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Verslag 
van: Martin Bosch, Schermer alliantie 

voor: Provincie Noord-Holland (PARK en beleidsadviseur erfgoed), HHNK (omgevingsmanager) 
en de Schermer alliantie (Schermer Molens stichting, Stichting Historisch Oudorp, 
Historische Vereniging Alkmaar, Boerderijenstichting Vrienden van de Stolp, 
Erfgoedvereniging Heemschut, Adapt! en de Stichting voor Landelijk Schoon 
Westfriesland). 

onderwerp: Veldexcursie en discussie Schermerdijken 

datum: 3 januari 2017 

Deel 1: Veldexcursie Schermerdijken 
1. Start bij Korenmolen De Otter, van daar langs Noordschermerdijk en Molendijk 

De groep verzamelt bij Korenmolen De Otter en vertrekt 
vervolgens naar de stolp Noorderdijk, kavel A6. Op die plek kan de 
steilheid van ca. 1:1 goed beleefd worden. De deelnemers aan de 
excursie signaleren de positie van de dijk- c.q. teensloot en vragen 
zich af of een helling van 1:3 of 1:2,5 historisch correct kan zijn, 
gegeven de positie van die sloot. 

Vervolgens gaat de tocht naar de Van Dam Hoeve. De voorzitter 
van stichting Historisch Oudorp heeft hier vroeger gewoond en ca. 
20 jaar geleden de aanleg van een persriool in de dijk 
meegemaakt. Toen bleek dat de dijk ter plekke een wierdijk is, 
met palen van ca. 5m scheef in het binnentalud. De palen zitten 
ca. 50 cm onder het maaiveld, het oude wier was nog aanwezig. 
Destijd waren de ambtenaren van HHNK er zeer op gebrand dat 
de werkmannen uitermate zorgvuldig met de dijk omgingen. Er ontstond commotie dat historische palen te 
lang aan de buitenlucht blootgesteld werden en verval intrad. Met de wetenschap van de aanwezigheid van 
de wierpalen lijkt ook de huidige hellinghoek verklaarbaar. Aan de orde kwam verder de “historische 
driehoek” bij het begin van de Notweg, en de zorg hoe deze driehoek er uiteindelijk gaat uitzien. 

De derde spot is de locatie bij Ondermolen O. 
Gesproken wordt over het talud zuidwaarts, dat in het 
recente verleden is aangepakt. De deelnemers nemen 
een flauw1 strak talud waar. De omgevingsmanager 
meldt dat dit talud flauwer is dan in de huidige plannen. 
Ook zal dit stuk niet opnieuw aangepakt worden. 
Noordwaarts zal wel dijkverzwaring plaats vinden. 

De plek is bijzonder omdat alleen hier de structuur van 
1635 nog in tact is. Bovenmolen G is de enige molen uit 
het huidige bestand die nog op de oorspronkelijke 
plaats staat. De andere molens zijn allen in een 
optimalisatieproces tussen 1635 en 1666 verplaatst. 
Ook kan hier goed de oude structuur van molenkolken 
op diverse peilhoogtes worden waargenomen. Er staan 
nog drie molens en de andere dertien voormalige 
molenlocaties zijn in het landschap nog goeddeels 

                                                           
1 Noot na afloop, de omgevingsmanager meldt dat de helling hier 1:4 à 1:4,5 is. 
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waarneembaar, door de waterstructuur of door aanwezigheid van stenen relicten boven het maaiveld. 

Ca 30–40 jaar geleden heeft HHNK hier een depot met (vervuilde?) bagger in de oksel van de dijk gemaakt. 
Het is nu een rustplaats en uitzichtpunt met picknick tafel voor fietsers en wandelaars. Het huidige plan 
voorziet in afgraven van de helft van dit grondlichaam. De erfgoedinstellingen pleiten voor volledig afgraven. 
Er moet dan wel in de directe omgeving uitgekeken worden naar een alternatieve locatie van het rustpunt. 

Deel 2: Discussie in het informatiecentrum bij de Museummolen 
2. Aanleiding voor de dijkverzwaring 

De omgevingsmanager vertelt dat door nieuwe normen de dijk in zijn huidige vorm niet meer voldoet. 
Volgens deze normen is de dijk binnenwaarts instabiel. Het is een probleem dat in heel Noord-Holland 
speelt. Het talud is te steil waardoor het risico bestaat op binnenwaarts afschuiven als de druk op de 
binnenkant te groot wordt. 

De Noordschermer dijk is een kleiige dijk op een ondergrond van veen. De oostelijke ringdijk is vermoedelijk 
een veendijk opgeworpen uit de opgeworpen grond van de ringvaart, na 1666 versterkt met klei. 

3. De omvang van het project 
Het project strekt zich uit van ongeveer de Kippenbrug bij Oudorp tot aan Driehuizen over 19 km dijk. Meer 
precies van de Kippenbrug tot aan Ondermolen O, de noordkust. Vervolgens weer vanaf bovenmolen G tot 
aan de N243, en na de weg verder tot aan Driehuizen. Het stuk voorbij Driehuizen bij de Zuidring is al eerder 
versterkt, naar huidige inzichten van HHNK is dat te grof uitgevoerd. 

In het project is voorgenomen om 800 – 900 m teensloot te verleggen. De slootverplaatsingen tussen 
Oterleek en Rustenburg worden onderbroken door de boerderijen en elektriciteitsmast (door het talud wat 
hoger te houden en bij sloot een forse schoeiing te plaatsen). Tussen Noordschermerdijk 4 en 8 betreft het 
drie stukken van respectievelijk 132, 322 en 140 meter. Nabij Driehuizen (Oostdijk 10/11) is het ook nog 50 
meter. 

Verder behelst het plan de verlegging van 16 op- en afritten. 

4. Historische waarden op en langs het traject 
Vanuit de erfgoed organisaties is al een en ander bekend over cultuurhistorische waarden langs de dijk: 

 Het “Jan Boyes eiland” op de verre noordwest punt van de Schermer; 
 De Noordschermerdijk west van De Otter, waar geen weg overheen ligt; 
 De palen en wier in het inwendige van de Noordschermerdijk, de wierdijk; 
 De in 1634 / 1635 gegraven teen- of dijksloten; 
 De molenkolken van de Noordkust tot aan gemaal Wilhelmina; 

Jan Boyes eiland 
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 De binnenboezem direct achter de dijk ten zuiden van bovenmolen G; 
 Een stukje plemp/wierdijk waar het Zwet bij Schermerhorn tegen de Molendijk spoelt; 
 De bovenmolen G; 
 De elektrische gemalen Emma, Wilhelmina en Juliana; 
 De voormalige molenplaatsen; 
 De stolp met dubbel vierkant aan de Rustenburgerweg  2, de enige stolp die zonder teensloot tegen de 

dijk is aangebouwd en waar de karakteristiek bomen op het erf nu toch behouden kunnen worden; 
 De op- en afritten bij de stolpen zijn veelal de historische locaties van direct na 1635. 

Behalve deze waarden hebben de erfgoedinstellingen ook vragen: 

 Wat was de oorspronkelijke steilheid van de verschillende dijken? 
 Hoe zit het precies met de teensloten? 
 Kan transformatie met behoud van de historische waarden, m.a.w., zijn er technieken voorhanden die 

de cultuurhistorische kwaliteit niet aantasten of begraven? 
 Met welke goede voorbeelden in den lande kunnen we in de Schermer ons voordeel doen? 
 Is de aanwezigheid van de historische versterking met palen onderdeel van de sterkteberekening van 

de huidige dijk? 

HHNK heeft wel wat cultuurhistorisch onderzoek gedaan naar de dijk, maar dat is niet in de openbare 
stukken terecht gekomen. HHNK heeft zich in de technieken goeddeels beperkt tot taludverflauwing. 
(Behalve op een enkele plek waar kabels en leidingen liggen, daar wordt om financiële redenen een 
damwand-oplossing overwogen.) 

De erfgoedinstellingen pleiten gezamenlijk dat er alsnog zo’n onderzoek wordt uitgevoerd. Zonder gedegen 
kennis over wat de cultuurhistorie van de dijk is “doe je maar wat” is de algemene opinie. In de 
uitvoeringsfase maak je dan waarschijnlijk meer kapot dan je lief is. Dat willen de erfgoedinstellingen koste 
wat kost voorkomen. Dit cultuurhistorisch onderzoek moet ook de waardestelling van de dijk zelf opleveren. 

HHNK stelt dat de ondergrond niet wordt verstoord, de 
ondergrond blijft zoals het is, er komt alleen een grondlaag 
overheen. Toch valt daar wel wat op te nuanceren: 

 Voor een goede hechting moet de grasmat en 
teelaarde worden verwijderd, volgens opgave van 
HHNK maximaal 35 cm. Dan zit je bijvoorbeeld bij de 
wierdijk al heel dicht op de historische interne 
palenstructuur. Zonder kennis vooraf kan deze 
cultuurhistorische kwaliteit gemakkelijk beschadigd 
raken in de uitvoering. HHNK weet nu niet waar de 
palen zitten; 

 Door grond opbrengen komen archeologische 
waarden (dieper) onder de grond te liggen, je begraaft 
ze. De kans dat later deze archeologie nog wordt gevonden is gering (vgl. de dijk Hoorn-Enkhuizen, daar 
zijn slechts acht coupures gemaakt). Daarmee worden kansen meer te weten te komen van “het verhaal 
van de droogmakerij en de Westfriese omringdijk” en waterstaatswerken uit vervlogen tijden gemist. 

Er zijn veel slechte voorbeelden, ook bij HHNK, neem de Zuiderdijk (Markenmeer, waaronder forse 
aantasting van de cultuurhistorie rond de Grote Molen in Schellinkhout), de grove ophogingen bij de 
molenringen in de Schermer, een casus van een omgelegd watersysteem rond een spinnekopmolen in 
Friesland dat na een uitspraak van de Raad van State integraal is hersteld naar de oorspronkelijke situatie, 
….). HHNK is zelf ook van mening dat deze projecten niet goed zijn gegaan. 

De erfgoedinstellingen maken zich grote zorgen over de uitvoeringsfase. Voor zover bekend zijn er geen 
aannemers die zijn gespecialiseerd in “Cultuurhistorisch grondwerk”. Hoe kun je sturen op een 

de constructie van een historische wierdijk 
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uitvoeringsfase van 19 km grondwerk met zorg voor cultuurhistorie, als je vooraf niet weet waar die zich 
bevindt? 

5. Het vergunningentraject 
HHNK is van mening dat zij vooraf aan minimale eisen heeft voldaan met betrekking tot de cultuurhistorische 
voorverkenning. Cultuurhistorie is beschouwd door het eigen adviesbureau van HHNK, maar niet door een 
onafhankelijk of specifiek deskundig bureau. Ook is deze verkenning niet openbaar gemaakt. HHNK vindt dat 
zij voldoende kennis en ervaring in huis heeft om een voor gemeente en provincie acceptabel plan te maken, 
waarbij deze andere overheden altijd een eigen verantwoordelijkheid hebben en nadere eisen kunnen 
stellen.. Voorafgaand aan de inspraak heeft HHNK intern besloten dat het geen cultuurhistorisch onderzoek 
zal gaan doen, de omgevingsmanager heeft op dit punt momenteel geen bewegingsruimte. De 
erfgoedinstellingen vinden dat vreemd, waarom doe je dan participatie als je vooraf beslist er niks mee te 
willen doen? 

HHNK vindt dat ze zelf veel kennis heeft op het punt van erfgoed. De erfgoedinstellingen ontkennen dat niet, 
maar geven aan dat het niet gaat om kennis te hebben, maar om die kennis transparant toe te passen, opdat 
HHNK op een zorgvuldige manier sturing aan het project kan geven. 

De gemeente Alkmaar is in de omgevingsvergunning regisseur, met advies van de provincie. De 
vergunningsplicht komt voort uit de monumentale status van de Noordschermerdijk en de dubbelfunctie in 
het bestemmingsplan van de hele dijk (dubbelfunctie waterwerk en cultuurhistorie). HHNK heeft geen 
verkenning vooraf gedaan hoe gemeente en provincie tegen het plan aankijken. De provincie geeft aan dat 
het gaat om een afweging van verschillende aspecten. Een monumentale status van een dijk betekent niet 
dat de dijk onveranderd in tact moet blijven. Dat volgt eruit dat de waterstaatkundige functie van de dijk, de 
veiligheidsfunctie van het levende monument, ook geborgd moet zijn. 
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Het gaat om een afweging van veiligheid, cultuurhistorie en andere maatschappelijke belangen. Ook 
onderzoek naar een gerichte toepassing van mogelijke alternatieve technieken ligt ten grondslag aan deze 
afweging. Een dijk is een veranderlijk object, het is dus niet zo dat hij niet mag veranderen, maar alleen met 
een appèl op ruimtelijke kwaliteit en met zorg voor de cultuurhistorische aspecten. Zonder GEDEGEN 
cultuurhistorisch vooronderzoek en zonder verkenning van de verschillende varianten waarop de 
dijkversterking plaats kan vinden is die zorgvuldige afweging onmogelijk. Gewapend met de op die manier 
verkregen kennis kan het project zorgvuldig vorm krijgen en kan in de uitvoeringsfase ook de aannemer 
adequaat worden aangestuurd. Een precieze aansturing is met een grondwerk als dit van groot belang — 
gegeven de aard van de aannemers. 

6. Reacties van de PARK 
Op basis van de discussie doet de PARK de volgende suggesties naar aanleiding van de discussie: 

Het gaat om een belangrijk project. De provincie herziet 
momenteel de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. 
Boezemstructuren en de daarmee samenhangende ruimtelijk-
landschappelijke kwaliteit zijn in dit gedeelte van de provincie 
van grote landschappelijke waarde, de impact van zo’n ingreep 
in de kwaliteit van de omgeving kunnen we nu nog niet goed 
overzien. Dit is een project van 19 km, in totaal moet zo’n 1100 
km dijk worden aangepakt2. Dat maakt dat de PARK dit als een 
gidsproject ziet, er reden is dit met veel zorg te doen en te 
bewerkstelligen dat we er veel van leren. Binnen die context 
doet de PARK de volgende richtinggevende uitspraken: 

 Er is weliswaar een bureau ingeschakeld dat naar de 
cultuurhistorie heeft gekeken, maar dit bureau heeft op 
dit punt onvoldoende kwaliteit en kennis in huis, die 
gegeven de situatie wel nodig is. Zorg dus dat je alsnog 
een ter zake deskundig bureau3 inhuurt om de 
cultuurhistorische waarde en de archeologische impact 
te verkennen; 

 Koppel de resultaten van dit onderzoek aan de 
uitvoering — hoe ga je er mee om? Betrek daarbij ook 
een goede landschapsarchitect; 

 Er zijn hier veel erfgoedinstellingen betrokken, die — 
zoals ter vergadering blijkt — veel kennis in huis 
hebben. Betrek deze erfgoedinstellingen in het project, 
geef ze een status en leer van elkaar. Zo wordt tijdens 
het proces ook draagvlak voor de oplossing gemaakt; 

 De provincie kan hier ook een rol in spelen.  

                                                           
2 Deze ca. 1100 kilometer boezemkaden betreft het totaal aan boezemkades in het gebied van HHNK. Deze kades 
worden naar prioriteit (hogere kans x hoogte schade x kans op overlijden) getoetst de komende jaren. In de twee 
programma's Verbetering Boezemkaden (2008-2024) gaat het om in totaal 270 kilometer afgekeurde kades die moeten 
worden versterkt. In het programma zitten ook de bouw van de twee extra gemalen aan het Markermeer (Schardam en 
Monnickendam) en het plan om het boezemsysteem Laag Holland op vier locaties te kunnen compartimenteren. (Er zijn 
natuurlijk al stuwen en noodkeringen in de boezem, maar dit systeem moet worden aangepast naar de huidige tijd en 
eisen). 
3 De Schermer alliantie heeft in de voorfase van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een lijstje van adequate 
deskundigen gekregen, een lijstje dat ook in bezit is van HHNK. 

de Schermermolens op de titelpagina van de 
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 
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7. Deelnemerslijst (alfabetisch) 

Aanwezig: 
Adapt! 
André Bakker 
Lucas Zimmerman 

Boerderijenstichting Vrienden van de Stolp 
Henk de Visser 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Koos Woestenburg 

Provincie Noord-Holland 
Jandirk Hoekstra 
Ernst van der Kleij 

Schermer Molens stichting 
Eveline Rutten 
Martin Bosch 
Arie van der Veen 
Fred van Zon 

Stichting Historisch Oudorp 
Adrie Reus 

Stichting voor Landelijk Schoon Westfriesland 
Mieke Peetoom- Slooves 
Pieter van de Berge 

Verhinderd: 
Erfgoedvereniging Heemschut 
Henk Dirkx (ziek) 

Historisch Genootschap Beemster 
Kees de Groot 
Jan Jobsis 

Historische vereniging Alkmaar 
Leen Spaans 

Oudheidkundige Vereniging ‘Het Schermereiland’ 
Fred Hoek 

Zuyderzee Alliantie  
Fons Elders 


