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‘structuurloze’ losse korrels in de mooie Eilandspolder

‘korrelloos’ Schermereiland

groene lijnen van stolpboerderijen met erfbeplanting
maken krachtige structuurlijnen in de open polder

onbeplant nieuw erf langs ontginninglijn, verlies
van identiteit door gebrek aan groene voet

losse korrel in de Schermer

restanten van een carré

een prachtig carré met dubbele waterring en hoge
opgaande beplanting

carré met dubbele waterring

nieuw erf zonder beplanting, verlies van landschappelijke structuur

woonhuis met beplant erf versterkt landschapplijke structuur

woonhuis op restanten van een oud carré

bij uitbreiding van het erf moet de groene voet
meegroeien

meerdere adressen binnen een een grote groene
voet verzameld

groene structuurlijnen met grote boerse volumes en grote landschappelijke
groene voet maken de identiteit van de Schermer

woonhuis zonder beplanting,
verlies van landschappelijke structuur

Buitengebied
Proﬁel
Het buitengebied omvat het totale grondgebied van
de Gemeente Schermer uitgezonderd de dorpen. Er
liggen verschillende eenheden van identiteit met elk
een eigen type losse korrelstructuren. De droogmakerijen Schermer en Noordeindermeerpolder, het oude
eiland Polder Oterleek, het oude land van de Polder
Mijzen en de Eilandspolder met daarbinnen het natuurreservaat van het Schermereiland.
Niet in alle eenheden komen losse korrels voor. Het
oude Schermereiland is, op de dorpen na, onbebouwd en Polder Mijzen heeft binnen het Schermerse
grondgebied slechts een klontje van 4 losse korrels.
De Eilandspolder heeft een klein aantal losse korrels
langs de dijk van de Schermerringvaart. De polder
Oterleek heeft 14 losse korrels aan de Polderweg en
de Noordeindermeerpolder, die geen dorpen kent,
heeft er 8.
De grote aantallen losse korrels liggen in de droogmakerij de Schermer. Terwijl in de andere identiteitseenheden de losse korrels vaak ‘structuurloos’ in het
buitengebied liggen kan je hier echt spreken van losse
korrelstructuren. Er liggen ongeveer 240 erven en 86
vrijstaande woningen langs de ontworpen lijnen zoals
de Noorder- en de Zuidervaart in het buitengebied.
De Schermer ontleent zijn identiteit aan deze losse
korrelstructuren, met name aan de grote stolpen met
hun grote groene erven.
Bouwen van nieuwe losse korrels in het buitengebied is niet in alle identiteitseenheden een gewenste
ontwikkeling. Binnen het Schermereiland is de leegte
bijvoorbeeld een te behouden kwaliteit. Ook in de
Eilandspolder met zijn mooie waterrijke, natuurlijke
landschap. Nieuwe losse korrels dragen hier niet bij
aan het verbeteren van de kwaliteit. Passend is het hier
om juist alleen aan de dorpen verder te bouwen. In de
polder Mijzen, de polder Oterleek en de Noordeindermeerpolder kunnen nieuwe korrels de nu wat onherkenbare korrelstructuur wel verder ‘aanzetten’. Het
gaat niet om grote aantallen, zo’n 4 of 5 per polder.
In de Schermer daarentegen kunnen grotere aantallen nieuwe losse korrels echt een versterking van de
structuur opleveren. De polder is er groot genoeg voor
en de structuurlijnen kunnen veel meer korrels dragen, de structuur is nog niet overal volgroeid.
Naast nieuwe korrels speelt in het buitengebied ook
de transformatie van bestaande korrels. Er zullen
steeds meer boerenbedrijven verdwijnen en boerenkorrels beschikbaar komen voor wonen of andere
bedrijfsvoering. De transformatie van deze erven is
van grote invloed op de identiteit van het landschap.

Strategie
Binnen het buitengebied van de gemeente Schermer
heeft De Schermer de grootste losse korrel ‘potentie’.
De Polder, in 1639 drooggemalen, is een ontworpen
landschap waarin de losse korrels getekend zijn
langs de lange lijnen van de rechtlijnige verkaveling.
Nieuw te bouwen korrels moeten daarom ook ontwikkeld worden langs deze ontworpen lijnen.
De losse korrels hadden oorspronkelijk vaak een
voor de Schermer typisch erf van watergangen en
boomwallen in dubbele carrévorm. Soms waren
deze carré erven heuse buitenplaatsen (Wittenburg). De Schermer kreeg daarmee een heel eigen
gezicht van krachtige groene ontginningslijnen in
een verder open landschap. Inmiddels zijn veel carré
erven grotendeels verdwenen en daarmee ook veel
van de dichte boombeplantingen. De Schermer is
minder groen geworden en die trend zet zich door
met de komst van nieuwe, vaak geheel onbeplante
burgerkorrels met een kleine siertuin. Maar ook met
de modernisering van boerenbedrijven ging veel
beplanting verloren. De identiteit van de Schermer
wordt bepaald door de grote groene boerenerven.
Burgerkorrels hebben een te kleine kavel om echt
groen op een landschappelijke schaal te realiseren.
Daarom is bouwen in verzamelerven met een grote
groene voet in de Schermer gewenst. En dan liefst
weer in de oorspronkelijke carrévorm.
In de polder Oterleek en de Noordeindermeerpolder
is het in het buitengebied ook goed om verzamelerven te bouwen. Er moet een herkenbaar onderscheid
zijn tussen buitengebied en dorp. In het buitengebied
moet de schaal van beplanting de particuliere tuin
ontstijgen. In de Noordeindermeerpolder (droogmakerij zonder dorp) is een T kruising van wegen waar
kleinere burgerkorrels gecombineerd kunnen worden
met verzamelkorrels. Zo kan een klein kruispuntdorpje ‘groeien’ zoals dat ook in grote droogmakerijen het ooit gebeurd is.
Bij de transformatie van boerenerven naar woonerven verdwijnen vaak de grote boerenschuren
om plaats te maken voor burgerhuizen waarbij het
boerenerf wordt opgedeeld in kleinere kavels. Dit betekent naast het verdwijnen van de grote boerse volumes ook het verdwijnen van de grote landschappelijke beplantingen. Het gevolg is schaalverkleining en
verlies van identiteit. Bij transformatie moet de grote
landschappelijke schaal eerder worden versterkt. Dit
kan door woningen te ontwikkeling in verzamelerven met verschillende grotere volumes op een grote
gemeenschappelijke groene voet.

Eilandspolder , slechts weinig losse korrels, geen
nieuwe erbij

Schermereiland, geen losse korrels, geen nieuwe
erbij

Polder Mijzen: klein knoopje losse korrels in
buitengebied was vroeger dorpje.....

......versterken van het knoopje

Noordeindermeer: enkele losse korrels in buitengebied.....

.....versterken van structuur

het buitengebied en de identiteitseenheden

Schermer: echte losse korrelstructuren......

...versterken van de groene structuur

Polder Oterleek: structuurloze losse korrels in
buitengebied.....

versterken van structuur

oude kaart Schermer met grote groene carré erven

carré erven met buitenplaats kwaliteit

groene structuur van de grote carré erven

bestaand carré erf

bestaande losse korrels in de Schermer

nieuwe losse korrels met grote groene voet erbij
versterken de structuurlijnen

bestaand boerenerf met
vervallen groene carré

bestaande situatie

groei met 150 huizen in burgerkorrels: verstikking

groei boerenerf betekent
aanleg of herstel groene carré

transformatie boerenerf betekent
aanleg of herstel groene carré

groei met 150 huizen op erven: versterking

Criteria voor beeldkwaliteit
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Verzamelerven aan de Polderweg Oterleek en de
Middenweg in de Noordeindermeerpolder:
- verzamelerven direct aan de weg ontsloten
- voldoende open ruimte tussen de erven onderling
- verzamelerfgrens landschappelijk oplossen met
bomensingel
Verzamelerven aan het einde van de Vrouwenweg in de polder Mijzen:
- verzamelerven dicht op elkaar
- veel bomen op de kavel
- veel groen naar de weg
- bebouwing meer achterop de kavel
- erfafscheiding landschappelijk oplossen met windsingels en hagen
Verzamelerven in de Schermer:
- verzamelerven direct aan de weg ontsloten
- voldoende groene ruimte (weide of bossage) tussen
de erven onderling
- erven moeten carré erven zijn, naar oude Schermerse traditie
- alle bebouwing moet binnen de groene randen van
de carré vallen

Transformatie van erven in het buitengebied:
- versterken van de grote groene voet
- groot boers hoofdvolume houden of maken
- niet ruimtelijk opsplitsen van erf
Groei van erven in het buitengebied:
- meegroeien of herstellen van de grote groene voet

Uitbreiding

