
POLDER WAARD 
NIEUWLAND 
Op weg naar een toekomstperspectief, december 2012 



Deze presentatie is gemaakt voor de Arena-conferentie over de Polder Waard 
Nieuwland op 3 december 2012.  
  
De presentatie start met de afspraken die er in het bestuurlijk overleg tussen 
Provincie en gemeente zijn gemaakt. In dat zogenaamde Actieplan zijn de 
uitgangspunten en de koers voor de toekomst van de polder vastgesteld. 
Vervolgens passeren de bouwstenen voor de toekomstperspectieven 
(‘ambities en opgaven’) de revue. Tenslotte worden twee mogelijke 
toekomstperspectieven, waarin de bouwstenen een verschillende plek in de 
polder krijgen, gepresenteerd.  
  
Tijdens de conferentie werden twee toekomstperspectieven voor de polder 
voor het voetlicht gebracht. Door het aanwezige publiek werden de 
toekomstperspectieven vanuit verschillende invalshoeken aangevuld en 
versterkt. Op grond van die aanscherping wordt sinds de Arena-conferentie 
gewerkt aan een wenselijk en haalbaar toekomstbeeld, dat vervolgens 
bestuurlijk kan worden bekrachtigd. 
  
De presentatie is gemaakt door de Provincie Noord-Holland in samenspraak 
met de Gemeente Hollands Kroon. 

 



 
Hoofdopgave: een impuls geven aan de ontwikkeling van de Polder Waard 
            Nieuwland 
 
Opgaven per thema: 
� Landbouw: ruimte geven aan boerenbedrijven (STIVAS-onderzoek), 

landbouw als drager 
� Water: ruimte bieden aan de waterbergingsopgave van Wieringen en de 

Polder Waard Nieuwland in de Polder Waard Nieuwland (6 ha natte of 12 
ha droge waterberging) 

� Wonen: er is geen vraag naar grootschalige woningbouw. Wel is er een 
transformatieopgave van leegstaande agrarische bebouwing. 

� Natuur: bijdragen aan een robuuster natuurnetwerk door 
natuurontwikkeling in de Polder Waard Nieuwland en/of zijn omgeving 

� Recreatie: versterken van de huidige recreatieve infrastructuur en ruimte 
bieden aan de ontwikkeling van nieuwe recreatieve voorzieningen 

opgaven & ambities (bestuurlijk vastgelegd in juli) 
POLDER WAARD NIEUWLAND 
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STAPPEN EN PRODUCTEN 

PRELUDE TOEKOMST-
PERSPECTIE-
VEN PWN 



opgaven & ambities 
OPBRENGST BIJEENKOMSTEN 

� Opbrengst voorgaande bijeenkomsten  
     25 september en 3 oktober 



� Wierdijk en boezemkade als horizon en verbinding opgaven & ambities behoud 
WIERDIJK EN BOEZEMKADE 



opgaven & ambities behoud 
POLDERSTRUCTUUR 

� Behoud van karakteristiek verkavelingspatroon: 
erven, wegen, sloten, kavelstructuur 



opgaven & ambities  
LANDBOUW ALS DRAGER: 
AGRARISCHE ERVEN 

� 3 bestaande agrarische erven in functie in de 
PWN 

� 1 functionerend loonbedrijf in de PWN 
� 1 functionerend agrarisch erf aan de noordrand 

van de PWN 



� Provinciale gronden worden ingezet voor 
kwaliteitsverbetering van de polder 

� Vooral ingezet voor versterking van de agrarische 
structuur 

opgaven & ambities 
LANDBOUW ALS DRAGER: NIEUWE 
AGRARISCHE STRUCTUUR 



opgaven & ambities landbouw 
NIEUWE AGRARISCHE ERVEN 

� Fictief plan biedt ruimte voor ontwikkeling van 3 
nieuwe agrarische erven 



opgaven & ambities 
ROBUUST WATERSYSTEEM 

� Er zijn verschillende wateropgaven in lage delen 
van Wieringen en in de Polder Waard Nieuwland  

� Waterbergingsopgave bij Den Oever kan 
opgelost worden in de Polder Waard Nieuwland  

� Doel is een robuust watersysteem voor 
landbouw en Kader Richtlijn Water 



opgaven & ambities 
BERGING BIJ OVERLAST 

� Bij wateroverlast vindt waterberging in de 
verbrede waterlopen en de waterloop aan de 
zuidrand plaats 

� Natte waterberging o.a. ivm Kader Richtlijn Water 
� NB Tekening is een schema, locaties sloten ligt nog 

niet vast 



opgaven & ambities 
BERGING BIJ OVERLAST 

� Schematische doorsnede van bestaande sloot in 
PWN 



opgaven & ambities 
BERGING BIJ OVERLAST 

� Profiel van verbrede sloot voor waterberging in 
PWN (afbeelding is indicatief) 



gevarieerde noordrand 
WATERBERGING 

� Waterberging door slootverbreding 



opgaven & ambities 
INLAAT BIJ DROOGTE 

� Beleving van de versterking van de huidige 
kavelstructuur door koppeling van routes 

� Gansaantrekkende werking van verbrede sloten 
is minimaal 

� Met slimme stuwen kunnen agrariërs  zelf het 
waterpeil van hun land regelen 



� Bestaande erven langs de wegen 
� Beeldbepalende groene elementen in het open 

landschap van de polder 
� Combi: agrarische erven, ‘woon’erven en erven 

met recreatieve functie 

opgaven & ambities 
BEHOUD ERVENSTRUCTUUR 



� Karakteristieke onderdelen bebouwing 
(wierschuur, kapschuur, stolpvolumes, 
Wieringermeerboerderij) respecteren door 
herbouw/ nieuwbouw 

opgaven & ambities 
RESPECTEREN (onderdelen) 
BEBOUWING 



� Karakteristieke bebouwing (wierschuur, 
kapschuur, stolpvolumes, 
Wieringermeerboerderij) respecteren door 
herbouw/ nieuwbouw 

opgaven & ambities 
RESPECTEREN BEBOUWING 



� Karakteristieke bebouwing (wierschuur, 
kapschuur, stolpvolumes, 
Wieringermeerboerderij) respecteren door 
herbouw/ nieuwbouw 

opgaven & ambities 
RESPECTEREN BEBOUWING 



� Milieucontour van 200 meter 
� Ontwikkelruimte niet-agrarische erven  
� 3 erven vallen binnen invloedssfeer van de 

agrarische erven. Daar zijn niet alle functies 
mogelijk 

opgaven & ambities 
ONTWIKKELING ERVEN 



� Erven met verschillende functies mogelijk opgaven & ambities 
ONTWIKKELING ERVEN 



opgaven & ambities 
ONTWIKKELING ERVEN 

� Referentiebeeld 



� Verbetering kwaliteit en veiligheid van de 
polderwegen 

� Onderhoud wegen wordt aangepakt na 
grondwerkzaamheden 

opgaven & ambities 
VERBETEREN INFRASTRUCTUUR 



� Aanleg van passeerhavens langs Polderweg zoveel 
mogelijk gekoppeld aan erven 

� Vanuit verkeerskundig oogpunt is een vrijliggend 
fietspad langs de Burgerweg niet logisch (weinig 
fietsverkeer en aansluiting omringend wegennet) 

opgaven & ambities 
VERBETEREN INFRASTRUCTUUR 



� Aanleg van passeerhavens langs Polderweg 
zoveel mogelijk gekoppeld aan erven opgaven & ambities 

VERBETEREN INFRASTRUCTUUR 



� EHS-opgave op Wieringen van # 350 ha  
� Bijdrage PWN: natuurontwikkeling op 

plekken met potentiële hoge natuurwaarden 
(overgang van hoog naar laag) 

opgaven & ambities 
ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 



� Perspectief benutten van de kwel: schrale 
graslanden (natuur van de kogen) opgaven & ambities 

ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 



opgaven & ambities 
ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 

� Plus ecologische verbindingszone 



opgaven & ambities 
KANSEN PWN BENUTTEN 

� Perspectief versterken ecologische potenties 
zuidrand (rietzone) 



� Fiets- en wandelnetwerk Wieringen en PWN als 
schakel in een groter geheel 

� Wierdijk als belangrijke ruggengraat 
� Vanuit gebied  behoefte aan meer 

mogelijkheden voor paardensport 

opgaven & ambities 
RECREATIE 



opgaven & ambities 
FIETSPAD WIERDIJK 

� Fietspad langs Wierdijk als rijgdraad onderlangs 
Wieringen (inzet: financiering uit Waddenfonds) 

� Wapen van PWN combineren met vormgeving 
coupures Wierdijk (toegangen PWN) 

� Toevoeging aan knooppunten fietsnetwerk 
� Aantrekkelijke routecombinaties 

 



opgaven & ambities 
FIETSPAD WIERDIJK 



opgaven & ambities 
FIETSPAD WIERDIJK 

� Referentie materiaalgebruik fietspad langs 
Wierdijk 

 



toekomstperspectief 
� gevarieerde noordrand 
� groenblauwe zuidrand 

 
 



gevarieerde noordrand 
TOEKOMSTPERSPECTIEF 



groenblauwe zuidrand 
TOEKOMSTPERSPECTIEF 



toekomstperspectief 
� gevarieerde noordrand 

 



gevarieerde noordrand 
AGRARISCHE BEDRIJVEN 



gevarieerde noordrand 
WATERBERGING 

� Waterberging door verbreding sloten: 
waterbreedte 6 à 7 meter 

� Taluds van 1:3 in verband met bergingcapaciteit 



gevarieerde noordrand 
NATUUR 

� Ontwikkeling van natuur aan de noordrand op 
plaatsen met hoge ecologische potentie  

� Natte graslanden in kwelzones 
� Wierdijk als (droge) ecologische verbindingszone 



gevarieerde noordrand 
NATUUR 

� Referentie  grasland in kwelzone 



gevarieerde noordrand 
TOEKOMSTPERSPECTIEF 

Doorsnede Wierdijk 



gevarieerde noordrand 
TOEKOMSTPERSPECTIEF 

Doorsnede zuidrand 



gevarieerde noordrand 
RECREATIEVE ROUTES 

� Routes: wandel- en fietspad langs Wierdijk, extra 
optie: menpad (karrespoor) 

� Waterloop scheidt routes van agrarisch land 
� Ontwikkeling recreatief cluster aan Wierdijk bijv. 

stoeterij, pension met paardenstalling, educatieve 
ecologische boerderij, natuurspeelterrein 



gevarieerde noordrand 
RECREATIEVE ROUTES 

� Bloemrijke akkerrandvegetatie langs de Wierdijk 
als begeleiding van het nieuwe fietspad 



gevarieerde noordrand 
TOEKOMSTPERSPECTIEF 



toekomstperspectief 
� groenblauwe zuidrand 

 
 



groenblauwe zuidrand 
AGRARISCHE BEDRIJVEN 



groenblauwe zuidrand 
WATERBERGING 

� Waterberging door verbreding sloten: 
waterbreedte 6 à 7 meter 

� Taluds van 1:3 in verband met bergingcapaciteit 



groenblauwe zuidrand 
NATUUR 

� Ontwikkeling van natuur langs de zuidrand als 
verbreding van bestaande natuurzone 

� Rietland en oevermilieus 



groenblauwe zuidrand 
TOEKOMSTPERSPECTIEF 

Doorsnede Wierdijk 



groenblauwe zuidrand 
TOEKOMSTPERSPECTIEF 

Doorsnede zuidrand 



groenblauwe zuidrand 
NATUUR 



groenblauwe zuidrand 
NATUUR 

 
� Referentie  natuurontwikkeling in 

verbrede zuidrand 





groenblauwe zuidrand 
RECREATIEVE ROUTES 

� Recreatieve routes als onderdeel van de 
groenblauwe zuidrand 

� Ruimte voor kleinschalige voorzieningen als 
vissteigers langs Wieringerrandkanaal en een 
vogelkijkhut 



groenblauwe zuidrand 
VOGELKIJKHUT 



groenblauwe zuidrand 
TOEKOMSTPERSPECTIEF 



zuidrand 
TOEKOMSTPERSPECTIEF 

 


