis

doorsnijding
hoofdweerstandslijn, aantasting gedekte weg Fort Veldhuis naar
C24
gasverdeelstation
Hoge dijk
aantasting van het agrarisch landschap achter de hoofdweerstandlijn
asfaltweg ter plaatse voormalige gedekte weg, (bestraat of macadam)
stijdig gebruik ten opzichte van agrarische functie
gedekt transport verloren gegaan door afgraven gedeelte liniewal
aantasting van historisch landschap door vormgeving en schaalgrootte
onderbreking hoofdweerstandlijn, geen expressie aan SvA
C40

Communicatieweg
thv Fort Veldhuis
hoogspanningstracé
Beverwijk
naar Marken Binnen

C38

C18

Vinex
Broekpolder,
deelgebied
De Lanen
aantasting
inundatiekommen,
belemmering
van de open schootsvelden

C22

A9/aantasting
A22
inundatiekommen, belemmering van de open schootsvelden

C27

Vinex
Broekpolder,
deelgebied
Waterbalkon
aantasting
inundatiekommen,
belemmering
van de open schootsvelden

het stedenbouwkundig ontwerp en de architectonische vormgeving kent geen
aantasting inundatiekommen, verdwijnen van delen van de inundatiekade Kadijk,
uitgangspunten die rekening houden met, of afgeleid zijn van de SvA
belemmering van de open schootsvelden
een woonwijk is tegenstijdig met de functie van inundatiekom en open
het stedenbouwkundig ontwerp en de architectonische vormgeving kent geen
schootsvelden
uitgangspunten die rekening houden met, of afgeleid zijn van de SvA
inegriteitsrisico door grote en wijze van vormgeving, geen expressie SvA
een woonwijk is tegenstijdig met de functie van inundatiekom en open
schootsvelden
C18 Vinex Broekpolder, deelgebied De Lanen
inegriteitsrisico door grote en wijze van vormgeving, geen expressie SvA
aantasting inundatiekommen, verdwijnen van delen van de inundatiekade Kadijk,
Broekpolder,
deelgebied
Waterwijk, Wijkerbroek
C19 Vinex
belemmering
van de open
schootsvelden
het stedenbouwkundig ontwerp en de architectonische vormgeving kent geen
aantasting inundatiekommen, belemmering van de open schootsvelden
uitgangspunten die rekening houden met, of afgeleid zijn van de SvA
het stedenbouwkundig ontwerp en de architectonische vormgeving kent geen
een woonwijk is tegenstijdig met de functie van inundatiekom en open
uitgangspunten die rekening houden met, of afgeleid zijn van de SvA
schootsvelden
een woonwijk is tegenstijdig met de functie van inundatiekom en open
inegriteitsrisico door grote en wijze van vormgeving, geen expressie SvA
schootsvelden
inegriteitsrisico door grote en wijze van vormgeving, geen expressie SvA
C19 Vinex Broekpolder, deelgebied Waterwijk, Wijkerbroek
het stedenbouwkundig ontwerp en de architectonische vormgeving kent geen
doorkruist inundatiekommen,
uitgangspunten die rekening houden met, of afgeleid zijn van de SvA
aantasting van inundatiekaden, St Aagtendijk, Kadijk, Zuidermaatweg
een woonwijk is tegenstijdig met de functie van inundatiekom en open
Sloop schutsluis ten zuiden Fort St Agtendijk, doorgang door Liniewal
schootsvelden
Zuidwijkermeer, afdamming verdedigingsgracht St Aagtendijk
inegriteitsrisico door grote en wijze van vormgeving, geen expressie SvA
de functie is strijdig voor de mogelijkheid tot inundatie en agrarisch gebruik
verkeer en kunstwerken vormen een aantasting van de openheid en staan een
C22 A9/ A22
éénduidige beleving van het historisch landschap in de weg
doorkruist inundatiekommen,
Broekpolder,
deelgebied
CitadelKadijk, Zuidermaatweg
C25 Vinex
aantasting
van inundatiekaden,
St Aagtendijk,
Sloop schutsluis ten zuiden Fort St Agtendijk, doorgang door Liniewal
aantasting inundatiekommen, belemmering van de open schootsvelden
Zuidwijkermeer, afdamming verdedigingsgracht St Aagtendijk
het stedenbouwkundig ontwerp en de architectonische vormgeving kent geen
de functie is strijdig voor de mogelijkheid tot inundatie en agrarisch gebruik
uitgangspunten die rekening houden met, of afgeleid zijn van de SvA
verkeer en kunstwerken vormen een aantasting van de openheid en staan een
een woonwijk is tegenstijdig met de functie van inundatiekom en open
éénduidige beleving van het historisch landschap in de weg
schootsvelden
inegriteitsrisico door grote en wijze van vormgeving, geen expressie SvA
C25 Vinex Broekpolder, deelgebied Citadel

doorsnijding hoofdweerstandslijn, aantasting gedekte weg Fort Veldhuis naar
aantasting inundatiekommen, doorkruist de hoofdweerstandlijn
Hoge dijk
tast de beleving van SvA aan, SvA ontkennend gerealiseerd
asfaltweg ter plaatse voormalige gedekte weg, (bestraat of macadam)
gedekt transport verloren gegaan door afgraven gedeelte liniewal
C42 afrit Heemskerk
onderbreking hoofdweerstandlijn, geen expressie aan SvA
C43 C40
N203/
N8
hoogspanningstracé

Beverwijk naar Marken Binnen

aantasting
inundatiekom
aantasting
inundatiekommen, doorkruist de hoofdweerstandlijn
de doorsnijding
van de
hoofdweerstandlijn
is SvA ontkennend
ingericht
tast de beleving
van
SvA aan, SvA ontkennend
gerealiseerd

C28

verzorgingsplaats
N203
C44 C42
afrit Heemskerk
C48 C43
volkstuincomplex
Krommenie
N203/ N8
karakterwijziging
van
grootschalig
agrarisch gebruik naar particulier, versnipperd
aantasting inundatiekom
gebruik
de doorsnijding van de hoofdweerstandlijn is SvA ontkennend ingericht

jachthaven
Uitgeestermeer
C49 C44
verzorgingsplaats
N203
aantasting inundatiekom
aantasting
van historisch landschap
door schaalgrootte
C48
volkstuincomplex
Krommenie
karakterwijziging van grootschalig agrarisch gebruik naar particulier, versnipperd
gebruik
C49
C05

Vinex Broekpolder, deelgebied De Ladder
aantasting inundatiekommen, belemmering van de open schootsvelden
het stedenbouwkundig ontwerp en de architectonische vormgeving kent geen
uitgangspunten die rekening houden met, of afgeleid zijn van de SvA
een woonwijk is tegenstijdig met de functie van inundatiekom en open
schootsvelden
inegriteitsrisico door grote en wijze van vormgeving, geen expressie SvA
C17 Vinex Broekpolder, deelgebied De Ladder

romneyloods
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aantasting inundatiekom, belemmering van de open schootsvelden
stalen loods tegenstrijdig ten opzichte van voorschriften kringen wet
zorgt voor verrommeling van het open landschap
C03

C17

jachthaven Uitgeestermeer
aantasting inundatiekom

aantasting van historisch
landschap door schaalgrootte
bedrijvenpark
Wijkerpolder

aantasting inundatiekommen, belemmering van de open schootsvelden,
bebouwing isoleert het Fort bij Velsen van achterliggende hoofdweerstandslijn
niet overeenkomstig militaire uitgangspunten, kringenwet en/ of lokaal gebonden
bouwwijzen
bedrijventerrein is strijdig met de inundatie en agrarische functie
De Pijp Industrial Plan
C05 bedrijvenpark Wijkerpolder
integriteitsrisico door grote en wijze van vormgeving, geen expressie SvA
aantasting inundatiekommen, belemmering van de open schootsvelden,
Beverwijk
C08 afritbebouwing
isoleert het Fort bij Velsen van achterliggende hoofdweerstandslijn
niet overeenkomstig militaire uitgangspunten, kringenwet en/ of lokaal gebonden
aantasting inundatiekom, aantasting inundatiekering Wijkermeerdijk,
bouwwijzen
belemmering van de open schootsvelden, aantasting liniedijk Wijkermeer,
bedrijventerrein is strijdig met de inundatie en agrarische functie
verdwijnen geschutsbatterij St Aagtendijk
De Pijp Industrial Plan
icm A9 doorbreking van samenhang SvA, wijze van vormgeving
integriteitsrisico door grote en wijze van vormgeving, geen expressie SvA
doorsnijingsvlakken weinig expressief
C08

afrit Beverwijk
aantasting inundatiekom, aantasting inundatiekering Wijkermeerdijk,
belemmering van de open schootsvelden, aantasting liniedijk Wijkermeer,
verdwijnen geschutsbatterij St Aagtendijk
icm A9 doorbreking van samenhang SvA, wijze van vormgeving
doorsnijingsvlakken weinig expressief

het stedenbouwkundig ontwerp en de architectonische vormgeving kent geen
aantasting inundatiekommen, belemmering van de open schootsvelden
uitgangspunten die rekening houden met, of afgeleid zijn van de SvA
het stedenbouwkundig ontwerp en de architectonische vormgeving kent geen
een woonwijk is tegenstijdig met de functie van inundatiekom en open
uitgangspunten die rekening houden met, of afgeleid zijn van de SvA
schootsvelden
een woonwijk is tegenstijdig met de functie van inundatiekom en open
inegriteitsrisico door grote en wijze van vormgeving, geen expressie SvA
schootsvelden
inegriteitsrisico door grote en wijze van vormgeving, geen expressie SvA
C27 Vinex Broekpolder, deelgebied Waterbalkon

Vinex
Broekpolder,
deelgebied
Groene
Balkon
aantasting
inundatiekommen,
belemmering
van de
open schootsvelden

het stedenbouwkundig ontwerp en de architectonische vormgeving kent geen
aantasting inundatiekommen, belemmering van de open schootsvelden
uitgangspunten die rekening houden met, of afgeleid zijn van de SvA
het stedenbouwkundig ontwerp en de architectonische vormgeving kent geen
een woonwijk is tegenstijdig met de functie van inundatiekom en open
uitgangspunten die rekening houden met, of afgeleid zijn van de SvA
schootsvelden
een woonwijk is tegenstijdig met de functie van inundatiekom en open
inegriteitsrisico door grote en wijze van vormgeving, geen expressie SvA
schootsvelden
inegriteitsrisico door grote en wijze van vormgeving, geen expressie SvA
C28 Vinex Broekpolder, deelgebied Groene Balkon

C30

golfbaan
Noordenbuitendijken
aantasting
inundatiekommen, belemmering van de open schootsvelden

C33

Vinex Broekpolder, deelgebied De Wierden

het stedenbouwkundig ontwerp en de architectonische vormgeving kent geen
aantasting eerste kring Fort Veldhuis, aantasting agrarische gronden tbv
uitgangspunten die rekening houden met, of afgeleid zijn van de SvA
ingesloten voedselvoorziening Nationaal Reduit, belemmering van het groot
een woonwijk is tegenstijdig met de functie van inundatiekom en open
flankement en vrijwel het volledig klein flankement van Fort Veldhuis
schootsvelden
vormgeving van de golfbaan is niet overeenkomstig militaire principes of aan de
inegriteitsrisico door grote en wijze van vormgeving, geen expressie SvA
lokale landschappelijke inrichting
recreatie is strijdig gebruik ten opzichte van de oorspronkelijke agrarische
C30 golfbaan Noordenbuitendijken
functie, voordat de golfbaan gerealiseerd werd, was er een woonwagenkamp
tast de
belevingeerste
van het
historisch
landschap
aan, knipt
de beleving
van de
aantasting
kring
Fort Veldhuis,
aantasting
agrarische
gronden
tbv
Stelling
in tweeën,
mede door de grote
van het
object,
golfbaan in van
de oksel
van
ingesloten
voedselvoorziening
Nationaal
Reduit,
belemmering
het groot
de hoofdweerstandlijn
flankement en vrijwel het volledig klein flankement van Fort Veldhuis
vormgeving van de golfbaan is niet overeenkomstig militaire principes of aan de
Akermaat
C32 verzorgingsplaats
lokale landschappelijke
inrichting
recreatie is strijdig gebruik ten opzichte van de oorspronkelijke agrarische
aantasting inundatiekommen,
functie, voordat de golfbaan gerealiseerd werd, was er een woonwagenkamp
aantasting van inundatiekade Zuidermaatweg, belemmering van de open
tast de beleving van het historisch landschap aan, knipt de beleving van de
schootsvelden
Stelling in tweeën, mede door de grote van het object, golfbaan in de oksel van
verromeling, ontkenning SvA
de hoofdweerstandlijn

C32 verzorgingsplaats Akermaat
aantasting inundatiekommen, verdwijnen van delen van de inundatiekade
aantasting inundatiekommen,
Zuidermaatweg, belemmering van de open schootsvelden
aantasting van inundatiekade Zuidermaatweg, belemmering van de open
het stedenbouwkundig ontwerp en de architectonische vormgeving kent geen
schootsvelden
uitgangspunten die rekening houden met, of afgeleid zijn van de SvA
verromeling, ontkenning SvA
een woonwijk is tegenstijdig met de functie van inundatiekom en open
schootsvelden
C33 Vinex Broekpolder, deelgebied De Wierden
inegriteitsrisico door grote en wijze van vormgeving, geen expressie SvA
aantasting inundatiekommen, verdwijnen van delen van de inundatiekade
Zuidermaatweg, belemmering van de open schootsvelden
het stedenbouwkundig ontwerp en de architectonische vormgeving kent geen
uitgangspunten die rekening houden met, of afgeleid zijn van de SvA
een woonwijk is tegenstijdig met de functie van inundatiekom en open
schootsvelden
©©Landschapsplan
Landschapsplan
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Stellingvan
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inegriteitsrisico door grote en wijze van vormgeving, geen expressie SvA
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Kansen bij attributen en wezens-

tie van het historisch tracé van de

aan weerszijden van Fort aan de St.

vreemde elementen

Communicatieweg. De relatie tussen

Aagtendijk.

Op basis van onze analyse in de voor-

Geniedijk, Hoogedijk en Groenedijk

gaande paragrafen, zien wij de volgen-

wordt hiermee zichtbaar.

de kansen voor de Stelling van Amsterdam in het zoekgebied.

• strategisch landschap: ontvlech-

•	
militaire werken: leesbaar maken
verdediging en inundatie door de
oude coupure (Zuidermaatweg)

ting van lokaal gemotoriseerd be-

door de de St. Aagtendijk te accen-

stemmingsverkeer en recreatief

tueren; daarbij de nevenbatterij bij

Integriteit: behouden of versterken

verkeer; gemotoriseerd verkeer

Fort Veldhuis expressief maken en

integriteit en de onderlinge relaties

over de Hooge Dijk leiden en het

de inundatiekade tussen Zuider-

tussen de drie aspecten van de OUV.

recreatieve verkeer langs de liniewal

maatweg en Fort Veldhuis herstellen.

• strategisch landschap: Het opnieuw

van de Gedekte weg ten oosten van

gebruiken van van gebieden binnen
het Nationaal Reduit voor voedselvoorziening.

•	Wanneer de openheid en zichtbaarheid rond het Fort bij Veldhuis ver-

Fort Veldhuis.
•	
strategisch landschap: recon-

beterd wordt kan door middel van

structie Groenendijk en aanleg van

restauratie, reconstructie of nieuw-

een recreatieve verbinding over de

bouw de expressie van de Stelling

zichtbaar maken van het bijna ver-

Groenendijk, tussen de Communica-

van Amsterdam ter plekke sterk

dwenen inundatiekanaal tussen Zij-

tieweg en de Dam.

verbeterd worden

•	
watermanagement: herstellen en

kanaal A en het Fort bij St. Aagtendijk.

• strategisch landschap: herinrich-

Maakt het watermanagementsys-

ting Noorderweg tussen Fort bij

Gebruik en (maatschappelijke) func-

teem inzichtelijk, koppelkans voor

Velsen en St. Aagtendijk. Daarmee

ties toevoegen aan attributen om

klimaatadaptatie en recreatie.

deze strategische verbinding en een

erfgoed nieuw leven in te blazen en

historische polderdijk beleefbaar

duurzaam te behouden.

liniewal ten oosten van Fort Veldhuis.

maken. Nieuwe weginrichting her-

• militaire werken: reconstructie van

Het afgegraven deel terugbrengen

stel naastgelegen inundatiekanaal.

•	
militaire werken: herstellen van de

verdwenen militaire gebouwen

om de hoofdweerstandlijn van de

• strategisch landschap: verbeteren

Stelling van Amsterdam weer een

van de stad- landverbindingen aan

Genieloodsen bij Fort Zuidwijkermeer

doorgaande lijn te maken. Kop-

weerszijden van Fort St. Aagtendijk.

en Krommeniedijk, opzichterswonin-

pelen aan reconstructie van het

Ten noorden van het Fort de defen-

gen en directieketen en het muni-

landschap bij de Gedekte weg: voor

sieve gracht zichtbaar maken.

tiemagazijn bij den Poel).

leesbaarheid Stellinglandschap

(zoals hoofdgebouw Fort Velsen,

•	
militaire werken: herbestemming en
Zichtbaarheid van de stelling vergro-

gebruik van leegstaande gebouwen

Openheid: openheid van strategisch

ten vanuit het landschap en vice versa:

(zoals Genieloods bij Fort Velsen en

landschap behouden of vergroten

• strategisch landschap: verwijderen

Den Ham)

(open gebieden, patronen, verkavelin-

van bossages langs de A9, zodat de

gen)

Liniedijk en de defensieve gracht

Groene elementen (ook natuurfunc-

• strategisch landschap: verwijde-

beter zichtbaar worden vanaf de A9.

ties, krekenpatronen) van de Stelling

ren van de verzorgingsplaatsen

•	
strategisch landschap: doortrekken

van Amsterdam herstellen of verster-

Twaalf- en Akermaat en nieuwe

van de huidige verboden-kringen-

ken en gebruiken voor zichtbaarheid

boerenschuren. Daarmee realiseren

markering, over de parkeerplaats

of om ecologische waarde toe te voe-

van weids uitzicht vanaf A9 over de

voor de Beverwijkse bazaar en over

gen

Polder de Uitgeester- en Heemsker-

de hoogte van het St. Aagtenpark.

•	
strategisch landschap: ingesloten

kerbroek, inundatiekom 14.
• strategisch landschap: aanleggen
en verleggen van recreatieve verbindingen naar de kruin van de dijk

•	
strategisch landschap: inrichten

land tussen Hoogendijk en de Ge-

van een uitzicht- en informatiepunt

dekte Weg inrichten als vogelwei-

op de top van het St. Aagtenpark.

land te midden van agrarisch ge-

•	Liniewal, Fort bij Veldhuis en voor-

bied.

bij de Assendelver Zeedijk en de

liggende inundatiekommen beter

Nieuwedijk. Dit maakt de openheid

zichtbaar maken door weghalen we-

samenhang aanbrengen in het lint

van het landschap beleefbaar voor

zensvreemde elementen ten oosten

van de liniedijk langs de hoofdweer-

bezoekers.

van de A9 tot aan de St. Aagtendijk.

standlijn: verbinden fortbiotopen.

•	
strategisch landschap: ecologische

o strategisch landschap: herstel
Beleefbaarheid: recreatieve routes

Expressie van attributen behouden of

van historische waterwegen en

en andere vormen van infrastructuur

versterken:

verkavelingspatronen voor de be-

(inclusief waterwegen) in het gebied

•	
watermanagement: opgraven en

leefbaarheid van het strategisch

gebruiken of herinrichten om attribu-

herstellen van de oude inundaties-

landschap. Koppelen aan natuur-

ten en landschap beter beleefbaar te

luis ten noorden van het Fort aan de

herstel en biodiversiteit.

maken:

St. Aagtendijk. Daarbij ook verbete-

•	
Strategisch landschap: reconstruc-

ren van de stad-landverbindingen
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3.5.5 Wezensvreemde elementen van
voor en na 1996 in kaart gebracht

nel, omgenummerd naar A22

UNESCO-kaart 1996. Het plan voor de

3. Bedrijventerrein Wijkermeerpol-

verbinding dateert uit de jaren ‘50 en

der (Beverwijk): deel Zuidwijker-

werd in de jaren ‘60 uitgewerkt, maar

In deze subparagraaf vergelijken wij

meerpolder ten westen van de

in 1974 gestaakt. De verbinding A8-A9

de wezensvreemde elementen met

A9 was al deels bebouwd, deel

was ten tijde van de aanvraag als A8

de kaart van het nominatiedossier

Noordwijkermeerpolder (buiten

Zaanstad-Beverwijk opgenomen in

van 1996, om inzichtelijk te maken

UNESCO-gebied, maar wel inunda-

het Tweede Structuurschema Verkeer

welke wel en niet gerealiseerd dan

tiekom) volledig bebouwd

en Vervoer (1988-1991). Gronden voor

wel gepland waren ten tijde van de

4. Polders Meerweiden en de Bui-

de aanleg van de verbinding zijn nog

nominatie.

tenlanden onder Beverwijk, beide

steeds in bezit van het Rijk en te vin-

De aantastingen en wezensvreemde

buiten UNESCO-gebied, maar wel

den op kadastrale kaarten.

elementen zijn op drie kaarten gepro-

inundatiekom, waren al volledig

jecteerd, met de topografische kaart

bebouwd als bedrijventerreinen.

uit het nominatiedossier van 1996 als

5. Gasverdeelstation tussen St. Aag-

De kaartenreeks maakt duidelijk dat,
binnen het UNESCO-gebied, een aan-

ondergrond.

tendijk en Fort Veldhuis, stond ook

zienlijk deel van de wezensvreemde

•

op UNESCO-1996-kaart

elementen gerealiseerd was of reeds

Figuur 3.54 toont de elementen
die in 1996 reeds in aanbouw

•

•

6. Idem hoogspanningsleiding naar

gepland was ten tijde van de nomi-

waren

het noorden en die naar het oos-

natie in 1996. Dat geldt ook voor de

Figuur 3.55 toont daarbovenop de

ten (maar die naar het zuiden,

wezensvreemde elementen buiten

elementen die in planvorm in 1996

vanaf Beverwijk door Wijkermeer-

het UNESCO-gebied, binnen het zoek-

reeds bekend waren

polder over het Noordzeekanaal,

gebied, waaronder de grootschalige

Figuur 3.56 toont de informatie

stond niet op de nominatiekaart).

stedelijke ontwikkeling van de oude

van de eerste twee kaarten aan-

7. Idem Aagtenpark (vuilstort, nu

gevuld met:

park)

* elementen van na 1996;
* elementen waarvan wij niet heb-

VINEX-wijk Broekpolder stond niet op

ben gevonden of ze al in plan-

de UNESCO-1996-kaart. Voor Broek-

vorm bestonden voor 1996;

polder bestond echter al een plan op

* elementen die wel in planvorm

hoofdlijnen: het was namelijk aange-

bestonden maar tot op heden

wezen als VINEX-locatie in 1991. In ok-

niet zijn uitgevoerd.

tober 1997 is een stedenbouwkundig
programma van eisen vastgesteld en

Bij de aanvraag waren al de volgende

in 1998 een beeldkwaliteitsplan. Deze

wezensvreemde elementen in het

vormden de basis voor de uitwerking

UNESCO-gebied bekend, die nog niet

van de verschillende deelplannen.

of slechts ten dele waren gerealiseerd (ze bestonden dus alleen of

Golfbaan Noordenbuitendijken

grotendeels alleen nog op papier).

(Heemskerkse Golfclub) was in de

Deze stonden op de topografische

UNESCO-1996-kaart niet ingetekend,

kaart uit het nominatiedossier van

maar op andere kaarten wel al op

1996:

contouren ingetekend (vindplaats:

1. Rijksweg A9 verlegd met aanleg

Kadaster, Topotijdreis, 1995). Eerder

extra tunnel (Wijkertunnel): was al

lag er, direct in de keel van het Fort

ingetekend bij de aanvraag.

bij Veldhuis een woonwagenkampje.

2. De oude weg door de Velsertun-

De verbinding A8-A9 ontbreekt op de
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dorpskernen.
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Figuur 3.55 Kaart status anno 1996: wezensvreemde elementen bestaand, in uitvoering, bekend in planvorm
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Figuur 3.56 Kaart status anno 1996: bebouwing bestaand, in uitvoering en bekend in planvorm in 1996,
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st

3.6 Analyse van de adviezen van ICOMOS

In voorgaande paragrafen is duidelijk

“Retrospective Statement of Outstan-

Wijkerpolder. De argumentatie was

geworden dat er ruimtelijke ontwik-

ding Universal Value” goed.

dat de planontwikkeling voor beide

kelingen zijn geweest binnen het

locaties voor de aanwijzing van de

zoekgebied, zowel voor als na 1996.

In diezelfde periode formuleerde Ne-

werelderfgoedstatus al beslag had

Deze ontwikkelingen lagen ten dele al

derland, ter verdere concretisering,

gekregen. Omdat het erfgoed door

vast in beleid (paragraaf 3.4) en wa-

kernkwaliteiten als uitdrukking van

wijk en bedrijventerrein aldaar niet

ren ten dele al bekend ten tijde van

de OUV. Deze zijn opgenomen in het

meer als zodanig te ervaren is, zou er

de nominatie (subparagraaf 3.5.6).

Besluit algemene regels ruimtelijke

geen reden zijn deze binnen de UNES-

Ook is duidelijk dat dat het erfgoed-

ordening (Barro, titel 2.13, opgeno-

CO-grens te handhaven.

beleid en de bescherming van de

men in oktober 2012). Deze kernwaar-

Op het werelderfgoedcongres van

Stelling van Amsterdam pas groten-

den zijn:

juli 2017 werd het voorstel, op advies

deels na 1996 is ontwikkeld (paragraaf 3.4).

van ICOMOS, niet verder behandeld;
1. Het unieke, samenhangende en

voorstel was om de Minor Boundary

De beoogde verbinding A8-A9 raakt

goed bewaard gebleven, laat ne-

Modification te combineren met de

de OUV van de Stelling van Amsterdam

gentiende-eeuwse en vroeg twin-

op handen zijnde uitbreiding van

binnen het zoekgebied. Hierover is

tigste-eeuwse hydrologische en

de Stelling van Amsterdam met de

contact met UNESCO. De correspon-

militair-landschappelijke geheel,

Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en

dentie en adviezen analyseren wij

bestaande uit:

deze beide te combineren tot een

hieronder.

•

3.6.1 S telling van Amsterdam en
Nieuwe Hollandse Waterlinie

een doorgaand stelsel van liniedij-

‘Significant Boundary Modification’.

ken in een grote ring om Amster-

(WHC/17/41.COM/8B.Add).

dam;
•

sluizen en voor- en achterkanalen

Wel deed UNESCO de volgende aanbe-

•

de forten, liggend op regelmatige

velingen:

afstand, voornamelijk langs dijken

•

Overweeg een bufferzone;

•

Zorg voor een daadkrachtige

Sinds 1999 speelt de werelderfgoednominatie van de Nieuwe Hollandse

•

inundatiegebieden;

Waterlinie. Het bleek, na diverse on-

•

voormalige schootsvelden (visu-

wettelijke bescherming van het

derzoeken, dat een zelfstandige no-

eel open) en verboden kringen

werelderfgoed;

minatie van de NHW niet aan de orde

(merendeels onbebouwd gebied);

was en dat de NHW uitsluitend als

•

•

Zorg ervoor dat deze bescher-

de landschappelijke inpassing en

ming vastligt in bestaande en

uitbreiding op de Stelling van Amster-

camouflage van de voormalige

toekomstige ruimtelijke orde-

dam als werelderfgoed geregistreerd

militaire objecten;

ningsplannen en richtlijnen;

kan worden (voorbereiding aanvraag

2. Relatief grote openheid;

2013; Advisory Mission ICOMOS, 2015;

3. Groene en relatief stille ring rond

advies UNESCO, 2015).

•

Zorg voor communicatie en capaciteitsontwikkeling van betrokken

Amsterdam.

overheden;
•

Pas een Heritage Impact Assess-

Omdat UNESCO pas sinds 2005 een

In 2015 diende de siteholder bij

ment toe bij ontwikkelingen bin-

“Statement of OUV” bij inschrijving

UNESCO een verzoek in voor enkele

nen het UNESCO-gebied;

vereist, worden voor werelderfgoe-

grenswijzigingen van de Stelling van

deren van voor dat jaar, alsnog OUV

Amsterdam, ‘Minor Boundary Modifi-

invloed op de OUV zijn met het

geformuleerd. Nederland deed dat

cation of the Defence Line of Amster-

werelderfgoedbureau van UNESCO

in 2013 voor de Stelling van Amster-

dam’ (hierna: Minor Boundary Modi-

te Parijs;

dam, gebaseerd op de beschrijving

fication)’. Het wijzigingsverzoek gaat

bij de nominatie (zie citaat in kader

onder meer om het buiten de UNES-

bij hoofdstuk 1). In 2016 keurde UNES-

CO-begrenzing plaatsen van de wijk

CO de door Nederland voorgestelde

Broekpolder en het bedrijventerrein
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•

•

Communiceer plannen die van

Betrek publieke en private stakeholders.

In januari 2019 heeft Nederland de

Figuur 3.57 Tijdlijn adviezen van ICOMOS in relatie tot de verbinding A8-A9
environmental impact
study 2.0
• accessibility
• environmental quality (air quality and noise reduction)

start study province of Noord Holland

2009

2010

2011

14 alternatives

2012

Landscape Plan
Defence line of
Amsterdam / A8-A9

Heritage Impact environmental
impact study
Assessment

Goals:

2013

2014

6 alternatives
(+ do nothing)

2015

ICOMOS technical review (2015)

completion
landscape
designs

3 alternatives

2016

2017

1 alternative: Golf
Course alternative

2019

2018

ICOMOS advisory mission (Octobre, 2017)
ICOMOS technical review (December 2017)

GS | Executive Council of the Province
Gedeputeerde Staten

officiële aanvraag gedaan voor het

houden. De provincie Noord-Holland,

Technical review november 2015

uitbreiden van het werelderfgoed

gemeenten en de Vervoerregio Am-

In haar reactie gaf ICOMOS de volgen-

met de NHW: ‘Proposal for a Signifi-

sterdam zetten de verbinding weer

de constateringen en aanbevelingen

cant Boundary Modification of the

op de agenda omdat verkeer tussen

(Technical Review of the Advisory

Defence Line of Amsterdam’ (WHS

de A8 en A9 leidt tot groeiende ver-

Body ICOMOS regarding the construc-

759) (hierna: Significant Boundary Mo-

keersdruk op de bestaande provinci-

tions plan within the Defence line of

dification). Deze aanvraag is momen-

ale wegen N203 en N246 (gezamenlijk

Amsterdam, toegezonden op 20 no-

teel in behandeling. Onderdeel van

nu de N8) en tot aantasting van de

vember 2015 door het World Heritage

de aanvraag zijn de voorstellen uit

leefbaarheid van Krommenie, Assen-

Centre UNESCO):

de eerdergenoemde Minor Boundary

delft en Wormerveer.

Modification, en het verzoek tot aan-

Constateringen ICOMOS (eigen op-

passing van de benaming voor het

Diverse studies leidden hierna tot

somming):

gehele, voorgestelde werelderfgoed:

het trechteren tot zeven mogelijke

•

‘proposal for change of the property

tracés voor de verbinding. Mede aan

tieven liggen afgezien van nr. 7,

name to Dutch Water Defence Lines’.

de hand van een Heritage Impact As-

allen in werelderfgoed. Nummer

In de Significant Boundary Modifica-

sessment (HIA) (een gecombineerde

7 ligt aan de rand van het werel-

tion is de beschrijving van de OUV,

HIA voor zowel het sprinteropstelter-

derfgoed ( blz. 2);

nog verder uitgewerkt langs de drie

rein PHS bij Uitgeest als de verbinding

eerdergenoemde kernkwaliteiten en

A8-A9), werden deze in 2015 in over-

Projecten direct aan de rand zijn

langs drie aspecten:

weging genomen en ten opzichte van

dus niet meegenomen in de HIA

•

Strategisch landschap (strategi-

elkaar beoordeeld. De resultaten van

(blz. 3)

cally deployed landscape)

deze HIA werden gedeeld met ICOMOS.

•

Watermanagementsysteem (wa-

•

•

De in de HIA onderzochte alterna-

Er is geen bufferzone ingesteld.

Er is sprake van aanzienlijke visuele effecten en aantasting van

ter management system)
•

Militaire Werken (military fortifications)

3.6.2 Analyse van de adviezen van
ICOMOS in relatie tot de beoogde verbinding A8-A9
De eerste plannen voor een verbinding tussen de A8 en A9 dateren van
de jaren ’50. Door de oliecrisis van
1973 werd de planvorming eerst
uitgesteld en daarna in de ijskast
gezet. Jaren later komen de plannen
opnieuw ter sprake. In 2014 werden in
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD) 14 wegalternatieven voor de
A8-A9 verbinding tegen het licht ge-

2020

Figuur 3.58 Zeven mogelijke tracés voor de verbinding A8-A9 (uit: HIA, 2015)

Tussenrapportage - Analyse landschapsplan Stelling van Amsterdam / A8-A9 - 81

landschappelijke kwaliteit door

landschap, en niet alleen over het

de begrenzing en definiëring van

ontwikkelingen die reeds gepland

gedeelte waar het HIA rapport

het werelderfgoed op deze loca-

waren tijdens nominatie, zoals de

over gaat (blz. 4);

tie. Kijk daarbij breder gekeken

De tastbare attributen (forten,

naar de sociaal-stedelijke en eco-

3);

dijken, watermanagementsys-

nomische druk vanuit Amsterdam

Daarnaast hebben andere elemen-

teem) zijn goed bewaard geble-

op de Stelling van Amsterdam als

ten visuele effecten gehad op de

ven (blz. 4).

geheel (blz. 6);

A9 en Vinex-wijk Broekpolder (blz.
•

•

landschappelijke beleving, zoals

•

•

•

•

Aanbevelingen ICOMOS (eigen opsom-

gesteld waarin de OUV werkelijk

spanningsmasten (blz. 3);

ming):

tot uitdrukking komt. Gaat het om

Er is geen cumulatieve benadering

•

Het behoud van de integriteit en

een aaneenschakeling van tast-

van visuele effecten van reeds be-

authenticiteit van de tastbare

bare kernkwaliteiten? Is het altijd

staande bouwwerken en wat er zou

attributen (forten, kanaal, dijken,

(overal in de Stelling) een uitzon-

kunnen gebeuren bij realisatie van

militaire en waterbouwkundige

derlijk cultureel landschap met al

de diverse alternatieven (blz. 3);

elementen) is doorslaggevend.

zijn elementen of niet? blz. 4);

Elk alternatief is in de HIA vanuit

ICOMOS zou graag bevestiging wil-

technisch oogpunt juist gedocu-

len hebben dat deze elementen

een bufferzone in te stellen,

menteerd; mogelijke effecten op

in goede staat zijn en dat er geen

om de visuele effecten van we-

de OUV omvatten tevens integri-

veranderingen zullen optreden in

zensvreemde elementen in de

teits- en authenticiteitsaspecten

de technische kenmerken van het

nabijheid van de UNESCO-grens te

(blz. 3);

verdedigingssysteem in dit ge-

beperken op die plaatsen waar de

De HIA laat ook zien dat er aanzien-

bied (blz. 5);

forten en dijken vlakbij de grens

Onderzoek de bestaande visuele

van het erfgoed liggen (blz. 6).

•

•

Onderzoek de mogelijkheid om

om tot technische oplossingen te

ingrepen die reeds invloed heb-

komen die zijn gericht op het mi-

ben op de OUV (verstedelijking, A9,

Vervolgonderzoek

nimaliseren van visuele effecten

windturbine, enz.) (blz. 5):

In de periode 2016 – 2017 werd

(tunnel, gedeeltelijk ondergrondse

a. Ten eerste, vaststellen wat de

verder onderzoek gedaan door de

oplossingen, dijken, rijen bomen,

belangrijkste zichtas van het

Provincie met haar partners naar

enz. (blz. 4);

werelderfgoed in dit gebied is

mogelijke alternatieve tracés voor

De visualisering van de in de HIA

b. Ten tweede, 3D-landschapsmo

de verbinding A8-A9. Voor drie alter-

voorgestelde oplossingen is min-

dellen maken van de reeds be-

natieven (Nulplus-, Heemskerk- en

der bevredigend (blz. 4);

staande kenmerken en wat er

Golfbaanalternatief) werden land-

De HIA biedt geen analyse die re-

zou gebeuren bij nieuwe pro

schappelijk ingepaste tracés (Golf-

kening houdt met alle bestaande

jecten.

baanalternatief Voorlopig ontwerp

elementen die mogelijk effect kun-

•

Hiertoe moet beter worden vast-

moderne windturbines en hoog-

lijke inspanningen zijn geleverd

•

•

Alternatief nr. 7 lijkt de minste

(maart 2017); Heemskerkalternatief

nen hebben op de OUV als gevolg

effecten voor landschappelijke

Voorlopig ontwerp (maart 2017);

van een combinatie van negatieve

waarden van het erfgoed te heb-

Nul-plusalternatief Voorlopig ontwerp

visuele kenmerken (blz. .4);

ben. Onderzoek of dit (en nr. 6)

(maart 2017)) ontwikkeld, die in een

De manier waarop de OUV tot uit-

een duurzame oplossing voor de

MER-planstudie (Milieueffectrapport

drukking komt in het landschap

verkeersproblemen is, aangezien

over de verbinding A8-A9 (juli 2017))

van de Stelling van Amsterdam, is

deze oplossing een stuk provinci-

verder zijn onderzocht. Daarbij is

in het HIA onderzochte gedeelte

ale weg omvat (blz. 4 en 6);

gekeken naar de effecten op verkeer,

Onderzoek een zo direct mogelijke

leefomgeving (geluid, luchtkwaliteit),

discussie kunnen oproepen over

tracéoplossing (nr. 3, 4, 5) en her-

natuur en landschap. Ook de effecten

het erfgoed als geheel als cultuur-

overweeg daarbij misschien zelfs

op cultuurhistorische waarden (met

al gedeeltelijk aangetast. Dit kan

•

•
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als belangrijk onderdeel de Stelling

impact op tastbare attributen als

hang van de Stelling van Amster-

van Amsterdam) zijn onderzocht. Van

geheel, wordt voorkomen (blz. 4);

dam en van het fort zou worden

de drie alternatieven zijn kostenra-

6. Een bufferzone instellen gaat

ondermijnd door het knooppunt

mingen gemaakt en MKBA’s opge-

buiten de scope van deze opgave,

A9 (viaduct, hellingen). Het Golf-

steld.

maar wordt wel opgenomen in de

baan-alternatief impliceert de

Het Rijk hield hierbij UNESCO op de

‘Minor Boundary Modification pro-

bouw van een viaduct en de

hoogte van de ontwikkelingen. Als

posal’ (blz. 5).

transformatie van het grachtge-

reactie aan UNESCO stuurde het Rijk

bied nabij het Fort waarvan de HIA

eerst een Antwoordbrief (juni 2016)

Het ICOMOS-rapport van 2016 bevatte

zelf zegt dat het een aanzienlijk

en later een Aanbiedingsbrief (Aan-

geen nieuwe aanbevelingen, aange-

effect kan hebben op het land-

biedingsbrief aan UNESCO bij rapport

zien er geen nadere documentatie

schapskarakter. Bovendien zou

ruimtelijke impact op Stelling van

over de voorgestelde verbinding

de omgeving van Fort Veldhuis

Amsterdam (Engelstalig), februari

voorlag om te beoordelen. Pas in april

aanzienlijk en negatief worden be-

2017) samen met het rapport ‘Spatial

2017 werd ICOMOS weer om advies

ïnvloed. De effecten zijn duidelijk

impact of the three route alternaties

gevraagd.

aangegeven door de HIA en lijken

on the Defence line of Amsterdam’.

niet acceptabel (blz. 5).

Deze laatste gaf de volgende ant-

Technical review april 2017

woorden op de zes bovengenoemde

Het genoemde rapport ‘A8-A9

te optimistisch, vooral met be-

ICOMOS-aanbevelingen van november

Highway Link: Spatial impact’ vormde

trekking tot de onderdoorgang.

2015 (eigen opsomming):

de aanleiding voor een nieuw Tech-

De 3D-visualisatie suggereert dat

nical Review van ICOMOS (Technical

de onderdoorgang tamelijk on-

Review Defence Line of Amsterdam

diep aan het oppervlak blijft, en

aantal attributen is behandeld in

(April 2017). Hierbij beschouwde ICO-

dat de bouw ervan zorgt voor het

een eerdere brief en online be-

MOS naast het rapport ook eerdere

verwijderen van de grondlaag op

schikbaar (blz. 4);

documentatie, Technical Reviews en

het maaiveld met historische en

2. In genoemd rapport worden ana-

een ingezonden brief door derden.

landschapselementen, om deze

lyse en visualisaties gemaakt van

ICOMOS kwam tot de volgende con-

later weer te reconstrueren. Dit

huidige en nieuwe ontwikkelingen.

stateringen en conclusies (eigen op-

kan niet acceptabel worden ge-

De hoofdzichtas loopt van de ver-

somming, vertaald vanuit het Engels):

acht vanuit een historisch per-

1. De staat van onderhoud van een

•

dedigende kant naar de richting
van de mogelijke aanval (blz. 3-4);

Heemskerk-alternatief: de HIA lijkt

spectief, vooral als gebouwde
•

ICOMOS merkt op dat deze analy-

defensieve structuren aangetast

3. Nader onderzoek naar alternatief

se had moeten worden vooraf-

worden door het project. Het re-

7 levert op, dat dit alternatief

gegaan door een vergelijkende

construeren van historische ele-

geen duurzame oplossing vormt

analyse tussen cartografisch

menten moet zoveel als mogelijk

(blz. 5)

materiaal dat dateert uit verschil-

vermeden worden. (blz. 5).

4. Alternatieven 0 (Nulplus), 3 (Golf-

lende perioden, om een duidelijk

baan) en 5 (Heemskerk) zijn

inzicht te krijgen in het aantal en

Conclusies ICOMOS:

verder onderzocht, inclusief

de omvang van de transformaties

•

Landschappelijke Inpassing en

die zich de afgelopen twintig jaar

minste impact te hebben. ICOMOS

compenserende maatregelen

in het gebied hebben voorgedaan

spreekt derhalve een voorkeur uit

(blz. 2);

(blz. 3);

voor deze optie (blz. 5)

5. Openheid van landschap zal ten

•

Het Nulplus-alternatief lijkt de

•

Het Nulplus-alternatief lijkt de

Alternatieven 3 en 5 (Golfbaan- en

dele worden aangetast, maar kan

minste impact lijkt te hebben (blz.

Heemskerk-alternatief): de infra-

geminimaliseerd worden door

4 en 5)

structurele werken lijken aanzien-

Golfbaan-alternatief: de samen-

lijke negatieve effecten te hebben

technische ingrepen. Negatieve

•

Tussenrapportage - Analyse landschapsplan Stelling van Amsterdam / A8-A9 - 83

•

op de tastbare attributen van het

en 5 niet te kunnen ondersteunen,

raken van de afzonderlijke verde-

werelderfgoed en de landschap-

op grond van de gepresenteerde

digingsstructuren. De instandhou-

pelijke dimensie daarvan, die van

ontwerpuitwerkingen, en sprak een

ding van de integriteit en authen-

groot belang is om de betekenis

voorkeur uit voor het Nulplus-alterna-

ticiteit van tastbare attributen is

van de Stelling van Amsterdam te

tief. De PlanMER had inmiddels echter

daarom een centraal aandachts-

kunnen begrijpen en waarderen

als uitkomst gegeven dat dat alter-

punt geweest bij de beoordeling

(blz. 5);

natief niet bijdraagt aan de gestelde

van de alternatieven en de uitein-

Alternatieven 3 en 5 kunnen niet

doelen van GS om de bereikbaarheid

delijke aanbeveling (blz. 37);

worden uitgevoerd zonder dat

en leefbaarheid te verbeteren.

•

de cultuurhistorische kenmerken

•

ge oplossing die geen verlies van

van de Stelling van Amsterdam op

Brief CRA

erfgoed en geen onaanvaardbare

sommige plekken verloren gaan.

Van 5 tot 7 oktober 2017 bracht een

impact op de OUV met zich mee-

Hoewel er restauratiemaatrege-

ICOMOS-missie een bezoek aan Neder-

brengt, maar heeft wel een nade-

len zijn voorzien, kan ICOMOS zich

land. Voorafgaand hieraan was er een

lig effect op de leefbaarheid in

niet vinden in de gepresenteerde

gesprek met het College van Rijksad-

de omgeving van het erfgoed en

ontwerpen van de alternatieven

viseurs, bedoeld om de mogelijke op-

vormt bovendien geen duurzame

3 en 5 (blz. 6);

lossingsrichtingen te bespreken en

vervoersoplossing (blz. 35 en 37);

Alternatieven 3 en 5 leiden tot

om te kijken of de alternatieven nog

verregaande versnippering van

te verbeteren zijn. Het CRa kwam in

drie gepresenteerde ontwerpuit-

een landschap dat nog relatief

een nagezonden brief met een advies

werkingen van de alternatieven

intact en ononderbroken is in een

(201709 Inbreng CRa Verbinding A8-A9

worden ondersteund. Daarom is

gebied dat gaandeweg sterk is

missie ICOMOS).

het advies om verder te zoeken

•

verstedelijkt, met als gevolg een

•

•

Het Nul-plusalternatief is de eni-

Op dit moment kan geen van de

naar andere opties die mogelijk

aanzienlijke aantasting van de

Adviesmissie ICOMOS Verbinding A8-

wel aan de drie bovengenoemde

openheid en het landschappelijke

A9 (november 2017)

criteria voldoen, te weten: be-

karakter van de Stelling van Am-

Op basis van de tweedaagse ICO-

scherming van de OUV, leefbaar-

sterdam (blz. 6);

MOS-missie bracht ICOMOS een maand

heid en mobiliteit (blz. 35 en 38);

Een meer diepgaande analyse

later een 50 pagina’s tellend rapport

van de mogelijke effecten van het

(201710 Advies ICOMOS Verbinding A8-

derzocht volgens de bovenstaan-

Nul-plusalternatief op de Stelling

A9, Nederlandstalig, november 2017)

de aanbevelingen, namelijk om

van Amsterdam, met name bij de

uit met hierin, naast een opsomming

duidelijke visuele studies en vir-

verbinding met de A9, zou wense-

van het voorgaande traject, ook con-

tuele beelden van het landschap

lijk zijn, om eventuele effecten ten

clusies en aanbevelingen (eigen op-

als geheel te presenteren, inclu-

gevolge van het project te moni-

somming):

sief de bestaande kenmerken die

toren (blz. 6);

•

De missie onderschrijft de ge-

afbreuk doen aan de kernkwa-

Een landschappelijke analyse zou

maakte selectie van drie alterna-

liteiten. Daarbij dient te worden

ook helpen om te bepalen welke

tieven, voortkomende uit de zeven

uitgegaan van kaarten, een HIA en

maatregelen het meest geschikt

voorlopige alternatieven (blz. 37);

eenzelfde beoordelingsprocedu-

Om de integriteit en authenticiteit

re als bij de eerder onderzochte

mensie van het erfgoed veilig te

van het erfgoed en daarmee ook

alternatieven. Verder kan het

stellen, gezien de kwetsbaarheid

de leesbaarheid van dit ‘defen-

nuttig zijn om een modelstudie

daarvan in verband met de be-

sielandschap’ te kunnen behou-

naar de verkeerseffecten en een

oogde verbinding (blz. 6).

den, dient er dan ook een einde

aanvaardbare doorstroming uit te

te komen aan de versnippering

voeren en de geluidsbelasting te

en het steeds verder geïsoleerd

beoordelen (blz. 38);

zijn om de landschappelijke di-

•

ICOMOS gaf aan de alternatieven 3
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•

Nieuwe opties moeten worden on-

•

•

Ten aanzien van dergelijk nader

kenmerken van de Stelling van

onderzoek wil de missie graag

Amsterdam – moeten worden

recreatieve netwerk door het

onderstrepen dat de beleving van

uitgevoerd, ondanks dat het Golf-

acces Zuidermaatweg door te

de openheid en diepte van het

baanalternatief als geheel niet

trekken naar de Communica-

erfgoed, die berust op de gecon-

aanvaardbaar is. Deze maatrege-

tieweg / Vogelmeerweg;

troleerde, lineaire, horizontale

len omvatten (blz. 36):

structuur van de geomorfologie

o	Verwijdering van de verzor-

o	Herstel van de leesbaarheid
van de Liniewal, met een dui-

gingsplaatsen, tankstations

delijke coupure door de wal

drukt en versterkt. De geluidsbe-

en bijbehorende bebouwing,

bij de Communicatieweg en

lasting moet zo gering mogelijk

zodat het schootsveld wordt

herstel van de route en het

zijn, omdat stilte ook één van de

vrijgemaakt en daarmee de

zicht langs de wal richting Fort

kenmerken van de site is (blz. 35);

openheid rond het fort deels

Veldhuis.

Sommige tastbare attributen, zo-

wordt hersteld;
•

•

o	Versterking van de leesbaar-

Nederland zou toezicht moeten
houden op de uitbreiding van

en goed bewaard gebleven in het

heid en ecologische kwaliteit

agrarische bedrijven en de archi-

gebied, evenals de continuïteit

van het landschap, door het

tectuur van die nieuwbouw, om-

daartussen, die bepalend is voor

waterpeil te verhogen (voor

dat de ruimtelijke kenmerken van

de verdedigingslinie. De land-

een grotere diversiteit aan

het werelderfgoed hier momen-

schappelijke expressie van het

vegetatie), en door agrarisch

teel ernstig door worden aange-

gebied zelf als cultuurlandschap,

natuurbeheer;

tast (blz. 36-37);

via andere kenmerken zoals de

•

o	Herstel van de inundatiekering

•

De kwetsbaarheden van dit

geomorfologie van het landschap

(oorspronkelijk acces van het

segment van de Stelling van Am-

en het watersysteem, als uitdruk-

fort), zodat dit aan weerszij-

sterdam doen zich eveneens op

king van de Outstanding Universal

den van de A9 weer zichtbaar

andere locaties voor, en de – met

Value, is echter reeds gedeeltelijk

wordt;

name infrastructurele – ontwik-

aangetast (blz. 35 en 38);

o	Herstel van het verloren gega-

kelingsdruk in diverse delen van

De landschappelijke dimensie als

ne gedeelte van de Groenedijk

het erfgoed is aanzienlijk (blz. 37

uitdrukking van de Outstanding

(ten noorden van de Commu-

en 38). Daarom doet de missie de

Universal Value staat hier op het

nicatieweg) en aanleg van een

volgende aanbevelingen:

spel. De inspanningen van Neder-

recreatiepad bovenop de dijk;

1.	De mogelijkheid van een

land om deze onderdelen te res-

•

•

o	Verbetering van het lokale

in het gebied, moet worden bena-

als de forten, zijn sterk aanwezig

•

•

•

•

o	Vergroting van de herkenbaar-

bufferzone moet worden on-

taureren en in stand te houden

heid van de Kil (een voormalige

derzocht op basis van een

zijn cruciaal voor het behoud van

zeearm), door de waterloop

duidelijke inkadering in de om-

het erfgoed in de toekomst (blz.

te verbreden en in de omrin-

geving, in ieder geval voor de

35 en 38);

gende Kilzone een vorm van

meest kwetsbare delen (blz.

De voorgestelde verbeterings-

ecologisch landbouwbeheer

37/38);

maatregelen bij het Golfbaanal-

te ontwikkelen met een hoge-

ternatief – zoals het verwijderen

re grondwaterstand en meer

nodig voor sommige land-

van elementen die de leesbaar-

soortendiversiteit;

schappelijke gebieden, zoals

heid van de Stelling van Am-

•

•

o	Verbetering van de kwaliteit

2.	Herstelwerkzaamheden zijn

in dit rapport aangegeven (blz.

sterdam en de bijbehorende

van de inundatiezone / open

37/38);

kenmerken thans verstoren, het

schootsveld door de aanplant

verbeteren van natuur- en land-

van een bomenrij (essen),

tailleerde strategische bena-

schapswaarden en het herstellen

evenwijdig aan de A9 langs

dering voor het erfgoed als

van de inundatiekering en andere

bedrijventerrein De Trompet;

geheel en de bredere context

•

3.	Voorstel om een meer gede-
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uit te werken, met name inza-

Afsprakenlijst stelt het volgende:

ke infrastructuur, omdat het

•

• Uitgangspunten voor de inpas-

Het proces, zoals dat doorlopen

sing van het ontwerp van het

lastig is om infrastructurele

is, is zorgvuldig gedaan. De regio

tracé;

projecten los van elkaar te

vindt een wegverbinding tussen

bekijken binnen de nauwe be-

de A8 en de A9 van dusdanig groot

beter zichtbaar maken van de

grenzing van segmenten van

maatschappelijk belang, dat de

attributen van de Stelling van

het erfgoed (blz. 37/38).

aanleg van deze verbinding nood-

Amsterdam

• Herstelmaatregelen voor het

zakelijk is (afsprakenlijst, blz. 1);
Redeneerlijn en op te zetten Land-

De richtinggevende adviezen van

landschap van de Stelling van

schapsplan

ICOMOS bieden goede aankno-

Amsterdam

De provincie Noord-Holland besprak

pingspunten voor een dergelijk

in april 2018 het advies van ICOMOS

ontwerp van de wegverbinding,

het tracé (onderlangs,

met het ministerie van Onderwijs

waarin de waarden van het we-

doorheen of bovenlangs de

Cultuur en Wetenschap (OCW). In over-

relderfgoed zo min mogelijk wor-

Stelling van Amsterdam);

leg met OCW stelde de Provincie een

den aangetast en op een aantal

Redeneerlijn en Afsprakenlijst op over

plaatsen kunnen worden hersteld

herstelmaatregelen op de

hoe om te gaan met het advies van

(afsprakenlijst, blz. 1);

OUV;

ICOMOS.

•

• Herstelmaatregelen voor het

•

• Wijze van doorsnijding door

• Impact van inpassing en

Deze door ICOMOS voorgestelde

• De met Rijkswaterstaat

Allereerst was er een reactie op de

herstelmaatregelen lijken het

afgestemde richtlijnen voor

drie aanbevelingen:

meest haalbaar in het gebied

autosnelwegen.

1. Het advies over een bufferzone

van het Golfbaanalternatief. In dit

•

Aan de hand van het Landschaps-

wordt meegenomen in de voorbe-

gebied is de grootste winst te

plan zullen de provincie en het

reiding van de Significant Boun-

behalen door het koppelen van

ministerie van OCW bekijken of de

dary Modification (blz. 3-4);

de herstelmaatregelen aan het

maatregelen in het Landschaps-

uitwerken van een tracéontwerp

plan voldoende houvast bieden

(Redeneerlijn, blz. 12)

voor het behalen van de volgende

Stel een integraal Landschapsplan

drie doelstellingen (Redeneerlijn,

in een nieuw op te stellen Land-

op dat het herstel van het land-

blz 2 en 5):

schapsplan (blz. 4);

schap van de Stelling van

2. Het onderzoeken van opties (inpassingsmaatregelen) en herstelmaatregelen wordt opgepakt

•

3. Het advies over een gedetail-

•

Amsterdam als uitgangspunt

leerde strategische benadering

neemt, waarbij de weg zo opti-

wordt meengenomen in de voor-

maal mogelijk wordt ingepast, en

bereiding van de Significant Boun-

sluit aan op de richtinggevende

dary Modification (blz. 4).

adviezen van ICOMOS (afspraken-

Behoud en versterking van de OUV,
• verbeteren van de leefbaarheid, en
• verbeteren van de bereikbaarheid.

•

Provinciale Staten en de Minister

lijst, blz. 1).

van OCW nemen vervolgens een

Het landschapsplan vertelt als het

go/no-go-besluit voordat gestart

derzocht dient te worden welke her-

ware het verhaal hoe wordt om-

wordt met de verdere uitwerking

stelmaatregelen mogelijk zijn in het

gegaan met de aanbevelingen die

van het Voorkeursalternatief (naar

zoekgebied. Vervolgens dient te wor-

ICOMOS in haar Advisory Mission

PIP en TB) (Redeneerlijn, blz. 5).

den onderzocht hoe een verbindings-

Report heeft gedaan. De elemen-

weg tussen de A8 en A9 via het vooraf

ten die in ieder geval moeten te-

Keuze Voorkeursalternatief

te bepalen voorkeurstracé ingepast

rugkomen in het Landschapsplan

Op basis van de verzamelde informa-

kan worden. Dit ‘tweetraps’-onder-

zijn (Redeneerlijn, blz. 4):

tie hebben Gedeputeerde Staten eind

zoek moet beslag krijgen in een

o	De richtinggevende adviezen

mei 2018 een voorkeur uitgesproken

De Redeneerlijn behelst dat eerst on-

•

Landschapsplan. De Redeneerlijn met
86 - BoschSlabbers, BunkerQ, KuiperCompagnons, VenhoevenCS

van ICOMOS:

voor het Golfbaanalternatief (Nota

voorkeursalternatief Planstudie Verbinding A8-A9, mei 2019). Dit alternatief heeft de voorkeur zowel vanwege
de omgevingseffecten (geluid, lucht,
landschap, cultuurhistorie) als het
doelbereik voor verkeer (doorstroming). Daarnaast heeft dit alternatief
de meest gunstige verhouding tussen kosten en baten. Bij deze afweging is rekening gehouden met de
effecten op de Stelling van Amsterdam. Daarbij is geconstateerd dat het
alternatief Nulplus (met de kleinste
impact op de OUV) de verkeers- en
leefbaarheidsproblemen niet oplost.
Van de twee andere alternatieven
heeft het Golfbaanalternatief de
minst ingrijpende impact op de OUV,
mede doordat het gebied al relatief
veel veranderingen in en aantastingen van de oorspronkelijke Stelling
kent en hierdoor meer aanknopingspunten liggen om de OUV te herstellen, behouden en versterken.
Gedeputeerde Staten besluiten vervolgens om, de Redeneerlijn volgend,
voor het Voorkeursalternatief het
Landschapsplan Stelling van Amsterdam / A8-A9 op te laten stellen, waarvan onderhavig tussenrapport een
onderdeel is.
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3.7 Conclusies

Bij ontwerp en ontwikkeling van de

De kaarten met peildata 1880, 1922,

onaal beleidsniveau, dat op zijn beurt

Stelling van Amsterdam is op inven-

1996, 2019 maken de aanzienlijke

doorwerkte naar lagere bestuurs-

tieve wijze gebruik gemaakt van het

veranderingen inzichtelijk.

lagen. Maar het beleid ontbeerde

bestaande landschap. In het zoekge-

juridische middelen om ongewenste

bied is het landschap bepalend ge-

We hebben de attributen van de Stel-

ruimtelijke ontwikkelingen in het stel-

weest voor de ligging van de Stelling

ling in het zoekgebied geïnventari-

linggebied tegen te gaan. Er hebben

ten opzichte van de duinen, en bij de

seerd en hun staat geanalyseerd, Dit

zich in de jaren na toekenning van de

aanleg van de inundatiekommen en

hebben wij gedaan aan de hand van

werelderfgoedstatus twee vormen

schootsvelden. Ook heeft de nood-

de drie aspecten van de OUV: stra-

van aantastingen voorgedaan. Ten

zaak tot verdediging van het Noord-

tegisch landschap, watermanage-

eerste door verzakking, ouderdom,

zeekanaal geleid tot keuzes in ont-

mentsysteem en militaire werken.

verwaarlozing, aanpassingen, etc.

werp en ligging van forten, geschut

Wij concluderen dat de meeste at-

van de attributen van de Stelling, ten

en andere militaire werken. Voor

tributen van de Stelling, één of meer

tweede door het plaatsen van ‘we-

een vaak genoemde dubbele weer-

aantastingen kennen. Tegelijk zien

zensvreemde elementen’, zoals hoog-

standslijn in dit gebied, hebben wij in

wij kwaliteiten en (ontwikkel-)kansen.

spanningsleidingen, een golfbaan of

archiefstukken en in het veld geen

Vooral rond het Fort aan den St. Aag-

verzorgingsplaatsen.

aanwijzingen gevonden.

tendijk en Fort Veldhuis dienen zich
kansen aan om de kwaliteiten van de

De komst van het Barro in 2011 heeft

De Stelling van Amsterdam heeft na

Stelling van Amsterdam te versterken.

geleid tot juridische doorwerking,

de Tweede Wereldoorlog als militair

Deze kansen zien wij voor aspecten

waarmee nieuwe ontwikkelingen kun-

functioneel systeem afgedaan. On-

als integriteit, openheid, beleefbaar-

nen worden tegengehouden. Na 2011

dertussen heeft de maatschappelijke

heid, zichtbaarheid, expressie, groe-

zijn er nog enkele grotere elementen

ontwikkeling niet stil gestaan; de-

ne elementen en maatschappelijk

gekomen, zoals het hoogspanning-

mografische, economische en tech-

(her)gebruik. Deze aspecten liggen

stracé Beverwijk naar Velsen, eve-

nologische ontwikkelingen hebben

ook in lijn met de adviezen van ICO-

nementencomplex De Vuurlinie, het

een groot ruimtebeslag gelegd in dit

MOS.

grond- en slibdepot en de fietsbrug

drukke deel van Nederland. Met het

over de A9. Op kleinere schaal is er

vervallen van de Kringenwet in 1963

Mede naar aanleiding van de afgra-

sprake ‘verrommeling’ door nieuwe

maakten verschillende overheidsla-

ving van Fort bij Velsen, ontstond

of uitgebreide boerenschuren, de

gen sectorale plannen, die leidden

maatschappelijk besef van de cul-

motorcrossbaan, het modelvliegtui-

tot onder andere verstedelijking,

tuurhistorische waarden, met als

genterrein, het grond- en slibdepot

nieuwe infrastructuur en recreatieve

gevolg het opstellen van beleid. Dit

en parkeerplaatsen. Deze zijn waar-

voorzieningen. In het zoekgebied zijn

begon sectoraal met het aanmerken

schijnlijk niet onwettig, maar vanuit

open delen buiten de hoofdweer-

van monumenten, wat ertoe heeft

erfgoed- en landschapsperspectief

standlijn, vooral schootsvelden en

geleid dat de forten uiteindelijk

wel aantastingen van de OUV. Hieruit

inundatiegebieden, nu bebouwd.

grotendeels bewaard zijn gebleven.

kan worden geconcludeerd dat in

Daardoor doet zich de situatie voor

Toen meer geïntegreerd beleid ont-

het gebied bij ongewijzigd beleid nog

dat deze gebieden, die om militaire

wikkeld werd, waarin de Stelling als

steeds ‘wezensvreemde’ elementen

redenen open moesten zijn, bebouwd

landschap werd beschouwd en het

kunnen komen.

zijn en dat de gebieden binnen de

geheel werd aangewezen als pro-

Stelling, bedoeld voor o.a. voedsel-

vinciaal monument, kon de Stelling

Een verder uitgewerkte, passende

voorziening in het Nationaal Reduit,

aangedragen worden voor werelderf-

en doeltreffende juridisch-planolo-

relatief open zijn, mede dankzij de

goedstatus. De toekenning van deze

gische regelgeving op nationaal be-

LIB-contouren.

status zorgde voor aandacht op nati-

leidsniveau (waaraan nu, onder an-
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dere via de Omgevingswet aan wordt

bewaard laat-19e- en vroeg-20e-

Deze laatste scoort in de planMER

gewerkt) kan bijdragen aan verdere

eeuws hydrologisch en militair

uitwerking (juli 2017) echter onvol-

bescherming.

landschap, bestaande uit een

doende op het verbeteren van de

continu systeem van dijken, slui-

gestelde leefbaarheids- en bereik-

De inventarisatie van wezensvreemde

zen, inlaatkanalen, forten, inun-

baarheidsdoelen.

elementen maakt duidelijk dat, bin-

datiegebieden, schootsvelden en

nen het UNESCO-gebied, een aanzien-

verboden cirkels;

ICOMOS onderschrijft in november

lijk deel daarvan gerealiseerd was of

•

Relatief grote mate van openheid;

2017 de gemaakte selectie van de

reeds gepland was ten tijde van de

•

Groene en relatief stille ring rond

drie alternatieven (0+, 3 en 5) en

Amsterdam.

geeft aan dat (doordat 0+ geen duur-

nominatie in 1996. Dat geldt ook voor
een groot deel van de wezensvreem-

zame oplossing vormt) geen van de

de elementen die binnen het zoekge-

ICOMOS heeft aangegeven dat tast-

drie gepresenteerde ontwerpuitwer-

bied maar buiten het UNESCO-gebied

bare attributen (zoals de forten) in

kingen van de alternatieven worden

liggen, waaronder de stedelijke ont-

het zoekgebied relatief goed be-

ondersteund. Ze adviseert om verder

wikkeling van de oude dorpskernen.

waard zijn gebleven, maar dat de

onderzoek te doen naar nieuwe in-

De Stelling van Amsterdam binnen het

landschappelijke expressie van het

passingsopties en daarbij drie as-

zoekgebied was daarmee ten tijde

gebied als cultuurlandschap (geo-

pecten in samenhang te bekijken: het

van de nominatie reeds een zwakke

morfologie, watersysteem), als uit-

verbeteren van de leefbaarheid in

schakel. Belangrijke notie daarbij is

drukking van de OUV, gedeeltelijk is

Krommenie, het oplossen van het mo-

dat dit deel van de Stelling van Am-

aangetast. ICOMOS heeft aanbevolen

biliteitsprobleem en de bescherming

sterdam minder dan 10% van de ge-

dat verbeteringsmaatregelen (t.b.v.

van de OUV.

hele Stelling van Amsterdam betreft.

landschap en leesbaarheid), zoals het
verwijderen van verstorende elemen-

Volgens ICOMOS kon geen van de in

Uit de ICOMOS-correspondentie over

ten, het verbeteren van natuur- en

2017 gepresenteerde drie ontwer-

de verbinding A8-A9 blijkt dat ICOMOS

landschapswaarden en het herstel-

puitwerkingen van de alternatieven

zich vooral richt op de ‘landschap-

len van de inundatiekering en andere

worden ondersteund. Daarom was

pelijke expressie en samenhang’ van

kenmerken van de Stelling – moeten

het advies om verder te zoeken naar

de Stelling, en minder op individuele

worden uitgevoerd, ongeacht welk

mogelijkheden om wel aan de drie

attributen. Dit is in lijn met de rich-

alternatief doorgang vindt.

criteria (bescherming van de OUV,

ting die het erfgoedbeleid meer en

leefbaarheid en mobiliteit) te vol-

meer heeft genomen. Het gaat vooral

ICOMOS beveelt in 2015 aan een zo di-

doen. Dit verklaart de Redeneerlijn

over de ruimtelijke en visuele impact

rect mogelijke verbinding tussen de

van de Provincie i.s.m. OCW, om eerst

van oude en nieuwe ingrepen op

A8 en de A9 te onderzoeken (destijds:

maatregelen voor herstel, behoud en

landschap en over de samenhang,

alternatief 3, 4 en 5). Hier op volgend

versterking van de OUV te onderzoe-

de openheid en het landschappelijk

worden het Golfbaanalternatief (3) en

ken in het zoekgebied en vervolgens

karakter van het gebied, versus ver-

Heemskerkalternatief (5) uitgewerkt,

hoe een verbindingsweg tussen de

rommeling, versnippering en aantas-

alsmede het Nul-plusalternatief (0+).

A8 en A9 via het voorkeurstracé in-

ting hiervan.

gepast kan worden. Deze twee eleIn april 2017 geeft ICOMOS aan dat

menten krijgen samen beslag in het

Ook volgt ICOMOS (Technical Review

alternatieven 3 en 5 volgens de voor-

landschapsplan.

2017) de ‘kernkwaliteiten’, die in het

gestelde wijze van inpassing niet

Nationale Landschap Stelling en in de

acceptabel te vinden en geeft een

HIA van 2017 waren benoemd:

voorkeur voor het Nulplus-alternatief

•

vanwege de lage impact op de OUV.

Uniek, samenhangend en goed
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4. Analyse landschap,
in het zoekgebied
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4. Analyse Landschap, in het
zoekgebied
4.1 Inleiding
In hoofdstuk 3 zijn de ontwikkelingen

de landschappelijke kwaliteiten te

In paragraaf 4.2 onderzoeken we de

in en rond de Stelling van Amsterdam

benoemen, de Leidraad Landschap

cultuurhistorische en landschappelijke

onder de loep genomen. In dit hoofd-

& Cultuurhistorie (2018) opgesteld.

ontwikkelingen door gebruik te maken

stuk wordt een analyse van het land-

Hierin zijn voor het ensemble Assen-

van (historische) kaarten. In paragraaf

schap gegeven, om de ligging van de

delft-Krommenie een drietal kernwaar-

4.3 analyseren we de landschapstypen

Stelling in zijn context beter te begrij-

den opgesteld:

van het gebied om karakteristieke

pen.

kenmerken te bepalen en worden
1.	Landschappelijke karakteristiek. Een

mogelijke maatregelen benoemd om

Zoals hoofdstuk 3 laat zien is er een

afwisselend landschap van veenpol-

deze te versterken (kaartanalyse van

sterke relatie tussen Stelling en onder-

ders en droogmakerijen, veennatuur

hoogtekaarten, bodemkaarten, lucht-

liggend landschap. Bestaande dijken

en door het Oer-IJ ontstane kreken-

foto’s; veldonderzoek).

zijn ingezet als liniedijk in de hoofd-

patronen.

Voor het gehele zoekgebied stellen we

verdedigingslijn. Aanwezige polders

2.	Openheid en ruimtebeleving. Open

in paragraaf 4.4 algemene kwaliteiten

konden worden gebruikt als inundatie-

‘kamers’ in de verschillende polders,

en knelpunten op, op basis van veldon-

gebieden door sluizen te plaatsen op

dijken die lokaal deze openheid

derzoek en kaartanalyse. Deze exerci-

strategische plekken. Militaire wegen

beperken, maar ook vanaf bovenop

tie levert kansen op ten behoeve van

van en naar het binnenland volgden

een panoramabeeld verschaffen.

het nog op te stellen landschapsplan,

bestaande routes. Ook kon het land-

3.	Ruimtelijke dragers. Bebouwingszo-

zoals weergegeven in de laatste para-

schap aan de binnenzijde, het ‘veilige

ne van de binnenduinrand, snelweg

achterland’, dienen als voedselkamer

A9 en het lange bebouwingslint van

binnen het Nationaal Reduit tijdens

Assendelft lopen allen noord-zuid.

een belegering.

Aan de westzijde is de Stelling van
Amsterdam prominent aanwezig.

De analyse van het landschap maakt
inzichtelijk wat de kwaliteiten en iden-

Hieruit zijn in de Leidraad drie heldere

titeit van de verschillende landschap-

ambities voor ruimtelijke ontwikkelin-

pen zijn. Dit is van belang bij het plan-

gen benoemd:

nen van nieuwe ontwikkelingen, om

1.	De landschappelijke verscheiden-

te begrijpen wat de impact van een
ingreep kan zijn op deze kwaliteiten.

heid blijft herkenbaar
2.	Openheid en contrast bepalen de

Maar ook hoe een nieuwe ontwikkeling

herkenbaarheid van het Zaanse

juist een kans kan zijn om deze land-

landschap

schappelijke kwaliteiten te versterken.

3.	Oer-IJ en de Stelling van Amsterdam
vallen voor een deel samen.

Het gebied typeert zich als een agra-

Dit geeft ontwikkelprincipes voor de

risch, groen en relatief open tot zeer

ontwikkeling van het landschap, voor

open gebied, midden tussen de ver-

het begrijpen en de verbetering van

stedelijkte binnenduinrand van Bever-

de kwaliteit van leefomgeving, land-

wijk-Heemskerk-Uitgeest en de verste-

schap en cultuurhistorie.

delijkte Zaanoever van Zaanstad. Het is
een gebied van oude dijken en polders,

Leeswijzer

lintdorpen en flinke verstedelijking.

In dit hoofdstuk analyseren we het
landschap en definiëren we de bepa-

De provincie Noord-Holland heeft, om

lende elementen.
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graaf 4.5.

Figuur 4.1 Foto's van het landschap van het zoekgebied
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4.2 Historische landschapsanalyse

Huidige structuren in het landschap

in verbinding met zee. Veenstroompjes

vele meren drooggelegd. Het gebied

zijn te begrijpen door naar de opbouw

vormden zich en waterden westelijk

stond bekend om de grote hoeveelhe-

van het historische landschap te kij-

en zuidelijk af, op de Oer-IJ geul. Veen-

den melk die er vandaan kwamen en

ken. Het landschap heeft zich ontwik-

ontwikkeling vond plaats rond het

vervoerd werden, via het water, vooral

keld, van een geheel natuurlijk Oer-IJ

voormalig intergetijdengebied. Het

naar Amsterdam. Het verkeer binnen

landschap, tot een polderlandschap

zoekgebied was een moeraszone met

en naar de waterrijke Zaanstreek was

met droogmakerijen, slagenverkave-

veenkussens en veenstroompjes in

voor een groot deel vaarverkeer, tot

lingen en dijken. Dit landschap vormde

het oosten en kleiige kreekrestanten

de komst van de eerste communica-

in 1880 de basis voor de planning en

in het westen.

tiewegen.

dam. De Stelling werd op dit landschap

900 - 1200 (zie figuur 4.4)

1850 - 1880 (zie figuur 4.7)

geënt.

De Oer-IJ geul verbreedde zich in het

De landschappelijke ontwikkeling die

veen door zeespiegelstijging. Grote-

deze periode het meest kenmerkt

Dit landschap is in verschillende tijd-

re veenriviertjes waterden vanaf de

is de grootschalige inpoldering van

stappen geanalyseerd. Op deze en

veenbulten af richting de Oer-IJ geul,

zowel het Wijkermeer als het IJ. Vee-

volgende pagina’s is de analyse tussen

die nu geheel verveend raakt. Eén van

teelt bleef de belangrijkste bron van

2800 BC tot 1880 geïllustreerd en kort

deze veenriviertjes is de latere Crom-

inkomsten, maar door de grootscha-

toegelicht. De ontwikkelingen na de

me Ye (=Cromme IJ, Crommenije, Krom-

lige droogmakerijen langs het nieuw

aanleg van de Stelling zijn samengevat

menie).

gegraven Noordzeekanaal ontstond er

realisatie van de Stelling van Amster-

in één kaart (Voor een uitgebreide toe-

gelegenheid voor akkerbouw. Ook de

lichting van de hier genoemde kaart-

1200 - 1600 (zie figuur 4.5)

komst van spoorlijnen creëerde nieu-

beelden, zie bijlage 4).

De zeespiegelstijging ging gestaag

we mogelijkheden voor ontwikkeling.

door. Grote waterpartijen ontstonden
Het resultaat van deze ontwikkeling

in het veen. Door de getijdewerking en

1880 - 2019 (zie figuur 4.8)

is een gelaagd landschap, te onder-

wind dreigde steeds meer veengrond

In deze kaart worden de belangrijkste

scheiden in verschillende landschaps-

verzwolgen te worden. Dijken en dam-

ontwikkelingen tussen 1880 en 2019

typen (zie H4.3).

men moesten dit tegengaan en tevens

geïllustreerd, na de aanleg van de Stel-

ontginning bevorderen. Polders wer-

ling. De woonkernen in het zoekgebied

2800 - 250 BC (zie figuur 4.2)

den ingedijkt, tussen dijken werden

zijn vooral sinds de jaren ‘70 aanzienlijk

Het landschap lag er totaal anders

dammen aangelegd (o.a. Nieuwe Dam,

gegroeid. Infrastructuur (spoor- en

bij dan vandaag. De Castricumse Rijn

Nieuwe Dijk). Verdere veenontginning

(snel)wegen) hebben in de historie

mondde uit in zee via het (Oer-IJ) inter-

vond plaats vanuit dijken, linten en

voor meerdere versnellingen in ont-

getijdengebied. Het gebied bestond

watergangen.

wikkeling gezorgd. Oude structuren als

uit een brede zone met kreken aan

kreken (Oer-IJ) en Kil (veenstroom) zijn

weerszijden van de huiige snelweg A9.

1600 - 1850 (zie figuur 4.6)

nog zichtbaar zijn in het landschap,

Aan de oostzijde werd dit intergetij-

Omdat het Wijkermeer een relatief

maar steeds minder aanwezig. Ruilver-

dengebied omgeven door hoger gele-

beschutte ligging had, werd dit gebied

kavelingen hebben voor de grootste

gen veen en aan de westzijde door de

door opslibbing steeds ondieper. Er

veranderingen gezorgd in de struc-

duinen en strandvlaktes.

ontstonden tegen de zeedijk aan ‘bui-

tuur van de polders, maar hebben

tenlanden’, die in de loop der tijd als

visueel weinig impact.

250 BC - AD 900 (zie figuur 4.3)

grasland in gebruik werden genomen.

De kustlijn verzandde en sluit zich. Het

In deze periode vond een verdere

Oer-IJ is ontstaan en watert af naar

groei van de ontginningslinten plaats

het zuidoosten. Via die zijde stond het

en werden in de wijdere omgeving
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intergetijden gebied

duinen/
strandvlakte

duinen/
strandvlakte

kreken

Castricumse Rijn

veen

veen

veen

(beeld gebaseerd op: Vos, P.C., 2015; Stichting Oer-IJ & Vista, 2015)

Figuur 4.3 250 BC - AD 900: De kust verzandt en sluit zich, veen rukt op

De Ham

Nieuwe Dam (1357)

Si

nt
A

Cr

ag

om

te
n

m

dijk

eY
e

Cr

om
m
eY
e

Figuur 4.2 2800 - 250 BC: Castricumse Rijn mondt uit in zee

(beeld gebaseerd op: Vos, P.C., 2015; Stichting Oer-IJ & Vista, 2015)

Oer-IJ geul

Wijkermeer

Het IJ
(beeld gebaseerd op: Vos, P.C., 2015; Stichting Oer-IJ & Vista, 2015)

Figuur 4.4 900 - 1200: Oer-IJ geul verbreedt zich, zeespiegelstijging

(beeld gebaseerd op: Vos, P.C., 2015; Stichting Oer-IJ & Vista, 2015)

Figuur 4.5 1200 - 1600: zeespiegelstijging gaat gestaag door, eerste
ontginningen, dijken en dammen

De

ontginning
Buitenlanden

l

Ki

Busch en
Dam

Nieuwe Dijk
(1718)

Wijkermeer

droogmakerij
Veenpolder
(1848)

Het IJ

Noor

dzee

kana
a

l

Grootschalige inpoldering
Wijkermeer en IJ
Figuur 4.6 1600 - 1850: Lokale inpolderingen en eerste droogmakerijen

Figuur 4.7 1850-1880: Grootschalige inpoldering IJ en Wijkermeer, aanleg Noordzeekanaal en spoorlijnen
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1880 - 2019: BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN

Uitgeest
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Bebouwing (tot 1880)
Bebouwing (tot 1950)
Bebouwing (tot 1970)
Bebouwing (tot 1996)
Bebouwing (tot 2006)
Bebouwing (tot 2019)
Spoorlijn
Station
Figuur 4.8 1880-2019: belangrijkste ontwikkelingen
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Hoogspanningsleiding

Verdwenen kavellijnen
Dijk
Verdwenen dijk
N203
A9
Tracé (A8-A9)

Za

an

Het zoekgebied valt grofweg in te
delen in zes verschillende landschapstypen. Dit huidige landschap is de
resultante van zowel het oorspronkelijke landschap als het menselijke ingrijpen hierin. Deze beide lagen in de
historie verklaren het bestaan van de
verschillen in deze zo dicht bij elkaar
gelegen landschappen. Het unieke
karakter van deze landschapstypen
wordt verder toegelicht in bijlage 4.
Uitgeest

1.
Krommenie

Heemskerk

Wormerveer

Beverwijk

2.

5.
Assendelft

3.

Westzaan

4.
Zeekleilandschap

6.

Koog a/d
Zaan

1. Kreekrijke zeekleipolders
Droogmakerijenlandschap

Zaandam

2. Buitenlanden Oer-IJ, Vlietpolder
3. Wijkermeer & IJ Droogmakerijen
4. Drooggemaakte ‘Veenpolder’
Veenpolderlandschap
5. Veenweidepolders
6. Waterrijke veennatuurpolders
Figuur 4.9 Landschapstypen binnen het zoekgebied

(beeld gebaseerd op ondergrond verkregen van Provincie Noord-Holland, 2018)
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4.2.1

Kreekrijke zeekleipolders

In de kreekrijke zeekleipolders loopt
niets recht. Kavels zijn onregelmatig,
wegen en sloten slingeren door het
landschap. Het landschap is open,
maar doordat er zowel grasland
als akkerbouw plaatsvindt,
is er niet overal vrij zicht.

Figuur 4.10 Principeschets Kreekrijke zeekleipolders

4.2.2

Buitenlanden Oer-IJ & Vlietpolder

De Buitenlanden liggen scherp afgebakend tussen voormalige zeedijken
en dammen. Er doorheen slingert
een oude kreekloop (de Kil). Het
landschap is vrij open en bestaat
hoofdzakelijk uit akkerbouw en recreatiegebied. Er is vrij zicht op het landschap vanaf de verschillende dijken.
Sommige elementen zijn ‘weggestopt’
achter opgaande beplanting (gasverdeelstation en golfbaan) wat daar
een meer gesloten karakter creëert.

Figuur 4.11 Principeschets Buitenlanden Oer-IJ & Vlietpolder

4.2.3

IJ-droogmakerijen
Wijkermeerpolder, IJpolders

Over het algemeen zijn de IJpolders
veelal bebouwd of havengebied. In
het zoekgebied is nog een deel aanwezig van de originele orthogonale
polderstructuur, met een zeer regelmatig patroon met vaste maten van
kavels, sloten en tochten, gelegen
tussen de voormalige kades van de
Buitenlanden en het Noordzeekanaal.
Dit deel van het landschap heeft nog
een hoge mate van openheid.

Figuur 4.12 Principeschets IJ-droogmakerijen
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4.2.4

Droogmakerij Veenpolder

In de droogmakerij Veenpolder loopt
alles recht, maar doordat de grond
venig is heeft de rechte lijn hier een
rafelrandje. De sloten en waterlopen
zijn recht. Het landschap heeft een
zeer open karakter door het ontbreken van (opgaande) beplanting,
te beleven vanaf de hoger gelegen
ringdijk. Een interne wegenstructuur
ontbreekt.
Figuur 4.13 Principeschets Droogmakerij Veenpolder

4.2.5

Veenweidepolders
Assendelver Zuider- en Noorderpolder

De veenweidepolders zijn zeer open.
Er is niet veel wat het uitzicht belemmerd, af en toe een grote boerenschuur. De schaal van het gebied is
groot tot zeer groot en relatief waterrijk en rechtlijnig.

Figuur 4.14 Principeschets Veenweidepolders

4.2.6

Waterrijke veennatuurpolders
Noorderveen, Polder Westzaan

In de moerassige veenweides van het
Noorderveen en de polder Westzaan
is de originele strekkende verkaveling goed te zien, op plekken afgekalfd. Het is een waterrijk, open gebied, met natuurlijk grasland en riet.
Polder Westzaan is sinds 2013 Natura
2000 gebied. Het kent bijzondere
soorten door het brakke karakter van
het water.

Figuur 4.15 Principeschets Waterrijke veennatuurpolders
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4.3 Kwaliteiten en knelpunten
Voor het gehele zoekgebied zijn kwa-

paragraaf worden de kwaliteiten (+)

•

Doorsnijdende infra (4.3.4)

liteiten en knelpunten te benoemen.

en knelpunten (-) toegelicht en ge-

•

Verrommeling en versnippering

Deze kwaliteiten en knelpunten zijn

specificeerd op een aantal kaarten:

geformuleerd aan de hand van bevin-

•

Diversiteit in landschappen (4.3.1)

dingen van veldbezoeken, document-

•

Openheid (4.3.2)

studies en (kaart)analyse. In deze

•

Dorpsstraat (4.3.3)

+

4.3.1 Diversiteit in landschappen

-

Gelaagd landschap maar slecht leesbaar

Gelaagd landschap
•

Verschillende landschapslagen:
Castricumse Rijn, intergetijdegebied, Oer-IJ, Crommenije, Zeedijken
en buitenlanden, ontginningslinten en droogmakerijen, Stelling

•

Niet leesbaar
•

Cultuurhistorisch landschap op
plekken onleesbaar. Waar is het
Oerij? De kreken? De Crommenije?
De Kil? Etc.;

•

Kreken verdwijnen door groot-

van Amsterdam, etc.;

schalige landbouw en het land-

Verschillende landschapstypen:

schapsbeheer dat hierbij hoort;

kreekrijke zeekleipolders, Buiten-

•

landen Oer-IJ, IJ-droogmakerijen,
droogmakerij Veenpolder, veen-

Onleesbaar landschap door stadsrandfuncties;

•

Enkele dijken zijn afgegraven,

weidepolders en waterrijke veen-

waardoor karakteristieke verkave-

natuurpolders.

ling en de scheiding tussen twee
landschapstypen, verdwijnt.

Kil niet herkenbaar als doorgaande structuur

Onleesbaar landschap door stadsrandfuncties (park, golf, sport etc)

Afgegraven dijk (Wijkermeerpolder)

Figuur 4.16 Diversiteit in landschappen - in foto's
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(4.3.5)
•

Stad-land verbindingen (4.3.6)

De hieronder geplaatste kaart duidt
de knelpunten die de kwaliteit (een
gelaagd landschap) aantasten.

Uitgeest

Kreken steeds meer onleesbaar
Kruising met Kil weinig zichtbaar/beleefbaar

Heemskerk

Krommenie

Opgaande beplanting golfbaan

Verdwenen, verzakte dijk

Wormerveer

A9-zone als barriere en lijn los van
het landschap

Doorgaande Kil onleesbaar

Onleesbaar landschap door
stadsrandfuncties(park, golf,
sport, etc.)

Bebouwing en opgaande
beplanting rond recreatiegebied De Buitenlanden

Beverwijk

Zaandijk

Verlegde historische
waterlopen door
ruilverkaveling

Assendelft

Koog a/d
Zaan

Ringdijk Wijkermeerpolder
verdwenen (afgegraven)
karakteristieke
verkaveling verdwijnt

Zaandam

Stortlocatie,
hoogte in het
landschap

Verstoring in het landschap
Kil - onleesbaar
Kil - verlegd
Historische waterlopen verlegd (ruilverkaveling)
Kreken slecht leesbaar

(beeld gebaseerd op ondergrond verkregen van Provincie Noord-Holland, 2018)

Figuur 4.17 Diversiteit in landschappen - in kaart
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4.3.2 Openheid

+

-

Eén van de weinige écht open landschappen in de regio

Grote maat en schaal
•

Kwaliteiten: weidsheid, horizon,
plaatselijk gevoel van rust, polderlandschap;

•

Laatste open groenzone tussen

Verrommeling
•

liteit, zeer gevoelig voor (visuele)
verstoring;

•

Zaanstad en Beverwijk-Heemskerk-Uitgeest;
•

‘Openheid’ is een erg fragiele kwa-

Recente verdichting zorgt voor
verstoring van de openheid;

•

Lawaai van (snel)wegen, vliegtui-

Kantwerk van bebouwing en be-

gen en trein, en visueel ook niet

planting en/of dijken als rand van

‘stil’: o.a. door autobewegingen.

de kamer.

Laatste open groenzone tussen Zaanstad en Beverwijk-Heemskerk-Uitgeest

Openheid is een fragiele kwaliteit

Gevoelig voor (visuele) verstoring (masten, hekken en borden)

Opgaande beplanting
Figuur 4.18 Openheid - in foto's
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Veel (recentere) verdichtingen

De hieronder geplaatste kaart duidt
de knelpunten die de kwaliteit (openheid) aantasten.

bebouwing
Uitgeest

open
A9 snelwegzone

bebouwing Heemskerk

Beplanting Busch en Dam
bebouwing
KrommenieAssendelft

Beplanting golfbaan
Beplanting Gasverdeelstation
Beplanting Groenedijk

Beplanting sportveld Krommenie

bebouwing
Beverwijk

open

Dorpsstraat lint

Beplanting liniedijk

bebouwing Zaandam

Beplanting N246 Noordzeekanaal

Stortlocatie en
park Nauwena

Boerenerf in het open landschap
Vanuit het landschap ervaren open ruimte
Industrie rond Noordzeekanaal
Opgaand groen
(beeld gebaseerd op ondergrond verkregen van Provincie Noord-Holland, 2018)
Figuur 4.19 Openheid - in kaart
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+

4.3.3 Dorpsstraat/Krommeniedijk

-

Langste dorpslint van Nederland, kleinschalig kantwerkje van groen en bebouwing

Langste dorpslint
•	Dorpsstraat als langste dorpslint
van Nederland, doorlopend in
dorpslint Krommeniedijk

•	Op kleine schaal verweving van
beplanting en bebouwing
•	Doorzichten naar het open land-

Verrommeling
•	Weinig ruimte voor ‘logische’ uitbreiding door bepalende vorm van
het lint

•	Door kleinschalige uitbreiding
minder doorzichten naar het open
landschap

schap
•

Historische stolpboerderijen,
kerkjes, monumenten

•	Uitbreidingen beperken zich tot
het lint, waardoor grootschalige
verrommeling uitblijft

Langste dorpslint van Nederland

Verweving groen en bebouwing

Kleinschalig karakter

Dorpslint Krommeniedijk

Doorzichten naar het achterland

Figuur 4.20 Dorpsstraat/Krommeniedijk - in foto's
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De hieronder geplaatste kaart duidt
de ligging van de kwaliteit (het
dorpslint, de Dorpsstraat/Krommeniedijk), en erfgoed gelegen aan dit
lint (stolpboerderijen, rijksmonumenten en kerken).

Uitgeest

Krommenie

Heemskerk

Wormerveer

lint

Beverwijk

do

rps

Zaandijk

Assendelft

Koog a/d
Zaan

Zaandam

Lintdorp
Stolpboerderij
Rijksmonument
Kerk

(beeld gebaseerd op ondergrond verkregen van Provincie Noord-Holland, 2018)

Figuur 4.21 Dorpsstraat/Krommeniedijk - in kaart
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4.3.4 Doorsnijdende infra

-

Niet per sé storend, verticale objecten wel

Simpele structuren
•

N203, spoor, Communicatieweg
zijn op zichzelf niet zeer visueel
storend (horizontaal)

•

De ruimtelijke impact is beperkt

Verticale objecten verstoren
•

caal) zijn verstorende elementen
in het vlakke, open landschap.
Vooral zichtbaar bij de (aansluitin-

(geen drager van ontwikkelingen)
waardoor de noord-zuid oriënta-

Portalen, lichtmasten etc., (verti-

gen op) de A9;
•

tie van het ensemble intact blijft.

Vooral N203 wordt intensief gebruikt, veel filevorming;

•

Infrastructuur nodigt uit tot nieuwe ontwikkelingen in (nog) open
gebied (zoals verzoringsplaatsen
en restaurants)

Simpele structuur van Communicatieweg visueel niet storend

Verticale objecten, langs N203 en spoorlijn, zorgen voor enige verrommeling en lichtvervuiling (lichtmasten)
Figuur 4.22 Doorsnijdende infra - in foto's
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De hieronder geplaatste kaart duidt
de grootste infrastructuur binnen
het zoekgebied.

Uitgeest

Sp

N2

oo

r

03

Krommenie

Heemskerk

m
Co

Wormerveer

m
w

tie

A9

ica

un
eg

Beverwijk

A8

Zaandijk

Assendelft

Koog a/d
Zaan

Horizontale lijn met barrièrewerking,
inclusief storende verticale objecten
Verticale objecten:
hoogspanningsmasten
bovenleiding spoor
Doorkruisende lijn, niet storend

Zaandam

(beeld gebaseerd op ondergrond verkregen van Provincie Noord-Holland, 2018; Nieuwe Gracht, 2015)

Figuur 4.23 Doorsnijdende infra - in kaart
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+

4.3.5 Verrommeling en versnippering

-

Ruimtelijke ontwikkelingen leiden tot versnippering van dit deel van de open ‘groene ring’

Versnippering van het ‘geheel’
•

Ruimtedruk versnippert langzaam
dit deel van open ‘groene ring’;

•

Ruimtedruk en gebrek aan handhaving verrommelt langzaam het
landschap;

•

Stad rukt op, waardoor (voormalig) boerenland verandert in verrommelde stadsrand met bijbehorende stadsrandfuncties;

•

Blokkering van zichtlijnen, zowel
in schootsvelden als in het open
‘veilige’ gebied binnen de Stelling.

Verrommeling rond Fort bij Veldhuis, oa. door verzoringsplaats (geparkeerde vrachtauto’s. horeca en boerderij)

De stad rukt op

Ruimtedruk

Verrommeling
Figuur 4.24 Verrommeling en versnippering - in foto's
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Verrommeling

De hieronder geplaatste kaart duidt
de knelpunten die de kwaliteit (consistentie en leesbaarheid van het
landschap) aantasten. De kaart is ten
dele gebaseerd op een studie van
bureau Nieuwe Gracht (2015).

Uitgeest

Blokkade zichtlijnen

Sportvelden in
stadsrand zorgen voor
een visuele barrière,
vanuit Krommenie, van
de Kilzone

Heemskerk
Krommenie

Lastig leesbare structuren
(dubbele liniedijk)

Wormerveer

Beverwijk

Versnippering door ontwikkelingen

Landschappelijke verstoringen
(grote boerenschuren)

Bedrijvenpark beslaat
een groot deel van de
Wijkermeerpolder

Zaandijk
Assendelft

Landschappelijke verstoringen
(hoogspanningsleiding)

Koog a/d
Zaan

Zaandam

Barrière
Landschappelijke verstoring
Hoogspanningsleiding
Verrommeling in stadsrand
Zichtlijn, bedreigd door versnippering
Dreigende versnippering
Lastig leesbare structuur

(beeld gebaseerd op ondergrond verkregen van Provincie Noord-Holland, 2018; Nieuwe Gracht, 2015)

Figuur 4.25 Verrommeling en versnippering - in kaart
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4.3.6 Stad-land verbindingen

-

Op verschillende plekken zijn toegangen tot het gebied onduidelijk, indirect of slecht te vinden

•

Er zijn al een groot aantal (deels
recreatieve) verbindingen tussen
stad en land aanwezig

•

Potentieel veel bezoekers, of
zelfs ‘ambassadeurs’, voor het

Geen duidelijke toegangen
•

Enkele stad-land verbindingen
zijn onduidelijk, slecht vindbaar
of onaantrekkelijk; verschillende
entrees voor verschillende doel-

Stelling-gebied

groepen
•

Entrees tot de Stelling van Amsterdam niet als zodanig zichtbaar en
beleefbaar;

Sterke en aantrekkelijke stad-land
Opvallende poort in ooit open gebied van de Stelling van Amsterdam

Landschap beleefbaar vooral vanaf de

Landschap beleefbaar vooral vanaf de stads-

stadsrand, stad-land verbinding in slecht

rand, stad-land verbinding in slecht vindbaar of

vindbaar of onduidelijk

onduidelijk

Figuur 4.26 Stad-land verbindingen - in foto's
110 - BoschSlabbers, BunkerQ, KuiperCompagnons, VenhoevenCS

verbindingen ontbreken

De hieronder geplaatste kaart duidt
de knelpunten die de kwaliteit (duidelijke en aantrekkelijke stad-land
verbindingen) aantasten.

Verbinding vanuit Krommenie
langs drukke N203. Noord- Zuid
verbinding wordt onderbroken
door gelijk-vloerse kruising N203
en spoorovergang

Fietspad langs N203, verbinding
gebied in bij Busch en Dam naar
Hogedijk en Langedijk

Verbinding voor landbouw- en
fietsverkeer, talud over A9

Verbinding langs nieuwe
woonwijk, aansluiting op
landbouwweg, richting
Communicatieweg

Fietsbrug vormt fietsverbinding
vanuit Broekpolder

Verbinding langs sportveld
De Omzoom en bijbehorende
parkeerplaats
Fietspad vanaf Dorpsstraat langs Kaaikpad,
route loopt langs sportcomplex ipv direct het
landschap in te gaan

Fietstunnel, naar St. Aagtendijk,
onaantrekkelijk
Verbinding langs historische Communicatieweg
Viaduct over A9, autoverkeer en fietspad gecombineerd, grootschalig en
veel verkeer door op- en afrit A9. Ook
gebruikt door landbouwverkeer.
Tunnel (lokale weg),
verbinding vanuit
Beverwijk langs
bedrijventerrein

Verbinding langs tunnelmond
A9. Fietspad en autoweg langs
Noordzeekanaal

Fietsroute door de polder, langs
sluiproute (autoweg) vanuit Krommenie
richting A8

Verbinding vanuit erftoegangsweg, slecht zichtbaar, met name
gebruikt door landbouwverkeer

Recreatieve verbinding, langs
knooppunt A8 en drukke autoverbinding
Krommenie-Assendelft, viaduct over
Nauernasche vaart

Verbinding langs historische
Genieweg, volkstuintjes en
parkje. Besloten karakter,
daarna vrij uitzicht over de
polder
Fietspad (knooppuntenroute).
Eerst langs klein bedrijventerrein, route loopt verder langs
historische Vlietpolder en
omzoomd met bomenrij.

Stad-landverbinding (maaiveld of viaduct)
Stad-landverbinding (onderlangs A9)
A9, knelpunt
Mogelijke recreatieve route (rondje) door het
gebied

Verbinding eerst langs bedrijventerrein
en kassencomplex. Zicht op de
Bloksloot. Daarna vrij uitzicht over de
polders tussen de boerderijen

(beeld gebaseerd op ondergrond verkregen van Provincie Noord-Holland, 2018; Nieuwe Gracht, 2015)

Figuur 4.27 Stad-land verbindingen- in kaart
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4.4 Aantastingen en wezensvreemde elementen

In de kaart op de volgende pagina worden

Wat opvalt is:

de knelpunten, die eerder zijn gedefinieerd

•

vooral in stadsranden zijn ontwikkelin-

•

in het landschap te vinden. De snelweg

van het landschap in het zoekgebied. Deze

leidt tot versnippering;

zijn zowel aangegeven in de kaart, in kleur

•

•

vooral langs de A9 zijn ontwikkelingen

landschap in vier kenmerkende kwaliteiten

openheid is, behalve bij stadsuitbreidingen, nog goed behouden in het gebied;

gen in het landschap te vinden;

in H4.3.1 tot en met 4.3.6 over elkaar geprojecteerd. Dit zijn de aantastingen op het

•

er zijn vrij grote stukken dijk verdwenen.

relatief kleine ontwikkelingen zorgen al

en in bijschriften, als in de tabel. Dit is een

snel voor verrommeling, bijvoorbeeld

opstap naar de groslijst van maatregelen,

in de stadsrand van Krommenie-Assen-

nodig, of gewenst gezien vanuit het land-

delft;

A9 snelwegzone
golfbaan
knooppunt A8
gasverdeelstation
sportveld Assendelft
bedrijvenpark Wijkermeerpolder
afvalstortlocatie
bebouwing Assendelft (buiten dorpsstraat

9 stadsrandfuncties Krommenie, tot aan Busch en Dam
10 bebouwing Beverwijk (wijk Broekpolder)
11 bedrijventerrein De Trompet
12 bebouwing Assendelft (nieuwe wijk Kreekrijk)
13 bebouwing Heemskerk (wijk De Wadden)
14 N203 & spoorlijn

15
16
17
18
19

bebouwing Krommenie
verdwenen dijk Wijkermeerpolder
recreatiegebied De Buitenlanden
kassen Veenpolder
Aagterpark, voormalige stortplaats, omgevormd tot park

20
21
22
23
24
25

Bazaar, parkeerplaats
grote schuren bij Busch en Dam
kassen Buitenhuizen
grote schuren Assendelverpolders
gekanaliseerde Kil, smal profiel
verdwenen, verzakte dijk bij Busch en Dam

X
X
X
X
X

33 beplanting N245 Noordzeekanaal
34 verdwenen kavelpatroon in Kilzone

X

X

X

X
X

X
X

X
X
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Tabel 4.1 Aantastingen en wezensvreemde elementen van het landschap van het zoekgebied

X

X

X

X

st
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X
X
X
X
X
X

X

oa. De Kaaik, verbinding Kaaik en
Binnendelft

ve
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&

X
X

X

invloed op zichtlijnen en verticale
elementen in het landschap

ve
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]
op

X
X
X
X
X

voormalig sportveld, wordt ingericht X
als woongebied
X

verdwenen kreken
benzinestation Akermaat
parkeren verzorgingsplaats Akermaat
verdwenen kavellijnen

31 restaurant Twaalfmaat, verzorgingsplaats
32 verlegde historische waterlopen

en
h

le
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ar

X
X

26 grote schuren Uitgeester‐ en Heemskerkerbroekpolder
27
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]
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schap.

(B,C,D) N203 & spoorlijn
(A,B, C, D) A9 snelwegzone
(B)grote schuren
Uitgeester- en
Heemskerkerbroekpolder
(C, D) bedrijventerrein
De Trompet
(C) restaurant
Twaalfmaat
(C) benzinestation
Akermaat
(A,B) bebouwing
Heemskerk (wijk De
Wadden)
(A,B) bebouwing Beverwijk
(wijk Broekpolder)

(A)verdwenen
kreken
(A) verdwenen, verzakte
dijk bij Busch en Dam
(B,C) grote schuren bij
Busch en Dam

(A,B) bebouwing
KrommenieAssendelft

(C) parkeren
verzorgingsplaats
(B,C) Aagterpark,
voormalige stortplaats,
omgevormd tot park
(C) Bazaar,
parkeerplaats
(A,C,D) bedrijvenpark
Wijkermeerpolder

(A) verdwenen
kavelpatroon
(kilzone)

(B) bebouwing Assendelft

(A,B,C) golfbaan
(A,B,C) gasverdeelstation
(A) gekanaliseerde
Kil, smal profiel
(A,B, C)
recreatiegebied De
Buitenlanden

(A) verdwenen dijk
Wijkermeerpolder

(A) verdwenen
kavellijnen

(A,B) stadsrandfuncties
Krommenie, tot aan Busch en
Dam
(A,B) bebouwing Assendelft
(nieuwe wijk Kreekrijk)

(B,C,D) knooppunt A8

(A,B,C) sportveld
Assendelft
(B) grote schuren

(A) verlegde
historische
waterlopen

(B,C) kassen
Veenpolder

(A,B) bebouwing Assendelft

(B) beplanting N245
Noordzeekanaal

(B,C) kassen Buitenhuizen
(A,B) stortlocatie

Aantastingen leesbaar landschapstype (A)
Aantastingen openheid (B)
Aantastingen door verrommeling en versnippering (C)
Aantastingen stad-land verbindingen (D)
(beeld gebaseerd op ondergrond verkregen van Provincie Noord-Holland, 2018; Nieuwe Gracht, 2015)
Figuur 4.28 Totaalkaart aantastingen en wezensvreemde elementen in het landschap van het zoekgebied
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4.5 Kansen

Hiervoor is het landschap nader be-

2) KANSEN BUITENLANDEN OER-IJ :

keken, door analyse ingedeeld in een

1. waterloop de Kil versterken: ver-

zestal landschapstypen en zijn voor

breden water (waterberging)

het gehele zoekgebied kwaliteiten en
knelpunten uiteengezet.
Voor het zoekgebied kunnen kansen

2. waterloop de Kil versterken: natuuroevers
3. tracé verdwenen dijken en kades

worden benoemd voor het verster-

weer betekenis geven (Groenedijk,

ken van deze kwaliteiten en het redu-

inlaagdijken Buitenlanden)

ceren van de knelpunten. Dit wordt
in het kaartbeeld hiernaast geïllustreerd en hieronder opgesomd.

4. dijkjes en kades als recreatieve
route
5. herstel historische slotenpatroon
6. natuurcompensatie inzetten om

Kansen voor landschapsplan

Kilzone te vernatten (zone tussen
dijken vernatten en eenduidig

1) KANSEN KREEKRIJKE ZEEKLEIPOLDERS:
1. krekenpatroon versterken: natuurlijke oevers
2. krekenpatroon versterken: verbreden watergang voor waterberging (oa. Nauwe Laan, Wijde Laan,
Slikheining, Overtoomsloot, De
Hemsloot, Vogelmeer, Zevenbergertocht)
3. doortrekken erfontsluitingswegen ten behoeve van recreatief
netwerk
4. dijkjes en kades inzetten als recreatieve route
5. vernatten inundatiezone Stelling

karakter geven)
7. brug aanleggen Communicatieweg thv de Kil

sorstation (voorzijde)

ne kraag van opgaande beplanting (geluidsbescherming)

(bijvoorbeeld kassen)
3. grote openheid behouden
5) KANSEN VEENWEIDEPOLDERS:
1. grote openheid behouden
2. waternetwerk bevaarbaar maken
(kano’s)
3. groenere dorps- en stadsranden
(kantwerk rood-groen)
4. ontwikkeling Omzoom
5. recreatieve maaswijdte verkleinen

nasche Vaart via stadsrand

10. verwijderen golfbaan, of inrichten
met gebiedseigen beplanting
11. ontwikkeling recreatiegebied De
Buitenlanden, passende vormgeving binnen landschapstype
12. beleefbaar maken inundatieka-

6) KANSEN WATERRIJKE VEENNATUURPOLDERS:
1. brakke veenweide natuurfunctie
versterken, uitbreiden naar Noorderveen

naal tussen Ft. aan de St. Aagten-

2. grote openheid behouden

dijk en Ft. bij Veldhuis

3. waternetwerk bevaarbaar maken

13. Verbeterde inrichting (eenduidi-

6. aanvullen beplanting langs A9

9. erfgrenzen aanplanten met groe-

2. verwijderen storende elementen

7. aanleg vaarverbinding Kil-Nauer-

Stelling

route

(kantwerk rood-groen)

9. groene inpassing gascompres-

ving

8. Zuidermaatweg als recreatieve

1. groenere dorps- en stadsranden

6. communicatieweg afwaarderen

ger beeld) zone tussen stad en

De Trompet

‘DE VEENPOLDER’:

8. Kil bevaarbaar maken

tbv extra waterberging en bele-

7. groene inpassing bedrijventerrein

4) KANSEN DROOGMAKERIJ

3) KANSEN IJ-DROOGMAKERIJEN:
1. tracé verdwenen dijken en kades
weer betekenis geven
2. zoveel mogelijk behoud kavel-,
weg- en tochtenstructuur
3. verder ontwikkelen tot recreatiegebied, recreatief transferium bij
fort(en)
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(kano’s)
4. groenere dorps- en stadsranden
(kantwerk rood-groen)

(1.4) dijkjes en kades als
recreatieve route
(1.1) natuurlijke oevers

(1.2) krekenpatroon versterken

(1.6) aanvullen
beplanting langs A9

(1.3) doortrekken
erfontsluitingswegen

(1.7) groene
inpassing De Trompet

(1.5) vernatten
polder
(1.9) erfgrenzen aanplanten

(1.8) Zuidermaatweg als
recreatieve route
(2.10) verwijderen golfbaan

(2.3) tracé verdwenen
dijk betekenis geven
(2.7) brug
aanleggen
(5.3) groenere
dorps- en
stadsranden

(2.5) herstel historische slotenpatroon
(2.12) beleefbaar maken inundatiekanaal tussen
Ft. aan de St. Aagtendijk en Ft. bij Veldhuis
(2.1) verbreden De Kil
(2.13) verbeterde inrichting
(2.9) groene inpassing
zone tussen stad en Stelling
gasverdeelstation

(5.6) Communicatieweg
afwaarderen

(2.8) Kil bevaarbaar maken

(5.4) ontwikkeling Omzoom
(5.7) aanleg vaarverbinding
Kil-Nauernasche Vaart

(2.6) natuurcompensatie De Kil

(2.11) ontwikkeling
recreatiegebied De
Buitenlanden

(6. 3) waternetwerk
bevaarbaar maken

(5.2) waternetwerk
bevaarbaar maken
(3.1) tracé
verdwenen dijk
betekenis geven
(5.5) recreatieve
maaswijdte
verkleinen

(3.3) verder ontwikkelen
tot recreatiegebied/
haven
(3.2) behoud
kavel-, weg- en
tochtenstructuur

(4.1)
groenere
dorps- en
stadsranden

(6.1) natuurfunctie
uitbreiden naar
Noorderveen

(4.2) verwijderen kassen
(4.3) Grote openheid
behouden
(6.4) groenere
dorps- en
stadsranden

(5.1) grote openheid behouden

UNESCO gebied
invloedsgebied tracé A8-A9
(beeld gebaseerd op ondergrond verkregen van Provincie Noord-Holland, 2018)

Figuur 4.29 Kansen voor het versterken van kwaliteiten en reduceren van knelpunten in het landschap
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4.6 Conclusies

Het landschap in het onderzochte ge-

maakt rust plaats voor verkeers- en

bied kent een rijke ontstaansgeschie-

vliegtuig- en treinlawaai.

denis en is permanent in ontwikkeling. Van een natuurlijk historisch

Herstel en versterking van het land-

moeras- en veengebied veranderde

schap, dat sterk verweven is met de

het gaandeweg in een door de mens

ligging en het oorspronkelijke func-

gevormd cultuurlandschap. Hierdoor

tioneren van de Stelling van Amster-

is een gelaagd landschap ontstaan,

dam, zal zich in de toekomst vooral

met op korte afstand van elkaar

richten op het verbeteren van de

kreekruggen, veenpolders, natte na-

leesbaarheid van het landschap en

tuurgebieden en droogmakerijen. Het

de Stelling van Amsterdam, de open-

is een landschap met een inmiddels

heid en de rust in het gebied.

zeldzaam open karakter. Het vormt
op veel plekken nog een groene en
relatief stille ring rond Amsterdam.
Typische structuren als lintdorpen en
water-, linie- en zeedijken vormen de
grenzen van dit open gebied.
De komst van bovenlokale infrastructuur als spoor en later autowegen
had een sterke invloed op de verstedelijking. Die zorgde, vooral sinds
de jaren ’60 van de vorige eeuw, op
haar beurt voor veranderingen in het
landgebruik. Stedelijke functies en
recreatie werden en worden in de
stadsrandzones geplaatst. Modernisering van de landbouw zorgde voor
schaalvergroting en verschraling
van het veen- en moerasgebied en
het historische cultuurlandschap.
Ook krijgt het agrarische landschap
steeds meer een recreatieve nevenfunctie.
Het landschappelijke karakter verandert door deze ontwikkelingen: de
diversiteit aan landschappen is nog
moeilijker te herkennen omdat dijkjes, sloten en kreken door grootschalige landbouw, stadsrandfuncties en
verzakking verdwijnen. Openheid is
gevoelig voor verstoring en verrommeling. Op verschillende plekken
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	5. 	Analyse
beleidsopgaven
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Afbeelding 5.1 - Opgaven zoekgebied

erfgoed
klimaatverandering:
water & bodem

mobiliteit en
infrastructuur

recreatie en
toerisme

Stelling VAN AMSTERDAM
Zoekgebied A8/A9

energietransitie

natuur en
biodiversiteit

verstedelijking

landbouw en voedselproductie
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5.1 Inleiding

De Stelling van Amsterdam bevindt zich

De analyse sluit af met twee over-

in de hoogstedelijke omgeving van

zichtskaarten. De eerste geeft de

de MRA. Vooral in het zoekgebied is de

belangrijkste opgaven en landschap-

ruimtelijke dynamiek groot. Het zoekge-

pelijke ruimteclaims die spelen in het

bied heeft te maken met verschillende

zoekgebied weer. De tweede geeft de

opgaven, zoals verstedelijking, klimaat-

kansen weer, gebaseerd op bestaan-

verandering, bodemdaling, en de afna-

de plannen en het coalitieakkoord

me van weidevogels en biodiversiteit.

2019 van de Provincie.

Elke opgave leidt tot veranderingen in
de fysieke ruimte rond de Stelling. Te-

In de bijlage is per opgave een uitge-

gelijkertijd is er ruimte nodig om be-

breid overzicht van de trends en ont-

leidsdoelstellingen, bijvoorbeeld op het

wikkelingen, het beleid van de Provin-

gebied van energietransitie, natuur en

cie, en de gemeenten opgenomen.

recreatie, te realiseren. Voor deze opgaven bestaat beleid op nationaal, pro-

Koppeling tussen de opgaven

vinciaal en gemeentelijk niveau. Deze

Sommige opgaven zijn sterk met

onderzoeken wij in dit hoofdstuk.

elkaar verbonden omdat ontwikkelingen direct invloed op elkaar hebben

Negen opgaven

of het ruimtebeslag elkaar overlapt.

Beleidsthema’s spelen in meer of min-

Door opgaven en kansen integraal te

dere mate een rol in het zoekgebied.

benaderen en ruimtelijk meervoudig

Het betreft erfgoed, klimaatverande-

aan elkaar te koppelen, kan waar mo-

ring (bodem en water), energietransitie,

gelijk meerwaarde voor het gebied

natuur en biodiversiteit, landbouw en

als geheel worden bereikt.

voedselproductie, verstedelijking, recreatie en toerisme, mobiliteit en infra-

Door in dit hoofdstuk te analyseren

structuur.

welke zaken voor verschillende partijen in het gebied van belang zijn en

Per opgave is aangegeven wat de

hoe deze op elkaar inwerken, kan be-

ontwikkelingen uit bestaand beleid en

paald worden welke maatregelen in

plannen zijn binnen het zoekgebied, op

de volgende fase van dit onderzoek

welke manier deze ontwikkelingen de

overwogen kunnen worden om het

Stelling van Amsterdam en het omlig-

behoud en herstel van de OUV en het

gende landschap beïnvloeden en welke

landschap te bewerkstelligen.

maatregelen en kansen denkbaar zijn.
De maatregelen en kansen kunnen specifiek op het thema zijn gericht, maar
ook in relatie staan tot de overige opgaven. Zodoende ontstaan koppelkansen: bijvoorbeeld nieuwe wandelroutes
langs de Stelling van Amsterdam. Per
opgave is het bijbehorende ruimtebeslag in beeld gebracht en aangegeven.
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5.2 Erfgoed

Wat speelt er in het zoekgebied?

functie te geven. (Bron: Manage-

De historische ontwikkeling van het

mentplan Werelderfgoed De Stelling

beleid voor erfgoed is beschreven in

van Amsterdam).

H3. De beleidsopgave ‘erfgoed’ vormt
een belangrijke aanleiding voor de
analyse van het landschapsplan.
Wat is relevant voor de Stelling en
waarom?
De ambitie in het zoekgebied is het
koesteren en versterken van structuurlijnen en landschappen, die uniek
of ‘outstanding’ zijn. Dit geldt niet alleen voor de Stelling van Amsterdam
maar ook voor unieke polderpatronen
en lijnen als drager van de identiteit
van het buitengebied (bron: Kwaliteitsbeleid en nieuwe MRA-agenda). Daarnaast is er ook de ambitie vanuit de
Provincie om een nieuwe ‘betekenisvolle laag’ aan het landschap en het
erfgoed toe te voegen, waardoor het
een meerwaardige functie krijgt. Dit
kan worden bereikt door opgaven als
waterberging, verduurzaming en (be)
leefbaarheid en recreatie te koppelen aan de cultuurhistorie.
Welke maatregelen en kansen zijn er?
•

Samenhang en herkenbaarheid
van de Stelling van Amsterdam
binnen het zoekgebied vergroten
door in te zetten op een eenduidige inrichting van het nog aanwezige inundatiegebied, het versterken van de liniedijk als continue
(toegankelijke) lijn en het openhouden van de binnenzijde van de
Stellingzone.

•

Meerwaarde creëren voor de
Stelling kan door het erfgoed te
koppelen aan maatschappelijke
opgaven zoals de wateropgave,
verduurzaming en door de forten
een onderscheidende recreatieve
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Afbeelding 5.3 - Ruimteclaims en opgaven - erfgoed
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5.3 Klimaatverandering (water)

Wat speelt er in het zoekgebied?

vullen bij het bergen van water en de

Het vergroten van het waterbergend

waterveiligheid in stad en land. (Bron:

vermogen in het regionale watersys-

gemeentelijk onderzoek KuiperCom-

teem en het inzetten van het land-

pagnons).

schap tegen hittestress in het stedelijk gebied is een urgente opgave. Er

Welke maatregelen en kansen zijn er?

zal daarom meer ruimte voor groen

•

Het watermanagementsysteem

en water gecreëerd moeten worden

van de Stelling zou ingezet kun-

in de leefomgeving. Met name bij

nen worden bij het creëren van

Heemskerk, Uitgeest en Beverwijk is

een klimaatadaptieve leefomge-

het creëren van waterbergend ver-

ving. Hiermee zou de zichtbaar-

mogen een belangrijke opgave door

heid en ‘leesbaarheid’ van de

het hoogteverschil (Bron: gemeentelijk

Stelling kunnen worden vergroot.

onderzoek KuiperCompagnons). Tot

Tijdelijke waterberging maakt het

slot is het verbeteren en handhaven

mogelijk de werking van de inun-

van de waterkwaliteit een specifiek

datievelden als onderdeel van de

aandachtspunt. (Bron: Kwaliteitsbeeld

OUV van de Stelling weer zichtbaar

Noord-Holland 2050)

en beleefbaar te maken. (Bron:
Managementplan Werelderfgoed De

Wat is relevant voor de Stelling en

Stelling van Amsterdam).

waarom?
In het zoekgebied kunnen de klimaatveranderingen op verschillende
plekken tegen worden gegaan, door
seizoenswaterberging, peilverhoging
en flexibel peil. Het waterbeheer is
van invloed op de Stelling, landbouw,
recreatie en natuur.
Gemeenten geven aan dat de inundatievlaktes van de Stelling en de
kreken- en watergangenstructuren
in het landschap een rol kunnen ver-
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Afbeelding 5.4 - Ruimteclaime sen opgaven - klimaatverandering en water
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5.4 Klimaatverandering (bodem)

Wat speelt er precies in het zoekge-

Welke maatregelen en kansen zijn er?

bied?

•

De Provincie wil dijkversterking

Een groot deel van het zoekgebied

koppelen aan het instandhouden

bestaat uit wegzakkende veengron-

van de linie.

den. Deze bodemdaling leidt tot

•

De Provincie beoogt vernatting

moeilijkheden bij waterbeheer. De

van veenweidegebied te com-

veenoxidatie is een belangrijke bron

bineren met natuur en nieuwe

van CO2-uitstoot, en tegelijkertijd

(vee-)teelt.

een proces dat zichzelf versnelt: de

•

De uitstoot van industrie en trans-

opwarming van het klimaat warmt

port kan het landschap compen-

ook de bodem op, waardoor deze nog

seren met bijvoorbeeld veenrege-

meer broeikasgassen uitstoot.

neratie, nieuwe bossen, etc.
•

Door het veen te vernatten en het

Wat is relevant voor de Stelling en

peil niet meer automatisch mee

waarom?

te laten zakken gaan we verdere

Bodemdaling wordt door zowel de

veenbodemdaling tegen. Van “peil

MRA, de Provincie als gemeenten

volgt functie naar functie volgt

aangekaart als een urgente opga-

peil”. (Ruimtelijke opgaven uitgelicht

ve. Ook de Stelling van Amsterdam is

voor de MRA gebiedsateliers).

gelegen op de veen en -kleigronden,
waardoor liniedijken langzaam wegzakken. De doelstelling van Provincie
en Waterschappen is: maatregelen
treffen tegen bodemdaling en de
CO2-uitstoot verminderen.
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Afbeelding 5.5 - Ruimteclaims en opgaven - klimaatverandering en bodem
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5.5 Energietransitie

Wat speelt er in het zoekgebied?

A9 en verder de openheid van het

Nederland staat voor een belangrijke

landschap willen bewaren. Tevens

transitie, van fossiele naar hernieuw-

worden windturbines en zonnepane-

bare energie. Hernieuwbare energie

len voorzien in de schootsvelden en

vraagt om veel ruimte. Bovendien

het inundatiegebied van de Stelling

zullen oude en nieuwe energiesyste-

van Amsterdam. Deze ontwikkelingen

men tijdens die transitie naast elkaar

liggen niet in lijn met de OUV.

moeten bestaan, wat extra ruimte
vraagt.

Wat is relevant voor de Stelling en
waarom?

Gezien het ruimtebeslag van de ener-

Voor de Stelling van Amsterdam is de

giestransitie is een combinatie met

energietransitie een minder relevan-

andere ruimtelijke ontwikkelingen

te opgave, omdat het erfgoed zelf

(meervoudig ruimtegebruik, NOVI)

beschermd is tegen plaatsing van

nodig. Uitgangspunt hierbij is dat het

zonnepanelen of turbines. Voor de

DNA van het landschap zoveel moge-

forten zijn er wel plannen om deze

lijk gekoesterd dient te worden.

te verduurzamen (Bron: gemeentelijk
onderzoek KuiperCompagnons).

De ambitie van de MRA is om een
voorbeeldregio in de energietransitie

Welke maatregelen en kansen zijn er?

te zijn en zoveel mogelijk zelfvoor-

•

Het adviesrapport “Energie en

zienend te worden. “Dat betekent

Cultureel Erfgoed” uit december

dat we plekken zoeken voor zonne-

2018 geeft verschillende moge-

panelen, windturbines, biomassa en

lijkheden voor het inpassen van

alternatieven moeten realiseren voor

duurzame energie.

verwarming via gas - en dit alles te

•

De verduurzaming van de forten

combineren met landschapsverster-

aan de hand van een groene me-

king.“ (Ruimtelijke opgaven uitgelicht

nukaart met meer dan 50 opties:

voor de MRA gebiedsateliers).

(Bron: www.degroenemenukaart.nl).

Ook de gemeenten in het zoekgebied
geven aan in de toekomst energieneutraal te willen zijn. Het blijkt niet
mogelijk te zijn om de energieopgave
binnen de individuele gemeentegrenzen op te lossen; er wordt daarom buiten deze grenzen gezocht.
Zo heeft de gemeente Heemskerk
plannen om langs de A9 veertien
windturbines te plaatsen, mogelijk
in combinatie met zonnepanelen op
de gemeentegronden van Beverwijk.
Dit komt niet overeen met het beleid
van Beverwijk, die een transformatorstation willen plaatsen langs de
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Afbeelding 5.6 - Ruimteclaims en opgaven - energietransitie

Tussenrapportage - Analyse landschapsplan Stelling van Amsterdam / A8-A9 - 129

5.6 Natuur en biodiversiteit

Wat speelt er in het zoekgebied?

•

Het verhogen van de biodiversi-

De Stelling bestaat op dit moment

teit door het compleet maken van

voornamelijk uit agrarisch landschap.

het natuurnetwerk. Kansen liggen

De natuurwaarden staan onder druk

daarom bij het versterken van het

door verstedelijking, menselijk ge-

huidige aanwezige NNN (waarbij

bruik, schaalvergroting van de land-

verbindende schakels niet perse

bouw en klimaatverandering. (Bron:

over een NNN status hoeven te

Kwaliteitsbeeld Noord-Holland 2050).

beschikken) (bron: Kwaliteitsbeleid
en nieuwe MRA-agenda).

Het Nederlands Natuurnetwerk (NNN)

•

Het ontwikkelen van infranatuur

moet daarom worden versterkt. Op

biedt volgens de Provincie kan-

dit moment zijn de natuurgebieden

sen. Belangrijk hierbij is om de na-

in het zoekgebied (met name ten

tuurdoelen te halen ondanks druk

oosten van de Nauernasche Vaart)

van recreatie en ander gebruik.

versnipperd.

(Ruimtelijke opgaven uitgelicht voor
de MRA gebiedsateliers).

Ook zijn grote delen van het zoek-

•

Natuurbeheer biedt mogelijkhe-

gebied aangewezen als Weidevo-

den voor landbouw en recreatie

gelgebied. De aanwezigheid van

en kan bijdragen aan klimaat-

weidevogels is een van de unieke

adaptatie.

karakteristieken van het gebied. De

•

De Provincie stimuleert natuurin-

weidevogelgebieden in het zoekge-

clusieve landbouw door middel

bied zijn van goede kwaliteit (hoge

van pilots Groen Kapitaal. (INTENS

soortenrijkdom) en dienen in stand

de toekomst van het MRA land-

gehouden te worden (bron: Kwaliteits-

schap).

beleid en nieuwe MRA-agenda en Coalitieakkoord Noord-Holland 2019-2023).
Wat is relevant voor de Stelling en
waarom?
De Stelling van Amsterdam vormt een
ecologische verbinding en beschikt
over een aantal fortbiotopen met een
eigen biodiversiteit. Daarnaast loopt
de Stelling door een aantal weidevogelleefgebieden in het zoekgebied en
vormen de Noorder-IJ en de Zeedijk
een belangrijke ecologische verbinding tussen waardevolle natuurgebieden. Het beleidsthema natuur en
biodiversiteit is daarmee een relevant thema voor de Stelling.
Welke maatregelen en kansen zijn er?
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Afbeelding 5.7 - Ruimteclaims en opgaven - natuur en biodiversiteit
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5.7 Landbouw en voedselproductie

Wat speelt er in het zoekgebied?

rondom Amsterdam aangelegd om

De toekomst van het landelijk gebied

in geval van nood de bevolking van

staat onder druk. Het karakter van de

voedsel te voorzien. Dit werd gedaan

landbouw moet volgens het beleid

door landbouwgronden binnen dit

van de Provincie veranderen naar een

Nationaal Reduit voor voedselproduc-

circulair en natuurinclusief systeem

tie te benutten.

met multifunctioneel en duurzaam
landgebruik (zelfvoorzienende kring-

Deze opgave is minder van toepas-

looplandbouw). (Bron: Kwaliteitsbeeld

sing op de Stelling van Amsterdam en

Noord-Holland 2050). Bodemherstel,

speelt meer voor de gebieden erom-

zuinig gebruik van grondstoffen, ver-

heen.

minderde belasting van klimaat, milieu en natuur en een goed verdienmo-

Welke maatregelen en kansen zijn er?

del voor de boer als beheerder van

•

het landschap staan hierbij voorop.

Zoeken naar een manier waarop er meer eten uit de streek
gehaald kan worden (kringloop-

Het landschap in het zoekgebied is

landbouw). (Ruimtelijke opgaven

grotendeels een cultuurlandschap

uitgelicht voor de MRA gebied-

bestaande uit grasland, dat eeuwen-

sateliers). Stadstuinlandbouw

lang door boeren is ontwikkeld en

kan hierbij een rol spelen en de

beheerd. Boeren willen het landschap

relatie tussen stad en landschap

beheren en versterken, maar hebben

verbeteren (bron: Kwaliteitsbeleid

hier in veel gevallen financiële onder-

en nieuwe MRA-agenda). De Stelling

steuning en compensatie voor nodig.

kan worden gebruikt om dit beleefbaar te maken.

Voor de ontwikkeling van een toe-

•

Bij alle ontwikkelingen wordt ge-

komstbestendig agribusiness-land-

streefd naar het vergroten van de

schap stuurt de Provincie op

biodiversiteit (zie 6.6).

heroriëntatie van akkerbouw en

•

De Provincie stimuleert innovatie-

melkveehouderijen: onder andere

ve veeteelt door middel van pilots

door de capaciteit van de lokale

Groen Kapitaal. (INTENS de toekomst

bodem te benutten, het sluiten van

van het MRA landschap).

kringlopen, de introductie van nieuwe teelten en door schaalvergroting,
-verkleining en verbreding van de
landbouw (INTENS de toekomst van het
MRA landschap).
Wat is relevant voor de Stelling en
waarom?
De circulaire voedselproductie speelt
vanuit historisch perspectief ook een
rol voor de Stelling van Amsterdam.
De Stelling is als een grote cirkel
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Afbeelding 5.8 - Ruimteclaims en opgaven - landbouw en voedselproductie
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5.8 Verstedelijking

Wat speelt er in het zoekgebied?

Wat is relevant voor de Stelling en

In het zoekgebied is de stedelijke

waarom?

druk vanuit de stad op het landschap

De verstedelijkingsopgave is minder

groot en de contouren van Schiphol

relevant voor de Stelling van Amster-

medebepalend voor de begrenzing

dam. Wel kunnen stadsuitbreidingen

van de verstedelijking. De Provin-

en uitplaatsing van voorzieningen

cie Noord-Holland is bezig met een

een bedreiging zijn voor kwaliteit,

knooppuntenstrategie. Daarbij is het

beleving en zichtbaarheid van de

doel om minimaal 50% van de nieuwe

Stelling en het landschap.

woningen binnen het invloedsgebied
van de OV-knooppunten te bouwen.

Welke maatregelen en kansen zijn er?

De verstedelijking moet vooral in het

•

De belangrijkste opgave is om

bestaand bebouwd gebied plaatsvin-

het huidige beleid, waarbij wordt

den met nadruk op het verbeteren

ingezet op binnenstedelijke wo-

van de leefbaarheid. Toch worden

ningontwikkeling, door te voeren

er door de gemeenten ook enkele

en de verstedelijking binnen de

uitbreidingslocaties aangewezen,

Stelling van Amsterdam te beper-

met name bij Krommenie-Assendelft.

ken.

De overgangen tussen stad en land

•

Er gaat specifieke aandacht uit

kunnen daardoor onder druk komen

naar de inpassing van de stads-

te staan.

en dorpsranden (bron: Kwaliteitsbeleid en nieuwe MRA-agenda).

Daarnaast worden er door de MRA en
gemeenten binnenstedelijke gebieden aangewezen die in aanmerking
komen voor transformatie, bijvoorbeeld bedrijventerreinen. Dit neemt
het risico met zich mee dat deze
terreinen uitgeplaatst worden in het
landelijk gebied. (INTENS de toekomst
van het MRA landschap).
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5.9 Recreatie en toerisme

Wat speelt er in het zoekgebied?

telijke opgaven uitgelicht voor de MRA

De toeristische druk in Amsterdam

gebiedsateliers).

wordt groter. De MRA heeft de strategie om die drukte zoveel mogelijk te

Wat is relevant voor de Stelling en

spreiden in de regio door in te zetten

waarom?

op “Buitenpoorten” als startpunt voor

De Stelling van Amsterdam vormt

recreatie (INTENS de toekomst van het

een belangrijke recreatieve schakel

MRA landschap). Ook de recreatieve

binnen de MRA en de Provincie. Dit

behoefte van de eigen bevolking van

beleidsthema is relevant in het zoek-

de MRA stijgt. De Provincie streeft

gebied en heeft direct betrekking op

naar een divers netwerk van kleine

de Stelling van Amsterdam.

en grote bestemmingen en rustige
en dynamische ervaringen. Zowel om

Welke maatregelen en kansen zijn er?

de kwaliteit van de leefomgeving te

•

Het uitbouwen van het recreatieve

versterken, als om de (Amsterdamse)

routenetwerk (varen, fietsen, wan-

toeristische druk beter over de regio

delen, struinen, etc.) en het be-

te verspreiden. (Bron: Kwaliteitsbeeld

leefbaar maken van het landschap

Noord-Holland 2050).

vanuit de Buitenpoorten en het
stedelijk gebied verdient - volgens

De Stelling van Amsterdam vormt een

MRA en Provincie - aandacht. Aan

landschappelijke, recreatieve ring

het netwerk kunnen recreatieve

om de hoofdstad. De Provincie heeft

voorzieningen gekoppeld worden

de ambitie om ieder fort in het zoek-

(bron: Kwaliteitsbeleid en nieuwe

gebied een eigen onderscheidende

MRA-agenda).

functie te geven. De liniedijk wordt

•

De ligging van de Stelling van Am-

een op zichzelf staande doorgaande

sterdam dicht tegen stedelijke

wandel- en fietsroute (reeds in ont-

gebieden aan, biedt kansen voor

wikkeling). (Bron: Managementplan

ondernemers in de toeristische en

Werelderfgoed De Stelling van Amster-

recreatieve sector en tevens voor

dam).

verbreding van landbouwbedrijven
(met recreatieve en beheerfunc-

In het zoekgebied zijn relatief weinig recreatieve functies aanwezig

ties).
•

Kans om inhoud te geven aan de

met uitzondering van de golfbaan.

beleving van de Stelling en het

Vooral in de randen bevinden zich

landschap voor bezoekers en de

evenementenlocaties en toeristische

kwaliteit van beide daartoe te

trekpleisters zoals de Bazaar, Zaanse

verbeteren. Hiervoor zijn investe-

Schans, Spaarnwoude, het Uitgeester-

ringen nodig.

meer.
De ambitie voor het zoekgebied is
om de toegankelijkheid van het landschap vanuit het stedelijk gebied te
optimaliseren, door goede stad-land
verbindingen te ontwikkelen. (Ruim136 - BoschSlabbers, BunkerQ, KuiperCompagnons, VenhoevenCS
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5.10 Mobiliteit en infrastructuur

Wat speelt er precies in het zoekge-

Wat is relevant voor de Stelling en

bied?

waarom?

De bereikbaarheid van de regio staat

De bereikbaarheidsopgave is van

onder druk, de verwachte groei van

belang vanwege de verbinding A8-A9,

inwoners en economie levert ver-

de wens om het gebied ook met het

schillende knelpunten op. In Uitgeest

oog op recreatie beter te ontsluiten

wordt veel geluidshinder ervaren

en vaarnetwerken te ontwikkelen, en

door de wegen en het spoor. Ook de

de plannen voor snelfietsnetwerken.

geluidshinder van Schiphol is een

Ook zijn huidige en nieuwe infrastruc-

aandachtspunt. Het toenemende

tuurlijnen bepalend voor de beleving

gebruik van de (elektrische) fiets

van de Stelling en het omliggende

voor woon-werkverkeer vraagt om

landschap in het zoekgebied.

een snelfietsnetwerk in de MRA. In het
gebied wordt gewerkt aan de OV-be-

Welke maatregelen en kansen zijn er?

reikbaarheid door het nationale Pro-

•

Bij de aanleg van de nieuwe weg-

gramma Hoogfrequent Spoorvervoer

verbinding A8-A9, is een belangrij-

(PHS) en het programma OV-knoop-

ke voorwaarde, dat de OUV van het

punten van de Provincie.

werelderfgoed behouden blijft,

(INTENS de toekomst van het MRA land-

hersteld en versterkt wordt.

schap).

•

Daarnaast is ook de opgave voor
het zoekgebied om de inpassing

De verbetering van de bereikbaarheid

van de weg zo goed mogelijk te

van de kleinere gemeenten onderling,

integreren in het landschap; in-

van de gemeenten en de grote ste-

frastructuur projecten dienen bij

den (Amsterdam) zijn belangrijke op-

te dragen aan landschappelijke

gaven. Mede vanwege het klimaat is

kwaliteit. (Ruimtelijke opgaven uit-

het ontwikkelen van het OV belangrijk

gelicht voor de MRA gebiedsateliers

in de beleidsplannen. Dat geldt ook

en doel van het verdere onderzoek

voor samenhangend en hoogwaardig

na deze analysefase).

fietsroutenetwerk, waarop fietsers
vlot tussen de stedelijke kernen,
vanuit OV-knooppunten en vanuit het
stedelijke gebied de natuur in kunnen
fietsen. De leefbaarheid in Krommenie en Assendelft is een aandachtspunt waar de Provincie onderzoek
naar laat doen.
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5.11 Huidige situatie, beleid en geplande ontwikkelingen
Als wij de huidige situatie, bestaand beleid en plannen van de verschillende overheden op één kaart samenbrengen, treden er binnen het zoekgebied meerdere
en soms overlappende ruimteclaims op voor de Stelling van Amsterdam en het
omliggende landschap.
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5.12 Kansenkaart op basis van beleid en coalitieakkoord
De besproken beleidsthema’s bevatten mogelijkheden voor herstel van en toevoegen van kwaliteit aan de Stelling
van Amsterdam en het landschap. In de kaart hebben we dit, als eerste schets, in beeld gebracht.
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Kansen voor de Stelling van Amster-

4. Het koesteren en versterken van

waarde worden toegevoegd

dam

structuurlijnen met eeuwigheids-

(meerwaarde als uitloopgebied

1. Structuren en lijnen van de Stel-

waarde, zoals de Liniedijk en de Kil,

voor de gemeenten in het ge-

ling in het landschap weer zicht-

koppelen aan het versterken van

bied).

baar maken: werelderfgoed lees-

de ecologische structuur (verbin-

baar en beleefbaar maken.

dingszones zoals watergangen,

van het stedelijk gebied creëren,

dijken en oevers) en de recreatie-

als startpunt voor ontdekking

Stelling ook in het stedelijk gebied

ve structuur (verbindingen zoals

van stelling en landschap en als

weer zichtbaar maken: de verwe-

fiets-, wandel- en vaarroutes).

verbinding tussen stad en land.

venheid van stad en land beleef-

5. Het opzetten van het waterpeil in

2. De structuren en lijnen van de

6. Buitenpoorten in of aan de rand

Netwerken van recreatieve routes

baar maken. Zo kunnen de verbo-

(een deel van) het oorspronkelijke

vanaf de buitenpoorten ontwikke-

den kringen of verdwenen lijnen

inundatielandschap: zo maak je

len, bijvoorbeeld door de hoofd-

en verbindingen weer zichtbaar

het watermanagementsysteem

verdedigingslijn als continue

worden gemaakt in bijvoorbeeld

(OUV) zichtbaar, kun je CO2 vast-

structuur met doorgaande recre-

het straatbeeld of een nieuwe
route vormen naar het landschap.
3. Verdwenen structuren zoals dij-

houden n het landschap, cultuur-

atieve route te ontwikkelen.

landschap en openheid behouden

7. De historische functie van voed-

voor de lange termijn en ruimte

selproductie van de Stelling weer

ken, watergangen en landschaps-

bieden voor piekberging. Deze

zichtbaar maken (Nationaal Red-

patronen in ere herstellen om de

waterberging kan met name

uit), zodat ook recreanten het

historie van het landschap weer

worden ingezet ten behoeve van

agrarisch gebruik en verschillen-

zichtbaar te maken. Koppelen

nabijgelegen steden, die vanwege

de landschapstyperingen kunnen

met de opgaven in het gebied,

extremere neerslag door klimaat-

beleven.

zoals het creëren van ruimte voor

verandering op zoek zijn naar

waterberging, het vergroten van

piekbergingslocaties. Ook in het

biodiversiteit en het versterken

inundatiegebied de biodiversiteit

recreatieve waarden.

worden vergroot en recreatieve
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5.13 Conclusies

Mobiliteit en infrastructuur, is

wandel- en vaarroutes en open-

ma’s die op MRA-, provinciaal en ge-

gelet het onderzoek naar de ver-

stelling en herbestemming van

meentelijk niveau spelen, hebben

binding A8-A9 en de kwestie van

de forten. Er zijn beleidsambities

we negen beleidsthema’s uitgelicht:

de leefbaarheid in Krommenie en

om de kwaliteit en beleving van

erfgoed, klimaatverandering (bodem

Assendelft, ook direct relevant

de Stelling en het landschap voor

en water), energietransitie, natuur en

voor de Stelling. Voorwaarde is

bezoekers te verbeteren.

biodiversiteit, landbouw en voedsel-

dat de OUV van het werelderfgoed

productie, verstedelijking, recreatie

behouden blijft, en hersteld en

Naast relevantie en koppelkansen,

en toerisme, mobiliteit en infrastruc-

versterkt wordt. Ook de plannen

concluderen wij ook dat als wij het

tuur. Alle maatschappelijke opgaven

voor recreatieve verbindingen en

bestaande beleid en de bestaande

die zijn gedefinieerd op de verschil-

langzaamverkeernetwerken zijn

plannen van de verschillende over-

lende beleidsniveaus vragen ruimte,

relevant

heden op één kaart samenbrengen,

De Stelling heeft beperkte na-

er binnen het zoekgebied meerdere

cluderen wel dat de mate waarin zij

tuurwaarden, maar kent wel eigen

en soms overlappende ruimteclaims

spelen, verschillend is.

biotopen die bijdragen aan de

rondom de Stelling zijn. Bijvoorbeeld:

biodiversiteit. De Stelling biedt

de wens voor het inpassen van wind-

De opgaven die het meest relevant

kansen om die biodiversiteit te

turbines vraagt ruimte, mogelijk ook

zijn voor de Stelling (en in sommige

versterken. Voor het omringende

in of aan de randen van het zoekge-

gevallen voor het strategisch land-

landschap zien wij koppelkansen

bied. De openheid van het landschap

schap van de Stelling of het omrin-

met het beleid gericht op verster-

en specifiek van schootsvelden komt

gende landschap) in het zoekgebied

king van het Nederlands Natuur-

hiermee in het geding.

zijn:

netwerk (NNN).

In dit onderzoek naar beleidsthe-

en spelen in het zoekgebied. Wij con-

•

•

Hoewel de Stelling zelf juridisch•

Klimaatverandering komt in het

planologisch beschermd wordt te-

qualitate qua van belang. Het

zoekgebied tot uiting in bodem-

gen nieuwe ontwikkelingen, kan de

werelderfgoed is op nationaal

daling en de waterhuishouding.

implementatie van beleidsopgaven

niveau beschermd, met doorwer-

Bodemdaling schaadt elementen

rondom het Unesco-gebied wel de

king op regionaal, provinciaal en

van de Stelling (wegzakkende

beleving van de Stelling en het om-

gemeentelijk schaalniveau. Pro-

cultuurhistorische lijnen zoals de

ringende landschap in de weg zitten.

vincie en gemeenten kijken op

liniedijken). Om het veenweidege-

Ook vanuit dit oogpunt is het oppak-

welke manier een nieuwe ‘beteke-

bied te behouden zijn er mogelijk-

ken van de genoemde beleidsthema’s

nisvolle laag’ aan het landschap

heden voor vernatting. Waterber-

en koppelkansen relevant en pas-

kan worden toegevoegd, door

ging en waterveiligheid kunnen

send bij de uitgangspunten van de

opgaven als waterberging, ver-

worden gerealiseerd door gebruik

Omgevingswet om maatschappelijke

duurzaming en (be)leefbaarheid

van inundatievelden en kreken-

opgaven integraal, met doeltreffend

en recreatie te koppelen aan de

en watergangenstructuren in het

en meervoudig ruimtegebruik, te

cultuurhistorie. Ook heeft de Pro-

landschap. Een koppelkans is om

beantwoorden.

vincie plannen voor herstel van de

het watermanagementsysteem

liniedijken. Ongeacht ontwikkeling

van de Stelling van Amsterdam

of toevoegen van betekenis, dient

beleefbaar te maken door het te

daarbij integriteit en authentici-

gebruiken voor wateropvang.

Het beleidsthema ‘erfgoed’ is

teit in ogenschouw genomen te
worden.

•

•

Vrijwel ieder beleidsstuk koppelt
de Stelling van Amsterdam aan de
potentie voor het recreatieve en
toeristische netwerk, zoals fiets-,
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6. Eindconclusies

Ontwerp Stelling van Amsterdam en

het moeras- en veengebied en daarna

en zeedijken vormen de grenzen van

ontwikkelingen na verlies defensieve

cultuurlandschap. Dit landschap was

dit open gebied. Verbeteren van het

functie

essentieel bij de opzet en vormgeving

landschap van de Stelling van Amster-

van de Stelling van Amsterdam. Met de

dam is nodig en mogelijk. Dat is in lijn

De Stelling van Amsterdam is verweven

aanleg van het Noordzeekanaal en een

met de adviezen van ICOMOS. Herstel

met het landschap. De stelling is tij-

aantal grote droogmakerijen veran-

en versterking van het landschap zal

dens het ontwerp en de aanleg inge-

derde het gaandeweg in een gecon-

zich vooral richten op het verbeteren

bed in het bestaande landschap. De

troleerd watersysteem.

van de leesbaarheid, de openheid en

stelling gebruikte specifieke onderde-

de (relatieve) stilte in het gebied.

len van het landschap, zoals dijken en

De komst van bovenlokale infrastruc-

open polders, voor de verdediging van

tuur als spoor en later autowegen had

Werelderfgoedstatus en ontwikkeling

Amsterdam.

een sterke invloed op de verstedelij-

erfgoedbeleid

king. Die zorgde, vooral sinds de jaren
De ontwerpers en bouwers van de

’60 van de vorige eeuw, op haar beurt

De geplande en gedeeltelijk uitgevoer-

Stelling van Amsterdam maakten op

voor veranderingen in het landgebruik.

de sloop van het Fort bij Velsen (1981)

unieke wijze gebruik van het toenmali-

Modernisering van de landbouw zorg-

leidde tot maatschappelijke druk om

ge landschap. Defensieve werken, een

de voor schaalvergroting en verschra-

de Stelling van Amsterdam te behou-

ingenieus watersysteem en een stra-

ling van het veen- en moerasgebied en

den en te beschermen. Het daarop

tegisch landschap van open schoots-

het historische cultuurlandschap.

geformuleerde beleid was aanvanke-

velden en inundatiekommen vormden

lijk sectoraal (versnipperd over monu-

deze verdedigingslinie rondom Am-

Stedelijke functies en recreatie wer-

mentenbeleid, landschapsbeleid, etc.)

sterdam.

den en worden in de stadsrandzo-

en objectgericht (alleen bedoeld voor

nes geplaatst. Gaandeweg krijgt het

onderdelen, zoals de forten).

Na WO II verloor de Stelling van Am-

agrarische landschap steeds meer

sterdam definitief haar defensieve

een recreatieve nevenfunctie. Het

Gaandeweg werd integraal, voor de

functie. In 1963 werd de Kringenwet

landschappelijke karakter verandert

hele Stelling van Amsterdam geldend

opgeheven. Daarna hebben veel ont-

door deze ontwikkelingen. Diversiteit

beleid ontwikkeld.

wikkelingen in het gebied plaatsge-

aan landschappen is nog moeilijker

In 1996 deed het Rijk bij UNESCO een

vonden, waardoor het open landschap

te herkennen omdat dijkjes, sloten en

aanvraag tot het verkrijgen van werel-

deels bebouwd werd. Het zoekgebied

kreken door grootschalige landbouw,

derfgoedstatus.

veranderde in een belangrijk woon- en

stadsrandfuncties en verzakking ver-

werkgebied. De verstedelijking van

dwijnen.

Bij de nominatie diende een kaart gele-

Beverwijk-Heemskerk-Uitgeest, Krom-

verd te worden met de begrenzing

menie en Zaandam ging gepaard met

Het landschap in het zoekgebied be-

van het erfgoed. Hierbij is uitgegaan

grote infrastructurele werken, zoals

staat uit zes landschapstypen. Deze

van de tot de Stelling van Amsterdam

de aanleg en verlegging van de A9 en

hebben kwaliteiten, die de basis kun-

behorende hoofdweerstandslijn en de

de verbreding van de spoorlijn.

nen vormen voor behoud en herstel

voorliggende inundatiekommen. Een

van het landschap.

bijkomende voorwaarde was, dat de

Ontwikkelingen in het onderliggende
landschap in het zoekgebied

grens langs duidelijk in het landschap
Het landschap heeft binnen de sterk

te herkennen lijnen gelegd moest

verstedelijkte metropoolregio een nog

worden. Daarom zijn in het zoekgebied

Het landschap in het onderzochte

altijd open karakter. Het vormt op veel

ook niet tot de Stelling van Amsterdam

gebied kent een rijke ontstaansge-

plekken nog een groene en relatief

behorende lijnen in het landschap,

schiedenis en is permanent in ontwik-

stille ring rond Amsterdam. Typische

zoals het voormalige tracé van de A9

keling. Van intergetijdengebied wordt

structuren als lintdorpen, water, linie-

en de Assendelver Zeedijk, aangewe-
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zen als grenzen van het UNESCO-ge-

erfgoedgrenzen voordoen.

bied.

Inventarisatie en analyse huidige
staat Stelling van Amsterdam in het

De komst van het Barro in 2011 heeft

zoekgebied

Op de kaart bij de aanvraag voor het

geleid tot juridische doorwerking om

verkrijgen van de werelderfgoedsta-

de stelling te beschermen. Sindsdien

Nederland heeft de unieke universele

tus in 1996, waren de volgende ont-

zijn er minder grote veranderingen

waarde van de Stelling van Amsterdam

wikkelingen ingetekend. Deze hebben

binnen de UNESCO-grenzen van de

uitgewerkt in drie kenmerken:

de toekenning van de status niet in de

Stelling van Amsterdam. Recent ge-

• strategisch landschap

weg gezeten:

bouwde of uitgebreide boerenschu-

• watermanagementsysteem

•	Verlegging rijksweg A9, met aanleg

ren, de motorcrossbaan, het grond- en

• militaire werken

slibdepot en parkeerplaatsen laten

Voor de analyse van de Stelling van Am-

echter zien dat op kleinere schaal

sterdam in het zoekgebied is van deze

‘verrommeling’ van het gebied moge-

driedeling gebruik gemaakt.

extra tunnel (Wijkertunnel)
•	De oude weg door de Velsertunnel,
omgenummerd naar A22
•	Bedrijventerrein Wijkermeerpolder
(Beverwijk)

lijk is. Ook enkele grote elementen zijn
na 2011 nog toegevoegd, zoals het

Sinds de verkrijging van werelderf-

hoogspanningstracé Beverwijk naar

goedstatus in 1996 hebben zich in de

landen (buiten UNESCO-gebied, maar

Velsen en de fietsbrug over de A9. Deze

jaren daarna twee vormen van aantas-

wel inundatiekom)

zijn vanuit erfgoed- en landschapsper-

tingen voorgedaan. Ten eerste door

spectief wel aantastingen van de OUV.

verzakking, ouderdom, verwaarlozing,

Hieruit kan worden geconcludeerd dat

aanpassingen, etc. van de attributen

• Delen van hoogspanningsleiding

het gebied bij ongewijzigd beleid nog

van de Stelling, ten tweede door het

•	Aagtenpark (vuilstort, nu park)

steeds kan worden aangetast door

plaatsen van ‘wezensvreemde’ ele-

‘wezensvreemde’ elementen.

menten, zoals hoogspanningsleidin-

•	Polders Meerweiden en de Buiten-

•	Gasverdeelstation tussen St. Aagtendijk en Fort Veldhuis

Ontwikkelingen die wel bekend waren,

gen, de golfbaan of verzorgingsplaat-

maar niet op de kaart stonden, waren

De afgelopen jaren wordt aandacht

sen.

VINEX-wijk Broekpolder en golfbaan

gegeven aan het borgen van de OUV

Noordenbuitendijken. De verbinding

van de Stelling van Amsterdam binnen

We stellen daarbij vast dat dit deel van

A8-A9 was destijds als A8 Zaanstad-

het beleid, waaronder via de Omge-

de Stelling van Amsterdam, minder dan

Beverwijk opgenomen in het Tweede

vingswet. Sinds 2015 is er een ma-

10% van de gehele Stelling van Amster-

Structuurschema Verkeer en Vervoer

nagementplan voor de gehele Stelling

dam betreft. Ook was de Stelling van

(1988-1991).

van Amsterdam. Verder uitgewerkte,

Amsterdam binnen het zoekgebied al

passende en doeltreffende juri-

ten tijde van de nominatie een ‘zwakke

De toekenning van de werelderfgoed-

disch-planologische regelgeving op

schakel’, gezien de ruimtelijke ontwik-

status zorgde voor aandacht op natio-

nationaal beleidsniveau kan bijdragen

kelingen die er vooral in de naoorlogse

naal beleidsniveau. Dat werkte op haar

aan verdere bescherming.

periode hebben plaatsgevonden of

beurt door naar lagere bestuurslagen.

ingepland waren. Dit is geen reden om

Hoewel de aandacht voor behoud van

deze schakel verder achteruit te laten

werelderfgoed breed werd uitgedra-

gaan. De opgave is om deze schakel

gen, waren aan het beleid lange tijd

als onderdeel van de ring om Amster-

beperkte juridische middelen ver-

dam die de Stelling vormt, weer op te

bonden om ongewenste ruimtelijke

waarderen en kwaliteit toe te voegen.

ontwikkelingen in het stellinggebied
tegen te gaan. Ook nadat in 1996 de

De Stelling van Amsterdam en het om-

werelderfgoedstatus werd verkregen,

ringend landschap in het zoekgebied

bleven zich ontwikkelingen binnen de

kenmerken zich als een uniek, samen-
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hangend geheel. Kwaliteiten treffen

tiekering en andere kenmerken van de

len aan de cultuurhistorie. Ook heeft

wij vooral aan bij de forten, enkele

Stelling van Amsterdam uit te voeren.

de Provincie plannen voor herstel

inundatiekommen en (linie)dijken. Deze

van de liniedijken.

kwaliteiten betreffen authenticiteit,

ICOMOS adviseert in 2015 een zo direct

expressie, zichtbaarheid en herken-

mogelijke verbinding tussen de A8 en

van Amsterdam heeft beperkte na-

baarheid. Ook in het omliggende land-

de A9 te onderzoeken. In 2017 onder-

tuurwaarden, maar kent wel eigen

schap in het zoekgebied, treffen wij

schrijft ICOMOS de gemaakte selectie

biotopen die bijdragen aan biodi-

kwaliteiten aan, zoals de leesbaarheid

van drie alternatieven voor de wegver-

versiteit. De Stelling biedt kansen

van de verschillende landschapstypen,

binding, maar geeft daarbij aan geen

om die te versterken, terwijl er voor

de gelaagdheid, de openheid en de

van de toen gemaakte ontwerpuitwer-

het omringende landschap koppel-

historische lijnen en structuren.

kingen van de alternatieven te kunnen

kansen zijn met het beleid gericht

steunen. ICOMOS adviseert om verder

op versterking van het Nederlands

onderzoek te doen naar nieuwe inpas-

Natuurnetwerk (NNN).

Analyse adviezen ICOMOS

singsopties en daarbij drie aspecten

•	Natuur en biodiversiteit: de Stelling

•	Klimaatverandering komt in het

In zijn aanbevelingen richt ICOMOS zich

in samenhang te bekijken: het verbete-

zoekgebied tot uiting in bodem-

vooral op de ‘landschappelijke expres-

ren van de leefbaarheid in Krommenie,

daling en de waterhuishouding.

sie en samenhang’ van de Stelling. De

het oplossen van het mobiliteits-pro-

Bodemdaling schaadt elementen

kernkwaliteiten van de Stelling van

bleem en de bescherming van de OUV.

van de Stelling (wegzakkende

Amsterdam zijn volgens ICOMOS:
•	Uniek, samenhangend en goed
bewaard laat 19e- en vroeg-20e-

cultuurhistorische lijnen zoals de
Analyse ontwikkelingen op basis van

liniedijken). Het gebruiken van inun-

beleid

datiegebieden voor waterberging

eeuws hydrologisch en militair land-

en waterveiligheid biedt de moge-

schap, bestaande uit een continu

Onze bestudering van bestaand beleid

lijkheid om de inundatiekommen

systeem van dijken, sluizen, inlaat-

en toekomstig geplande ontwikke-

en het watermanagementsysteem

kanalen, forten, inundatiegebieden,

lingen van Provincie, Metropool Regio

van de stelling zichtbaar te maken

schootsvelden en verboden cirkels;

Amsterdam (MRA) en de gemeenten

en tegelijkertijd het gebied klimaat-

• Relatief grote mate van openheid;

in het zoekgebied, levert kansen en

adaptief in te richten.

•	Groene en relatief stille ring rond

bedreigingen op. Zo kunnen windtur-

Amsterdam.

•	Recreatie en toerisme. Vrijwel ieder

bines (zoeklocaties) een bedreiging

beleidsstuk koppelt de Stelling van

zijn voor de openheid van de schoots-

Amsterdam aan de potentie voor

ICOMOS geeft aan dat tastbare attribu-

velden van de Stelling van Amsterdam.

een recreatief netwerk, zoals fiets-,

ten (zoals de forten) in het Zoekgebied

Ook leiden sommige plannen tot meer-

wandel- en vaarroutes en voor

relatief goed bewaard zijn gebleven,

voudige ruimteclaims, wat de druk op

openstelling en herbestemming van

maar dat steeds minder zichtbaar is

het landschap verhoogt.

de forten. De beleidsambities om

hoe het landschap is ingezet voor de

Kansen zijn er om toekomstige

voor bezoekers de beleving en de

aanleg van de Stelling van Amster-

mogelijke maatregelen te koppelen

kwaliteit van de Stelling van Amster-

dam. ICOMOS bespreekt verrommeling,

met gemeentelijk, provinciaal en

dam en van het landschap te verbe-

versnippering en de aantasting van

MRA-beleid voor de grote opgaven die

teren, bieden kansen om de OUV te

samenhang, openheid en landschap-

zich in het gebied voordoen:

versterken.

pelijk karakter van het gebied. ICOMOS

•	Provincie en gemeenten onderzoe-

beveelt daarom aan om verbeterings-

ken of een nieuwe ‘betekenisvolle

maatregelen zoals het verwijderen van

laag’ aan het landschap kan worden

verstorende elementen, het verbete-

toegevoegd, door opgaven als wa-

De analyse van de staat van de Stelling

ren van natuur- en landschapswaar-

terberging, verduurzaming en (be)

van Amsterdam en het omringende

den en het herstellen van de inunda-

leefbaarheid en recreatie te koppe-

landschap gaat ons helpen bij het for-

Vooruitblik
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muleren van maatregelen voor behoud
en herstel van de Stelling van Amsterdam, het omringende landschap en
voor de inpassing van de verbinding
A8-A9. Het formuleren van mogelijke
maatregelen zullen wij doen langs
twee lijnen: een basispakket en een
‘pluspakket’.
We stellen een basispakket van maatregelen op, die voor behoud en herstel
van de OUV van de Stelling van Amsterdam zonder meer geïmplementeerd
zouden moeten worden en maatregelen die hoe dan ook nodig zijn bij het
realiseren van de verbinding A8-A9.
Voor extra maatregelen maken wij een
pluspakket. Daartoe werken we met
enkele scenario’s. Daarin komen de
OUV, de kwaliteit van het landschap en
de koppelkansen uit het beleid samen.
Deze scenario’s onderscheiden zich
van elkaar door de manier van behoud, herstel en ontwikkeling van het
werelderfgoed en het landschap. De
scenario’s zijn hulpmiddelen om keuzes te maken bij herstelmaatregelen,
vormgeving, materiaalgebruik, uitstraling van de Stelling van Amsterdam in
dit gebied en van de verbinding A8-A9.
Dit met als doel om voor beide tot een
afgewogen en integraal landschapsplan te komen.
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Bronnen H3
●

online geraadpleegde websites:
o http://www.stelling-amsterdam.nl/
o https://whc.unesco.org/en/list/759
o https://www.icomos.org/en
o https://web.icofort.org/icofort-charter-fortification/c/0/i/10003001/icofort-charter-fortifications
o https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27210-2.html
o https://onh.nl/verhaal/stelling-van-amsterdam-1
o https://www.fortaandenham.nl/cms/actueel/
o https://lintendijkenpaden.zaanstad.nl/over-de-zaanse-linten-dijken-paden/geschiedenis
o https://data.overheid.nl/dataset/57475-structuurvisie---stelling-van-amsterdam
o https://www.rondomkijken.nl/7_fort_krommeniedijk.htm
o https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9
o http://hollandsewaterlinie.erfgoedsuite.nl/
o http://topotijdreis.nl/

●

documenten, gedrukt, dan wel digitaal:
o aanvraagdossier ‘Significant Boundary Modification, Dutch Water Defence Lines UNESCO’
o briefwisseling Overheid der Nederlanden met UNESCO/ ICOMOS
o Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra
o Monumentenverordening ‘Monumentenzorg in Noord-Holland’
o Structuurschema Groene Ruimte, 1995
o Nota over het architectuurbeleid 1997-2000, 1996
o Stelling van Amsterdam Special, provincie Noord-Holland, 1996
o Cultuurnota 1997-2000
o Cultuurnota 2005-2008 ‘Cultuur verbindt’, 2004
o Nota Belvedere, 1999
o Streekplan Noord Holland Zuid, partiele herziening, 2007
o Ontwerp Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk beleid
o Streekplan 2005-2015, Utrecht, 2008
o Rapport Verscholen in het groen
o EnergieLinie, erfgoed in transitie
o Provinciaal Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam
o Herstel van een veenvormende veenmosvegetatie op voormalige landbouwgrond in veenweidegebieden
o INTENS, de toekomst van het MRA landschap
o Kringenwet 1853
o Heritage Impact Assessment (HIA) of 7 alternatives, Verbinding A8-A9, 2015
o Advies ICOMOS november 2015
o Inbreng CRa Verbinding A8-A9 missie ICOMOS, 2017
o A8-A9 HIGHWAY LINK. Spatial impact of the three route alternatives on the Defence line of Amsterdam, 2017
o A8-A9 Highway Link: Spatial impact of the three route alternatives on the Defence line of Amsterdam. BoschSlabbers.
Haarlem: Province of North-Holland. Digital pdf, february 2017.
o Advies ICOMOS april 2017
o Advies ICOMOS November 2017
o Redeneerlijn Leefbaarheids- en bereikbaarheidsopgave Krommenie/Assendelft i.r.t. het UNESCO Werelderfgoed Stelling
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van Amsterdam, 2018
o Plan van Aanpak Landschapsplan Verbinding A8-A9, 2019
o Afsprakenlijst BO Provincie Noord-Holland Ministerie van OCW
●

archiefonderzoek:
o Nationaal Archief, Den Haag, inventarissen OSK, OCVW, OPV en OPG
o beeldbank van het Ministerie van Defensie, https://nimh-beeldbank.defensie.nl
o beeldbank luchtfoto’s RAF Wageningen Universiteit, http://library.wur.nl/WebQuery/geoportal/raf

●

Kaartanalyse (GIS, hoogtekaarten, historische kaarten…)
o https://maps.noord-holland.nl/kaartenportaal/home/index.html
o http://topotijdreis.nl/
o https://www.ahn.nl/
o ESRI, living Atlas, diverse GIS kaarten

●

Veldbezoeken:
o 2 mei 2019, eerste rondgang met het planteam van uit Heemskerk
o 25 mei 2019, individuele fietsverkenning, doorkruising gehele plangebied
o 3 juni 2019, rondgang omgeving Fort Veldhuis, met beheerder Staatsbosbeheer
o 11 juni 2019, overleg en rondgang met het kwaliteitsteam op en vanaf Fort Veldhuis
o Telefonisch interview met H.P.G. De Boer, 24 september 2019
(Voormalig ambtenaar provincie Noord-Holland, tot 1992, betrokken geweest bij de inventarisatie SvA tbv aanwijzing
provinciaal monument. Zijdelings bij de werelderfgoedaanvraag. ICOMOS lid, world heritage advisor)

Bronnen H4
•

Achtergrondrapport ruimtelijke kwaliteit Planstudierapport Verbinding A8-A9, Tauw, Kenmerk R007-1230196ENT-evp-V04-NL,
25 maart 2016

•

Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam

•

Gemeente Zaanstad, Vastgesteld bestemmingsplan, Landelijk gebied Assendelft, september 2013

•

Google Streetview https://www.google.nl/maps

•

Goudappel Coffeng BV, Tauw, Decisio, Nieuwe Gracht (2015). Planstudie A8-A9.

•

Landschapsanalyse en inpassingsvoorstellen, Bureau Nieuwe Gracht, november 2015

•

Natuurbeheerplannen, Provincie Noord-Holland, geraadpleegd via https://maps.noord-holland.nl/WebViewer/index.html?viewer=nbp

•

PDOK viewer, geraadpleegd via https://www.pdok.nl

•

Provincie Noord-Holland (2018). Leidraad landschap en Cultuurhistorie

•

Railwiki.nl https://www.railwiki.nl/index.php?title=Hoofdpagina

•

Stichting Oer-IJ & Vista (2015). Zicht op het Oer-IJ. Plan van Aanpak, Geopark Oer-IJ in oprichting.

•

TopoTijdreis http://topotijdreis.nl/

•

Vos, P. & S. de Vries 2013: 2e generatie palaeogeografische kaarten van Nederland (versie 2.0). Deltares, Utrecht, gedownload
van www.archeologieinnederland.nl

•

Vos, P.C. (2015). ORIGIN OF THE DUTCH COASTAL LANDSCAPE; Long-term landscape evolution of the Netherlands during the Holocene, described and visualized in national, regional and local palaeogeographical map series

•

Zaanwiki.nl https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php

•

Zaanwiki.nl https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=crommenije

•

Werelderfgoed Stelling van Amsterdam Heritage Impact Assessment Verbinding A8-A9, Land i.d. in samenwerking met
Cultuurhistorische projecten, september 2015
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Bronnen H5
Op schaal van Metropoolregio Amsterdam
• Kwaliteitsbeeld en nieuwe opgaven voor het MRA-landschap - Provincie Noord Holland, Gemeente Amsterdam, BOOM, 		
Rijnbout – 2014		
• Ruimtelijke opgaven uitgelicht voor de MRA gebiedsateliers - Vereniging Deltametropool i.s.m. MRA - november 2018
• INTENS de toekomst van het MRA landschap - Gebiedsateliers
• Ruimtelijke verkenning Energietransitie MRA - Marco Broekman, Posad & ECN In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en
Milieu en Provincie Noord-Holland in samenwerking met Provincie Flevoland en Metropoolregio Amsterdam (MRA) - 2017
• Het metropolitane landschap als strategische opgave – Metropool regio Amsterdam – 2017
• Nieuwe MRA agenda (concept, 25-10-2019)
Planbureau voor de Leefomgeving
• Biodiversiteit bekeken: hoe evalueert en verkent het PBL het natuurbeleid? – PBL en Wageningen UR – 2014
• Dalende bodems, stijgende kosten – PBL - 2016
• Naar een wenkend perspectief voor de Nederlandse landbouw – PBL – 2018
• Stadsranden: schakelzones tussen stad en land – PBL - 2018
• Energietransitie – PBL –2019
Overig
• Resultaten nationale landschap enquette Noord Holland – Natuurmonumenten
• Klimaatscenario’s voor Nederland – KNMI - 2015
• Persoonlijk (mail)contact met gemeenten en berichtgeving op gemeentelijke websites
• http://www.innovatieprogrammaveen.nl/
Rijksbeleid
• Ruimte voor energie en erfgoed – Rijkdienst voor het Cultureel erfgoed
• Ruimte voor water en erfgoed - Rijkdienst voor het Cultureel erfgoed
Beleid omtrent de Stelling van Amsterdam
• Beeldkwaliteitsplan van de Stelling van Amsterdam
• Managementplan Werelderfgoed De Stelling van Amsterdam - Brendan McCarthy en Henk van Kessel - 2014
• Nationaal project (Managementplan) Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie: Samen Sterker! Kernteam UNESCO
& Linieteam - 2017
Provincie Noord-Holland
• Omgevingsvisie NH2050 - Provincie Noord-Holland - 2019
• Prachtlandschap Noord-Holland: leidraad landschap & cultuurhistorie – Provincie Noord Holland - 2018
• Verkenning actieprogramma Metropolitaan landschap – Provincie Noord Holland – maart 2015
• Beleidsnota Cultuur in ontwikkelig 2017-2020 – Provincie Noord Holland – 2019
• Kwaliteitsbeeld Noord-Holland 2050 – Pardon x de Groot landschapsarchitecten i.s.m. PARK provincie Noord Holland - 2017
• Programma Natuurontwikkeling 2019-2023 - Provincie Noord-Holland - 2018
• Agenda Mobiliteit - Provincie Noord-Holland - 2019
• Biodiversiteit in Noord-Holland - Provincie Noord-Holland - 2019
Gemeente Zaanstad
• Structuurvisie en bijbehorende ontwikkelkaarten - gemeente Zaanstad - 2010
• PlanMer - gemeente Zaanstad - 2010
• Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Zaanstad - gemeente Zaanstad - 2017
• Groen- en waterplan Zaanstad: Waardevol groen en water in Zaanstad - gemeente Zaanstad - 2017
• Zaans Groen – gemeente Zaanstad - 2016
• Zaanse Energie Agenda - gemeente Zaanstad
Gemeente Heemskerk
• Structuurvisie 2020: investeren in duurzame kwaliteit - gemeente Heemskerk - 2012
• Woonvisie 2020 Duurzaam wonen in Beverwijk en Heemskerk - gemeente Beverwijk en Heemskerk- 2015
• Verkeer- en vervoersplan Heemskerk - Gemeente Heemskerk - 2017
Gemeente Uitgeest
• Omgevingsvisie 2030: Mooi, gezond en duurzaam - Gemeente Uitgeest - 2019
Gemeente Beverwijk
• Verbinden met water, Water en rioleringsplan Beverwijk en Heemskerk - 2017
• Klimaatplan Heemskerk en Beverwijk
• Structuurvisie Beverwijk 2015+ Verleiden tot Verblijven- gemeente Beverwijk - 2009
• Beleidsnota cltuurhistorie - gemeente Beverwijk - 2007
Gemeente Velsen
• Structuurvisie Velsen 2025 Rauw, slim en lommerrijk - gemeente Velsen - 2016
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