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Aan: het College van B&W van de gemeente Schagen 

Reactie van De Eenigenburg Stichting op de eerste versie van de Omgevingsvisie  

Geachte college, 

Een concept versie van deze reactie hebben we onder alle (ongeveer 120) dorpsbewoners 

rondgemaild en gevraagd om reacties of commentaar. De diverse mondelinge-  en vier 

schriftelijke suggesties en aanvullingen zijn verwerkt, evenals nieuwe inzichten opgedaan 

tijdens de expert meeting van 2 maart j.l..      

1. Kernwaarden en Visiekaart: 

 

• Eenigenburg is een karakteristiek klein terpendorp met vrij liggende stolpboerderijen 

in open verbinding met de landelijke omgeving 

• De vorm van de bebouwing en onderliggende structuur van het  landschap laten het 

rijke cultureel erfgoed van dit deel van West Friesland nog goed zien  

• De Westfriese Omringdijk is hier prachtig en zeer geliefd 

• Eenigenburg vormt een zeer actieve gemeenschap: Museum Eenigenburg vertelt het 

cultuur historisch verhaal en is tevens dorpshuis en ontmoetingsplek, terwijl de kerk 

ook concerten en tentoonstellingen verzorgt.  

• Met de kermis, jeu de boules, het Eenigenburgs gemengd koor en vele andere 

activiteiten ontmoeten we elkaar en weten we elkaar te vinden en te ondersteunen  

• Met actieve boeren in en om het dorp voelen we ons verbonden met agrarische 

bedrijven  

• Het landelijk gebied is aantrekkelijk en afwisselend met koeien en schapen in de 

weidse graslanden, afgewisseld met akkerbouw en tulpenvelden 

• Groeiende aantallen wandelaars, fietsers en andere recreanten vinden Eenigenburg 

aantrekkelijk om te bezoeken en/of verblijven  

Wat past wél goed bij onze waarden? 

• Rust en ruimte 

• Brede zichtlijnen en perspectieven naar de landelijke omgeving  

• Brede zichtlijnen en perspectieven vanaf de Westfriese Omringdijk  

• Aantrekkelijker landschap met meer ruimte voor herstel biodiversiteit 

• Zonnepanelen op daken van stallen en schuren*   

• Ruimte voor meer vrij liggende fiets- en wandelpaden (verbindingen met o.a. 

Heemtmeer, ACON terrein).     

Wat past niet goed bij onze waarden? 

• Reuring – alleen met kermis ☺ ! 

• Nieuwbouwwoningen – niet nodig, ook geen school of supermarkt 
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• Intensieve landbouw en megastallen 

• Géén windturbines in de brede zichtlijnen over de Westfriese Dijk en achterliggende 

duinen over tenminste 10 km (grote turbines zijn overdag bij goed weer over 15km te 

zien, s‘nachts ook met rode verlichting)* 

• Géén zonneweides in/om Eenigenburg, of in zichtlijnen vanaf de Dijk* 

• Te grote, zware (landbouw) voertuigen die de snelheidslimieten niet respecteren.  

• Doorgaand zwaar vrachtverkeer richting N9 en Petten. ( Wordt steeds erger, 

dijkopgang wordt kapot gereden, bij Burgervlotbrug problemen omdat ze niet over 

de brug kunnen en keren ook niet kan. Ontmoedigen vanaf de Veilingweg.) 

• De Dijk trekt steeds meer motorrijders, dit combineert niet met wandelen, fietsen en 

biodiversiteit. 

Door uit te gaan van deze positieve en negatieve waarden kan het kenmerkende karakter 

van Eenigenburg behouden worden zodat dit ook in de toekomst een aantrekkelijk en sterk 

klein dorp zal blijven.  

Ons voorstel is om: 

• op de Visiekaart de term “kenmerkende lintdorpen” te vervangen met “kenmerkende 

dorpen”,   

• voor deze “kenmerkende dorpen” eigen waarden te benoemen zoals hierboven 

aangegeven ten onderscheid van de categorie “Kleine dorpen met <1500 inwoners” 

met scholen, supermarkten, sportvoorzieningen. 

• Krabbendam zou wat ons betreft ook in deze categorie moeten worden 

ondergebracht  

*Ten aanzien van alle punten betreffende het opwekken van zonne- en windenergie 

behouden we ons het recht voor om hierop terug te komen na de digitale 

informatiebijeenkomst op 16 maart in het kader van de RES. Op basis van ontbrekende 

informatie in de eerste versie van de Omgevingsvisie is het namelijk nu niet mogelijk om hier 

gefundeerde uitspraken over te doen. 

2. Speerpunten  

Vanuit De Eenigenburg Stichting willen we – samen met de inwoners van Eenigenburg - 

graag een verdere bijdrage leveren aan de genoemde ambities en speerpunten van de 

gemeente voor 2040. 

• Landbouw 

Wij zien kansen voor verdere verbeteringen die kunnen bijdragen aan uw ambitie om 

nationaal en internationaal mee te doen met nieuwe vormen van landbouw bijvoorbeeld 

kringlooplandbouw. Ook moedigt u milieuvriendelijke, biologische landbouw aan.    



3 

 

Rondom Eenigenburg zijn meerdere boeren, tuinders en andere bedrijven die bezig zijn met 

circulair  werken en diversiteit. Ook zijn er bedrijven die op biologisch/dynamische grondslag 

hun bijdrage leveren aan de biodiversiteit.  

Ons voorstel is om rondom Eenigenburg milieuvriendelijke, natuur inclusieve landbouw 

gericht te ondersteunen door o.a.: 

• boeren een vergoeding te geven om akker/bloemenranden rond weilanden of 

percelen te laten zaaien. Dit geeft een enorme boost voor de biodiversiteit, is mooi 

om te zien en kan de boeren een stukje helpen bij hun verdienmodel en 

verduurzaming.  

• andere boeren en (ver)pachters die op deze manier willen gaan werken extra – 

financieel – te stimuleren, en  

• grond van boeren die met hun bedrijf helemaal willen stoppen aan te kopen voor 

natuur, en/of opvolgers die op deze wijze (willen gaan) werken te belonen.   

Een gebiedsgerichte benadering heeft een toegevoegde waarde voor de biodiversiteit. 

Landbouwers kunnen elkaar beter aanvullen, nieuwe streekproducten ontstaan en breder 

afgezet worden. Zo kan er in de komende 10/20 jaar als complement op het 

zaadveredelingsgebied rondom Warmenhuizen ook een gebied van milieuvriendelijke 

landbouw rondom Eenigenburg ontstaan dat ook een bijdrage levert aan (inter)nationale 

ambities en waar de gemeente en haar inwoners ook trots op kunnen zijn.  

• Natuurnetwerk  

Wij ondersteunen van harte uw voorstel om de Westfriese Omringdijk met meer natuur 

aantrekkelijker te maken. Ook zijn wij verheugd om te vernemen dat de gmeente boeren 

aanmoedigt om aan weidevogelbeheer te doen. De Dijk en de aangrenzende wielen en 

percelen bieden veel mogelijkheden voor natuurherstel, natuurvriendelijker landbouw en 

plas/dras gebieden voor weidevogels. De Eenigenburg Stichting (DES) heeft in 2018 steun 

gehad van de Provincie NH voor ons project “Wat leeft op onze Dijk”. In het verlengde 

hiervan hebben wij onlangs, met steun van jullie gemeente, een tweede project  

“Monitoring van Biodiversiteit op de Dijk”  bij de Provincie ingediend. Wij geloven dat deze 

aanpak een voorbeeldwerking kan hebben voor andere delen van de Dijk en een bijdrage 

kan leveren aan een sterk natuurnetwerk met hoge natuurwaarden zoals ook aangegeven in 

de Provinciale Omgevingsvisie NH2050.      

Met deze gebiedsgerichte aanpak neemt voor bewoners, boeren en bezoekers de kwaliteit 

van het landschap toe, en zijn er veel betere kansen voor het herstel van biodiversiteit en 

een toekomstbestendige bedrijvigheid.   

 

 



3 

 

 

 

Uitnodiging 

Graag gaan wij samen met uw gemeente en andere belanghebbenden en betrokken partijen 

op korte termijn in gesprek om  te bezien op welke wijze onze voorstellen verwerkt kunnen 

worden in de Omgevingsvisie en het uiteindelijke Omgevingsplan van de gemeente Schagen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van De Eenigenburg Stichting  

 

Koos Bakker 

Douwe van de Berg 

Lisa Johnson  - Voorzitter (tevens Lid Ledencommissie-NH Natuurmonumenten) 

Niels Jonker 

Jaap Rengersen - Penningmeester (tevens Voorzitter Dorpsraad) 

Maaike Wijnberg – Secretaris 

 

Eenigenburg, 7 maart 2021 

 

 


