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Het college van D&H Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

T.a.v. Cees de Boer, Programmamanager kadeversterking Schermer 

Postbus 250 

1700 AG Heerhugowaard 

c.deboer@hhnk, post@hhnk.nl  

Schermerhorn, 28 februari 2017 

Betreft: Bemerkingen bij de Schermerringdijk anno 1633 

Geachte college,  

Op 30 december hebben zeven erfgoedpartijen onder de naam Schermer Alliantie een zienswijze 

ingediend die — kort gezegd — pleitte voor een gedegen cultuurhistorische verkenning voorafgaand 

aan de werkzaamheden. Wij gaven aan dat u vervolgens op een gedegen manier, met oog voor de 

cultuurhistorie, uw dijkverzwaringsplannen vorm zou kunnen geven. De Provinciaal Adviseur 

Ruimtelijke Kwaliteit adviseerde u overeenkomstig na een werkbezoek aan de Schermer. Deze 

werkwijze komt overeen met de richtlijn door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed als vastgelegd in 

de nota “Een toekomst voor dijken”. 

Tussentijds vernamen wij van uw programmamanager Cees de Boer dat u voor de 

Noordschermerdijk goeddeels aan onze zienswijze tegemoet wil komen. Wij zijn blij met deze 

handreiking. Tevens zegde hij toe bereid te zijn over de dijk langs de oostzijde van de Schermer nader 

overleg te voeren. Gezien de toezegging namens het hoogheemraadschap over de 

Noordschermerdijk parkeren we onze gedachten over dit dijkvak in afwachting van het nadere 

onderzoek dat nog plaats zal vinden. 

Dat laat onverlet dat onze zorgen voor de overige dijkvakken blijft bestaan. Nu de antwoorden op 

onze zienswijze op zich laten wachten hebben wij het wijs gevonden met de Schermer Alliantie te 

overleggen over onze ideeën ten aanzien van de dijkvakken oost van de Schermer. Deze brief is het 

resultaat van dit overleg. Wij willen graag dat u rekening houdt met onderstaande opmerkingen, en 

bereid bent op een aantal punten nader overleg te voeren. 

Op hoofdlijnen: 
 Wij maken ons zorgen over de impact van uw werkzaamheden in en rond de Noorderring. De 

cultuurhistorische waarde van dit gedeelte is groot, omdat hier de molenplaatsen van de 

voormalige molens zijn en nog steeds goed in het landschap zichtbaar zijn. Wij zien graag dat 

u dit dijkvak betrekt bij het cultuurhistorische onderzoek waar dat opdracht voor wilt geven; 

 Separaat hebben wij voorstellen gedaan voor het rust c.q. uitzichtpunt bij de Lange 

Molenweg; 

 Uit literatuur is bekend dat dijken met voorland sterker zijn dan dijken die direct aan het 

water staan. Is bij de keuze van aanpak daar rekening mee gehouden? 

 In een eerdere dijkverzwaringsslag is de dijk langs het Noorderpolderhuis onnodig verflauwd. 

Wij zien graag dat u grond van dit vak hergebruikt, zodat ook hier een consistente helling 

1:2,5 ontstaat; 
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 Zuid van de Noorderring loopt de Noordervaart direct onder de dijk. De cultuurhistorische 

waarde van de binnenboezem is zeer hoog, dit is een op wereldschaal uniek waterwerk uit 

de Gouden Eeuw dat de waterstaatkundige perfectie van de Schermer reflecteert. Wij 

hebben daar eerder op gewezen. 

Uw plannen maken niet volledig duidelijk hoe u de verzwaringsplannen aldaar vorm wenst te 

geven. Wij hebben de indruk dat de impact op de 

situatie groot is. Uw omgevingsmanager heeft 

aangegeven dat het mogelijk is daar te 

optimaliseren. Graag komen wij met u in gesprek 

over de aanpak van dit dijkvak 20; 

 Bij De Laan bevindt zich een voormalige 

molenplaats. Wij zien graag dat u hier 

cultuurhistorisch onderzoek doet naar de 

historische resten; 

 Bij Driehuizen hanteert u opeens een taludhelling 

van 1:3, waar elders 1:2,5 volstaat. Wij zien ook rond Driehuizen graag een dijk met talud 

1:2,5; 

 In vak 26 hanteert u een geheel andere werkwijze voor dijkverzwaring dan elders. Wij komen 

graag met u in gesprek over uw aanpak hier; 

 Vanaf vak 27 zuidwaarts is de historische situatie door eerder dijkwerk van HHNK aangetast. 

Wij stellen een werkwijze als bij vak 20 voor; 

 Waar in bovenstaande punten cultuurhistorische onderzoek gevraagd wordt stellen wij ons 

voor dat u dat betrekt bij het onderzoek naar de Noordschermerdijk. Om vertraging te 

voorkomen zou het bureau deze vragen als eerste kunnen beantwoorden. 
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Algemene uitvoering 
In onze zienswijze adviseerden wij een landschapsarchitect in te huren om de inpassing van de 

hedendaagse verzwaring goed in het landschap in te passen. Wij denken aan een niet helemaal 

strakke dijk die de historische onregelmatigheden van handwerk reflecteert. Ook de eeuwenoude 

op- en afritten van de boerenerven verdienen aandacht van de landschapsarchitect. 

Wij wijzen naar uw ervaringen bij de werkzaamheden aan de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en 

Enkhuizen, zoals u daarover rapporteerde in de publicatie “Dwars door de dijk”, hoofdstuk 2 par. 5. 

Daar kunnen wij lezen hoe moeilijk het is aannemers aan te sturen bij dijkwerkzaamheden in een 

cultuurhistorische dijk. Wij vinden het spijtig dat de Zuiderdijk als proefkonijn heeft gefungeerd, 

maar wil graag dat de ervaringen aldaar bij het toekomstige werk worden benut. 

Opmerkingen per dijkvak 
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Opmerkingen 

16 49 – Akkoord 

17 59 – Akkoord 

18 57 √ Deze locatie maakt deel uit van de historische Noordring van de Schermer. Hier 

waren 16 molens in ringen gelokaliseerd. In dit vak specifiek de middelmolen T 

en de bovenmolens U,V en W. Unieke kwaliteit van de droogmakerij de 

Schermer bestaat uit de geïntegreerde molengangen die gevoed werden door 

de binnenboezem. Deze binnenboezem ontving zijn water van 14 

poldermolens, één voor elk van de poldervakken waaruit de Schermer bestaat.  

De molenplaatsen van de voormalige molens zijn goed in het landschap 

waarneembaar, door verhogingen van het maaiveld, rondingen in de 

waterstructuur en uitstulpingen van de dijk. Het is belangrijk voor 

cultuurhistorie en toerisme dat deze artefacten bij de dijkverzwaring behouden 

blijven en zichtbaar in het landschap. 

Tussen de dijk en de lange molenweg is in het verleden vervuilde grond 

gestort. Dit grondlichaam kan verwijderd worden. Uw hoogheemraadschap gaf 

aan dat dit tot gevolg zou hebben dat een picknicktafel ter plekke zou 

verdwijnen. Wij hebben u een alternatief voorstel gedaan voor een rustplek 

voor wandelaars en fietsers, dat tevens de bijzondere kwaliteit van waterstaat 

inzichtelijk maakt, zoals uitgevoerd door uw voorganger het waterschap de 

Schermeer. 

19 nvt  De dijk is hier verder verflauwd dan volgens de huidige inzichten noodzakelijk. 

Het verdient aanbeveling als van dit dijkvak aarde wordt weggenomen tot een 

helling van 1:2,5, waarmee de andere vakken kunnen worden aangevuld. 
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Onder 18 treft u een beschrijving die de cultuurhistorische kwaliteit van dit vak 

duidt. 

20 40 

(dam-

wand) 

√ In dit vak mondde vroeger Het Zwet uit in de Schermeer. Een stukje van deze 

dijk is dus een zgn. plempdijk die met zinkstukken is aangelegd. Bovendien 

loopt westwaarts van de dijk de Noordervaart, onderdeel van de (op 

wereldschaal) unieke binnenboezem. In de visie van de Schermermolens 

stichting wordt deze binnenboezem gerestaureerd. Bijzondere aandacht voor 

de cultuurhistorische aspecten van dit dijkvak is dus geboden. 

Wij zien graag cultuurhistorisch onderzoek vooraf naar de plempdijk en de 

zinkstukken, opdat bij de werkzaamheden daar rekening mee gehouden kan 

worden. 

Wij zien forse ingrepen in dit dijkvak, met complexe waterstaatkundige 

aanpak. Ook wordt gebruik gemaakt van damwanden. Wij vragen ons af of 

een dergelijke damwand ook in het grondwerk aangebracht zodat deze de 

aanblik van de dijk niet verstoort. 

In uw projectplan worden de aanpakken 20A, 20C en 20D niet nader geduid. 

Wij willen graag nader overleg over hoe u de aanpak van dit dijkvak precies 

voor ogen heeft en of er een aanpak mogelijk is die minderingrijpend is voor 

dijk en binnenboezem. 

21 49 √ Akkoord. Speciale aandacht voor het aanzicht de steile dijk die zichtbaar is 

vanuit het bezoekerscentrum bij de museummolen. 

22 88 √ Akkoord.  

23 75 – Akkoord. 

24 72 √ Waarom wordt hier een helling van 1:3 gehanteerd? De ketting is zo zwak als 

de zwakste schakel. Wij zien niet in wat het nut is van een zwaardere dijk dan 

noodzakelijk in dit dijkvak. Wij stellen voor hier ook een talud van 1:2,5 te 

hanteren. 

25 76 – Voor helling 1:3 zie onder 24. In de hoek van de ringvaart bevond zich in de 

beginperiode van de droogmakerij de gang van de Laanvaart (1636 – 1666, 

deels 1651). Wij zien graag cultuurhistorisch onderzoek vooraf naar de 

archeologie van deze verdwenen molens, opdat bij de werkzaamheden daar 

rekening mee gehouden kan worden. 

26 83 √ Wij begrijpen niet de afwijkende aanpassingen die u hier voorstelt. Opeens is 

een helling van 1:2 adequaat, en worden forse grondaanvullingen in de teen 

voorgesteld. Dit is niet bevorderlijk voor de beleving van een hoge steile dijk. 

In uw projectplan wordt de aanpak 26B niet nader geduid. 



      
 

 
5 

Graag overleggen wij met u wat hier mogelijk is. 

27 105  Voor helling 1:3 zie onder 24. Het water west van de dijk is niet een teensloot 

maar de kolk tussen de (voormalige) midden- en bovenmolens van de 

Zuiderring. In dit opzicht verdient de aanpassing aandacht om deze kolk zo veel 

als mogelijk in tact te houden. 

Helaas is bij eerdere dijkwerkzaamheden van uit Hoogheemraadschap de 

bovenboezem van de Zuiderring ernstig aangetast en gedeeltelijk gedempt. Wij 

hebben begrepen dat de dijkhelling hier onnodig is verflauwd. Voor het 

cultuurhistorische belang verwijzen we naar de tekst bij vak 18. Wij zouden 

graag zien dat deze aantasting (deels) ongedaan wordt gemaakt bij de huidige 

werkzaamheden. 

 

Op de volgende luchtfoto ziet u hoe eerdere dijkwerkzaamheden de middenkolk bij de Zuiderring 

buiten de molenplaatsen hebben versmald. Helaas is dergelijk onachtzaam werk aan 

cultuurhistorisch erfgoed vaker voorgekomen bij hedendaagse infrastructurele projecten. Onze 

inspanning is er op gericht zo veel als mogelijk te voorkomen dat dit soort vernietigen van erfgoed 

wederom plaats vindt. Uw handreiking ten aanzien van de Noordschermerdijk is een stap in de goede 

richting, waarvoor waardering. Wij hopen dat met de inbreng in deze brief en daarop volgend 

overleg u een zorgvuldige aanpak voor de resterende dijkvakken kunt bepalen. 
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Met vriendelijke groet, 

 

 

Stichting voor Landelijk Schoon 

Westfriesland 

Mieke Peetoom-Slooves, 

voorzitter 

 

Historische vereniging Alkmaar 

Leen Spaans, voorzitter 

 

Historische vereniging Oudorp 

Adrie Reus, voorzitter 

 

 

Schermer Molens stichting 

Martin Bosch, voorzitter 

 

 

Stichting Adapt, herbestemming 

Alkmaars erfgoed 

Lucas Zimmerman, voorzitter 

 

 

Boerderijenstichting Noord-

Holland 

Evert Vermeer, voorzitter 

 

Erfgoedvereniging Heemschut 

Henk Dirkx, adviseur van de 

Provinciale Commissie Noord-

Holland 

  

 


