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Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

T.a.v. het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden 

Postbus 250 

1700 AG Heerhugowaard 

post@hhnk.nl  

Schermerhorn, 30 december 2016 

Betreft: Zienswijze op “Ontwerp-projectplan Verbetering Boezemkade Schermer” 

Geachte college,  

In de Staatscourant, jaargang 2016, nr. 60891, is op 10 november 2016 bekend gemaakt dat het 

“Ontwerp-projectplan Verbetering Boezemkade Schermer” ter inzage is gelegd. Uw projectmanager 

A. Galema heeft ons op 14 december jl. laten weten dat zienswijzen ingediend uiterlijk op 30 

december nog op tijd zijn. 

Zes erfgoedorganisaties geven u hierbij hun zienswijze op dit ontwerpplan en willen graag samen 

met u op een verantwoorde wijze de dijkverzwaring vormgeven en de veiligheid van de droogmakerij 

borgen. 

De betrokken erfgoedorganisaties hebben vanuit hun doelstellingen een verantwoordelijkheid voor 

de monumentale ringdijk. Zij zijn als zodanig direct belanghebbende partijen. De Stichting voor 

Landelijk Schoon Westfriesland, betrokken bij de Westfriese Omringdijk, steunt ons pleidooi ook, 

maar heeft gekozen met een eigen zienswijze te reageren. 

 

Samenvatting 

De cultuurhistorische waarde van de Schermer met de ringdijk en het begrenzende 

boezemwater is groot. Wij pleiten ervoor dat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

(HHNK) deze waarde een prominentere plek geeft in de dijkverzwaringsplannen. In eerste 

instantie door de historisch geografische waarden en de cultuurhistorie zorgvuldig in kaart te 

brengen, en vervolgens op basis daarvan de plannen te optimaliseren. 
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Onze zorgen gaan uit naar aantasting van het historische landschap door dijkverflauwing, 

wijzigen van de oppervlaktestructuur van de dijk en het verplaatsen van structuren, zoals 

teensloten en op- en afritten naar boerderijen. 

Wij signaleren dat van meet af aan financiële beperkingen aan het project zijn opgelegd. Deze 

“nauwe kaders” maken het vrijwel onmogelijk een verantwoorde dijkversterking uit te 

voeren. Wij stellen voor hier meer ruimte beschikbaar te stellen die het mogelijk maakt in 

goed overleg een veilige en cultuurhistorisch en landschappelijk verantwoorde oplossing te 

vinden. 

De waarde van de Schermer  

De molens, de binnenboezems, de (kavel)sloten ,de Schermerringdijk en de aanliggende boerderijen 

zijn al meer dan 385 jaar onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen zo een ensemble van de 

kernkwaliteiten van de droogmakerij de Schermer. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) 

startte een procedure op om deze waarden te beschermen in de vorm van een beschermd 

dorpsgezicht. In de door RCE opgestelde waarden-stellende beschrijving zijn de ringdijken de eerste 

waarde die de rijksdienst noemt.  

De Schermer is in historisch, geografisch en cultuurhistorisch opzicht een belangrijke droogmakerij. 

Waterstaat-technisch waren de ingenieurs van de Schermeer (uw voorgangers) “On Top of the 

World”. Het systeem werd ontworpen met de ervaring van alle andere grote droogmakerijen 

daarvoor. Het viertraps molenbemalingssysteem in combinatie met de binnenboezem en 

molenringen was zo efficiënt en effectief dat het tot 1929 dienst kon doen. Waar de Beemster uniek 

is door zijn verkavelingstructuur, is de Schermer uniek door zijn waterstaatkundige perfectie. 

Deze kwaliteit kan tot op de dag van vandaag ervaren worden doordat de Schermer van alle grote 

droogmakerijen uit de Gouden eeuw het minst is aangetast: ook uit landschappelijk oogpunt is de 

Schermer uniek. De andere droogmakerijen zijn alle door verstedelijking aangetast, door snelwegen 

(Beemster en Wormer) of door woningbouw (Huygenwaard en Purmer). Alleen nog in de Schermer is 

het mogelijk het uitgestrekte open en diepliggende polderlandschap te beleven, omzoomd met een 

karakteristieke historische ringdijk. Deze constateringen pleiten sterk om zorgvuldig om te gaan met 

deze ongerepte historische kwaliteiten. 

 

De cultuurhistorische waarde laat zich ook vertalen in een toeristische waarde. Decennialang komen 

toeristen af op dit bijzondere landschap dat zo evident de bekende uitspraak “God schiep de wereld, 

maar de Nederlanders schiepen Holland” vertolkt. Recent werd de Schermer opgenomen in het 

internationale toeristische concept Nederland Waterland van het Nederlands Bureau voor Toerisme 

en Congressen NBTC. Dertien excellente Nederlandse water-iconen maken deel uit van dit concept. 

Nadrukkelijk is niet alleen de museummolen onderdeel van deze aandacht, juist de samenhang van 
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landschap, watersysteem en molens wekken de interesse van de (buitenlandse) toeristen. Een 

onaangetast landschap is van groot belang om dit typisch Nederlandse verhaal toeristisch uit te 

nutten. Helaas besteedt u in uw afwegingen nauwelijks aandacht aan deze toeristisch/economische 

waarde. 

Omissies in uw proces 

In uw projectplan wordt de ringdijk als een belangrijke kernkwaliteit erkend. De kernkwaliteiten 

worden evenwel in het projectplan wel benoemd maar niet gerespecteerd, en zijn derhalve geen 

onderdeel geworden van het afwegingsproces voor de te kiezen methoden van dijkversterking. Wij 

vinden het ontbreken in de MER-afwegingsnotitie van een overweging ten aanzien van de specifieke 

kernkwaliteiten van de dijk een ernstige omissie. Uw conclusie dat het onderhavige werk niet MER 

plichtig zou zijn, achten wij derhalve zonder grond. 

Als gevolg van deze onzorgvuldige afweging heeft u de 

cultuurhistorische waarde van de dijk onvoldoende meegenomen 

in uw proces. Het daaruit voortvloeiende gebrekkige proces mist 

(1) een cultuurhistorische waardeverkenning van de historische 

geografie van de dijken, boezem en aanliggende erven, teensloten 

en voormalige molenplaatsen et cetera. Mede daardoor ontbreekt 

(2) een afweging van methodieken die kunnen bijdragen om deze 

cultuurhistorische waarden in stand te houden. De Rijksdienst 

voor Cultureel Erfgoed heeft een nota “Een toekomst voor dijken 

— Handreiking voor de omgang met dijken als cultureel erfgoed 

(2013)” opgesteld. In dit document is nota bene een luchtfoto van 

de Schermerringdijk opgenomen, een duidelijk signaal van RCE dat 

deze dijk van nationaal belang is. De zorgvuldigheid, die de 

Rijksdienst bepleit, zien wij niet terug in uw proces en krijgt 

daarmee ook geen rol van betekenis in de voorgestelde methoden 

van versterking. Met name de cultuurhistorische verkenning is een 

belangrijk aspect in de rijksnota, evenals een multidisciplinair 

projectteam met expertise op het gebied van cultuurhistorie en 

landschapsarchitectuur. Uw waterschap koos voor een projectteam bestaande uit een 

projectmanager, en omgevingsmanager en een dijkenspecialist. Wij herkennen deze technische 

inslag in de oplossingen waar dit team op uitkomt. Wij missen het gevoel voor cultuurhistorie en 

landschap dat nodig is om zorgvuldig met het unieke karakter van de dijk om te kunnen gaan. 

Evidente cultuurhistorische kwaliteiten 

Zoals eerder aangegeven behoort uw Hoogheemraadschap een cultuurhistorische waardeverkenning 

uit te voeren (RCE nota “Een toekomst voor dijken”). Wij willen dat u alsnog zo’n onderzoek uit laat 

voeren. Wij zullen niet op de uitkomsten van dit onderzoek vooruit lopen, maar willen u wel op 

voorhand wijzen op een groot aantal kwaliteiten die u nu onvoldoende in uw beschouwingen hebt 

meegenomen. Wij veronderstellen niet uitputtend te zijn in deze opsomming (daarvoor is immers de 

cultuurhistorische waardeverkenning nodig), maar hebben slechts de bedoeling een indicatie te 

geven van hoe rijk dit gebied is met cultuurhistorische waarden.  
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a) De Noordschermerdijk (Westfriese Omringdijk) 

Dit gedeelte van de dijk dateert van voor de droogmaking van de 

Huygenwaard en de Scherme(e)r (1334). Het was eeuwenlang een zwakke 

verbinding tussen Alkmaar en Hoorn, de angst dat deze dijk zou bezwijken 

was één van de aanleidingen de Huygenwaard en de Schermer droog te 

maken. De huidige verschijningsvorm toont de ouderdom en de historie. 

Er zijn vele bevestigde en onbevestigde verhalen rond dit stuk zeer oude 

dijk die nader onderzoek vragen. 

 

b) De Oostelijke Schermerringdijk 

Deze dijk werd gegraven in het oude land, m.n. de oude veenweide van de 

Mijzen- en Eilandspolder. De andere structuur van het land direct onder de 

dijk is te onderscheiden van de bodem van het voormalige meer de 

Schermeer. 

 

c) De molengang bij Rustenburg 

Ten tijde van de droogmaking was tussen Oterleek en Rustenburg, ten 

westen van de strijkmolens een 5- of 6-gang. Onderzoek moet uitwijzen 

welke rudimenten van dit systeem nog aanwezig zijn. 

 

d) De strijkmolens bij Rustenburg 

Van de oorspronkelijke vier strijkmolens bij Rustenburg resteren er drie. De 

vierde is verloren gegaan bij een reconstructie van de watergangen aldaar in 

de 30er jaren van de vorige eeuw. Bij een recente (2005) reconstructie van 

de molenerven en het herstel van de daaraan gerelateerde watergangen 

heeft het project op uw aanwijzing en op kosten van de Schermer Molens 

stichting, Landschap Noord-Holland en de Provincie de dijk versterkt met 

kleikisten, een innovatieve techniek die het mogelijk maakte het 

karakteristieke steile talud aldaar te behouden. 

De stolp op de Rustenburgerweg 2 valt binnen de invloedsfeer van de 

dijkverflauwing, en de windsingel en erf zijn bedreigd. 

 

e) De Noordkust tussen Ursem en Schermerhorn 

Het hele dijkvak tussen Ursem en Schermerhorn is doordrenkt van 

cultuurhistorische waarden. Van noord naar zuid zijn in het landschap nog 

herkenbaar de voormalige molenplaatsen, drie molenkolken en 
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archeologische resten (poeren, vijzelkommen, …) die deels nog boven het 

maaiveld uitsteken. Drie molens zijn overgebleven en draai- en maalvaardig. 

Wij hebben begrepen dat de dijk hier niet verflauwd wordt. 

Op de hoek van Molendijk en Molenweg heeft uw hoogheemraadschap 

enige decennia geleden vervuilde grond gestort. Het zou u sieren als u met 

dit werk deze afvalberg verwijdert en het oorspronkelijke dijkbeeld zou 

herstellen. 

 

f) De Noordervaart direct onder de dijk 

Vervolgens loopt de Noordervaart direct langs de dijk tot aan de kruising bij 

Schermerhorn. De provincie overweegt aldaar herstelwerkzaamheden door 

met een duiker onder de N243 de verloren gegane verbinding te herstellen. 

 

g) De gang bij Schermerhorn 

Van de oorspronkelijke 6 molens van de dubbele driegang (sinds 1850 

dubbele twee-gang) zijn nog drie molens over. Langs de dijk resteren 

bovenmolen E en de voormalige standplaats van molen F. 

Toeristisch is dit gezicht van belang omdat jaarlijks ca. 25.000 merendeels 

internationale bezoekers hier de authentieke droogmakerij- en dijkbeleving 

hebben. 

 

h) De gang bij de Laanvaart 

Waar de Laanvaart de ringdijk raakt hebben in de 17e eeuw vroeger molens 

gestaan. Onbekend is welke cultuurhistorische kwaliteiten zich aldaar nog 

bevinden. 

 

i) De Zuidkust 

Vanaf voormalig eiland de Blokker zuidwaarts bevond zich vroeger langs de 

ringdijk een batterij van 16 molens in drie gangen. Helaas zijn er geen 

molens bewaard gebleven, maar de waterstructuur met vijf waterniveaus is 

goeddeels in tact gebleven. 

Wij hebben begrepen dat de dijk hier niet verflauwd wordt. 
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j) Het balkengat van houtzaagmolen De Drie Gebroeders 

Helemaal ten zuiden naast de Schermerringdijk bij Westgraftdijk bevond zich 

houtzaagmolen De Drie Gebroeders. Deze molen is in 1890 afgebrand, het 

“balkengat” waarin het hout lag te wateren herinnert aan de molen. 

De provincie Noord-Holland heeft een cultuurhistorische waardenkaart voor de Schermer opgesteld. 

Wij hebben niet de intentie met deze opsomming en beschrijving compleet te zijn, bovenstaande is 

slechts bedoeld om aan te geven over welk rijk cultuurhistorisch landschap we spreken, een veelheid 

van cultuurhistorische waarden die niet gemakkelijk overschat kan worden en die een zorgvuldige 

aanpak behoeft wanneer — zoals nu — dijkverzwaring aan de orde is. Een cultuurhistorisch 

onderzoek is daarin een noodzakelijke eerste stap om deze waarden te duiden en goed in te passen 

in de planvorming. 

Vorm van de dijk 

Uw hoogheemraadschap betoogt dat de door u voorgestelde werkwijze van aanvullen met 

baggerspecie in historische zin zeer verantwoord is. Deze stelling kan geen stand houden. De omvang 

en machinale wijze van hedendaagse dijkverzwaring zijn onvergelijkbaar met de historische wijze van 

met de hand en schep aanvullen van grond. Dit heeft verstrekkende gevolgen. Waar handmatig 

grondverzet resulteert in een gestadige voortgang van het proces, die correctie mogelijk maakt, is bij 

de machinale aanpak daarvan geen sprake. Ook leidt deze werkwijze tot een strak resultaat dat een 

volstrekt andere beeldkwaliteit oplevert dan het onregelmatige organische handwerk dat uw 

voorgangers eeuwen geleden opleverden. 

De dijk laat zich rondom kenmerken door een steil talud en een onregelmatige oppervlaktevorm. De 

steilheid van de dijk is veelbesproken. Wij hechten er aan de dijk zo steil mogelijk te houden. Uw 

Hoogheemraadschap heeft tijdens de inzagetermijn betoogd dat de dijk in 1633 een helling 1:3 zou 

hebben gehad. Deze conclusie zou volgens u voortkomen uit het proefschrift van dr. Van Zwet. Wij 

kennen deze dissertatie, maar zijn vooralsnog niet overtuigd van de juistheid van uw betoog. Juist 

van het oostelijk deel van de ringdijk zijn geen authentieke gegevens uit de rekeningboeken 

beschikbaar, en de redenering zou voortkomen uit keurgegevens en referenties aan de Zijpe. Uit de 

tabel in het proefschrift zou ook een andere conclusie getrokken kunnen worden. Wij pleiten 

wederom voor gedegen cultuurhistorisch onderzoek naar een juiste interpretatie. 

Van Zwet doet geen uitspraken over de Westfriese omringdijk, die lag daar toen al drie eeuwen. Over 

de oorspronkelijke vorm van deze dijk tasten wij vooralsnog in het duister. 

Waar u in uw plannen de dijkvorm wenst aan te passen, ligt het in de rede dat u degelijk onderzoek 

doet naar de oorspronkelijke vorm van deze historische dijk, teneinde te verkennen of en zo ja hoe u 

dicht bij de oorspronkelijke vorm kunt blijven. 

De door HHNK verstrekte technische tekeningen maken het buitengewoon lastig zich een 

voorstelling te maken van het eindbeeld van het dijkversterkingsproject. Op voorhand vermijden wij 

graag taludverflauwingen, onze weerstand neemt toe wanneer meer grond opgebracht wordt, 

teensloten verplaatst moeten worden of als het grondpakket met additionele structuren op zijn 
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plaats gehouden moet worden. Als ook nog de cultuurhistorische waarde op zo’n plek groot is, wordt 

de noodzaak wederom groter om naar alternatieven uit te zien. 

De schematische afbeeldingen laten de huidige onregelmatige vorm beperkt zien, de 

oppervlaktestructuur die de dijk nu kenmerkt is in deze figuren niet te onderkennen. Wij adviseren u 

een landschapsarchitect bij het project te betrekken die deze cultuurhistorische beeldkwaliteit op 

professionele wijze op waarde weet te schatten. 

  

De huidige dijk kenmerkt zich door een onregelmatige oppervlaktestructuur, bij het deel van de 

Westfriese Omringdijk nog onregelmatiger dan bij de in 1633 aangelegde oostelijke ringdijk. 

Dergelijke onregelmatigheden zijn vaak referenties naar de historie van de dijk, bijvoorbeeld relicten 

van duikers die in vroeger tijden een rol speelden in de waterbeheersing. Uw projectorganisatie 

meldt ons dat na dijkverzwaring deze onregelmatigheid teniet gedaan wordt, waarmee het 

historische karakter opnieuw groot geweld aangedaan wordt. Uw directeur koos de “opgeknapte” 

dijk (zijn woorden) van de Purmer als referentie om te tonen hoe het resultaat van de dijkverzwaring 

zou worden — zie bovenstaande still uit de TV-uitzending van RTV-NH. Dit beeld baart ons grote 

zorgen, het verschil in historische uitstraling en karakter is navenant. De aanblik van de droogmakerij 

zou rondom ernstig worden aangetast. Wij pleiten voor een methode waarbij —wanneer aanvullen 

met grond, klei of baggerspecie aan de orde is – dat op een onregelmatige (historische of zo u wilt 

historiserende) wijze gebeurt. 

Geld 

Te vaak in het proces, voor en na de terinzagelegging, hebben wij gehoord dat u innovatieve of 

cultuurhistorie-sparende ingrepen niet wilt overwegen omwille van financiële redenen. Lang is de 

lijst van voorstellen van ons die onmiddellijk door uw organisatie werden afgeserveerd omdat ze geld 

kosten. Het vreemdst kwam het ons voor toen wij voorstelden de ruwe oppervlaktestructuur van de 

dijk zo te houden als die is. Op financiële argumenten met betrekking tot het onderhoud werd dit 

afgewezen. Kennelijk heeft uw organisatie hier een bezuiniging als gevolg van rationeler beheer van 

een gladde strakke dijk al opportunistisch ingeboekt. Uw ambtenaren geven aan dat zij bestuurlijk 

buitengewoon smalle marges meegekregen hebben. Als er iets is dat het gesprek tussen HHNK en 

ons heeft afgehouden van wederzijds constructief meedenken is het wel dit financiële argument dat 

bij vrijwel elke suggestie onzerzijds de discussie afstopte. Een proces gericht op het vinden van een 

oplossing waarbij veiligheid en cultuurhistorie hand in hand gaan is gedwarsboomd door de 

financiële beperkingen die u het proces van meet af aan heeft meegegeven. 

In het algemeen is het onderhoud van monumenten duurder dan van niet-monumentale gebouwen. 

Dat geldt ook het beheer van historisch waardevol geografisch erfgoed. Waar in voorkomende 
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gevallen de overheid kwalitatieve eisen (die kostenverhogend zijn) stelt aan particuliere eigenaren 

van monumentaal vastgoed, kan het niet zo zijn dat HHNK als publiekrechtelijke organisatie 

cultuurhistorie-beschermende maatregelen stelselmatig afwijst op basis van kostenoverwegingen. 

Dit schuurt des te meer daar u in deze kwestie bevoegd gezag bent voor uw eigen werk (waterwet), 

en beter de schijn kan vermijden dat u als vergunningverlener uw eigen financiële belangen mee laat 

wegen. Wij pleiten er voor uw financiële marges ruimer te stellen. Het gaat om bedragen die op een 

tijdschaal van 30 jaar worden afgeschreven. 

In uw berichtgeving na 10 november meldt u dat stabiliteitswanden 10x duurder zijn dan 

dijkverflauwing. Navraag bij Deltares (hét ter zake deskundige onderzoeksinstituut in Nederland) 

leert ons dat het hier om een factor 5–6 gaat. Een dergelijke wand heeft een afschrijvingstermijn van 

100 jaar, i.t.t. de dijkverflauwing die (volgens uw opgave) een levensduur van 30 jaar geeft. De 

stabiliteitswand is op exploitatiebasis dus 1,5 – 1,8x duurder dan de dijkverflauwing. 

Dit voorbeeld geven we hier om aan te geven dat een kosten-baten analyse alleen op basis van echte 

cijfers mogelijk is. Er zijn vele methodieken van dijkversterking (naast taludverflauwing ook 

stabiliteitswanden, deuvelen, toepassen van klei, “mixed in place”, etc.). Als cultuurhistorische 

waarden dat vragen kan voor die locatie de beste oplossing worden gekozen. 

Veiligheid 

De erfgoedinstellingen zijn geenszins van mening dat de veiligheid moet wijken voor de 

cultuurhistorie. Wel vinden wij dat veiligheid en cultuurhistorie zo ver als mogelijk hand in hand 

moeten en kunnen gaan. 

Conclusies 

De Schermer heeft als totaalensemble van best bewaarde grote droogmakerij in Nederland een 

buitengewone monumentale en toeristische waarde die van internationale betekenis is. De ringdijk is 

een belangrijk beeldbepalend onderdeel van deze kwaliteit, deels (de noordkant) heeft de dijk zelfs 

de status van provinciaal monument . Een monumentenstatus van een dijk is in Nederland zeldzaam. 

Wij vinden dat u in uw proces onvoldoende aandacht besteedt aan dit unieke karakter. Wij zijn van 

mening dat de versterking van de ringdijk van de droogmakerij de Schermer uitsluitend zorgvuldig 

kan worden uitgevoerd, wanneer door een externe deskundige vooraf een waardestelling van de 

ringdijk en de historische geografie is uitgevoerd. Voorts is van belang dat u specifieke 

kernkwaliteiten die uit een dergelijk onderzoek blijken meeweegt in het verdere proces. U kunt deze 

omissies herstellen door: 

1. Een cultuurhistorische waardeverkenning van de ringdijk en directe omgeving door een 

externe partij uit te laten voeren (de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft ons voor dit 

doel een lijstje namen van ter zake deskundige adviseurs verstrekt, dat wij uw 

omgevingsmanager ter hand hebben gesteld); 

2. Waar op basis van bovengenoemde verkenning daartoe aanleiding is, alternatieve 

dijkverzwaringsmethodieken voor te stellen; 

3. In een latere fase een landschapsarchitect te betrekken bij de uitvoering van het project (met 

name de delen waar de dijk en haar omgeving in hun verschijningsvorm worden aangetast); 

4. Het huidige projectteam uit te breiden met genoemde expertises Historische geografie en 

Landschapsarchitectuur. 
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Wij denken dat een dergelijk proces het vereiste maatwerk oplevert en uiteindelijk in een ringdijk 

resulteert, die veiligheid biedt maar ook de unieke cultuurhistorische landschapskwaliteit in zich 

heeft, een kwaliteit die uw voorgangers vier en zeven eeuwen geleden aan ons Nederlanders als op 

internationale schaal uniek erfgoed meegaven. 

Wij zijn graag bereid om samen met u kwaliteit toe te voegen aan het vervolg van het 

dijkversterkingsproces. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Schermer Molens stichting 

Martin Bosch, voorzitter. 

 

Historische vereniging Alkmaar 

Leen Spaans, voorzitter. 

 

Historische vereniging Oudorp 

Adrie Reus, voorzitter. 

 

Erfgoedvereniging Heemschut 

Henk Dirkx, adviseur van de 

Provinciale Commissie Noord-

Holland. 

 

Stichting Adapt, 

herbestemming Alkmaars 

erfgoed 

Lucas Zimmerman, voorzitter. 

p/o Mart Groentjes 

Boerderijenstichting Noord-

Holland 

Evert Vermeer, voorzitter. 

 


