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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het eindrapport van het project ‘Metamorfose West-Friesland’. Dit project is uitgevoerd in het kader 

van de minoren ‘Bodem en ondergrond’ en ‘De stad van morgen’, welke wij volgen aan het Saxion te Deventer. 

Dit project gaat over de toekomstige veranderingen in het landschap van West-Friesland. Hierbij wordt vooral 

in gegaan op de relatie tussen landbouw en het cultuurhistorisch landschap. Wij waren allebei niet bekend met 

West-Friesland voordat we aan dit project begonnen. Wij hebben de afgelopen twintig weken met veel plezier 

aan dit project gewerkt en veel geleerd over West-Friesland en het West-Friese landschap.  

Het afronden van dit project was niet gelukt zonder de personen die hun kennis beschikbaar hebben gesteld 

ten behoeve van dit project. Daarom willen wij deze personen graag in het bijzonder bedanken. Allereerst 

willen wij onze opdrachtgever André Bouwens bedanken voor de goede begeleiding gedurende het project. 

Ook onze coach Wilko van Zijverden heeft ons goed ondersteund tijdens het project, waarvoor wij hem graag 

willen bedanken. Verder willen wij graag Michiel Bartels en Trude Buysman bedanken voor de leuke interviews 

die wij met hen hebben gehad en de kennis die zij aan ons hebben doorgegeven. Als laatst willen wij graag 

Martin Menger van het Noordhollands Dagblad bedanken voor het onder de aandacht brengen van onze 

enquête in het Noordhollands Dagblad.  

 

Wij wensen u veel plezier met het lezen van ons eindrapport! 

 

Damon Oogink en Mirthe Christenhusz 

Deventer, 2019  
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SAMENVATTING 

 

In opdracht van het West-Fries genootschap hebben twee studenten van de Saxion Hogeschool een project 

uitgevoerd. Dit project is onderdeel van het Metamorfose Project. Het Metamorfose Project beschrijft het 

ontstaan van het West-Friese landschap op een manier waarop dit voor het grote publiek aantrekkelijk is. Het 

beschrijven van het landschap gebeurt aan de hand van zogenaamde weblectures, deze berusten op informatie 

uit achtergrond rapportages. Aan de opdrachtnemers was de taak om het laatste onderwerp, dat binnen de 

weblecture reeks beschreven wordt, uit te werken. Het onderwerp dat door de studenten behandeld werd is 

de toekomstvisie op het West-Friese landschap. Het onderzoek bestond uit het maken van een rapportage en 

een weblecture opzet. Resultaten onderzoek 

Het onderzoek heeft zich gericht op landbouw en cultuur(historisch) landschap. Uit het onderzoek blijkt dat de 

agrarische sector de belangrijkste economische motor binnen West-Friesland is. De toekomstvisie op de 

landbouw is dat in alle sectoren schaalvergroting en intensivering plaats zal vinden. Daartegenover staat dat 

het onderzochte cultuurlandschap van West-Friesland door deze ingrepen kan verdwijnen. Echter, er zijn 

oplossingen onderzocht waarbij de agrarische sector en cultuurlandschap hand in hand kunnen voortbestaan. 

De oplossingen liggen bij het integreren van cultuur(historsich) landschap in groensubsidies die agrariërs 

kunnen ontvangen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het integreren van cultuur(historisch) landschap in 

groenstroken. Bij het onderzoek is een enquête uitgevoerd om te kijken hoe de West-Fries tegen de 

toekomstige veranderingen aan kijkt. De enquête is voornamelijk ingevuld door burgers jonger dan 20- en 

ouder dan 60 jaar. Uit de enquête is gebleken dat de West-Friese burger schat dat zij een gemiddelde kennis 

heeft over cultuur(historisch) landschap. De burger weet ook dat de landbouw, naast verstedelijking en 

energietransitie een grote invloed heeft op het uiterlijk van het landschap. Over het algemeen zijn de oudere 

deelnemers van de enquête negatief over de veranderingen in het landschap. Terwijl de jonge deelnemer hier 

neutraal tegenover staat. Dat de jonge enquête deelnemer positiever tegenover de veranderingen staat is te 

verklaren omdat de jonge deelnemer met de veranderingen moet in de toekomst moet leven. Dat neemt 

echter niet weg dat niet al het cultuur(historisch) landschap moet verdwijnen. De weblecture kan helpen bij het 

creëren van bewustzijn van het cultuur(historisch) landschap. 

Resultaten weblecture opzet 

Tijdens het onderzoek zijn de mogelijkheden naar een weblecture ook onderzocht. De voorgaande weblectures 

worden als statisch en zakelijk beschouwd. Het idee is dat dit met bewegend en bewerkt beeldmateriaal 

minder zal zijn en dat dit meer tot de verbeelding van de kijker zal spreken. 

Met een goede weblecture, kan de informatie uit de rapportage overgebracht worden naar een groter publiek,  

en wordt bewustzijn over de metamorfose die het West-Friese landschap te wachten staat groter. 
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INLEIDING 

 

HET PROJECT: ‘METAMORFOSE WEST-FRIESLAND 

 
Dit project is uitgevoerd in het kader van de minoren ‘Bodem & ondergrond’ en ‘De stad van morgen’ 
van het Saxion. Dit project is uitgevoerd in opdracht van André Bouwens (namens het Westfries 
Genootschap). André Bouwens is namens de regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland betrokken 
bij het project ‘Metamorfose van het Westfriese landschap’, een project van het Westfries 
genootschap.  
 
Het Westfries Genootschap is een vereniging die zich inzet voor het behoud en de ontwikkeling van 
de cultuur en de historie van West-Friesland. Een ander belangrijk doel van het Westfries 
Genootschap is om de geschiedenis van West-Friesland voor een groot publiek (zowel jong als oud) 
toegankelijk te maken. Hieruit is ook het project ‘Metamorfose van het Westfriese landschap’ 
ontstaan. Om het ontstaan van het West-Friese landschap toegankelijk te maken voor een groter (en 
jonger) publiek, ontstond eerst het idee om hierover een boek te publiceren. In het najaar van 2016 
werd het plan opgevat om het verhaal uit dit beoogde boek in een andere vorm weer te geven. 
Geïnspireerd door de Universiteit van Nederland is hieruit het idee ontstaan om een serie 
weblectures te maken.  Dit moet uiteindelijk een serie van 8 weblectures worden, die ingaan op de 
ontwikkeling van het landschap in het verleden en welke betekenis huidige ontwikkelingen hebben 
voor het landschap. Dit rapport is bedoeld ter voorbereiding van de laatste weblecture waarin 
ontwikkelingen voor de toekomst worden uitgewerkt. 

 

PROBLEEMSTELLING 

 
Door de jaren heen is het West-Friese landschap drastisch veranderd. Meerdere ontwikkelingen in 
het verleden hebben hier invloed op gehad. Ook voor de toekomst worden veranderingen verwacht, 
deze veranderingen worden onder andere veroorzaakt door de maatregelen die worden genomen 
ten behoeve van de energietransitie, klimaatadaptie en de landbouwtransitie.  
 
Zo is de verwachting dat er in West-Friesland meer windmolens en zonneparken gaan komen, om zo 
duurzamere energie op te kunnen wekken voor de inwoners van West-Friesland. Ook worden er 
maatregelen genomen om de West-Friese Omringdijk te verstevigen tegen het stijgende waterpeil 
(als gevolg van klimaatverandering). Naast klimaatadaptatie en energietransitie gaat ook de 
agrarische sector grote veranderingen doormaken, zo zijn schaalvergrotingen en modernisering aan 
de orde van de dag. Ook is het niet uitgesloten dat er in de toekomst weer verkavelingen plaats gaan 
vinden. Dit alles heeft een enorme impact op het West-Friese landschap en het is van belang om dit 
in een weblecture weer te geven.  
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DOEL 

 
Het doel van dit project is het maken van een voorbeeld van de laatste weblecture (weblecture 8), 
die het Westfries Genootschap kan gebruiken bij het maken van de serie weblectures. Deze moet 
gaan over de toekomstige veranderingen in het West-Friese cultuurlandschap. De focus wordt hierbij 
gelegd op de combinatie van de landbouw en het cultuurhistorisch landschap. Het doel van de 
weblectures is om geïnteresseerden (jong en oud) te informeren over de metamorfose van het West-
Friese landschap.  
 
Naast dit rapport met achtergrondinformatie en de weblecture, wordt er ook een draaiboek voor de 
weblecture aangeleverd. 

 

HOOFDVRAAG  

 
Aangezien de focus in de weblecture zal liggen op de landbouw en het cultuurhistorisch landschap, is 
de volgende hoofdvraag ontstaan:  
 
Hoe zal het West-Friese agrarische landschap er in de toekomst uitzien, wanneer er tijdens de 
ruimtelijke ontwikkeling rekening wordt gehouden met cultureel erfgoed?  

 

ONDERZOEKSVRAGEN 

 

1. Hoe ziet de West-Friese landbouw er op dit moment uit? 
2. Wat is de toekomstvisie op de West-Friese landbouw? 
3. Hoe ziet het cultuurlandschap van West-Friesland er uit? 

3a Wat zijn bijzondere elementen van het West-Friese cultuurhistorische landschap? 
4. Wat zijn de ingrepen in het cultuur(historische) landschap van West-Friesland, die in de toekomst 
plaats kunnen vinden?  

4a Welke invloed hebben deze ingrepen op het cultuur(historische) landschap? 
5. Welke maatregelen kunnen er worden getroffen om de West-Friese landbouw 
te ontwikkelen in samenhang met het cultuurhistorische landschap? 
6. Wat denkt de West-Fries dat er de aankomende jaren zal veranderen in het landschap? 

6a Wat vindt de West-Fries van deze veranderingen in het landschap? 
7. Wat vindt de West-Fries de meest belangrijke (cultuurhistorische) elementen in het landschap?  
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METHODE 

 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is er allereerst een literatuurstudie uitgevoerd, de 
uitkomsten hiervan zijn deels in de onderzoeksvragen opgenomen. Met deze kennis zijn er 
interviewvragen opgesteld en vervolgens zijn er twee interviews afgenomen met deskundigen op het 
gebied van cultureel erfgoed en de agrarische sector. Aan deze deskundigen is tevens gevraagd om 
een top 10 op te stellen van (volgens deze deskundigen) de meest belangrijke (en voornamelijk 
historische) elementen in het West-Friese landschap. Daarnaast was het de bedoeling om te spreken 
met een cultuurhistorisch deskundige, vanwege diens afstudeerscriptie en kennis van het 
cultuurhistorisch landschap van West-Friesland. Het is niet gelukt om met de deskundige te spreken, 
maar er mocht wel gebruik worden gemaakt van diens afstudeerscriptie ‘Middeleeuwse agrarische 
veenontginningen in de Vier Noorder Koggen’.  Naast de deskundigen die geïnterviewd zijn, is er ook 
een top 10 opgesteld door Wilko van Zijverden (coach van dit project en betrokken bij het project 
‘Metamorfose van Westfriese landschap’) en Carla Soonius (regio archeoloog, werkzaam bij de 
gemeente Hoorn). Met de informatie die verkregen is uit de literatuurstudie en de interviews, is een 
enquête opgesteld om zo ook de mening van de West-Fries zelf, mee te laten tellen in dit onderzoek. 
Deze enquête is verspreid door het Noordhollands Dagblad, het Westfries Genootschap en Henk 
Schuitemaker (docent aardrijkskunde bij OSG West-Friesland). Deze laatste connectie heeft het 
mogelijk gemaakt om de enquête te verspreiden bij een grote groep jongeren.  

 

LEESWIJZER 

Dit rapport is enigszins op chronologische volgorde opgesteld. Allereerst zijn er op pagina 7 
samenvattingen te lezen van de interviews met de deskundigen. Met deze interviews en de 
literatuurstudie konden deelvraag 1 tot en met 5 beantwoord worden (pagina 10 tot en met 27). Met 
de enquête konden de laatste deelvragen (deelvraag 6, 6a en 7) worden beantwoord (pagina 28 tot 
en met 34). Daarna is een conclusie in het verslag opgenomen (pagina 35), evenals een aanbeveling 
voor het Westfries Genootschap (pagina 36). In de bijlagen zijn de uitgewerkte interviews (bijlage A 
en B) en extra algemene informatie over de enquête (bijlage C) te vinden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

INTERVIEWS 

 

Allereerst zijn twee deskundigen geïnterviewd op het gebied van cultuurhistorisch landschap en de 
agrarische sector: 
 
Michiel Bartels, Archeoloog van de gemeente Hoorn 
 
Trude Buysman, bestuurslid van LTO Noord 
 
Hieronder zijn de interviews met deze deskundigen samengevat, de volledige uitwerkingen van de 
interviews zijn in de bijlagen (bijlage A en B) terug te vinden.  
 

INTERVIEW MET ARCHEOLOOG GEMEENTE HOORN 

Het landschap van West-Friesland is na de ruilverkaveling drastisch veranderd. Het oude 

kleinschalige landschap is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een efficiënt agrarisch landschap. 

Daarbij worden voorbeelden zoals het Geestmerambacht, de Vieroorderkoggen en het Grootslag 

genoemd. Het landschap daar is ingericht zonder respect voor het erfgoed. Dat heeft te maken met 

de moderne Nederlandse maatschappij, die heeft een grote economie die draaiende moet worden 

gehouden. Daardoor wordt het land steeds voller. West-Friesland is in de afgelopen 50 jaar enorm 

gegroeid, zowel in dichtheid als in economie. Die groei zal alleen maar verder gaan en daarbij gaat 

veel erfgoed verloren. 

Plekken in West-Friesland waar nog niet zoveel aan veranderd is met betrekking tot cultureel 

erfgoed, zijn onder andere de binnenstad van Enkhuizen, bewoningslinten zoals Twisk en Opperdoes, 

bepaalde plekken rond de omringdijk en plekken met open water (daar waar het nog niet 

volgebouwd is). 

De burger is zich niet bewust van het erfgoed en is zich ook niet bewust dat erfgoed verdwijnt. 

Binnensteden en bewoningslinten staan vol met erfgoed, dat maakt ook dat het niet opvalt dat in het 

buitengebied erfgoed verdwijnt. Stolpboerderijen bijvoorbeeld, verdwijnen steeds meer uit het 

landschap van West-Friesland. Daarnaast zijn andere aspecten van erfgoed, zoals archeologisch 

erfgoed, nauwelijks zichtbaar. Daardoor heeft het geen belevingswaarde. 

Men is in West-Friesland druk bezig om de burger meer bewustzijn over het erfgoed te geven. Zo 

heeft men een website voor archeologie om publiek te bereiken. Daarnaast worden in historische 

binnensteden zoals Hoorn en Enkhuizen erfgoedvisies opgesteld. Om ervoor te zorgen dat de 

aantrekkingskracht van steden wordt versterkt. Daarmee hoopt men kwalitatief hoogwaardig 

toerisme naar de regio te halen. Daardoor wordt de economie gestimuleerd. Erfgoed wordt 

geprofileerd als een van de speerpunten om toerisme binnen te halen. Om het erfgoed bij 

jongvolwassenen onder de aandacht te krijgen is echter erg moeilijk. Daarom is destijds het project 

‘Metamorfose van het Westfriese landschap’ opgestart.  

Als er uitsluitend erfgoedtechnisch naar het cultuurhistorisch landschap wordt gekeken, dan is er 

sprake van een negatieve verandering in de afgelopen jaren. Dat komt omdat er alleen maar meer 

delen van het historisch landschap verdwenen zijn (Bartels, 2018).  
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INTERVIEW MET BESTUURSLID LTO NOORD 

West-Friesland wordt getypeerd door de dijken en het water, maar ook dat er op elke stukje land 

veel verschillende teelten aanwezig zijn. Het systeem van wisselteelten is typerend voor de West-

Friese agribusiness. Dit betekent ook dat het landschap elk jaar weer anders kan zijn, West-Friesland 

is dus nooit hetzelfde. Iets dat ook typerend is, maar men steeds minder ziet tegenwoordig, is de 

bollige vorm van het land. Dit wordt kadetjesland genoemd en is ontstaan door het graven van 

geultjes voor de ontwatering van het land. Door de strijd die West-Friesland al jaren tegen het water 

levert, ontstaan er bepaalde structuren van ‘riviertjes’. Doordat alles op een gegeven moment 

efficiënter moest en men is begonnen met het verkavelen van stukken grond, zijn heel veel van die 

oude structuren verloren gegaan. Dit geldt niet alleen voor sloten, maar bijvoorbeeld ook voor 

wegen en dijken. In het landschap zijn nog enkele van dergelijke plekjes waar de historie nog 

duidelijk zichtbaar is. De meeste West-Friezen weten niet veel van het ontstaan van het landschap 

van West-Friesland en weten ook niet dat deze plekjes er zijn of kennen de achtergrond ervan niet. 

Wanneer mensen op dergelijke plekken komen, dan kijken ze er ontzettend van op dat het er zo 

mooi is, maar 90% van de mensen komt er niet. Het zou goed zijn als er in het landschap aandacht 

geschonken wordt aan de historie, dus dat er bijvoorbeeld ergens een QR code staat die mensen met 

hun telefoon kunnen scannen en die ze informatie geeft over een bepaalde plek.  

In de agribusiness is de veeteelt van oudsher de belangrijkste sector voor West-Friesland. Maar ook 

toen al was West-Friesland hét tuinbouwgebied. Vroeger leerden kinderen op school dat West-

Friesland het belangrijkste bloemkoolgebied was. Het ligt heel erg aan de ondergrond welke sector in 

een bepaald deel van West-Friesland het meest aanwezig is. Sommige plaatsen liggen bijvoorbeeld 

ver van de veiling af, waardoor er van oudsher al peulvruchten worden geteeld omdat deze op een 

makkelijkere manier vervoerd kunnen worden. Opperdoes is uitermate geschikt voor kolen en 

rondom Hoorn vind je juist meer fruitteelt. Dit komt omdat je in dit gebied niet veel last hebt van de 

wind, vorst en hitte. Ook voor het kweken van zaden is West-Friesland uitermate geschikt door de 

liggen bij het IJsselmeer, hierdoor heeft men minder last van luizen en schimmels. Op dit moment 

zijn vooral de tulpen, bloemkool en broccoli erg belangrijk voor West-Friesland. Het blijft desondanks 

een ontzettend gevarieerd gebied, bedenk maar iets en het is wel in West-Friesland te vinden. Die 

variatie heeft naast de ondergrond ook deels te maken met de mode, er wordt gekweekt wat op dat 

moment in de mode is.  
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De grootste verandering voor de toekomst is dat de tuinbouwsector nog groter gaat worden, ook 

zullen er meer kassen komen. Deze ontwikkeling is noodzakelijk vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. 

Grote bedrijven moeten in de toekomst de kans krijgen om verder uit te kunnen breiden, zonder dat 

kleine ondernemingen daaraan kapot gaan. Ondertussen hebben burgers geen idee van wat er 

speelt, ze vinden het jammer dat er bepaalde dingen verloren gaan terwijl deze ontwikkeling er al 

lang aan zat te komen. Agrariërs hebben zeker impact op het landschap, maar het heeft vaak ook 

veel te maken met regelgeving. Als men kijkt naar de landbouwvisie van minister Carola Schouten, 

dan passen veel boeren die manier van kringlooplandbouw nu al toe. Het is wel een feit dat er steeds 

grotere machines komen om het werk nog efficiënter te maken, dat betekend ook dat er misschien 

grotere percelen nodig zijn. Hierdoor krijgen we misschien wel opnieuw te maken met 

ruilverkavelingen en in die zin heeft de agrariër dan een grote impact op het landschap. De 

denkbeelden van de mens veranderen ook, over 100 jaar vindt men het landschap van nu misschien 

juist helemaal niet mooi.(Buysman, 2018). 

 

CONCLUSIE UIT DE INTERVIEWS 

In West-Friesland zijn nog unieke overblijfselen uit vroegere tijden aanwezig, maar door de jaren 

heen zijn ook heel veel van deze overblijfselen verloren gegaan. Dit is onder andere gebeurd tijdens 

de ruilverkavelingen in de twintigste eeuw. De landbouw heeft een grote impact op het verdwijnen 

van cultuurhistorisch erfgoed in West-Friesland. Mede door de groeiende economie en 

schaalvergrotingen in de agrarische sector is het landschap in West-Friesland continu in verandering. 

Dit heeft ook zijn invloed op het cultuurhistorisch erfgoed dat in de regio te vinden is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERZOEKSVRAGEN 

 

ONDERZOEKSVRAAG 1 

HOE ZIET DE AGRIBUSINESS IN WEST-FRIESLAND ER OP DIT MOMENT UIT? 



11 
 

Wisselteelten 

Het wisselteeltsysteem is een typisch West-Friese manier van landbouw. Dit houdt in dat een 

veehouder zijn perceel eens in de 5 á 6 jaar verhuurt aan een bollen- of groenteteler. Deze wisseling 

van teelten (gras of bijvoorbeeld groenten), helpt ziekten te voorkomen en werkt herstellend voor de 

grond. De bollen- of groenteteler verplaatst na één teeltseizoen zijn oogst weer naar een perceel van 

een andere boer. Zo kan het dat het landschap in West-Friesland er op bepaalde plekken ook steeds 

anders uitziet. De wisselteelt zorgt er ook voor dat akkerbouwbedrijven en (melk)veehouderijen met 

elkaar verbonden zijn (van Leeuwen, 2012). 

Melkveehouderij 

Deze sector is erg groot in West-Friesland en van oudsher het meest karakteristiek voor de regio 

(Buysman, 2018). De karakteristieke stolpboerderijen die nog veel in West-Friesland te vinden zijn, 

zijn vroeger gebouwd om in te wonen en om  het vee  in te huisvesten. Momenteel bestaat bijna een 

kwart van de bedrijven in West-Friesland uit melkveebedrijven (van Leeuwen, 2012). 

Bollenteelt 

Vanaf ongeveer 1900 worden er in West-Friesland bollen geteeld. Ook nu nog gebeurt dit via het 

systeem van wisselteelten.  Door de ruilverkaveling zijn er in West-Friesland veel grote kavels, dit is 

erg voordelig voor de bollenteelt. De bollen worden in West-Friesland vooral in netten geteeld, dit is 

om arbeidskracht te sparen en rooibeschadiging te voorkomen. Naar schatting is 80% van de totale 

wereldproductie van bloembollen afkomstig uit Nederland. Binnen Nederland is West-Friesland één 

van de meest belangrijke ‘bloembollengebieden’, met name op het gebied van tulpenbollen (van 

Leeuwen, 2012). 

Bollenbroei 

De bollenbroeierij is ontstaan omdat met het kweken van bollen tot bloem een meerwaarde 

gecreëerd kan worden voor het kweekbedrijf. Een bedrijf kan door de broeierij ook buiten het 

seizoen bloemen leveren. In een broeierij worden bollen eerst een aantal weken in de koelcel 

geplaatst om de winter na te bootsen, daarna gaan de bollen in een kas om na 3 à 4 weken geplukt 

te worden.  

In West-Friesland is de tulpenbroei een grote sector, de bedrijfsomvang van zulke bedrijven loopt 

uiteen van ca. 1 miljoen tot ca. 80 miljoen tulpen. De West-Friese bollenbroei staat internationaal 

hoog aangeschreven (van Leeuwen, 2012). 

 

 

 

Fruitteelt 
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De fruitteelt in West-Friesland komt van oudsher vooral 

voor rond de steden. De reden hiervoor is onder andere 

omdat men daar minder last heeft van wind, vorst of hitte 

(Buysman, 2018). Ongeveer 80% van de fruitteeltbedrijven 

in Noord-Holland bevindt zich in de gemeente 

Drechterland. In dit gebied worden vooral peren, appels en 

pruimen geteeld. In totaal zijn er 95 fruitteeltbedrijven in 

West-Friesland. Het grootste gedeelte van deze bedrijven 

levert vooral aan het buitenland, met name Duitsland, 

Groot-Brittannië en Rusland (van Leeuwen, 2012). 

           Afbeelding 1: Fruitteelt (LTO Noord, 2018) 

 

  Vollegrondsgroenteteelt 

De ‘koolstreek’ in West-Friesland is in de negentiende eeuw ontstaan en nog 

steeds wordt dit gebied de ‘koolschuur van Europa’ genoemd. Met name in 

en rondom de gemeente Schagen, wordt op vruchtbare kleigrond veel rode 

kool, witte kool, broccoli, bloemkool en spruitkool verbouwd. Behalve 

koolsoorten levert West-Friesland ook andere groenten zoals witlof, 

ijsbergsla, wortelen, spinazie en bieten. De laatste jaren zijn bedrijven zich 

steeds meer gaan toeleggen op het telen van één of enkele soorten 

groenten, waarbij de percelen steeds groter worden. Ook in deze sector is 

ruim 80%  van de productie bestemd voor de export, het overgrote deel 

hiervan komt terecht in Duitsland (van Leeuwen, 2012). 

Afbeelding 2: Vollegrondsgroenteteelt (van der Lee, 2015) 

 

 

 Glastuinbouw 

In West-Friesland vindt men veel 

verschillende soorten van glastuinbouw. Het  

Grootslag tussen Wervershoof en Andijk is 

een goed voorbeeld van geconcentreerde 

glastuinbouw. In Het Grootslag staan 

tientallen glastuinbouwbedrijven met in 

totaal 125 ha glas. In dit gebied worden 

onder andere veel paprika’s en tomaten 

geteeld. Ook houdt een aantal bedrijven zich 

bezig met veredeling en opkweek.  

 

 

Buiten Het Grootslag zijn er nog verschillende 

vrij liggende glastuinbouwbedrijven 

Afbeelding 3: Kassen in het 

West-Friese landschap (LTO 

Noord, sd) 
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gevestigd. Verspreid over West-Friesland 

hebben vooral tulpenbroeiers een groot 

oppervlak glas in gebruik (van Leeuwen, 

2012). 

 

 

Plant- en zaadveredeling  

Dit is de meest kapitaalintensieve agrarische 

sector in West-Friesland. West-Friesland vormt in 

deze sector een internationaal centrum. West-

Friesland is vooral geschikt voor het kweken van 

zaden door de ligging aan het IJsselmeer, 

waardoor men minder last heeft van luizen en 

schimmels (Buysman, 2018). Zo’n 80% van de 

wereldmarkt in zaadveredeling is in handen van 

negen multinationals, waarvan er vijf gevestigd 

zijn in West-Friesland. Deze bedrijven hebben 

een gezamenlijke omzet van maar liefst 1 miljard 

euro en er werken meer dan 4000 medewerkers. 

Naast deze grote bedrijven zijn er nog zo’n 30 

kleinere bedrijven in West-Friesland gevestigd.  

            Afbeelding 4: Zaadveredeling (Greenity, 2015) 

 

Uit de vele landbouwbedrijven en veehouderijen zijn ook andere bedrijven ontstaan. Denk hierbij 

aan bedrijven die zijn gespecialiseerd in export, het verpakken van producten, loonbedrijven, 

enzovoorts (van Leeuwen, 2012). 

 

Landschap 

Landbouw in West-Friesland is niet in één zin te omschrijven, West-Friesland heeft ongeveer alle 

soorten landbouw. De soorten teelten in West-Friesland zijn erg afhankelijk van de laatste trends. Zo 

veranderen de teelten en teeltwijzen in West-Friesland continu. Het is dan ook niet raar dat het 

West-Friese cultuurlandschap zeer divers is en constant aan verandering onderhevig is.  
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ONDERZOEKSVRAAG 2 

WAT IS DE TOEKOMSTVISIE OP DE AGRARISCHE SECTOR IN WEST-FRIESLAND? 

In de vorige paragraaf werd ingegaan op de huidige agribusiness in West-Friesland, hierbij kwamen 7 

belangrijke sectoren naar voren. In deze paragraaf wordt gekeken naar de ontwikkelingen die de 

komende jaren in deze sectoren zullen plaatsvinden.  

 

Ontwikkelingen per sector 

Wisselteelten 

Een belangrijk onderdeel van de West-Friese agribusiness zijn de wisselteelten. Dit is het 

systematisch uitwisselen van grasland (in bezit van veehouderijen) aan bollen en/of groente telers. 

Wat hieruit ontstaat is een circulerend systeem waarbij percelen één jaar bollen, één jaar groenten 

en een aantal jaar grasland als bestemming hebben (Buysman, 2018).  Bollenteelt zal wegens de 

groeiende omvang en intensivering van melkveehouderijen en daarbij de vraag naar weideland een 

steeds minder voorkomend systeem worden (van Leeuwen, 2012). Ook zullen steeds meer groenten 

in kassen worden geteeld (van Leeuwen, 2012). Bollen- en groenteteelt zal elders moeten 

plaatsvinden door intensivering of areaalverhuur buiten West-Friesland. Wisselteelten zullen naar 

alle waarschijnlijkheid langzaam verdwijnen en plekken waar dit nu plaats vindt, zullen in gebruik 

genomen worden voor andere vormen van landbouw. Het landschap zal dus eentoniger kunnen 

worden omdat er niet continu van teelten wordt gewisseld. 

 

Melkveehouderij 

Steeds meer melkveehouderijen verdwijnen, maar de bestaande bedrijven worden wel steeds groter. 

De bedrijven die willen groeien nemen hierbij het land over van de bedrijven die stoppen (Buysman, 

2018). Ook komt de focus steeds meer te liggen op diergezondheid, leefkwaliteit en automatisering 

(van Leeuwen, 2012). 

 

Bollenteelt  

Nederland is een belangrijke exporteur van bloembollen en de vraag naar bloembollen stijgt. Dit 

zorgt ervoor dat bedrijven zich meer bezig (gaan) houden met het intensiveren van hun bedrijf, dat 

houdt vooral in dat er voor wordt gezorgd dat de oogst zo groot mogelijk is (met zo min mogelijk 

onbruikbare producten) (van Leeuwen, 2012). Dit is onder andere een gevolg van ruimtegebrek, 

intensivering is nodig om een grote oogst van een klein stuk land te halen.   

 

Bollenbroei  

Doordat bedrijven zich steeds meer specialiseren gaat ook in deze sector de schaalvergroting snel. 

Steeds meer bedrijven intensiveren en gaan zich daarom toeleggen op meerlaagse teelt en het telen 

met LED verlichting. Daarnaast gaan ook steeds meer bedrijven uitbreiden door meerdere fasen in 

het productieproces zelf voor hun rekening nemen, bijvoorbeeld het sorteren en verpakken van de 

producten (van Leeuwen, 2012). 
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Fruitteelt 

De ontwikkeling van deze sector verloopt iets langzamer, onder andere doordat er bij jonge 

ondernemers minder animo is voor het overnemen van fruitteeltbedrijven. Toch leiden de 

hedendaagse technologische ontwikkelingen tot modernisering in de fruitteeltsector. Voorbeelden 

van deze ontwikkelingen zijn het beter beschermen tegen weersinvloeden door bijvoorbeeld 

regenkappen te gebruiken en het verhogen van de capaciteit van het watersysteem. In de 

fruitteeltsector wordt ook steeds vaker aandacht besteed aan landschappelijke inpassing en 

natuurvriendelijke manieren van plaagbestrijding. De fruitteeltsector is erg afhankelijk van 

beregening, in droge perioden kan er soms te weinig zoet water beschikbaar zijn, dit kan in de 

toekomst een probleem vormen (van Leeuwen, 2012). 

 

Vollegrondsgroenteteelt  

Verschillende innovaties hebben in deze sector voor grote veranderingen gezorgd. Een aantal 

bedrijven is overgestapt op waterteelt en verschillende arbeidsintensieve processen zijn volledig 

geautomatiseerd. Ook vervangen telers chemische gewasbeschermingsmiddelen steeds vaker voor 

een biologische variant. Een andere belangrijke ontwikkeling in de vollegrondsgroenteteelt is het 

gebruik van meerlagenteelt (van Leeuwen, 2012). Groentesoorten zoals sla kunnen heel goed 

meerlaags in een kas gekweekt worden.  

 

Glastuinbouw  

In het vorige hoofdstuk werd Het Grootslag al besproken, het gebied waar het grootste gedeelte van 

de glastuinbouw gevestigd is. Dit is een aantrekkelijk gebied voor glastuinbouwbedrijven en de 

verwachting is dan ook dat het gebied verder uitgebreid wordt zodat er ook plek komt voor nieuwe 

bedrijven die zich onder andere bezighouden met het verticaal (in meerdere lagen) telen van 

groenten.  

De verwachting is dat naar mate dit aantrekkelijker wordt voor boeren er steeds meer kassen bij 

zullen komen (van Leeuwen, 2012). Daarnaast moet er gedacht worden aan uitbreiding van het voor 

glastuinbouw bestemde gebied rond het Grootslag of aanwijzing van nieuwe gebieden voor 

glastuinbouw.  

 

Plant- en zaadveredeling  

West-Friesland loopt voorop op het gebied van plant- en zaadveredeling. De kennis uit het 

bedrijfsleven kan gecombineerd worden met de kennis van kennisinstellingen om zo een 

meerwaarde te creëren.  Ook de toenemende logistieke mogelijkheden zijn van belang om de 

distributie van producten zo goed mogelijk te laten verlopen (van Leeuwen, 2012) (de Broekert, et 

al., 2010). 

 

 

 

 



16 
 

Schaalvergroting  

Uit de bovenstaande ontwikkelingen kan onder andere de conclusie worden getrokken dat 

schaalvergroting en intensivering belangrijke ontwikkelingen zijn bij agrarische ondernemingen in 

West-Friesland. Hieruit ontstaat voornamelijk de vraag wat voor invloed dit heeft op het West-Friese 

cultuurlandschap in zijn huidige staat. Om de nieuwe ontwikkelingen te kunnen faciliteren is het 

belangrijk dat hier al vroegtijdig over na wordt gedacht tijdens de ontwikkeling van gebieden. Zo 

zullen er minder agrarische bedrijven zijn over een aantal jaar, maar zullen de bedrijven die blijven 

bestaan wel gaan uitbreiden. Dit betekent dat er bedrijfsgebouwen leeg zullen komen te staan, maar 

ook dat er bedrijfsgebouwen zijn die zichtbaar gaan vergroten. Deze twee ontwikkelingen hebben 

beide een effect op de landschappelijke kwaliteit. De vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen 

zullen dus een nieuwe bestemming moeten krijgen of gesloopt kunnen worden om vervolgens 

ergens anders nieuwe woningen bij te bouwen (Rood voor Rood/ Ruimte voor Ruimte regeling). Deze 

nieuwebouwlocaties zetten een stip op de kaart, er zullen dus meer bedrijven volgen of meer 

woningen op zo’n plek worden gebouwd. Dit heeft een behoorlijke impact op het uiterlijk van het 

landschap en zal misschien niet bij alle burgers in goede aarde vallen.  De bedrijven die willen 

uitbreiden zullen daarnaast ook de landschappelijke kwaliteit een impuls moeten geven.  Een andere 

trend is dat bij de grotere bedrijven steeds vaker buitenlands personeel in dienst wordt genomen 

(Buysman, 2018). Deze arbeiders moeten ergens gehuisvest worden, wellicht is dit een goede 

invulling voor de leegstaande bedrijfsgebouwen.  

Landschap 

Het West-Friese landschap is een agrarisch landschap. Agrarische ondernemers zijn erg betrokken bij 

het landschap en zijn deels ook verantwoordelijk voor veranderingen die in het landschap 

plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de wisselteelten die ervoor zorgen dat er in korte tijd 

verschillende gewassen op een stuk land geteeld worden. Het West-Friese landschap is daarnaast 

ook een heel gevarieerd landschap. Dit komt onder andere door de vele agrarische sectoren die in 

West-Friesland aanwezig zijn. ‘Bedenk maar iets en je hebt het er’ (Buysman, 2018). Die variatie 

maakt West-Friesland een unieke regio en de kwaliteit van het West-Friese agrarische landschap 

moet dan ook zeker behouden blijven. Zo moet er onder andere aandacht komen voor de 

landschappelijke inpassing van bedrijven, niet alleen bij de grote bedrijven die willen uitbreiden maar 

zeker ook bij de kleinere bedrijven.  

 

Greenport Noord-Holland 

Doordat Noord-Holland zich nu profileert als greenport wordt de regio mogelijk ook interessanter 

voor internationale bedrijven. Een greenport is een groot tuinbouwcluster, in dit geval geldt dit dus 

voor Noord-Holland (Provincie Noord-Holland, sd).  Greenport Noord-Holland biedt nieuwe kansen 

voor de verschillende sectoren en kan in de toekomst een grotere bijdrage leveren aan het delen van 

kennis en stimuleren van innovatie. Dit soort samenwerkingsverbanden zouden daarom van steeds 

groter belang kunnen zijn (Greenport Noord-Holland Noord, sd). 
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Imago agribusiness 

Uit de gelezen literatuur en het interview met de expert van de LTO, blijkt ook dat de gemiddelde 

burger de laatste jaren steeds verder van de voedselproductie af is komen te staan. Zo weet menig 

burger niet hoe modern de agrarische ondernemingen van tegenwoordig zijn georganiseerd 

(Buysman, 2018). De nieuwe technologische ontwikkelingen van de laatste jaren hebben hier voor 

een groot deel aan bijgedragen (Steel, 2011). De schaalvergrotingen in de West-Friese agribusiness 

kunnen bijdragen aan een slechter imago van de agribusiness. Ze kunnen namelijk een behoorlijke 

impact hebben op het uiterlijk van het landschap. Dat bedrijven de productie in de toekomst nog 

verder gaan opschalen is een feit, daarmee gaat ook schaalvergroting van de bestaande bedrijven 

gepaard. Het kan in de toekomst wellicht helpen dat bij deze ontwikkelingen ook rekening wordt 

gehouden met het informeren van de burger, aangezien dergelijke schaalvergrotingen een grote 

impact hebben op de leefomgeving (en ook op het cultuurhistorisch landschap). Bij dergelijke 

schaalvergrotingen wordt vooral gedacht aan het bedrijfseconomische voordeel (Buysman, 2018). De 

gemiddelde burger zal hier waarschijnlijk minder positief tegenover staan, het West-Friese landschap 

is niet alleen het landschap van de boeren, maar ook het landschap de burgers, waar zij in wonen, 

werken en recreëren.  

 

 

Circulaire landbouw en duurzaamheid 

In de visie van het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, wordt ingegaan op het 

begrip circulaire landbouw (Ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, 2018).  

Dit zou ook in West-Friesland toegepast moeten worden. Alleen blijkt dit niets nieuws te zijn voor 

West-Friese agrariërs. Veel ondernemers zorgen er automatisch al voor dat de kringloop zo veel 

mogelijk gesloten blijft, dit wordt ook door middel van wetgeving aan de boeren opgelegd. Zo kan 

het oppervlaktewater vervuild worden als men te veel stoffen op het land gooit, dit moet eerst 

onderzocht worden voordat boeren het gewas mogen beregenen. De verwachting is wel dat door 

wetgeving ondernemers steeds vaker verplicht worden om circulair te ondernemen (Buysman, 

2018). 

De bedrijven die zich nog niet hebben aangepast aan deze manier van ondernemen, kunnen het 

daarom  zwaar krijgen. Dit geldt niet alleen voor circulair ondernemen, ook duurzaam energiegebruik 

staat hoog op de agenda van de agribusiness (Ruiter, 2019).  
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ONDERZOEKSVRAAG 3 

Hoe ziet het West-Friese Cultuurlandschap er uit? 

 

Het West-Friese landschap wordt door meerdere cultuurlandschappelijke kenmerken getypeerd. De 

diversiteit van de cultuurlandschappelijke elementen maakt het moeilijk om het cultuurlandschap in 

een paar woorden te omschrijven. Voor het beantwoorden van deze vraag zijn onder andere 

verschillende experts bevraagd. De uiteenlopende antwoorden die zij gaven, geven aan dat het 

West-Friese cultuurlandschap erg divers is.  

Het hedendaagse West-Friese landschap wordt grotendeels bepaalt door de ruilverkaveling. De 

ruilverkaveling is vijftig jaar geleden begonnen en pas recentelijk afgesloten. Dit heeft het 

oorspronkelijke cultuurlandschap behoorlijk veranderd. Het oude landschap is grotendeels 

uitgegumd en het heeft plaatsgemaakt voor een efficiënt en grootschalig agrarisch landschap. Buiten 

de stads- en dorpskernen is de zichtbaarheid van cultuurhistorische elementen vele malen verkleind 

(Bartels, 2018) 

Hoe de ruilverkaveling heeft plaatsgevonden en hoe deze het landschap heeft vormgegeven, is terug 

te zien op kaarten van de website: topotijdreis.nl. Op de kaarten van 1850 tot 1945 is terug te zien 

hoe het landschap er voor de ruilverkaveling uit heeft gezien: veel kleinschalige rechthoekige 

perceeltjes. Vanaf 1950 worden deze percelen langzaam groter. Vanaf de jaren ’80 versnelt het 

verkavelingsproces. Vooral in het oostelijk deel van West-Friesland is gelijktijdig met de versnelling 

van de ruilverkaveling nog een andere trend gaande namelijk het verdwijnen van waterwegen als 

transportwegen. Tot de jaren ‘80 is in het gebied rond de Wevershoof en het Grootslag een wirwar 

van waterwegen te vinden. Vanaf de jaren ’90 is daar echter, op een paar locaties na, niks meer van 

over  (Kadaster, 2018).  

De ruilverkaveling heeft een grote impact gehad op het cultuurlandschap. Echter, dat neemt niet weg 

dat het West-Friese landschap nog genoeg gebieden kent met cultuurhistorische elementen. 

Het West-Friese landschap is al sinds de bronstijd (circa 4000 jaar geleden) bewoond en er bestaan 

nog steeds zichtbare restanten van deze bewoning. Deze sporen van bewoning uit de bronstijd zijn 

zichtbaar in de vorm van grafheuvels en verkavelingspatronen (Roessingh, 2018). Vele hiervan zijn 

met de ruilverkaveling verdwenen, maar een aantal is nog zichtbaar bij Zwaagdijk (Steffens & 

Valentijn, 2018). 

Er is tijdens de ijzertijd in een deel van West-Friesland ook bewoning geweest, hiervan zijn echter 

geen cultuurlandschappelijke sporen terug te vinden. Na de ijzertijd dwong het veranderende 

klimaat de mens om het gebied te verlaten. Dat verklaart ook waarom er na de bronstijd duizenden 

jaren geen cultuurlandschappelijke sporen in West-Friesland te vinden zijn (Kwaad, 2017). 

Vanaf de 8e eeuw ontstaan er mogelijkheden voor pioniers om het West-Friese landschap weer in 

cultuur te brengen, er worden dan kleinschalige ontginningen opgestart. Vanaf de 10e eeuw gaat dit 

grootschaliger. Hierbij ging het om een grootschalig, planmatig project onder leiding van onder 

andere de abdij van de graaf van Egmond. Deze ontginning van het gebied bracht nieuwe 

afwateringsproblemen met zich mee en om te voorkomen dat het land steeds weer overstroomde 

werden afwateringssloten gegraven (Timmerman, 2017). 
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Met het ontginnen van het veenpakket verdween ook de eerste 1 á 2 meter van het maaiveld. 

Vandaar dat de afwateringssloten van groot belang waren. Vanaf de 12e eeuw leek de mens de strijd 

tegen het water te verliezen. Een aantal terpen, die veelal door latere bebouwing weer verdwenen 

zijn en dijken werd opgeworpen (Timmerman, 2017). Vanaf 1250 was West-Friesland compleet 

omsloten door de West-Friese Omringdijk (Kwaad, 2017). 

Hiermee begint het landschap meer en meer het uiterlijk te krijgen dat men vandaag de dag terug 

ziet. Veel van het landschap is nog steeds agrarisch en heel West-Friesland wordt tot op de dag van 

vandaag omringd door deze Omringdijk. 

Na de middeleeuwse ontginning begint er een nieuw tijdperk voor het cultuurlandschap in West-

Friesland. De beheersing van het water wordt steeds beter en er ontstaan droogmakerijen en polders 

in het landschap (Westfries-Archief, 2019).  

Ten tijde van de gouden eeuw speelde de VOC een grote rol in West-Friesland. Steden zoals Hoorn 

en Enkhuizen waren belangrijke uitvaarhavens voor de VOC. In Enkhuizen was daarom een kantoor 

van de VOC gevestigd. Het belang en de economische kracht van de VOC binnen Nederland hadden 

ook hun weerslag op deze West-Friese steden. Op de dag van vandaag is dit in de oude centra mooi 

terug te zien (Bartels, 2018). 

Op het platteland vonden andere ontwikkelingen plaats. In de Nieuwe Tijd deed de stolpboerderij 

haar intrede. Daarvan zijn er in West-Friesland nog vele aantallen in lange bewoningslinten te vinden. 

Deze zijn zeer typerend voor het West-Friese landschap (Maarschal, et al., 2018). 

Na de hoogtij dagen van de VOC verandert er weinig in het West-Friese landschap. Althans, niet 

totdat de ruilverkaveling haar intrede doet na de Tweede Wereldoorlog. Deze ruilverkavelingen 

hebben grote gevolgen gehad voor het uiterlijk van het West-Friese landschap dat men tot dan toe 

kenden.  
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ONDERZOEKSVRAAG 3A 

 

Wat zijn de bijzondere cultuurlandschappelijke elementen in West-Friesland? 

In aanvulling op deelvraag 3 is ook de bovenstaande vraag gesteld. Daarvoor zijn de geïnterviewden 

gevraagd om een top 10 te maken van de volgens hun meest belangrijke cultuurhistorische 

elementen in het West-Friese landschap. Aan de hand van meermaals gegeven antwoorden, is 

daaruit een top 10 ontstaan met bijzondere cultuurlandschappelijke elementen.  Hieronder worden 

de elementen van de top tien beschreven in een volgorde van het meest naar het minst beschreven 

element.  

Het meest door experts genoemde cultuurhistorische element is de stolpboerderij. De stolpboerderij 

is een veelvoorkomende boerderij in West-Friesland. De stolpboerderij is zoals de naam al doet 

vermoeden, ingericht als agrarisch bedrijf in de vorm van een woon-werk stal. Wat stolpen uniek 

maakt is de omvang en het hoge piramidale dak. Op deze manier had men voldoende ruimte om 

hooi op te slaan en vee te stallen. Stolpboerderijen doen voor het eerst hun intrede halverwege de 

zestiende eeuw (Bouma, s.d.). Tot aan de Tweede Wereld oorlog waren stolpboerderijen gangbare 

boeren bedrijven, sindsdien worden ze steeds meer gesloopt (Bartels, 2018).  

Omdat de stolpboerderijen steeds zeldzamer worden, worden bebouwingslinten waarin nog volop 

stolpboerderijen aanwezig zijn, erg bijzonder geacht. De karakteriserende langwerpige, voornamelijk 

aan één hoofdstraat gelegen bebouwingslinten van Twisk en Opperdoes, zijn hier voorbeelden van. 

Deze staan vol met stolpen en vormen relatief oude kernen. Dat maakt deze twee dorpen bijzonder 

en is ook de reden dat de oude bebouwingslinten op de tweede plaats worden genoemd door de 

geïnterviewden (Bartels, 2018). Men is zich in de politiek ook bewust van de waarde van de oude 

bewoningslinten. Twisk heeft de status van een beschermd dorpsgezicht gekregen (Gemeente-

Medemblik, 2017). 

Als derde wordt door de experts de West-Friese omringdijk genoemd. Deze kan uiteraard ook niet 

ontbreken. De West-Friese omringdijk is ontstaan door de strijd die de West-Fries jarenlang tegen 

het water heeft moeten leveren. In de middeleeuwen werden overal dijken aangelegd in West-

Friesland want anders overstroomde het vers ontgonnen gebied jaarlijks.  Rond 1250 n. Chr. zijn er 

zoveel dijken aangelegd dat deze samen een omsluitend geheel vormden. Dat heeft uiteindelijk 

geresulteerd in de West-Friese omringdijk. De omringdijk heeft een lengte van 126 kilometer en 

beschermd daarmee een erg groot gebied (Westfriesgenootschap, s.d.). De dijk heeft tegenwoordig 

nog maar een gedeeltelijke functie. Een groot deel van de dijk wordt hedendaags omringd door 

bepoldering en staat hier als monument van de eeuwige strijd tegen het water (op 't Veld, s.d.). 

Ondanks de strijd tegen het water, leeft de West-Fries ook met het water. Als vierde wordt door 

experts ook het open water(landschap) genoemd. Gebieden die nog geen ‘horizon vervuiling’ kennen 

en waar men oneindig over het water kan kijken. Het Hoornsche Hop is hier een goed voorbeeld van. 

Een groot open water, waar nauwelijks bebouwing op staat. De open waterlandschappen worden 

wel bedreigd door bebouwing. Onder andere door het bouwen van windmolen parken in gebieden 

als deze (Bartels, 2018). De meningen over of dit windmolens en zonne-energie zogenaamde ‘horizon 

vervuiling’ is, zijn verdeeld. Andere partijen zien in de energietransitie mogelijkheden om 

karakteristieke cultuurhistorische elementen van een landschap duidelijker te belichten. Dat houdt in 
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dat met zonnepanelen of windmolens de vorm van een dergelijk element wordt gevolgd. In uitvoer 

zou dit bijvoorbeeld kunnen betekenen dat windmolens of zonnepanelen langs de Omringdijk mee 

slingeren (Stroeken & Hoekstra, 2018). 

Als vijfde element wordt het open landschap binnen de dijken genoemd. West-Friesland kent van 

oudsher een grote agrarische sector, dus het cultuur(historisch landschap wordt daar ook door 

gekenmerkt. Een aantal bijzondere elementen daarvan wordt hieronder ook genoemd door de 

geïnterviewden, maar het algemene plaatje is uitzonderlijker. Dat plaatje bestaat uit eindeloze 

weilanden, akkers en sloten, met nauwelijks bomen. Daardoor zijn dorpen en steden vanaf grote 

afstand herkenbaar, bijvoorbeeld door typerende gebouwen zoals kerken. Het landschap rond 

Schellinkhout (ook de Drieban genoemd) is hier een prachtig voorbeeld van (Buysman, 2018).  

Als zesde element wordt een ander uniek kenmerk van het agrarisch landschap in West-Friesland 

genoemd: het kadetjeslandschap. Deze oude bolvormige landschappen doen denken aan broden of 

kadetjes, hierdoor is de naam ontstaan. Hoe kadettenlandschap is ontstaan is niet helemaal duidelijk. 

Een van de gangbare theorieën is dat de bolvormige landschappen bestaan uit bagger, bagger die uit 

nabijgelegen sloten kwam. Het uitbaggeren van sloten was, en is noodzakelijk voor een goed 

ontwateringssysteem. Destijds was het handig om de bagger op het land te leggen zodat men direct 

een wat hoger land creëerde (Maarschal, et al., 2018). 

Niet alleen kadetjesland is een bolvormig element in het landschap. Maar in de top 10 wel de enige 

die met agrarische activiteiten te maken heeft. Het zevende element dat in de top tien van experts 

voorkwam zijn de grafheuvels van West-Friesland. Grafheuvels werden tijdens de Bronstijd in West-

Friesland opgeworpen om de doden te eren. In de grafheuvel zijn vaak naast de oorspronkelijk 

inhumaties, ook menselijke resten in de vorm van crematieresten, bijgezet (Steffens & Valentijn, 

2018). In Noord-Holland zijn grafheuvels een zeldzaamheid, in West-Friesland zijn er rond Zwaagdijk 

nog een aantal te vinden (Soonius, 2018).  

Als achtste element wordt cultuurhistorie uit de stad genoemd. Historische binnensteden van 

Enkhuizen en Hoorn zijn meermaals genoemd door experts. Dat deze steden imposante 

binnensteden hebben, is vooral te danken aan de rol die ze gespeeld hebben ten tijde van de VOC. 

De admiraliteit van het Noorderkwartier had afwisselend in Hoorn of Enkhuizen haar hoofdkantoor. 

Daarnaast werden in Hoorn scheepswerven aangelegd en speelde Hoorn daardoor een grote rol voor 

uitvarende schepen richting Indië (VOC-Kenniscentrum, s.d.).  

De laatste twee cultuurhistorische elementen zijn respectievelijk de weelen en de kronkelende kleine 

dijkjes. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De smalle konkelende dijkjes die her en 

der door het landschap lopen, zijn aangelegd in reactie op het water. De weelen, ook wel kolken of 

wielen genoemd, zijn dijkdoorbraken geweest. Hierna zijn plassen water ontstaan achter de dijken, 

die weelen genoemd worden. In sommige gevallen is in reactie op een weel, de dijk verlegd en er 

omheen gelegd. Het verleggen van de dijken zorgde ervoor dat de dijk een kronkelende vorm kreeg. 

In sommige gevallen zijn de weelen ook blijven liggen. Tijdens de ruilverkavelingsperiode is een deel 

van hen omgedoopt tot recreatie of natuurgebied (Westfriesgenootschap, s.d.). 
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ONDERZOEKSVRAAG 4 

Wat zijn ingrepen die in de toekomst plaats kunnen vinden in het West-Friese landschap? 

 

Melkveehouderijen 

Melkveehouderijen maken een tweedelige trend door, er verdwijnen steeds meer bedrijven maar de 

bestaande bedrijven groeien steeds verder in omvang. Dat betekent meer land en meer koeien per 

bedrijf. Melkveebedrijven worden zich steeds meer bewust van de normen die maatschappelijk 

gewenst zijn bij een veehouderij. Het inpassen van melkveehouderijen in het landschap is daarbij een 

belangrijk onderdeel. Ook zijn er steeds meer initiatieven om melkveehouderijen zo diervriendelijk 

mogelijk te maken, dat betekent grotere stallen en voldoende weideloop (van Leeuwen, 2012). Dit 

zal betekenen dat de in omvang steeds groter wordende bedrijven, meer en grotere stallen aan 

willen leggen en mogelijk ook dat de weides ruimer moeten worden.  

Bollenteelt & Bollenbroei 

De sectoren van de bollenbroei en bollenteelt heeft een groot probleem. De sector ondervindt een 

ruimtegebrek. Daardoor moet de sector intensiveren en specialiseren. Boeiers en telers kunnen niet 

langer binnen één bedrijf opereren. Vooral broeierij vind plaats in kassen (PARK, 2016). Dat betekent 

dat door specialisatie er minder telers en boeiers op eenzelfde locatie zitten en dat er mogelijk elders 

toch meer kassen voor broeibedrijven moeten komen. De intensivering zal, afhankelijk van de vraag, 

alleen maar blijven stijgen (van Leeuwen, 2012). 

Als de vraag naar bloemen te groot wordt, dan is er een kans dat men elders naar kweekgronden 

moet zoeken. Dit is nu al op kleinere schaal te zien doordat kwekers uit West-Friesland in andere 

delen van het land of in andere landen ook kweken (van Leeuwen, 2012). 

Fruitteelt  

Fruitteelt heeft de afgelopen decennia een minder grote ontwikkeling doorgemaakt. Daar lijkt een 

einde aangekomen. Met nieuwe investeerders komen nieuwe innovaties en de bedrijven groeien 

gestaag weer in omvang. Met nieuwe innovaties en mechanisering verandert, door aanpassing voor 

mechanisatie, de perceelomvang en inrichting in de komende jaren steeds meer. Percelen worden 

groter en moeten ruimer zijn, voor machines. Daarnaast wordt ook geïnnoveerd in bescherming van 

fruit tegen het klimaat, deze voorbeelden zijn bij deelvraag 2 genoemd (van Leeuwen, 2012). Dat zal 

betekenen dat de fruitgaarden er van  april tot en met september behoorlijk anders uitzien, namelijk: 

overdekt. De nachtvorstberegening zorgt er voor dat er meer afwateringssystemen binnen de 

gaarden aangelegd moeten worden. 

Vollegrondsgroenteteelt 

De innovaties in de vollegrondsgroenteteelt volgen elkaar snel op. Een aantal voorbeelden daarvan is 

benoemd onder deelvraag 2. De productiegemiddelden liggen bij innovaties veel hoger, waardoor de 

arealen waarop dit plaatsvindt verhoudingsgewijs met een kleiner oppervlak toe kunnen voor een 

veel meer grotere productie (van Leeuwen, 2012). Daardoor blijft veel land ‘leeg’ over. Daar staat 

tegenover dat er steeds meer kassen in het landschap zullen komen, ook op plekken waar voorheen 

in akkergrond werd geteeld. De innovaties zijn echter nog lang niet voor alle gewassen een optie. 
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Vrijgekomen gronden dan ook voornamelijk gebruikt worden om de productie van niet geschikte 

gewassen op te schalen (van Leeuwen, West-Friesland in 2020, 2012).  

Glastuinbouw 

Binnen voorheen ‘glasloze’ sectoren komt glastuinbouw steeds vaker voor als alternatief of ter 

ondersteuning van vollegrondteelt. In het hiervoor beschreven kopje wordt al vermeld dat steeds 

meer vollegrondsteelten overstappen naar kassen. De verwachting is dat naarmate dit 

aantrekkelijker wordt voor boeren er steeds meer kassen bij zullen komen (van Leeuwen, 2012). De 

glastuinbouwsector zal dus flink groeien in de komende jaren. Dit heeft een grote landschappelijke 

impact. Glastuinbouw zorgt voor het verdwijnen van het kenmerkende open landschap ter plekke en 

zorgt dat het landschap steeds meer verdwijnt achter bebouwing.  

Anderzijds vindt er op dit moment in het Westland, in Zuid-Holland een andere trend plaats. Daar 

komen steeds meer oude glastuinbouwcomplexen leeg te staan (Verheul, 2015). Dit is natuurlijk een 

scenario waar men in West-Friesland ook rekening mee moet houden. Oplossingen voor leegstand 

zijn herbestemmingen of een ruimte voor ruimte regeling, waarbij leegstaande panden worden 

gesloopt. Vaak komt er nieuwbouw, met een andere bestemming in de plaats (ter Horst, 2015). 

Bouw van huizen op dergelijke locaties is minder destructief voor het kenmerkende open landschap, 

en wellicht zijn er locaties waar de ruimte die vrij komt gebruikt wordt voor natuurlijke of recreatieve 

doeleinden. Dat is ook bevorderlijk voor het terughalen en/of behouden van het kenmerkende open 

landschap.  

Plant- en zaadveredeling 

Plant- zaadveredeling is een sector die internationaal gevestigd is in West-Friesland. De sector 

concentreert zich rond Enkhuizen. Plant- en zaadveredeling vind plaats in laboratoria en kassen. De 

sector kan internationaal door blijven groeien door het gebruik van Lelystad airport. Om de aan- en 

toevoer van transport berekend te zijn zal de infrastructuur in West-Friesland ook vergroot moeten 

worden.  Daarnaast is door de internationale positie van de Plant- en zaadveredeling het forenzen in 

West-Friesland in opkomst. Met forenzen komen hele nieuwe behoeften, daaronder vallen onder 

andere eet- en slaapgelegenheden hiervan kunnen andere bedrijven profiteren (van Leeuwen, 2012).  

 

Aanverwante bedrijvigheden 

Aanverwante bedrijvigheden komen in verschillende soorten en maten voor. Deze gaan met de 

algemene trend van de West-Friese agribusiness mee. Aanverwante bedrijvigheden kunnen bestaan 

uit transportbedrijven, opslaglocaties maar ook uit bedrijven die forenzen bedienen (van Leeuwen, 

2012). De meegroeiende bedrijven zorgen, net als de gehele agribusiness, ook voor een dichter 

bebouwd landschap. Maar zeker voor transportbedrijven is een goed werkend transport netwerk in 

West-Friesland ook erg belangrijk. De omvang van het wegennetwerk zal zich ook alleen maar 

uitbreiden. 

 

 



24 
 

ONDERZOEKSVRAAG 4A 

Welke invloed hebben deze ingrepen op het cultuurlandschap? 

Hierin worden de in deelvraag 4 getoonde voorbeelden van mogelijke ingrepen verder belicht. 

Daarbij wordt gekeken naar wat de invloed van de ingrepen op het cultuur(historisch) landschap zal 

zijn.  

Wisselteelten 

Wisselteelten zullen naar verwachting langzaam verdwijnen uit het West-Friese landschap (van 

Leeuwen, 2012). Indien dit gebeurt, heeft dat niet heel veel effect op het cultuurhistorisch 

landschap. Als effect op het cultuurlandschappelijke beeld van West-Friesland zal het hebben dat het 

een eentonig plaatje zal worden. Zonder de diversiteit die wisselteelten boden. Dit leid tot afname 

van de biodiversiteit in West-Friesland. 

Melkveehouderij 

Melkveehouderijen worden vergroot. De stallen worden groter en er is wens voor meer weideloop 

voor koeien, wat betekent dat er meer weiland beschikbaar moet zijn (van Leeuwen, 2012). Dat zal 

een wezenlijke impact hebben op hoe het landschap er uit ziet.  Door schaalvergroting zullen er 

grotere stallen ontstaan, daarbij gaan delen van het cultuurlandschap verloren of bepalen dit soort 

stallen het aanzicht van het landschap. Verhoudingsgewijs zal ook de vraag naar weiland toenemen. 

Omdat bedrijven steeds meer koeien hebben. Weiland hoeft echter vrij weinig invloed te hebben op 

cultuurhistorisch landschap, dat wordt verder behandeld worden bij deelvraag 5. Weiland kan echter 

ook nadelige gevolgen hebben voor het landschap. Dat is te zien in de provincie Friesland. Door de 

lage melkprijzen wordt steeds meer landschap omgevormd tot ‘productieweide’. Het landschap is 

grootschalig en met weinig biodiversiteit (de Mik, 2016). Dat is niet positief voor het 

cultuurlandschap. Bovendien worden deze weiden vol raaigras ook gebruikt om hooi op te winnen. 

Hooiland wordt vaak geëgaliseerd. Dat is destructief voor cultuurhistorische elementen zoals het 

karakteristieke kadetjesland. 

Bollenteelt & Bollenbroei 

Bollenteelt en bollenbroei vindt plaats in kassen. Op dit moment is er een te kort aan ruimte voor de 

sectoren. Dat ruimtetekort wordt nu opgelost door intensivering en verplaatsing van de teelt naar 

buiten West-Friesland (van Leeuwen, 2012). Indien er meer ruimte voor de bollenindustrie zou 

komen, dan zullen er meer kassen in het landschap komen. Dat geeft het landschap een heel andere 

aanblik.  

Fruitteelt  

Fruittelers zullen percelen een andere indeling moeten geven door de mechanisering binnen de 

sector. Verder worden zijn er nieuwe innovaties op het gebied van gewasbescherming. Deze 

innovaties zorgen er mogelijk voor dat het landschap dat gekenmerkt wordt door fruitteelt er 

behoorlijk anders uit komt te zien. Fruitgaarden zullen wijdere paden krijgen door mechanisering en 

zullen in de zomermaanden wellicht overkapt worden door regenschermen (van Leeuwen, 2012). 

Ook dit geeft het landschap een ander gezicht.  
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Vollegrondsgroenteteelt  

Innovatie binnen de sector leidt tot intensivering en de aanleg van meer kassen. Daardoor zal ook 

een uitbreiding van arealen voor niet geschikte gewassen ontstaan (van Leeuwen, 2012). Dit heeft 

twee grote betekenissen voor het landschap:  enerzijds zullen in het akkerlandschap steeds meer 

kassen komen. Anderzijds betekent het ook dat er schaalvergroting plaatsvindt voor de niet 

geschikte gewassen en dat akkers in omvang nagenoeg hetzelfde moeten blijven. Dus dat de omvang 

van het akker gebied verhoudingsgewijs gestaag zal groeien.  

Glastuinbouw 

Voor glastuinbouw geldt ook de wens voor meer kassen. Mogelijk wordt het Grootslag uitgebreid of 

worden er nieuwe soortgelijke gebieden aangewezen. Glastuinbouw zal het landschap behoorlijk 

veranderen. Het open karakter van een groot deel van West-Friesland dreigt daardoor verdwijnen. 

Plant- en zaadveredeling  

Plant- en zaadveredeling, is internationaal gevestigd in West-Friesland en behalve dat de sector zelf 

groeit, groeien er vele aanverwante bedrijvigheden met deze sector mee, zoals transportbedrijven en 

de forenzensector. Plant- en zaadveredeling is gevestigd in laboratoria en kassen (van Leeuwen, 

2012). Met uitbreiding van deze sector groeit daardoor ook de uitbreiding van bebouwing is West-

Friesland. Hiermee verdwijnt meer van het open landschap. 

Aanverwante bedrijvigheden  

Aanverwante bedrijvigheden zullen meegroeien met de agrarische sector in West-Friesland. Opslag 

locaties, transportbedrijven en de forenzen sector groeien (van Leeuwen, 2012). Dit zijn ook sectoren 

die zorgen voor een dichtere bebouwing van het landschap, daarmee gaat meer van het 

karakteriserende open landschap verloren. Daarnaast is een goed werkende infrastructuur uiterst 

belangrijk voor deze sectoren. Waar infrastructuur wordt aangelegd wordt geëgaliseerd en verdwijnt 

cultuur(historisch) landschap. 
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ONDERZOEKSVRAAG 5 

Welke maatregelen kunnen er getroffen worden om de West-Friese landbouw te ontwikkelen in 

samenhang met het cultuurlandschap? 

In deze deelvraag worden maatregelen en oplossingen besproken voor een betere eenheid tussen 

het oorspronkelijke landschap en de agribusiness in West-Friesland. Hiervoor worden enkele 

voorbeelden genoemd die elders in Nederland zijn toegepast, maar worden er ook eigen ideeën 

gegeven vanuit archeologisch en ruimtelijk oogpunt.  

Hoe landbouw ingepast kan worden in cultuurhistorische of landschappelijke context is erg 

afhankelijk van het soort landbouw. Bij vollegrondsteelt wordt de grond geploegd en bij fruitgaarden 

wordt het volop beplant. Dit zijn totaal verschillende ingrepen in het landschap. Ook verschilt het of 

men ergens kassen of een groot melkveebedrijf neerzet. Er moet dus per situatie bekeken worden of 

een bepaald soort landbouw toepasbaar is in een gebied en welke consequenties hieraan vast zitten.  

Daarnaast worden er vanuit het gemeenschappelijke landbouw beleid (GLB) premies en subsidies 

aangeboden. Deze subsidies hebben niet direct betrekking op erfgoed, omdat ze gericht zijn op 

groenvoorzieningen en natuur. In het voldoen aan de eisen van de subsidies, zitten echter wel 

kansen voor het West-Friese erfgoed. Één van de eisen voor een subsidie, is het in stand houden van 

permanent grasland. Dat bevordert het typerende open landschap (het soort landschap dat 

kenmerkend is voor West-Friesland). Voor het behoud van openheid is het ook van belang om te 

weten, dat het maximaal toegestane percentage maïsakker binnen een veehouderij, is 

teruggedraaid. Maïsakkers worden in de zomer erg hoog, wat de openheid van het landschap niet 

per se ten goede komt. Aan het in stand houden, of uitbreiden van weilanden zitten echter ook een 

aantal nadelen, zoals besproken bij deelvraag 4. 

 Sloten zijn ook een beeldbepalend onderdeel van het open landschap, deze verdwijnen echter veelal 

door schaalvergroting. Alhoewel er wel projecten opgezet zijn waarin men bezig is om sloten van 

natuurlijke oevers te voorzien, om de sloten zo ‘cultuurhistorisch correct’ mogelijk in te kunnen 

passen. Het GLB biedt ook de mogelijkheid aan boerenbedrijven om archeologische of 

cultuurhistorische waarden te behouden. Hiervoor is een compensatie beschikbaar, gebieden met 

een ‘natuurlijke bemerking’ komen hiervoor in aanraking (Raap, 2015). 

Men moet zich hierbij voorstellen dat er binnen akker of weidegebied, een enclave ligt met daarin 

een stuk beschermd erfgoed. De praktijk leert echter dat deze gebieden lang niet altijd goed 

onderhouden worden. Daardoor is de belevingswaarde van dit erfgoed vrijwel niet aanwezig. Een 

andere optie om erfgoed te waarborgen is door het behouden van reliëf in weidegebied. Denk 

daarbij aan koeien op het kadetjesland. Weiland hoeft namelijk niet geëgaliseerd te worden, zo 

worden cultuurhistorische reliëfs bewaard blijven. Hiervoor zijn nog geen reglementen of subsidies 

maar dit is in de toekomst zeker het bekijken waard.  

In akkerbouw is de potentie voor het waarborgen van cultuurhistorische elementen minder groot. 

Dat komt omdat akkers intensief geploegd worden en omdat deze doorgaans geëgaliseerd worden. 

Echter, er is ook in de akkerbouw wel wat potentie voor cultuurlandschap. Ook bij akkerbouw geeft 

het GLB vergroeningspremies. De eerste is voor het diversifiëren van de teelten. Daar zit qua erfgoed 

niet heel veel potentie is, maar het lijkt erg op het typische West-Friese wisselteelt systeem. 
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Dit maakt het voor West-Friesland een prettige ontwikkeling, omdat daardoor ook het systeem van 

wisselteelten, dat erg typerend is voor West-Friesland, behouden kan blijven. De tweede 

vergroeningspremie geldt voor het ecologische aandachtsgebied. Dit houdt in dat een boer ten 

minste 5% van het areaal vrij laat voor een natuurlijke inrichting, doorgaans zijn dit de randen van 

een akker. Hedendaags wordt cultuurhistorisch landschap weinig betrokken bij de natuurlijke 

inrichting, maar het heeft wel potentie. Cultuurhistorische elementen zoals houtwallen, sloten, 

poelen en grienden lenen zich hiervoor (Raap, 2015). 

 

Binnen de landbouw en cultuurhistorie in West-Friesland ziet men een tweedelige ontwikkeling. 

Enerzijds groeit de West-Friese economie, waardoor de agribusiness steeds groter wordt en verder 

wordt opgeschaald. Dat heeft als gevolg dat het landschap voornamelijk efficiënt ingericht wordt en 

er grote delen cultuurhistorisch landschap verdwijnen. Anderzijds wordt men zich steeds meer 

bewust dat niet al het erfgoed mag verdwijnen. Zo wordt er gewerkt aan het in standhouden van 

bepaalde waardevolle cultuurhistorische elementen in West-Friesland. Men deelt bijvoorbeeld 

subsidies uit voor het wonen en onderhouden van een Stolpboerderij. Daarnaast stellen veel 

gemeenten erfgoedvisies op, waarmee cultuurhistorie geaccentueerd wordt. Dat gebeurt onder 

andere ook om toerisme te bevorderen (Bartels, 2018). Een dergelijke erfgoedvisie kan agrarisch 

ondernemers ook helpen om bewuster met erfgoed om te gaan, zo kunnen zij bijvoorbeeld denken 

aan de landschappelijke inpassing van hun bedrijf. In veel Nederlandse gemeenten zijn hier 

verplichte regels voor, wanneer een ondernemer een nieuw gebouw bouwt of wil uitbreiden, zal hij 

ook de landschappelijke omgeving een kwaliteitsimpuls moeten geven. Dit biedt voor West-Friese 

ondernemers kansen om te groeien en tegelijkertijd ook het West-Friese cultuurlandschap in stand 

te houden.  

Bij burgers groeit het bewustzijn over erfgoed ook. Dat blijkt uit burgeracties, initiatieven en petities. 

Zo zijn er in Twisk ondernemingen geweest om het daar gelegen kadetjesland te redden 

(Noordhollands-dagblad, 2012). Of de meerderheid van de West-Friezen zich bewust is van het 

erfgoed dat er is, of zich er meer voor in wil zetten blijkt uit een enquête die in de volgende 

deelvragen wordt behandeld.    
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ONDERZOEKSVRAAG 6 

Wat denkt de West-Fries dat er de aankomende jaren zal veranderen in het landschap? 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een open vraag gesteld in de enquête: ‘Wat denkt u dat 

de grootste verandering in het (cultuurhistorisch) landschap gaat zijn de komende jaren?’. 

Verstedelijking werd hierbij het meest genoemd. Daarnaast werden ook het winnen van duurzame 

energie, het verdwijnen van kleinschaligheid (kronkelende wegen en dijken), verdwijnen van open 

landschap, grootschalige landbouw en infrastructuur vaak genoemd. Een enkeling bekeek het juist 

van de positieve kant en noemde bijvoorbeeld de aanleg van fiets- en wandelpaden en meer 

aandacht voor natuur en recreatie.  

Op de vraag wie hier voornamelijk de meeste invloed op uitoefent werd vooral de provinciale 

overheid genoemd (circa 38%). Ook de lokale overheid en de rijksoverheid worden genoemd als 

instanties die het meest invloed hebben op de veranderingen in het West-Friese landschap. 

Opvallend is dat de agrarische sector erg weinig wordt genoemd, deze sector is erg belangrijk binnen 

dit project en wordt binnen dit project dan ook vaak genoemd als belangrijke actor voor het 

veranderende cultuurlandschap.  

 

 

Figuur 1: Hoeveelheid invloed op landschap (N=303). 

 

Daarnaast is gekeken of er een verband is tussen de leeftijd van de respondenten en de antwoorden 

die op deze vraag gegeven zijn. Dit verband is te zien in de onderstaande tabel: 
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Figuur 2: Hoeveelheid invloed op landschap vs. leeftijd (N=303) 

In de grafieken is te zien dat het merendeel van de jongeren (onder de 20 jaar) denkt dat de lokale 

overheid (circa 22%) en bedrijven (circa 19%)  de grootste invloed hebben op de veranderingen in het 

cultuurlandschap. Ook de rijksoverheid wordt genoemd door circa 17%.  Van de volwassenen is de 

enquête het meest ingevuld door mensen boven de 50 jaar, waarbij de groep 60-plussers het grootst 

was. Van die laatste groep gaf het merendeel juist aan dat de provinciale overheid hier het meeste 

invloed op heeft (circa 49%), waarbij de lokale overheid en rijksoverheid beide ook een aantal keer 

werden genoemd. Het meest opvallend is, dat de agrarische sector erg weinig genoemd wordt. Het 

waterschap wordt het minst genoemd, van de 303 mensen die deze vraag hebben ingevuld, denkt 

maar één persoon dat het waterschap de meeste invloed heeft op het veranderende landschap. Van 

de jongeren denken in vergelijking met de anderen leeftijdscategorieën relatief veel respondenten 

dat de burger het meeste invloed heeft op het veranderende landschap. Door de andere 

leeftijdscategorieën wordt de burger aanzienlijk minder vaak genoemd, wat toch opvallend is en 

misschien iets zegt over de insteek die jongeren hebben. Wellicht ondernemen jongeren eerder zelf 

actie wanneer zij iets willen veranderen, waar oudere generaties dit als een verantwoordelijkheid 

zien van de gemeente, provincie of rijksoverheid. 
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ONDERZOEKSVRAAG 6A 

WAT VINDT DE WEST-FRIES VAN DEZE VERANDERINGEN IN HET LANDSCHAP? 

 
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is aan de respondenten gevraagd hoe zij de veranderingen 
die zij hebben beschreven ervaren: als positief of als negatief. Duidelijk is dat circa 45% van de 
respondenten deze verandering als negatief ervaart, zoals zichtbaar is in figuur 3. Zo’n 31% van de 
respondenten geeft aan dat zij hier neutraal tegenover staan. Een minder aantal (circa 15%) geeft 
aan dat zij deze ontwikkelingen zeer negatief vinden. Zeer weinig mensen gaven aan de door hun 
beschreven veranderingen positief of zeer positief te vinden.  

 

 

Figuur 3: Mening ten opzichte van verandering (N=307) 

 

 

 

 
Aangezien deze enquête veelal is ingevuld door jongeren onder de 20 jaar en volwassenen boven de 
50 jaar, is gekeken of er verschillen zitten in de opvattingen van deze groepen. In figuur 4 is te zien 
dat de meeste jongere respondenten aangeven dat neutraal zijn wat betreft deze ontwikkelingen 
(circa 48%). Een minder aantal respondenten (30%) geeft aan dat zij dit als negatief ervaren. Als men 
kijkt naar de groepen tussen 51-60 jaar en >60 jaar, valt te zien dat hier juist het merendeel van de 
respondenten de ontwikkelingen als negatief ervaart. Zo vindt circa 48% van de doelgroep >60 jaar 
de veranderingen in het landschap juist negatief, en 30% vindt deze ontwikkelingen neutraal. Wat 
hier opvalt is dat de percentages van de jongeren en volwassen wat dit betreft omgedraaid zijn.  De 
jeugd kijkt wat dit betreft dus mogelijk minder negatief aan tegen veranderingen in het 
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cultuurlandschap. 

 

Figuur 4: Mening ten opzichte van verandering vs. leeftijd 
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ONDERZOEKSVRAAG 7 

Wat vindt de West-Fries de meest belangrijke elementen in het (cultuurhistorisch) landschap?  

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt van de top 5 die de respondenten in de 

enquête hebben opgesteld. Daarnaast is de respondenten ook gevraagd of zij nog aanvullingen 

hadden op de 10 elementen waaruit zij een keuze konden maken.  

In figuur 6 is te zien op welke plek de 10 elementen het meest zijn geëindigd. In de figuur is te zien 

dat de omringdijk, stolpboerderijen en het open landschap het meest op plaats 1 en 2 zijn gezet. 

Daarbij staat de West-Friese omringdijk het vaakst op plaats 1 (maar liefst 79% van de respondenten 

heeft de omringdijk op plaats 1 gezet). Stolpboerderijen werden ook vaak op de eerste plaats gezet 

(namelijk door 78% van de respondenten). Het open landschap werd door 71% van de respondenten 

op de eerste plaats gezet. In figuur 5 is per onderdeel te zien hoe vaak deze is genoemd in de top 5 

van de respondenten. Hieruit is dus af te leiden welke elementen populair zijn en welke het minst 

populair zijn bij de respondenten. In dit geval is dus de West-Friese omringdijk het meest populair en 

is het kadetjeslandschap het minst populair.  

Cultuurhistorisch element/landschap Door …% van de respondenten genoemd in de 

top 5 

 

Omringdijk 

 

79% 

 

Stolpboerderij 

 

78% 

 

Open landschap 

 

71% 

 

Kronkelende smalle dijkjes 

 

70% 

 

Oude stadskernen 

 

68% 

 

Waterlandschap 

 

55% 

 

De welen 

 

35% 

 

Grafheuvellandschap 

 

24% 

 

 

Kadetjesland 

 

 

22% 

  

Figuur 5: Waardering van cultuurhistorische elementen (N=307)  
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Figuur 6: Weergave plaatsering 

cultuurhistorische elementen 

Aantal keer genoemd 

Element 

Plek in de top 5: 
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Voor het maken van de top 5, konden de respondenten kiezen uit de bovenstaande 10 elementen. In 
een opeenvolgende vraag konden de respondenten aangeven of zij hier nog aanvullingen op hadden.  
 
De volgende dingen werden hier het meest door de respondenten genoemd:  

- Het IJsselmeer en het Markermeer 
- Weilanden met vee 
- Molens en droogmakerijen  
- Lintbebouwing en langwerpige dorpen 
- Kronkelende wegen 
- Bruggen en havens 
- Stukken land die ongeschonden zijn door ruilverkaveling 
 

Daarnaast werden onder andere de overblijfselen van de VOC, de vaarroutes door polders en Kasteel 
Radboud te Medemblik genoemd.  
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CONCLUSIE 

 

Hoe zal het West-Friese agrarische landschap er in de toekomst uitzien, wanneer er tijdens de ruimtelijke 

ontwikkeling rekening wordt gehouden met cultureel erfgoed?  

De meeste West-Friezen schatten dat zij een gemiddelde kennis hebben van het West-Friese 

landschap en veel van hen zijn bereid om er meer over te leren. Dit laat zien dat er veel 

belangstelling zou kunnen zijn voor de weblectures van het Westfries genootschap. De West-Fries 

weet dat de verstedelijking, landbouwtransitie en energietransitie grote veranderingen voor het 

landschap met zich meebrengen. Veel mensen kijken negatief tegen deze veranderingen aan. 

Jongeren zien deze veranderingen positiever dan volwassenen, veel jongeren staan neutraal 

tegenover de aankomende veranderingen. Dit zou kunnen betekenen dat jongeren 

vooruitstrevender zijn dan volwassenen en eerder vrede hebben met het verdwijnen van historisch 

cultuurlandschap ten behoeve van bijvoorbeeld het opwekken van duurzame energie. Jongeren 

denken ook vaker dat de burger zelf veel invloed kan hebben op veranderingen in het landschap, dit 

zou kunnen betekenen dat jongeren sneller zelf in actie komen dan volwassenen. De agrarische 

sector wordt door weinig mensen gezien als een sector die veel invloed heeft op de veranderingen in 

het cultuurhistorisch landschap. Ondertussen brengen de transities binnen deze sector wel degelijk 

grote veranderingen teweeg in het West-Friese landschap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

schaalvergrotingen, uitbreidingslocaties en toename van glastuinbouw die eerder in dit rapport 

genoemd zijn.  

De Omringdijk, stolpboerderijen en het open landschap worden door de West-Fries erg belangrijk 

gevonden. De openheid van het landschap kan de komende jaren behoorlijk afnemen door 

bijvoorbeeld uitbreidingen van agrarische bedrijven en de toename van glastuinbouw. Ook kan het 

uitzicht veranderen door het plaatsen van windmolens, bijvoorbeeld langs de West-Friese 

omringdijk. Dit kan tot veel weerstand leiden bij de inwoners van West-Friesland. Ook kronkelende 

smalle dijkjes en wegen worden door de West-Fries belangrijk gevonden, door de schaalvergrotingen 

en de verkavelingen die hiermee gepaard gaan, worden ook deze bedreigd. Echter, dat betekent niet 

dat al het cultuurhistorisch landschap hoeft te verdwijnen. Binnen de agrarische sector zijn 

"vergroeningssubsidies". Binnen deze subsidies liggen kansen voor het erfgoed. Indien erfgoed- en 

natuurorganisaties samenwerken, biedt dat voldoende kansen voor het behoud van 

cultuur(historisch) landschap. Het is dus belangrijk dat het voor agrariërs aantrekkelijk wordt 

gemaakt om erfgoed te behouden, ondanks dat het behouden van erfgoed minder efficiënt is voor 

een agrarisch bedrijf. Enerzijds is dat een taak van overheden, om dit zoveel mogelijk te stimuleren 

door middel van subsidies en om manieren te bedenken om zowel efficiënt te produceren als 

erfgoed te behouden. Anderzijds is het ook belangrijk om de agrariërs zélf te informeren over het 

belang van het behouden van het erfgoed.  

De enquête is veel ingevuld door 60-plussers en jongeren onder de 20 jaar. Vooral de gemiddelde 60-

plusser is negatief over de aankomende veranderingen in het landschap en zij vinden dat overheden 

hier het meest verantwoordelijk voor zijn. Dit terwijl jongeren juist neutraal tegenover de 

aankomende veranderingen in het landschap staan en vinden dat burgers zelf de meeste invloed 

hebben op de veranderingen in het landschap. Hier is duidelijk een kloof merkbaar tussen jongere en 

oudere generaties. Oudere generaties willen graag historische elementen in het landschap 

behouden, terwijl jongeren zich hier minder verbonden mee voelen. Jongeren kijken liever naar de 

ontwikkelingen in de toekomst, wat logisch is aangezien zij hier later mee moeten leven. Het is 

daarom belangrijk dat er in West-Friesland een balans wordt gevonden tussen het behouden van 
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erfgoed en het toelaten van nieuwe ontwikkelingen. De weblectures kunnen helpen om jongeren 

meer te leren over de historie van het West-Friese landschap, dit helpt jongeren om in te zien dat het 

belangrijk is dat bepaalde dingen hiervan behouden blijven. Daarnaast kan het West-Friezen van 

eerdere generaties leren dat nieuwe ontwikkelingen nodig zijn en dat deze samen kunnen gaan met 

het unieke (cultuurhistorische) landschap van West-Friesland, zonder in te leveren op economische 

efficiëntie.  

 

AANBEVELINGEN 

 

Tijdens het project hebben de opdrachtnemers ook mogelijkheden voor een weblecture onderzocht. 
De opdrachtnemers hebben een aantal aanbevelingen voor de weblecture, deze volgen hieronder in 
een beknopte versie. Een uitgebreide versie van de aanbevelingen vindt men terug in het draaiboek. 
 
De eerdere weblectures zoals aangeleverd ter inspiratie zijn erg zakelijk en statisch. Het idee is, zoals 
terug te zien in het draaiboek, dat dit anders moet.  
 
In de opzet wordt geadviseerd met bewegend beeld en Photoshop te werken. Bewegende beelden 
van locaties houden de aandacht van de kijker beter vast en spreken meer tot de verbeelding. Om 
situatieschetsen uit het verleden of de toekomst in het hedendaagse landschap te visualiseren kan er 
met Photoshop gewerkt worden. Het verwerken van situatieschetsen in de weblecture via 
Photoshop, zorgt ervoor dat de kijker een beter beeld krijgt bij de verschillende situaties die zich 
kunnen voordoen. Enerzijds maakt dit de weblecture aantrekkelijk voor een jonger publiek, dit is 
belangrijk omdat zij geïnformeerd moeten worden over het belang van het behoud van historisch 
cultuurlandschap. Anderzijds kan zo oudere generatie zich een goede voorstelling maken van de 
aankomende veranderingen in het West-Friese landschap. 
 
Daarnaast wordt aangeraden om een aantal deelvragen uit de rapportage samen te behandelen en 
de volgorde van de behandelde deelvragen aan te passen. Hierdoor loopt de weblecture vloeiend en 
voorkomt men herhaling. 
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BIJLAGEN 

 

BIJLAGE A: INTERVIEW MICHIEL BARTELS 

 

 

Wat typeert volgens u het West-Friese landschap? 

Michiel: Het eerste wat in mij opkomt is het woord kaalslag. Het compleet uitgummen van het oorspronkelijke 

middeleeuwse landschap door een… rigoureuze verkaveling. Dat typeert het. Ik reed laatst van Medemblik naar 

Hoorn binnendoor, ja grote kavels met enorme akkers. Heel efficiënt ingericht, alsof het de Flevopolder is. Zo 

zit het in elkaar. 

 

Als u een top 5 moet maken van cultuurhistorische highlights wat zou die top 5 dan zijn? 

In West-Friesland? 

 

Ja in West-Friesland. 

De binnenstad van Enkhuizen is erg gaaf. Ik denk waar weinig veranderd is is het dorp Twisk. En Opperdoes. Die 

zijn nog wel redelijk intact gebleven. 

 

Opperdoes… 

Ja eerst Twisk en dan Opperdoes, dan heb ik er 3. En moeten er nog 2 bij. Uhm. Nou ik denk de West-Friese 

omringdijk ter hoogte van Aartswoud, daar is die nog wel redelijk gaaf. In vergelijking met het dorp. Er is niet 

zoveel aan de dijk vernaggeld. 

 

Op andere plekken wel? 

Nou er zijn natuurlijk grote zware dijkversterkingen doorgevoerd. En omdat de dijk tussen Medemblik en 

Aartswoud vanaf 1929, toen de Wieringermeer polder, werd gebouwd en binnendijks kwam te liggen dus niet 

meer aan zee. Is er niks meer aan gebeurd. 

Tja wat is nou nog meer een mooi landschap in West-Friesland. 

Het water is nog open. Dat zou je nog kunne zeggen. Dat het open water aan de zuidkant van West-Friesland 

zeg maar tussen Hoorn en Oosterleek? Dat is nog open, geen windmolenparken, geen kunstmatige eilanden, 

geen onzin. En ik ben heel erg blij dat het nog open is. Dus als water ook nog landschap is dan telt dat als 

nummer 5. 

 

En bijvoorbeeld archeologische sites en hotspots en dat soort dingen, want ik heb van Wilko begrepen dat 

hier een heel groot aantal Neolithische sites ligt. 

Nou ja een groot aantal ja. 

 

Volgens hem was het wel een groot aantal in vergelijking van het de rest van West-Europa. 

 

 

(Binnenkomst koffie) 
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Over andere archeologische hotspots en andere dingen. Is dat iets wat je hierbij ook zou kunnen noemen of is 

dat iets waar de mens zich hier bewust van is? 

Hah. Ik denk dat ze in Twente trotser op hun erfgoed zijn dan in West-Friesland. Daar weten ze beter wat ze 

hebben. Nou kijk ja, het archeologisch erfgoed, als je het bijvoorbeeld in het Neolithicum bekijkt is dat 

voornamelijk rond Aartswoud en een beetje rond Opperdoes. Er is heel veel Bronstijd nog over en ook veel 

opgegraven. Dat is volstrekt onzichtbaar en heeft geen enkele belevingswaarde. En waar nog geen 

ruilverkaveling is geweest. Bijvoorbeeld in de dorpen en steden. Daar heb je natuurlijk- Na de bronstijd krijg je 

de ijzertijd, daar hebben we heel weinig van in West-Friesland. In ieder geval in Oost-West-Friesland. Wel in 

Schagerland? Maar daar zou je Carla naar moeten vragen daar weet ik te weinig van. De zichtbaarheid van 

erfgoed in dorpen is aanwezig en kun je goed zien. Bijvoorbeeld door de stolpboerderij dat is een typische 

boerderij voor dit gebied. Piramidaal dak en een vierkant grondplan. Daar zijn er heel erg veel van gesloopt. 

Daar zijn er nu nog he, van het bestand dat we in 1920 kennen is er nu nog 30% over. Er is dus het heel veel 

weg. Het gaat ook heel slecht met die stolpen. Er worden er steeds meer gesloopt. Dat proberen we tegen te 

gaan. Maar men is zich daar niet zo bewust van in dit gebied of eigenlijk maar ten dele. Je kunt het een beetje 

vergelijken de visserij van vroeger. iedereen vist gewoon, en als het net vol zit is het allemaal prima. En 

niemand denkt zullen er ooit geen vissen meer in de zee zitten. En dan gaat men nadenken. 

 

En dan is het over. 

Precies, dan is het over. Die stolpboerderijen worden volop gesloopt. En we zijn bezig om regels te maken om 

dat te stoppen. We delen ook subsidies uit om die stolpboerderij in stand te houden. Het is natuurlijk bedoeld 

als boerderij. Tegenwoordig willen mensen een woonhuis. Als je een woonhuis van 12x12 hebt met een enorm 

dak dan moet je redelijk welstandig zijn om dat te onderhouden. Dus dat is een hele moeilijke balans. 

 

En in de steden, is het hier archeologisch heel rijk wat betreft de 16e 17e eeuw. Veel rijker dan bv. De 

hanzesteden. En ook het platteland was zeer welstandig. Omdat aan alle kanten omgeven was door water. Er 

was een vloot voor handel en marine. Ze gingen overal naar toe en het spul kwam ook weer terug. Het was een 

zeer ondernemend volkje dat het vroege kapitalisme goed begrepen had. Dat je moet investeren om te 

verdienen. En dat zie je ook in de materiële cultuur terug.. Waar je in Deventer in de 17e -eeuwse 

arbeiderswijken een porseleinen kopje vond tussen het aardewerk, vind je hier in de arbeiderswijken het meest 

mooie spul. Dat is aangenaam interessant. De steden zijn heel boeiend.  

 

Dat is inderdaad wel andere koek dan in Deventer. 

Ja Deventer is ook erg goed behouden gebleven. Weinig oorlogsschade. Maar de toptijd is de Hanze.  

 

Dat is een paar eeuwen eerder. 

Ja dat is eind 13e tot begin 16e eeuw. Maar met de nadruk in de 14e en 15e eeuw. En daar gebeuren dan ook 

wel dingen maar niet op die schaal. 

 

Om even terug te komen op de kennis van de burgers.  Dus u denkt dat de burgers te weinig weten van de 

archeologie.  

Niks, nauwelijks iets. 

 

Oké, en doet de gemeente er iets aan om de burger te informeren? We hebben wel de website archeologie 

in West-Friesland gevonden. En dat vonden we er mooi uitzien.   

Dankjewel. Wat we in Hoorn en hopelijk binnenkort in Enkhuizen hebben is een erfgoedvisie. Waarin in we het 

economisch en toeristisch gebruik van de stad een op een koppelen aan erfgoed en heritage management. Dat 

het dus een aantrekkingskracht heeft. Jullie komen uit het Oosten, zijn jullie wel eens in Raalte geweest? 

 

Ja 
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Nou dat is verschrikkelijk daar is alles gesloopt. Ga je naar Ootmarsum dan denk je nou ik voel me nu wel op 

mijn gemak. En dat willen we ook in Hoorn zo houden. Hoorn valt er een beetje buiten. Toerisme houd hier 

eigenlijk een beetje op bij Edam, Volendam, de Zaanse schans. En daarna wordt het heel moeilijk tot aan Texel. 

En willen wij dat kwalitatieve toerisme en de binnenstad economie draaiende te houden is een van de selling 

points, om maar even een goed Nederlands woord te gebruiken, dat erfgoed. Want mensen weten helemaal 

niet dat hier voorbij de snelweg zo’n mooie stad ligt met allemaal mooie dingen. Voor Enkhuizen en Medemblik 

geldt eigenlijk hetzelfde. En Hoorn ligt dan net dicht genoeg bij de randstad. Enkhuizen en Medemblik is 

psychologisch een nog verdere afstand. Dus wil je daar echt iets bereiken dan zal je echt wel wat moeten gaan 

doen. En dat gebeurt wel, mensen beseffen zich dat er niet zozeer competitie moet zijn maar samenwerking. 

Onze stoomtrein is daar een voorbeeld van die rijdt van Hoorn naar Medemblik en dan neem je de boot naar 

Enkhuizen en met de trein weer terug. Dat is een rondje dat heel veel mensen doen want dan heb je alles 

gezien. Dus ja zegmaar waar je in Amsterdam het harde massa toerisme hebt willen we hier het kwalitatieve 

toerisme naar toe te halen. Maar voor lokale bewustwording, van jullie leeftijd, tussen jullie en mijn leeftijd is 

dat erfgoed heel lastig communiceren. Vandaar destijds ook al dit project. Kennen jullie mijn aandeel in dit 

project? 

 

 

Nee 

 

Michiel: Haha oke even een zijsprongetje. Dat heeft Wilko dus niet verteld, maar goed ook. Ik werk nu tien jaar 

in Hoorn en toen ik hier een jaar werkte is me gevraagd om plaats te nemen in de Historische commissie van 

het West-Fries genootschap plaats te vinden. Dat genootschap is een overkoepelende groep mensen die zich 

met klederdracht, potten en pannen, het landschap en de geschiedenis bezig houden. Ik kom in die commissie 

geschiedenis terecht. En met een aantal andere mannen en vrouwen uit het erfgoed, van het West-Fries 

museum en het archief. Dachten we als er iets in moet gebeuren dan is het de bewustwording van de jonge 

west-Friesen. Dat vroeger alles anders is geweest. En dat we ze dat gaan vertellen. En niet dat dat landschap 

zoals het er nu ligt er altijd zo heeft gelegen. Vandaar dat het project metamorfose is begonnen. Dat heeft een 

hele lange aanloop gehad, 2/3 jaar, een projectplan, groep schrijvers erbij en toen we eindelijk konden 

beginnen heeft het hoofdbestuur van het genootschap de voet dwars gezet omdat de financiering niet rond 

was. En de 5 man die toen hiervoor betrokken was zijn er uit gestapt. Omdat het een belediging was omdat het 

wel goed was voorbereid. En toen zijn we er mee gestopt en hebben we het laten liggen. 

 

En later is het weer opgepakt! 

Kennelijk, ik sprak Henk Schuitemaker toevallig laatst, en Wilko heeft het opgepakt. En ik draag het project nog 

steeds een warm hart toe. Maar wat ik net zei. Of jullie vroegen naar de bewustwording wat betreft het 

erfgoed in dit gebied, dat geldt ook voor het bestuur van het Westfries  

Genootschap dat het heel moeilijk is om daar bij die mannen, dat zijn mannen met een hele andere 

achtergrond, dat zijn garagehouders, bloemenkwekers, noem maar op. Vooral praktische-doeners. Dat 

conflicteert soms met erfgoed.  

 

 

Als u kijkt naar het landschap van West-Friesland door de jaren heen wat zijn dan de grootste veranderingen 

geweest? 

Nou alles is kapot gemaakt. Van het Middeleeuwse, fijnmazige ontginningsland, kleine kavels kadetjesland, 

vaarpolders (waar niet met auto’s en vrachtwagens gereden werd), Geestmerambacht bij Alkmaar is daar het 

ergste voorbeeld van. Maar hier de Viernoorderkogge en de Grootslag kunnen er ook wat van. Is er gewoon 

een hele efficiënt productiegebied ingericht met weinig respect voor het oorspronkelijke landschap. 

Denkt u dat er ook goede veranderingen zijn geweest in het landschap? 

Nee, nee. 
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Alleen slechte!?  

Als ik het vanuit mijn eigen persoonlijke erfgoedbeleid bekijk jazeker. Maar voor de economie voor dit gebied, 

de beloopbare economie van dit gebied, is het natuurlijk heel gunstig. Alleen het beoogde effect dat kleine 

boeren ook meekomen in de ontwikkeling dat is niet zo. Het zijn alleen maar hele grote jongens die 

meekomen. Die vaak ook nog aan grote internationale conglomeraten vasthangen. Het kleinschalige is wel 

verdwenen ja. Het is niet de Wieringermeerpolder of de flevopolder maar toch je ziet de bedrijven hier die 

paprika’s doen en bloemen en cactussen dat zijn allemaal hele grote bedrijven. Maar dat is ook prima. Dat is 

Nederland nou eenmaal in deze tijd, het open landschap is voorbij. Ik ben er ook niet verdrietig over, maar het 

is wel voorbij.  

 

Welke veranderingen denkt u dat er in de toekomst plaats gaan vinden? 

Hoe kan het nog verpester worden haha. 

Nou ik denk dat, als je kijkt naar wat er gebeurd, dat we heel erg ons best moeten doen om de open gebieden 

open te houden. Anders worden we een soort Vlaanderen. En daarin moet men in de politiek zijn rug recht 

houden. En daarin hebben we goede afspraken. Maar we leven natuurlijk in een democratie en als op een 

gegeven moment de politiek denkt dat he, zoals de vorige minister (schultz-hagen) dat er overal strandhuisjes 

in de duinen geplaatst moeten worden, dat is een politiek besluit dat dat mag gebeuren, dan gebeurt dat ook. 

En dan zijn we wel het open duinlandschap kwijt. En worden we alsnog Vlaanderen. Zo zal dat hier ook gelden. 

Er zijn gemeenten die de verglazing van het landschap (steeds meer kassen), als de gasprijs laag blijft en dat is 

het natuurlijk voor de grootschalige inkoop. Of het gebeurt cyclisch we krijgen nu vlak voorbij de West-Friese 

omringdijk een enorme plant van Microsoft echt een heel groot industrieterrein. En daarnaast komt Apple, 

Macintosh, nog met zo’n groot industrieterrein, die hebben natuurlijk een energietransitie. Al die warmte van 

de plantage van Microsoft wordt in de paprikakassen gepropt om daar te kweken. En dat gaat dan weer terug. 

Dat is een heel cyclisch systeem dat is natuurlijk prachtig, maar het landschap is daar wel voorbij. Dat is als je 

een polder een landschap wilt noemen. Maar we gaan nu naar een industrieel landschap. En als iedereen dat 

prima vindt dan gebeurt dat. 

 

Denkt u dat de burger dat prima vind? Of weten ze het niet zo goed? 

Of zien ze het wel maar zijn ze zich er nog niet van bewust, komen ze er achter als het te laat is? 

Nou ja je moet je ook beseffen dat de bewoningsdichtheid ook enorm gestegen is he. Voordat Hoorn werd 

uitgebreid vanaf de jaren 50 woonden er in Hoorn 12.000 mensen. Nu wonen er 84.000 en in West-Friesland 

wonen nu 300.000 mensen en aanvankelijk waren dat er nog geen 50.000 en je moet gewoon je woonwijken 

kwijt en je energie, je windmolenparken, dat zijn keuzes die worden in goed overleg gemaakt. Maar je ziet op 

Urk bijvoorbeeld, dat eerste een eiland was, maar nu is ingepolderd. Dat er overal links en rechts op het open 

water windmolens verschijnen. En niet weinig, rond de 300 stuks. Dat ze wel redelijk in opstand kwamen. Maar 

goed als zo’n provincie, Flevoland, zegt we gaan groene stroom doen dan moet het ergens gebeuren. En je kan 

ze niet overal neerzetten. En tja dat zijn de keuzes die dan worden gemaakt. 

 

En zijn de mensen er zich bewust van dat er meer kassen verschijnen? 

Ik denk het wel, maar ik denk niet dat mensen dat echt heel erg boeit. Tenminste dat heb ik nog nooit gehoord. 

 

En is dit dan de grootste bedreiging voor het landschap of zijn er andere ergere ‘landbouwproblemen’? 

Michiel: Nou ja je zit in een andere bioscoop he. Ik zit in de bioscoop van laten we het alsjeblieft behouden en 

er voorzichtig mee zijn. Maar zo’n bloemkweker die zit met hoe ver zit ik van Schiphol, hoeveel kost de 

bouwgrond, hoeveel kost het gas, waar haal ik mijn personeel vandaan en die zoekt naar de economisch 

efficiëntste manier en Nederland is een van de meest agrarisch productieve landen. Van de wereld. Waar elke 

cm2 wordt. We zijn zo efficiënt omdat alles dicht bij elkaar ligt en de prijzen relatief laag zijn en je gewoon dag 

en nacht kunt produceren. Nou ja dat betekent dus dat je beschouwt als mooi landschap moet opofferen.  

 

Dus u bent daar heel realistisch in. 
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Ik ben daar heel realistisch in, het landschap is voorbij en nu wordt het langzaam maar zeker opgegeten en 

volgebouwd. Daar gaan we gewoon naar toe. Behalve de zeer zwaar beschermde gebieden. 

 

Oké u gaat daar wel echt van uit? 

Ik weet zeker dat dat gebeurd. Ja.  

 

Zijn er veel van die beschermde gebieden in West-Friesland? 

Nee (haha), we hebben wat ecologische zones waar niet zo snel gebouwd zal worden. Maar langzaam maar 

zeker wordt het volgebouwd. Daar maak ik mij geen illusie over. De vraag is of dat erg is. In het Oosten heb je 

die varkensstallen zo drie hoog, midden in het landschap, dat vindt de politiek ook een goed idee en dan is het 

zo. 

 

En speelt het misschien ook dat u er niet zo heel veel problemen mee heeft omdat Nederland toch al zo vol 

gebouwd is? 

Nederland is natuurlijk een heel vol land. En willen we deze welvaart en dit economisch niveau houden. Dan zal 

je dus de bouw vol moeten houden en dat is een bewuste keus.  

 

Dan gaat de economie alles te boven? 

Michiel: Dan moet je dus niet zeuren dat er s ’nachts vliegtuigen en treinen voorbijkomen en dat je in de file 

staat. Ik moest gisteren naar Dokkum voor een lezing en je rijdt zo door. Je bent eerder in Dokkum dan in 

Haarlem met de auto, en dat is een keuze die we maken door met elkaar op een kluitje te willen wonen. Het 

heeft ook voordelen.  

 

Denkt u dat landbouw ook een positieve invloed kan hebben op het landschap? 

Als je naar, zeg maar, een historisch landschap kijkt, zeker niet. Maar we gaan nu naar een postindustrieel 

landschap met he landbouw en glastuinbouw. Ja het heeft voordelen.  

 

Economisch gezien heeft het zo zijn voordelen? 

Ja er blijft weinig van over, maar zo is het.  

 

En is de gemeente Hoorn hier veel mee bezig.  Proberen ze dit ook tegen te gaan? 

Inmiddels is het bewustzijn een stuk groter geworden dan 10-20 jaar geleden. Gemeente Hoorn had net zoals 

gemeente Heerhugowaard en Purmerend een opgave vanuit het ministerie van volksvestiging. Om woningen 

te bouwen voor de stedelingen vanuit de randstad. Dit zijn overlap gemeenten heten die. En er moest gewoon 

een woningbouwproductie van 2-3-4000 voor de Amsterdammers die ergens moesten wonen. Amsterdam 

deed niks aan haar eigen bevolking, liet het verkrotten. En de mensen die een beetje geld hadden en een 

beetje wat konden gingen weg. Met als gevolg dat de problematiek in Amsterdam nu is dat er een onderklasse 

is met huursubsidie woningen en uitkeringen .En een bovenklasse met veel geld die alle woningen opkoopt. De 

problematiek is veroorzaakt omdat Amsterdam destijds niet wilde investeren. En daar heeft Hoorn garen bij 

gesponnen en overal nieuwbouwwijken gebouwd in alle polders en prachtige gebieden. Het was ook een 

tijdsfenomeen. Als je in Colmschate in Deventer gaat kijken denk je ook hoe hebben we dit in godsnaam 

kunnen doen. En er komen er steeds meer bij, als je kijkt naar de vijfhoek en wat is het, noem maar op. En dan 

gaat er weer een stuk Sallands landschap weg. Maar die mensen wonen er heel gelukkig volgens mij.  

 

Maar dit is dan wel iets waar gemeenten zich de afgelopen jaren bewuster van zijn geworden. 

Nee, alleen de laatste 2-3 jaar. En er wordt van alles bijgebouwd, grootschalig in het kader van duurzaamheid. 

 

 

Moet er als archeoloog gelobbyd worden en gevochten worden voor de plek. Stel u zou niet zo vlot zijn met 

communicatie en een tijd niet met RO’ers praten zouden deze dan archeologie vergeten? 
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Nou we moeten onszelf wel samen met de monumentenzorgers naar voren werken. Dat het ook een beetje- je 

kent het fenomeen bloemkoolwijken? (Beide ja) met van die kleine erfjes waar je altijd de weg kwijt raakt. 

West-Friesland, kaarsrecht en haaks. Ook in de middeleeuwen al. De laatste Nieuwbouwwijken zoals hier te 

zien op de luchtfoto. Daar hebben we voor elkaar gekregen dat de huizen gewoon langs de oude sloten werden 

gebouwd. In de historische verkaveling. En in deze wijk raakt niemand de weg kwijt. Want het is gewoon 

noord-zuid oost-west. En mensen wonen hier ook heel prettig in plaats van in een onoverzichtelijke 

bloemkoolwijk. Je weet wie je buren zijn, je weet wie er in de straat parkeert. Dat zijn kleine (erfgoed) 

winstpunten. Het water is iets wat enorm speelt nu, hoe ga je om met je water om in de gemeente. In die 

bloemkoolwijken was gewoon heel weinig open water, met als gevolg dat met harde regen alles onder loopt. 

(Damon: met verstening enzo). En in de nieuwe wijken is er veel meer ruimte voor water waardoor je een veel 

leefbaardere wijk geeft. En dat soort dingen nemen we allemaal wel mee. Ik hoop dat dat een antwoord op de 

vraag is. 

 

Denkt u dat de overheid de grootste rol heeft in het verminderen van het effect op landbouw. 

Verminderen? Oh dat doen we helemaal niet. 

 

Helemaal niet? Dus er wordt niet gedacht oh er komen zoveel kassen misschien moeten we een stuk land 

beschermen? 

Hahaha nee, wel nee, nee tuurlijk niet. Nederland is bouwen, bouwen, bouwen. Kijk in wat voor een 

bouwproductie we nu zitten. Dat is echt gigantisch. En dat zijn geen kleine dingen die komen hoor. En iedereen 

roept wel – ja inbreiding wordt gedaan, er wordt herbestemd, maar er is zoveel geld in de markt op dit 

moment. Er is geen denken aan dat het wordt afgeremd. Nee. Ik reed gisteren ook terug uit Dokkum, en daar 

zie je in Friesland dat er vrij weinig langs de snelweg is gebouwd. En naarmate je meer naar Hoorn komt komen 

er meer gebouwen langs de weg. En als je van Hoorn naar Den Bosch rijdt, misschien een open stukje bij 

Utrecht en een open stukje bij Zaandam, alles is volgebouwd aan beide kanten is volgebouwd met kantoren en 

fabrieken. We zijn een steenrijk land. Geld klotst tegen de muur aan. En wat dat betreft is archeologie een 

beetje tweeslachtig, want bij zo’n bouwproductie- jullie kennen ongetwijfeld de action. Dat zit hier in 

Zwaagdijk. Dat is een gigantisch bedrijf. Mooi bedrijf wordt hard gewerkt en veel verdient. Maar die hebben, 

wat is het, 400 vrachtwagens rondrijden plus een verlaat centrum, het is alsof je in een Star Wars film staat zo 

groot is het. En die zullen ongetwijfeld weer gaan uitbreiden, want dat bedrijf doet het fantastisch, en dat 

zullen ze op archeologisch gebied doen waar van Giffen vroeger al gegraven heeft. Gaan wij de Action 

tegenhouden als archeologische dienst? Nee joh dat is onbegonnen werk dus eh, dat moet je echt niet doen. 

Dat is Economie, werkgelegenheid en prestige. Dus we denken met ze mee. Hoe dat archeologie vriendelijk 

moeten doen, en als dat niet kan moet er worden opgegraven. Dat soort dingen kun je beter in meebewegen 

als in tegenstribbelen.  

 

 

Wordt er net als op de Noord-Veluwe meegedacht met de burger? 

Er wordt meegedacht met de burger, archeologie vriendelijk bouwen. Dat gebeurt ook echt. En als dat niet kan 

opgraven op kosten van de veroorzaker. Dan hanteren we gewoon de monumenten wet.  

 

Als u zelf na zou moeten denken over hoe burgers beter geïnformeerd kunnen worden over de veranderingen 

die gaan komen?  

Dat is geen taak van de archeologie. Dat is meer een taak van de politiek. We hebben in Nederland diverse 

partijen en die zijn altijd heel transparant in wat ze willen. Meer werk, meer loon, meer dit meer dat. En dan 

kun je in de verkiezingsprogramma’s altijd wel zien wat ze willen. En ik neem aan dat de kiezer zo verstandig is 

om dat te lezen. Maar er is geen partij die voor minder werk en minder economische activiteiten is. Het is 

natuurlijk een heel nijver land. Er wordt gewoon heel vel gedaan. En ik vind het ook niet nodig dat te keren, je 

moet alleen accepteren dat het eindig is. Het houd ergens op, maar dat punt hebben we nog lang niet bereikt. 

Mijn zoon in vliegt naar zijn vriendin in Kroatië voor 29 euro en terug voor 40. In zo’n maatschappij leven we. 
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Maar we zullen een keer zeggen het vliegverkeer is zo goedkoop en er wordt zoveel gevlogen en we hebben zo 

veel overlast en milieuverontreiniging. Daar moeten we wat aan doen en dan gaan de tickets weer naar 3-400 

euro voor een retourtje. Dus ja die groei is eindig, ook in West-Friesland. De vraag is alleen wanneer is het mooi 

geweest.  

 

En u denkt wel dat dat, door spelend op het voorbeeld van het vliegtuig, dat het reactionair is? Eigenlijk als 

er van alles gebeurt en het wordt te veel dat men dan pas wat doet? 

Ja dat denk ik wel. Als het kalf verdronken is dempt men de put. Onheilsprofeten lopen al tijden te roepen dit 

kan niet goed gaan. Kijk naar onze nieuwe minister van Landbouw, die heeft voor het eerst geroepen dat de 

landbouw cyclisch zou moeten zijn. Dus het afval dat je produceert weer binnen je bedrijf moet gebruiken. Nou 

hèhè dat wisten we natuurlijk al lang. Maar zolang je de varkensboeren heel veel co2 en mest laat produceren. 

– Dat was toen ik in Deventer werkte wel grappig. Daar is natuurlijk heel veel maïs op de arme zandgrond. En 

dat werd dan besproeid en later geïnjecteerd met zure varkenspoep. We stuurden een club detectoramateurs 

aan, sommige al heel erg lang, en de mensen die 30-40 jaar geleden met die eerste detector zochten op de 

Rielerenk en ga zo maar door die vonden ontzettend veel munten en insignes en noem maar op. Maar het was 

niet zo dat die Es geen metaal meer produceerde maar omdat er steeds meer mest werd geïnjecteerd dat het 

metaal oploste voordat het kon worden gevonden. Dat laat zien wat voor een chemische druk, de footprint, 

van die varkensproductie, als wij weer eens een gehaktballetje of karbonaadje eten ook direct zijn weerslag 

heeft op de archeologie. Op de kwaliteit van de vondsten. Dat zijn dingen waar je onbewust voor kiest als je in 

Nederland al die hammen voor Italië wilt produceren. En als zon landbouwminister eindelijk een keer ziet joh 

zo kan het niet doorgaan. Want dan krijgen we zure sloten, een verwoest landschap, hete zomers – reken er 

maar op als het de komende weken hard gaat regenen- stortvloeden. Nou dan gaat het mis met het milieu. 

Maar we krijgen vanzelf weer een ijstijd, dat is mooi. Over 3-4000 jaar wordt het echt weer koud, en dan trekt 

de zee zich wel weer terug. 

Waarom zijn jullie eigenlijk archeologie gaan studeren? 

 

Mirthe: ik studeer geen archeologie, maar ruimtelijke ordening. Onze opleidingen zijn samengekomen vanaf 

een minor. Wel op het Saxion. 

 

Damon: Waarom ben ik het gaan studeren, altijd interesse gehad in geschiedenis, vroeger dino kindje, 

langzaam verschoven. Naar mensen. 
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BIJLAGE B: INTERVIEW TRUDE BUYSMAN 

 

Wat typeert het Westfriese landschap? 

De dijken, en sowieso het water. Maar ook dat er op elk stukje land, of in ieder geval heel veel verschillende 

teelten zijn. Dat er ook heel veel wisselteelten zijn. Dus het ene jaar is het landschap weer anders dan het 

andere jaar. En dat is wel heel erg typerend voor West-Friesland. Dus het is nooit hetzelfde.  

Wat voor wisselteelten zijn er in West-Friesland? 

Nou ja, je hebt de tulpen, je hebt de bloemkool, je hebt aardappelen, je hebt spinazie. En die draaien allemaal 

rond, niet al het gras gaat rond. Maar heel veel gras wordt wel weer omgeploegd voor tulpen, maar 

tegenwoordig ook steeds meer voor bloemkool en broccoli. En daarna gaat er weer weiland op. 

Dus het rouleert zeg maar? 

Ja het rouleert! En wat ik zelf ook typerend vind, maar dat raakt steeds meer weg, is de bollige vorm van het 

land.  

Bolle vorm?  

Ja dat noemen ze op sommige plekken kadetjesland. Net of je allemaal kadetten hebt. 

En hoe ontstaat dat?  

Nou dat is van oudsher gekomen, ik denk dat het op een gegeven moment door een stukje ontwatering is 

gekomen. Dus ze hebben op een gegeven moment geultjes gegraven om het water weg te krijgen, en dat is wel 

een beetje typerend. Kijk, in West-Friesland is er altijd ontzettend veel strijdt tegen het water geleverd, en 

daardoor ontstaan altijd een bepaalde structuren en riviertjes en dergelijke. Van oorsprong hebben wij hier 

eigenlijk allemaal kleine riviertjes, maar dat wordt niet gezien, wij zeggen gewoon sloten omdat ze niet zo 

breed zijn. Kijk, de oude gauw(?) is eigenlijk een riviertje. Maar als je bij de euh…ik kan er zo gauw niet 

opkomen, daar zit ook zo’n riviertje die zorgde voor het ontwateren. En vroeger had je ook te maken met de 

Zuiderzee, met invloed van hoog en laag water en brak water en dergelijke. Dus daar is het land door gevormd 

en nou veranderd het land. Kijk hier was het allemaal vaarpolder tot ongeveer 1980 en toen voeren we hier 

nog. En gelukkig zijn er wat vaarwegen bewaard gebleven hier, maar dat is ook allemaal een beetje 

weggeraakt. En kijk het is goed de economie en de vooruitgang van de landerijen, maar aan de andere kant is 

er ook weer een stukje jammer dat het weggeraakt is want er had veel meer recreatievaart en toerisme 

ingezeten hebben. Maar dat was op dat moment nog niet, toen ze hier begonnen te verkavelen was dat nog 

niet belangrijk. En dat wordt steeds belangrijker. En daardoor moet je ook zoveel mogelijk proberen de 

eigenheid van West-Friesland proberen te behouden, zoals de boerderijen, de wegen en dergelijke. Maar ook 

de wegen die kronkelig lopen, dat is ook allemaal van oudsher gebeurd. Kijk de huizen werden vroeger allemaal 

gebouwd op zandruggen, en als een zandrug zo liep, dan gingen de huizen ook zo en de wegen ook zo. Zo is 

het, want zo hield je je voeten droog. Dat kwam boven het water te liggen. En zo is het ontstaan. En daar zie je 

dus eigenlijk heel veel eigenheid in. Ook de lanen met veel bomen er langs. West-Friesland is op dat gebied 

toch eigenlijk best wel een beetje uniek. Ik weet niet of jullie zelf West-Friesland kennen. Nu praten we alleen 

over het platteland, maar goed je hebt hier ook ontzettend veel invloed van de VOC gehad. En Hoorn en 

Enkhuizen en Medemblik, dat zijn ontzettend mooie stadjes met ontzettend veel historie. Maar die hebben ook 

heel veel invloed gehad op het achterland. Maar ook, vergeet niet bijvoorbeeld dat, maar dan praat ik helemaal 

van ver weg terug, de noren.  
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Die zijn hier ook geweest?  

Ja, die legden aan bij (?), als je in Oslo, ik heb zelf niet geconstateerd. Mijn zus heeft daar een hele tijd 

gewoond, daar heb je een straat die Midwoud heet. Dat komt allemaal hier vandaan. Dat hebben ze allemaal 

mee terug genomen. Maar dan praten we over 1200/1300. Maar daar zijn ook allemaal invloeden van 

gekomen. Wat betreft is er ontzettend veel historie in West-Friesland en dat vergeten we met z’n allen nog wel 

eens.  

Dus u vindt dat de gemiddelde burger hier in West-Friesland er niet zoveel van af weet?  

Nee, de meeste mensen weten er gewoon te kort van af. Hoe het ontstaan is en hoe het gegaan is.  

We hebben net ook met een archeoloog gepraat, en toen zeiden we: noem eens een aantal cultuurhistorische 

highlights. En toen zij hij: nou er is eigenlijk helemaal geen cultuurhistorie meer. Het is allemaal verkaveld  en 

zo en anders geworden.  

Ja, dat is het. Kijk heel West-Friesland is natuurlijk verkaveld. Maar toch zijn er nog wel plekken waar 

cultuurhistorische dingen zijn. Kijk je hebt hier bijvoorbeeld ook de eilandjes nog zoals het vroeger was. Maar 

het zijn plekjes, maar dat is de vooruitgang.  

Zou u een top 5 kunnen maken van die plekjes? Die echt nog van vroeger uit behouden zijn gebleven?  

Nou, ik denk de Lage Hoek bijvoorbeeld, het (?)  in Opperdoes. Ik denk dat die van vroeger uit er nog zijn. Als je 

dus van Huizen naar Blokdijjk, daar heb je gewoon nog een aantal hele oude boerderijen. Dat zijn gewoon nog 

een aantal hele mooie plekjes. En de Weelen, om daar door te varen, is ook gewoon ontzettend mooi. Mensen 

kijken er ontzettend van op dat het zo mooi is, maar 90% komt er niet.  

Mensen weten niet dat het er is?  

Nee je moet het weten.. Ja dat zijn allemaal verloren gegane dingen waar we ook te kort bij stil staan met zijn 

allen. Kijk, maar ook de molens. Wat ik zelf ook heel leuk vind, dat is bij Obdam, daar heb je het malen. De 

molen staat er en nu doen ze het elektrisch malen. Nou dat is toch een stukje cultuur. Of bijvoorbeeld de 

smalle dijken die er nog zijn, dat vind ik echt nog een beetje van vroeger. Dus er zijn gerust, maar we moeten 

het in kaart brengen, we moeten het meer laten zien.  

Hoe denkt u dat dat het beste kan gebeuren?   

Nou, het punt is, we leven in een maatschappij die alleen maar aan het rennen is. Dus ik denk dat het goed zou 

wezen als bijvoorbeeld een faculteit geschiedenis zou zeggen van wij gaan dat eens keer helemaal goed in kaart 

brengen. Dat het bijvoorbeeld een studieopdracht wordt. 

En hoe denkt u dat dit dan uiteindelijk het best naar de burger gecommuniceerd kan worden?  

Door erover te praten en door bijvoorbeeld avonden geven. Maar ook bijvoorbeeld om te zorgen dat er in het 

landschap aandacht aan geschonken wordt, dat daar een stuk cultuurhistorie is. En tegenwoordig met de apps, 

je hoeft er eigenlijk alleen maar een QR code neer te zetten. Dus wat dat betreft, er zijn tegenwoordig zoveel 

dingen die mogelijk zijn. Dat we kijken van nou het is gewoon eeuwig zonde dat die historie niet meer 

zichtbaar  is. Kijk, ik weet bijvoorbeeld dat de eerste kaart, volgens mij was het Napoleon die die maakte, die is 

een aantal jaren terug weer gevonden in het weeshuis in Enkhuizen. Nou dat is een kaart van 1600 of zo en 

daar staan alle stukjes land op. Maar je kunt nog steeds op die kaart zien van, oh ja, wij zitten hier. Ja, weetje 

wel, er zijn zoveel raakvlakken met vroeger. Er is zoveel veranderd maar toch kunnen we door bepaalde 

watergangen en dergelijke kunnen we herleiden waar we nu zitten. En de oude watergangen mag je trouwens 

ook niet als agrariër recht trekken.  
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Nee? 

Nee dan moet het al zo’n belangrijke reden zijn om hem recht te trekken, je moet er helemaal een vergunning 

voor aanvragen. Wat ik een goed idee vind om burgers de historie te laten zien, ik bedenk het ter plekke hoor, 

is bijvoorbeeld een waarde kaart maken. Met fietsroutes en dergelijke. Ooit ben ik eens bezig geweest met 

fietsroutes, maar ik moest het helemaal alleen doen en dan komt het niet van de grond. Maar wat ik dus de 

belangrijkheid vind van bepaalde dingen. Waarom heeft bijvoorbeeld een boerderij ene heeft de deuren naar 

voren en de andere heeft de deuren naar achteren. Wie weet dat tegenwoordig nog waarom dat zo is. Maar 

dat was omdat je land achter je huis had of omdat je land over de weg had. Ja het is zo simpel, maar die dingen 

dat zijn allemaal van die weetjes. Vroeger waren ze zo gek nog niet. Vroeger zijn er heel veel dingen uitgedacht 

waar we nu toch weer op teruggrijpen. En die dingen moet je boven water houden.  

Even een hele andere vraag. Welke vormen van landbouw zijn het meest karakteristiek voor West-Friesland?  

Het meest karakteristiek, nou ja van oudsher denk ik toch wel de veeteelt. Maar hier in dit gebied is het de 

bloemkool en aardappelen. Dit was echt wel het tuinbouwgebied. Vroeger toen ik op school zat leerden wij op 

school al dat hier het belangrijkste bloemkoolgebied was. Nu zie je dat nergens meer in de boekjes, maar dat 

was toentertijd wel.  

En als u kijkt naar de rest van West-Friesland, wat is dan het meest karakteristiek?  

Nou ja rond (? 11:54) werden heel veel peulvruchten geteeld en heel veel lelies. Rond Obdam had je heel veel 

met de uien en dergelijke. Dat lag aan verschillende dingen, de structuur van de grond dat meebepalend was 

voor het product dat je teelde. Bijvoorbeeld sommige plaatsen zaten te ver van de veiling af dus daar werden 

peulvruchten geteeld, want dat kon veel makkelijker op een andere manier vervoerd worden. Opperdoes dat 

gebied was gewoon uitermate geschikt voor kolen. Rondom Hoorn dat was echt fruit, waarom? Omdat je dus 

nooit last had van de wind, maar ook niet van de vorst en ook niet van de hitte. Het is altijd een gematigde 

temperatuur geweest. En rond (? 17:00) hebben ze veel meer de niche dingen, anemonen en aardbeien.  Ze 

zeggen wel eens, West-Friesland heeft alles, en dat is ook zo, dat ligt aan de verschillende soorten grond. Maar 

het is al honderden jaren dat hier zaad geteeld wordt, omdat we hier vlak zitten bij het IJsselmeer waardoor je 

veel minder last hebt van luizen, veel minder last van schimmels. Daarom zeg ik, bedenk het, en het is er. Dus ik 

denk niet dat we één ding hebben wat karakteristiek is, alleen wel veel verschillende dingen die belangrijk zijn. 

Nou dus tulpen en bloemkool en broccoli, lelies nog wat zijn nu de belangrijkste dingen. 

Ook economisch gezien?  

Ja ook economisch gezien, fruit ook wel maar ook wel steeds minder omdat fruit nu steeds meer wordt 

beknibbeld door de woningbouw. Dus er komen steeds minder grote stukken fruitteelt. En nu komt 

bijvoorbeeld de pioenroos weer heel erg op. Zo veranderd continu de teelt en de teeltwijzen.  

Dat heeft ook veel invloed op hoe het landschap eruit ziet.  

Ja, van vroeger uit, dat is een leuk stukje geschiedenis. Als je veel geld had, dan was je boer. Maar dan had je 4 

zoons, en die boerderij werd te klein om te verdelen. Dus als zoon werd je dan tuinder, en als dat goed ging dat 

werden ze wel weer boer. En als die tuinderij nou op een gegeven moment ook nog verdeeld moest worden, 

dan gingen ze in de bloemen. Of in de nicheteelt. Dus ze gingen eigenlijk in principe van heel groot naar klein. 

Zo werkt het vaak, en omdat het hier voor een groot deel katholiek was had je grote gezinnen.  

Als u kijkt naar de ontwikkeling in de landbouw, wat zijn dan de grootste veranderingen geweest?  

De grootste veranderingen is de grootschalige tuinbouw, en de kassen. We gaan nu naar nog grotere bedrijven, 

denk ik. Maar dat is allemaal puur bedrijfseconomisch.  
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Denkt u dat burgers zich ervan bewust zijn dat die veranderingen eraan zitten te komen?  

Nee, nee die hebben daar totaal geen idee van. Maar ze hebben ook geen idee van hoe het er in een agrarisch 

bedrijf tegenwoordig aan toe gaat. Want dat is het punt, ze denken dat we nog steeds met onze knieën op de 

grond zitten en met onze handen in de prut, en dat is niet meer zo. Ik weet nog dat een paar jaar geleden toen 

had de buurman een reünie voor neven en nichten. De meesten kwamen in oude kleren want het was in de 

schuur, nou die schuur die is schoner dan hier in huis. En daar keken ze allemaal van op, moet je nagaan, je 

neven en nichten. Zo gauw is dat al weg. En daar loop je wel tegenaan.  

Dus u denkt wel dat ze er meer van zouden moeten weten ? 

Ja, want nu is het vaak zo dat er heel makkelijk over geoordeeld wordt. En niet dat ik nu alleen maar ben van 

die grote bedrijven, ik vind dat kleine bedrijven ook bestaansrecht moeten hebben. Het moet naast elkaar 

kunnen. Maar als een bedrijf groter wil worden moeten ze wel de ruimte krijgen om te ondernemen. Maar 

voor de kleine dorpen is het ook goed dat er van die grote bedrijven zijn, want daardoor kan de economie 

blijven draaien.  

Dus de boeren hebben een grote invloed op de economie van die dorpen?  

Ja, want als ik kijk naar hiernaast, 60 polen, die moeten allemaal eten, kleren. Er is hier een Poolse supermarkt, 

die doet goede zaken. En in sommige plaatsen heb je helemaal geen supermarkt meer, die zouden blij zijn als 

er zo’n Poolse supermarkt komt, zodat ze nog wat kopen kunnen. Want zo is het ook nog weer. En omdat we 

dus als provincie steeds meer de buslijnen weghalen uit de kleine dorpen, raken die kleine dorpen toch 

eigenlijk een beetje in verval wat dat betreft, er leven alleen maar ouderen op een gegeven moment. Ik ben er 

voor om een goede buslijn te houden naar de dorpen toe, zodat dus iedereen er wonen blijven kan, en je dus 

een levendig platteland hebt.  

U had het net over dat de landbouw/teelt heel vaak veranderd, denkt u dat agrariërs zich bewust zijn van de 

impact die zij op het landschap hebben? Of denkt u dat ze daar niet per se zo mee bezig zijn? 

Ik denk dat de mensen zich er wel van bewust zijn dat het landschap veranderd. Maar het zit niet altijd alleen 

aan de agrarische kant. Het zit ook aan de regelgeving kant. Kijk, bijvoorbeeld een hond mag niet meer door de 

bloemkool lopen want stel je voor dat er een haartje op de bloemkool komt. Jagers moeten eerst vergunningen 

aanvragen als ze ’s ochtends bedenken dat ze willen gaan schieten. Als agrariër wil je ervoor zorgen dat de 

walkanten goed schoon zijn zodat het ongedierte er niet op komt, of dat er bijvoorbeeld geen boom staat, dus 

ja, dat heeft impact op het landschap. En de grote machines enzo hebben ook allemaal impact op het 

landschap, want je krijgt stukken land die allemaal op dezelfde manier bewerkt worden. En daardoor krijgen 

we misschien in de toekomst wel meer ruilverkavelingen, want sommige percelen zijn te klein voor al die grote 

machines. Daar is de impact van de agrariër het meest. De gedachte van de mens veranderd ook, waarschijnlijk 

vinden ze het over 100 jaar niet meer mooi waar wij nu tegenaan kijken. Ik ben er wel voor om alles zo 

landschappelijk mogelijk in te passen, dat je er dus bomen omheen zet of kleurgebruik. Dat het dus niet uit het 

landschap vandaan springt maar dat het past in het landschap.  

U bent vast wel bekend met de landbouwvisie, wat denkt u dat agrariërs hiervan gaan merken in de 

praktijk?  

De kringlooplandbouw voor de bouwen kost ontzettend veel tijd en energie om te implementeren. Maar op 

het moment dat het er is, gaat dat gewoon goed. Dat we er rekening mee moeten houden dat we niet meer 

aan de land moeten onttrekken dan dat we erop gooien. Ja dat gaat vanzelf, daar moeten we rekening mee 

houden. En als wij teveel van bepaalde middelen gebruiken en dat komt in het oppervlakte water, er moeten 

allemaal watermonsters genomen worden zodat er geen slechte stoffen in zitten en dergelijke. Anders mag je 

niet beregenen. Dus je krijgt van de andere kant veel meer op je dan wanneer je er zelf, want de meeste 
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mensen zijn bezig met kringlooplandbouw. Niemand zal te veel stikstof gaan strooien of teveel kali gaan 

strooien, als dat niet nodig is. Daarom wordt ook eens in de zoveel tijd bij agrarische percelen, wordt een 

grondmonster genomen om precies te bepalen wat er in zit en wat er gestrooid moet worden.  

Dus eigenlijk is men daar al veel langer mee bezig?  

Al jaren, en het blijkt ook vaak zo te zijn dat het niet alleen van de agrarische sector vandaan komt. Ik weet dus 

dat er in Haarlem de schuld werd gegeven aan de agrariërs omdat er teveel kwik in het oppervlaktewater zat. 

En na goed onderzoek bleek die kwik bij de tandarts vandaan te komen. Maar de boeren kregen in de eerste 

instantie de schuld. Daarom moet het beter gecontroleerd worden waar het vandaan komt. De agrariër zoekt 

zelf gewoon steeds meer naar hoe je het efficiënter en beter kunt doen, want ze zijn afhankelijk van de natuur. 

Als ze gaan overbemesten dan krijg je een probleem in je producten en dan ben je nog verder van huis.  

U heeft net verteld over wat u cultuurhistorische kenmerken vindt van West-Friesland, wat denk u dat de 

grootste bedreigingen zijn voor deze plekken?  

Ik denk onder andere de politiek, het geld en de woningbouw. Alles wat de stad wil, wat de burger wil, dat 

gebeurd op een gegeven moment. En dan moet het maar verdwijnen. Dat is een veel grotere bedreiging dan 

dat de agrariër is.  

Denkt u dat de overheid bewust bezig is met deze bedreigingen?  

Nee want het ze beter uitkomt dan doen ze het toch.  

Dus je houdt zoiets eigenlijk niet tegen, als het moet van de politiek dan komt het er gewoon? 

Ja, dan komt het er gewoon. En dan kun je praten als brugman, maar ze vinden het heel gewoon dat het 

omgaat dan hoor.  

En ploegen en dergelijke, denkt u dat dat nog een impact heeft op zichtbare sporen? 

Nou nee, als er zichtbare sporen waren dan waren ze al weggeweest, want er wordt de laatste jaren niet heel 

veel meer geploegd.  

 

We waren ook wel benieuwd, omdat u zelf agrariër bent, u ben bij de LTO, en u bent natuurlijk ook gewoon 

een burger. Hoe kijkt u vanuit die verschillende rollen tegen die bedreigingen aan? 

Nou als burger denk ik dat je dus toch op bepaalde dingen het jammer vind dat bepaalde dingen verloren gaan. 

Wij hebben bijvoorbeeld ons bedrijf een beetje omgebouwd naar de recreatie, maar ik ben nog steeds 

voorzitter van de LTO. Ik merk wel dat er allerlei regels zijn die tegen je werken, als burger vind ik dat toch wel 

een beetje jammer. Want daardoor kan je juist een afwisselend buitengebied houden. Als LTO’er zeg ik, de 

mogelijkheid van grote bedrijven moet kunnen, maar ik ben er wel een voorstander van om de leegkomende 

agrarische bedrijven op te ruimen. Om daardoor meer ruimte en een mooier gebied te krijgen. En ik vind ook 

dat de agrarische sector daar een verantwoording in heeft. En als agrariër, de ruimte om te ondernemen moet 

blijven.  

Denkt u dat dat nu wordt tegengehouden door de overheid?  

Ja door de regelgeving wordt het gewoon ontzettend moeilijk gemaakt om op een goede manier agrariër te 

blijven. Kijk als je elke keer voordat je wilt besproeien een monster moet nemen, als je 100 hectare hebt moet 

je in sommige gevallen wel 20 keer een monster nemen. En na een maand moet je nog een keer een monster 

nemen want die monsters blijven ook niet te lang geldig. En het kost ook nog eens allemaal geld. Als je schade 

hebt op een stukje land, moet je al 300 euro betalen voordat je een schadeformulier kunt invullen. Dus als jij 20 
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stukken land hebt, tel uit je winst. En alle dieren moet beschermt worden, terwijl sommige dieren hier van 

oorsprong helemaal niet vandaan komen.  

Geldt dit ook voor cultureel erfgoed, wordt u daarin ook beperkt? Zijn er bijvoorbeeld dingen die u niet mag 

aantasten waar u het ook niet mee eens bent?  

Nou bijvoorbeeld de oude boerderijen staan onder monumentenzorg, aan de ene kant vind ik dat erg mooi 

maar ik weet dat de bewoners er gewoon heel veel moeilijkheden mee hebben. Ik vind dat als wij vinden dat ze 

beschermt moeten worden, moeten we er ook allemaal geld voor over hebben. Hetzelfde geldt voor de 

agrarische sector, als wij hun allemaal dingen willen opleggen moeten we er ook geld voor over hebben. Als wij 

als agrarische sector iets moeten opleggen aan een dorp, nou dan moet je ze eens horen.  
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BIJLAGE C: ALGEMENE RESULTATEN ENQUÊTE 

 

In totaal is de enquête door 371 mensen ingevuld. Hij is echter door 336 mensen volledig afgemaakt. Door een 

aantal respondenten zijn de vragen niet allemaal volledig ingevuld, dit zorgt ervoor dat bij bepaalde vragen een 

minder aantal antwoorden gegeven is dan 336. In deze bijlage is achtergrondinformatie over de enquête te 

vinden, als aanvulling op de informatie die in onderzoeksvraag 6, 6a en 7 verder zijn behandeld.  

 

Bekendheid Westfries Genootschap 

 

Allereerst is aan de respondenten gevraagd of zij reeds bekend zijn met het Westfries Genootschap, hierbij gaf 

circa 71% aan dat zij eerder van het Westfries Genootschap hadden gehoord. Zo’n 28% geeft aan dat zij niet 

bekend zijn met het Westfries Genootschap.  

 

Figuur C1: Bekendheid Westfries Genootschap 
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Gemeente 

In figuur C2 is te zien dat het merendeel van de respondenten uit de gemeenten Hoorn en Medemblik komen.  

Figuur C2: Gemeente 
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Leeftijd 

In de leeftijd van de respondenten is een duidelijk onderscheid te zien. Bijna de helft van de respondenten 

(49% is ouder dan 60 jaar). Daarnaast zijn de leeftijdsgroepen <20 (circa 20%) en 51-60 (circa 15%) goed 

vertegenwoordigd.  

 

 

Figuur C3: Leeftijd 

 

Geslacht 

Er is mooie verhouding waarneembaar tussen het aandeel mannen (circa 50%) en vrouwen (circa 45%) die de 

enquête hebben ingevuld. Zo’n 4% geeft aan dat zij hun geslacht liever niet prijsgeven. 

 

 

Figuur C4: Geslacht 
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Kennis over cultuurhistorisch landschap 

Het merendeel van de respondenten geeft aan dat zij een gemiddelde kennis hebben van het West-Friese 

cultuurhistorische landschap (zo’n 175 respondenten). 

 

Figuur C5: Kennis cultuurhistorisch landschap 

 

Bereidheid om meer te leren 

Zo’n 75% geeft aan dat zij graag meer zouden willen leren over het cultuurhistorisch landschap in West-

Friesland. De rest van de respondenten (circa 25%), geeft aan hier geen behoefte aan te hebben.  

 

Figuur C6: Bereidheid om meer te leren   
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BIJLAGE D: DRAAIBOEK WEBLECTURE 

Zie document Draaiboek_Weblecture.docx 

 


