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Beeldkwaliteitsplan uitbreiding bedrijventerrein Kolksluis Ruimtelijke kwaliteit en inpassing4



1 Inleiding

1.1 Doel van het beeldkwaliteitsplan

Het doel van dit beeldkwaliteitsplan is om de inpassing van de uitbreiding van bedrijventerrein 
Kolksluis te illustreren, het inrichtingsplan toe te lichten en kaders te stellen voor de ruimtelijke 
kwaliteit van de ontwikkeling. De uitbreiding van bedrijventerrein Kolksluis moet resulteren in een 
aantrekkelijke en functionele woon- en werkomgeving, passend bij lokale karakteristiek en ingebed in 
de omgeving. 

1.2 Status

De uitbreiding van bedrijventerrein Kolksluis zal plaatsvinden buiten het Bestaand Bebouwd Gebied 
zoals aangegeven in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). In de PRV zijn voorschriften 
gegeven waar bij het maken van een bestemmingsplan aan moet worden voldaan. Onderdeel 
hiervan vormt  de toetsing van de ruimtelijke kwaliteit en de inpassing van de nieuwe ontwikkeling. 
In dit beeldkwaliteitsplan wordt dit toegelicht. Het is daarmee een verplichte onderligger van het 
bestemmingsplan en toetsingskader voor de ruimtelijke kwaliteit.

In het beeldkwaliteitsplan komen de vijf toetsingscriteria voor beeldkwaliteit terug, zoals wordt 
gehanteerd door de provincie Noord-Holland:
1. De ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap;
2. De ordeningsprincipes van het landschap;
3. De bebouwingskarakteristieken (architectuur, stedenbouw, openbare ruimte);
4. De inpassing van de nieuwe functies in de wijdere omgeving (grotere landschapseenheid);
5. De bestaande kwaliteiten van het gebied (inclusief de ondergrond) en de maatregelen die nodig 

zijn om negatieve effecten op deze kwaliteiten op te heffen in relatie tot de nieuwe functies.

Het beeldkwaliteitslpan is uitgewerkt  binnen de volgende beleidskaders:
• Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (provincie Noord-Holland);
• Beeldkwaliteitsplan ’t Zand (voormalige gemeente Zijpe, 2006);
• Nota veelkleurig landschap (voormalige gemeente Zijpe, 2009);
• Welstandsnota (gemeente Schagen, 2013);
• Beeldkwaliteitsplan Noordboog, Landschapsvisie ‘Noordelijk Zandgebied & kustzone’ (gemeente Den 

Helder, voormalige gemeenten Zijpe en Anna Paulowna, 2007).

Een analyse van de waarden zoals benoemd in het provinciale beleid zijn benoemd in bijlagen 1 
en 2. De relevante uitgangspunten vanuit het gemeentelijke beleid voor de ontwikkeling van de 
uitbreiding zijn benoemd in bijlage 3.

1.3 Opbouw rapportage

Deze rapportage is als volgt opgebouwd:
• Een korte toelichting op de ligging van het plangebied en de doel van dit plan;
• De ruimtelijke analyse van het landschap en het dorp ’t Zand en de uitgangspunten die daaruit 

voortkomen voor het bedrijventerrein; 
• De toelichting op het inrichtingsplan;
• De beeldkwaliteitsuitgangspunten voor de bouwwerken.

Een uitgebreide analyse van het landschaps-DNA en het dorps-DNA volgens de methodiek uit 
de Leidraad landschap en Cultuurhistorie is opgenomen in de bijlagen. De conclusies zijn in het 
beeldkwaliteitsplan beknopt weergegeven, met de nadruk op de uitgangspunten voor het 
inrichtingsplan. In de bijlagen is daarnaast informatie over de fotolocaties opgenomen en de 
relevante passages uit het Beeldkwaliteitsplan ‘t Zand 2006 .

In de gemeente Schagen is er behoefte aan extra ruimte voor bedrijvigheid. Het bestaande bedrijventerrein Kolksluis is 100% in gebruik. Een aantal lokale bedrijven kan binnen hun huidige percelen 
niet verder groeien, maar heeft daar wel behoefte aan. Om hen die ruimte te bieden wil de gemeente het bestaande bedrijventerrein uitbreiden met 2,5 ha uitgeefbare grond. De vrijkomende ruimte 
binnen het bestaande bedrijventerrein komt dan weer vrij voor andere bedrijven. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, wordt er een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het plangebied van 
de uitbreiding. Dit beeldkwaliteitsplan is een onderlegger voor dit bestemmingsplan en beschrijft de gewenste beeldkwaliteit voor de ontwikkeling en hoe deze wordt ingepast in het landschap. 
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2 Opgave en analyse

2.1 Plangebied

’t Zand ligt in het noordelijk deel van de Zijpe- en Hazepolder langs het Noordhollandsch kanaal. Het 
plangebied ligt aan de noordoostzijde van het dorp en sluit aan op het bestaande bedrijventerrein 
Kolksluis. De uitbreiding van het bedrijventerrein ligt aan de zuidzijde van het bestaande 
bedrijventerrein in het gebied  dat ligt tussen de Korte Bosweg, de Koning Willem II-weg en de Wester 
Egalementsloot. Deze is onderdeel van de boezem van de Zijpe en verzorgt de afwatering van het 
landelijke gebied rond het plangebied. 

Locatiekeuze 
De keuze voor dit plangebied  is opgebouwd uit verschillende argumenten en is niet louter ruimtelijk: 
• de nabijheid van bedrijvigheid bij het bestaande bedrijventerrein;
• de scheiding van wonen en werken;
• eigendom;
• niet bouwen in natuurgebied;
• voorkomen hinder woongebied;
• beperken belemmeringen voor toekomstige (woningbouw) ontwikkelingen.

De ruimtelijke argumenten om in ‘t Zand juist op deze plek naar een locatie voor de uitbreiding te 
zoeken volgt uit de structuurlijnen van de Zijpe- en Hazepolder, de ruimtevorm die daaruit voortkomt 
en de verschillende maten aan openheid in de omgeving.  De ruimtevorm wordt bepaald door de 
zuidwest-noordoost gerichte polderstructuur. Deze is opgebouwd uit watergangen en wegen. De 
wegen zijn verdicht door bebouwing, in de eerste plaats door boerderijen en erven. Tussen de wegen 
is het grotendeels leeg; een tweezijdig begensde ruimte.  

‘t Zand heeft zich uitgebreid binnen deze ruimtestructuur, langs het ritme van wegen en 
watergangen en heeft daarbij de ruimtes verdicht en deels omsloten. Daarin zijn 3 zone’s te 
onderschieden: 
• De zuidelijke zone tussen de korte Belkmerweg  (met daartussen de Egalementsloot, inclusief later 

aangelegde  N249) en de Korte Bosweg; een zeer open agrarisch gebied dat in noord-zuid richting 

onderbroken door de woonwijken van ‘t Zand.  De ruimte is vooral goed te ervaren vanaf de N249 
en de Keinsmerweg, en via doorzichten vanaf de Korte Bosweg en Belkerweg

• De middenzone tussen de Korte Bosweg en de Wester Egalementsloot (ruimtelijk begrensd door 
het bedrijventerrein Kolksluis;  een  grotendeels door groen omsloten ruimte,  matig open, met 
doorzichten naar de omliggende open zones.  Voornamelijk te beleven van af de Koning Willem 
II-weg, de Prins Claus-weg en via doorzichten vanuit de Korte Bosweg. 

• De noordelijke zone tussen Wester Egalementsloot en Zijperzeedijk; een open agrarisch 
natuurgebied, waarbij de openheid rondom de Zijperzeedijk naar de omringende polders groot 
is. Deze openheid wordt voornamelijk ervaren vanaf de Zijperzeedijk die toegankelijk is voor 
wandelaars. 

De grote open ruimten van de Zijpe- en Hazepolder zijn het meest kwetsbaar. De openheid wordt 
daarom het minst beïnvloed wanneer nieuwe ontwikkelingen binnen het halfopen karakter van 
de middenzone. Binnen deze zone is al sprake van een zekere verdichting met boerenerven, 
waterberging en een eendenkooi.  Binnen deze zone kenmerkt de huidige ruimtevorm zich wel als 
een continue ruimte. Het heeft geen massieve barrieres, is gedeeltelijk transparant en midden in de 
ruimte liggen de verdichtende elementen als groene eilanden.  

De  dichte singelbeplanting van de Koning Willem II-weg zorgt voor een visuele scheiding in de 
zone. Ten westen daarvan wordt gewoond, ten noord (oosten) daaraan wordt gewerkt. Het vormt 
daarmee tevens een funtionele grens.  De nieuwe bedrijvigheid zou zowel ten westen als ten 
oosten van de Koning Willen II-weg worden geplaatst. Er is gekozen de nieuwe bedrijvigheid aan 
de oostzijde te plaatsen, omdat daarmee de grootste samenhang met de bestaande bedrijvigheid 
plaatsvindt, de afstand tot de bestaande woningen het grootst blijft, de functionele scheiding tussen 
werken en wonen (karakteristiek voor de opbouw  van ‘t Zand) in stand blijft en de locatie ten westen 
beschikbaar blijft voor woningbouw. 

Ten oosten van de Koning Willem II-weg kan er voor worden gekozen de uitbreiding op basis van 
een kavel. Dit stuit op  het bezwaar dat de oost-rand visueel wordt afgesloten en er een continue 
ruimte dicht slaat. De bedrijvigheid wordt dan tegen de structuurlijn van de Korte Bosweg aangelegd 

In dit hoofdstuk worden aan de hand van de vijf thema’s voor beeldkwaliteit, zoals voorgeschreven door de provincie Noord-Holland, de uitgangspunten voor de inrichting van de uitbreiding van 
Kolksluis benoemd. Deze uitgangspunten vormen de basis om tot een goede ruimtelijke kwaliteit en juiste inpassing van de uitbreiding van bedrijventerrein Kolksluis te komen. De uitgangspunten 
volgen op een korte analyse van de vijf thema’s. Een uitgebreidere analyse is te vinden in de bijlagen.
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waarbij het onderscheid tussen de daar aan georiënteerde bebouwing met erfbeplanting en 
het bedrijventerrein vervaagd.  De voorkeur gaat uit naar lange zichtlijnen  naar de omgeving 
en andersom, waarbij de ruimte transparant blijft en doorloopt.  De (historische) aanwezigheid 
van verdichte eilanden in de ruimte, hier,  maar ook elders in de Zijpepolder (boerderijen en 
eendekooien)  geeft een aangrijpingspunt om een compacte uitbreiding te maken die aansluit bij de 
ruimtestructuur en locale landschapselementen.

(nadere ruimtelijke analyse  van het plangebied en omgeving en onderbouwing van de ruimtelijke 
inpassing binnen de  middenzone vindt u op navolgende pagina’s)

2.2 Programma

Huidig
Het bebouwde gebied rondom het plangebied bestaat uit de bedrijvigheid van Kolksluis en de 
woonkern ’t Zand. Verder bestaat de omgeving uit landelijk gebied met agrarisch gebruik: bollenteelt, 
akkerbouw en (agrarisch beheerde) graslanden. Meer naar het noorden liggen gronden van 
Landschap Noord-Holland. Dit land wordt door deze organisatie beheerd, gericht op het behoud van 
de natuurwaarden voor weidevogels. De gronden zijn naast weidevogelleefgebied ook onderdeel 
van de ecologische hoofdstructuur (EHS).

Ontwikkelingen

Bedrijventerrein
Voor het bedrijventerrein Kolksluis ligt er een behoefte tot uitbreiding. Binnen het bestaande 
bedrijventerrein is er geen ruimte voor groei. Een aantal bedrijven wil daarom een nieuwe vestiging 
beginnen binnen de uitbreiding. Om aan de behoefte tegemoet te komen heeft de gemeente 
Schagen het voornemen om het bedrijventerrein Kolksluis in ’t Zand uit te breiden met 2,5 hectare 
netto (uitgeefbaar) bedrijventerrein. Vrijkomende ruimte op het bestaande bedrijventerrein is 
daarnaast weer beschikbaar voor andere bedrijven om zich te ontwikkelen. 

Uitgangspunten
• 2,5 ha netto uitgeefbaar terrein;
• Infrastructuur, water en groen vallen buiten deze 2,5 hectare;
• De verkaveling en de ligging van de ontsluiting is indicatief en flexibel;

Waterberging en natuur
Naast een compensatieopgave voor de realisatie van het bedrijventerrein, heeft ook het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een opgave om 4 ha droge waterberging  te 
realiseren binnen het gebied, in combinatie met een te plaatsen stuw. Dit om het bebouwde gebied 
van ’t Zand te ontlasten (Integraal Waterplan ‘t Zand, 2009, zie bijlage 3). Daarnaast heeft Landschap 
Noord-Holland de ambitie om de natuurwaarden in het gebied verder te vergroten, in aansluiting op 
de doelstellingen vanuit de EHS en weidevogelleefgebieden. Om dit te bereiken zijn zij voornemens 
de percelen ten oosten van het plangebied aan te kopen. Om alle ambities optimaal te waarborgen 
wordt er gezocht naar een integrale ontwikkeling van het gebied, waarbij waterbergingsopgave van 
het Hoogheemraadschap en het bedrijventerrein gecombineerd worden. Daarnaast wordt bij de 
inrichting van de waterberging bekeken hoe deze kan bijdragen aan extra maatregelen ten behoeve 
van de weidevogels, en wordt hier met de inrichting van het bedrijventerrein ook rekening mee 
gehouden. 

Uitgangspunten
• De watercompensatie wordt ingericht als droge waterberging, “kadetjesland”. Dit bestaat uit 

een verlaagd, bol liggend maaiveld, met greppels voor de afwatering. Rondom het verlaagde 
land ligt een lage kade van 0,5 tot 1 meter hoog ten opzichte van de omgeving.

• De waterbergingsopgave voor het bedrijventerrein wordt gecombineerd met de opgave van 
het HHNK: het wordt als één gebied ingericht (ca. 4 ha), waarbij het bedrijventerrein en de 
waterberging in één peilvak komen te liggen. 

• Vanwege de weidevogels en de eendenkooi is er geen verstoring gewenst binnen het 
weidegebied rondom de uitbreiding; dit houdt in dat er geen bomen langs de randen van het 
bedrijventerrein gewenst zijn , evenals wandelpaden langs het gebied.

’t Zand Noord
Aan de westzijde van het plangebied is de uitbreiding van ’t Zand met de woningbouwlocatie ’t 
Zand Noord gepland. Op dit moment wordt in regionaal verband nader onderzoek gedaan naar 
de ontwikkeling van deze locatie. In een eerste verkenning blijkt dat de locatie potentie heeft voor 
vraaggestuurd bouwen. De kwalitatieve invulling wordt op dit moment onderzocht.

Volktuinen
Langs de Wester Egalementsloot liggen nu een aantal volkstuinen die met de uitbreiding van het 
bedrijventerrein verplaatst moeten worden. 
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Polderstructuur van de Zijpe de Zijpe 2015
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2.3 Ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap

Het landschap van de Zijpe- en Hazepolder is een aandijkingenlandschap. Vanaf 1300 zijn 
verschillende pogingen ondernomen om dit gebied te bedijken, pas in 1597 lukte dit definitief. De 
ontwikkelingsgeschiedenis van de Zijpe- en Hazepolder is goed leesbaar in de structuur van de 
polder; de oorspronkelijke bebouwingslinten, watergangen, verkaveling en de Zijperzeedijk zijn 
grotendeels nog aanwezig. 

Een van de meest ingrijpende veranderingen in het landschap van de Zijpe- en Hazepolder is de 
aanleg van moderne infrastructuur geweest. Het Noordhollandsch kanaal en het kanaal naar Schagen 
zijn dominant aanwezig in het landschap. Hetzelfde geldt voor de provinciale wegen; de N9, de 
N248 en de N249.  De nabijheid van goede infrastructuur vormde de afgelopen jaren een motor voor 
ontwikkeling van ’t Zand. Het dorp ligt strategisch in de Kop van Noord-Holland op een plek waar drie 
provinciale wegen samenkomen.

Uitgangspunten
• De oorspronkelijke lijnen uit het landschap, zoals de structuurlijnen verkaveling, vormen de 

basis voor de inpassing van de uitbreiding van Kolksluis.
• Wanneer de oorsponkelijke kavelstructuur niet kan worden behouden, dan moet de 

maatvoering en richting van deze verkaveling uitgangspunt zijn bij de nieuwe ontwikkeling.

Topografische kaart van rond 1900, met in rood het plangebied
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2.4 De ordeningsprincipes van het landschap

De Zijpe wordt aan de westzijde begrensd door  de duinen. Aan de noord, oost en zuidzijde wordt 
de aandijking omringd door dijken.  De ordening  binnen de Zijpepolder wordt bepaald door de 
zuidwest-noordoost gerichte polderstructuur. Deze is opgebouwd uit watergangen en wegen, die 
de belangrijkste landschappelijke structuurdragers van de Zijpe vormen.  Min of meer haaks op de 
structuurdragers ligt een viertal wegen, uitgelijnd op kerktorens in het Westfriese ‘oude land’.  Binnen 
de polderstructuur  vormen vooral de wegen de ruimtelijlke structuurdragers van het landschap.  

Voor de ontwikkeling van ‘t Zand is het Noordhollandsch Kanaal van groot belang. Deze ligt 
hier diagonaal over de polderstructuur heen. Het dorp en het bedrijventerrein hebben hierdoor 
driehoekige vormen, waarbij de hoofdorïentatie op het kanaal is gericht.

Structuurdragers
Het plangebied ligt tussen twee structuurdragers: de Wester Egalementsloot en de Korte Bosweg. 
De Wester Egalementsloot is een structuur zonder bebouwing. De hierlangs aanwezige bebouwing 
hangt hier niet van oorsprong mee samen. Bebouwings langs de zuidelijke  oever is dan ook 
op het Noordhollandsch Kanaal gericht. De bedrijven in de zuidelijke rand van het bestaande 

structuurdrager verkavelingstructuurstructuurdrager ruimte

bedrijventerrein Kolksluis zijn wel op deze landschappelijke drager gericht. Aan weerzijden van de 
Korte Bosweg ligt een onregelmatige lintbebouwing, veelal met hoge en dichte erfbeplanting . De 
doorkijken op het open achterland vormen hier de landelijke setting voor de woningen. 

Ruimte
De ruimte tussen de twee structuurdragers is een grotendeels (groen) omsloten ruimte,  matig open, 
met doorzichten naar de omliggende open ruimten. Binnen deze ruimte is sprake van verdichting.  
De huidige ruimte kenmerkt zich als een continue ruimte. Het heeft geen massieve barrieres en is 
gedeeltelijk transparant. Midden in het gebied ligt een boerenerf met dichte groensingel als een 
eiland in de ruimte. Ook de singelbeplanting  van de Koning Willem II-weg zweeft in de ruimte. De 
beplanting begint op afstand van de structuurlijnen, maar zorgt toch voor een grote visuele scheiding 
in de zone, net als de eendenkooi. 

Verkavelingsstructuur
De polder kent een regelmatige, langerekte verkaveling haaks op de structuurdragers. Hier en 
daar wordt de verkaveling onderbroken door een dwarssloot, een structuur die ook ter plaatse van 
de uitbreidingslocatie duidelijk herkenbaar en grotendeels oorspronkelijk is. Waar de agrarische 
bedrijvigheid is afgenomen en natuurbeheer plaats vindt, zijn rietkragen in de sloten aanwezig.
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De groei van ‘t Zand van kruisdorp en vaartdorp en de plaats van de nieuwe ontwikkelingen hierbinnen.

Oudste bebouwing

Bestaand bebouwd gebied wonen

Bestaand bebouwd gebied werken

Groenstructuur

Waterberging

Erven

Uitbreiding wonen

Uitbreiding werken

Verplaatsing volkstuinen

Uitgangspunten
• De zone rond de wester Egalementsloot blijft open.
• De structuur van verdichting door erven en erfbeplanting met doorzichten naar 

naastliggende ruimtes en het gebied in blijft behouden.
• De ruimte blijft continue, waarbij de uitbreiding los tussen de stuctuurdragels ligt
• Tussen de woningen aan de Korte Bosweg en de uitbreiding zal een grote afstand zijn. Het 

bedrijventerrein oriënteert zich niet op de Korte Bosweg, maar vormt voor het zicht vanaf de 
weg een gebiedseigen dorpsrand.

• De richting van de verkaveling en het ritme van de sloten wordt overgenomen
• De hierarchie van watergangen binnen het plangebied wordt duidelijk in de breedte en 

omvang: 1-Wester Egalementsloot, 2-kavelsloot, 3-dwarssloot tussen kavelsloten. 

2.5 De bebouwingskarakteristieken 

Dorps DNA
De stedenbouwkundige structuur van ’t Zand hangt in zijn oorsprong samen met de landschappelijke 
dragers. De oudste delen van het dorp zijn bebouwingslinten langs de Korte Bosweg, op het 
kruispunt me de Keinsmerweg (kruisdorp), een van de vier dwarswegen door de polder, en de 
bebouwing aan weerszijden van het Noordhollandsch Kanaal (vaartdorp). 

De daaropvolgende uitbreidingen hebben plaats gevonden binnen de structuur van de wegen en 
hoofdwatergangen. Rondom het kruispunt van de Korte Bosweg / Ireneweg en de Keinsmerweg 
zijn alle vier de kwadranten ingevuld met uitbreidingswijkjes. De begrenzing van deze wijken is  
gerelateerd aan de kavelgrenzen van de polderverkaveling. 

t Zand is een compacte kern waarbij het overgrote deel van de bebouwing naar binnen is gericht. De 
bebouwing is aan de randen van het dorp meestal met de achterzijde naar het landschap gebouwd, 
waardoor met de tuinen een geleidelijke overgang naar het landschap is. Bebouwing langs een 
landschappelijke drager is op deze drager georiënteerd en biedt doorkijkjes naar het landschap. Deze 
doorkijkjes zijn vaak gekoppeld aan deze hoofdstructuren, zoals het Noordhollandsch kanaal, de 
Wester Egalementsloot of de Korte Bosweg.

Het huidige bedrijventerrein Kolksluis ligt tussen de Wester Egalementsloot, het Noordhollandsch 
Kanaal en de Zijperzeedijk.  Het terrein wordt precies op de punt tussen de dijk en het kanaal 
afgerond waardoor de dijk vrij blijft liggen. 

De oorsprong van de bedrijvigheid is een houtzagerij die stond waar de Egalementsloot aansloot op 

het kanaal. Van hieruit de bedrijvigheid langs het kanaal naar het noorden gegroeid en vervolgens 
de polder in.  Op deze overgang vindt binnen de structuur van het bedrijventerrein een verdraaiiing 
plaats waar bebouwing zich voegt naar de polderstructuur. Daarmee is het bedrijventerrein op 
dezelfde manier in de polderstructuur verankerd als de rest van ’t Zand. Het bedrijventerrein is wel 
het enige deel van ’t Zand ten noordwesten van de Wester Egalementsloot en ligt ruimtelijk helder 
geschieden van het woongebied. 

Architectuur
In het landschap rond het plangebied staan grofweg drie typen bebouwing:
• Oude stolpboerderijen, bestaande uit een laag met bakstenen (aardkleuren) in combinatie met 

hout (groen, zwart, grijs) en daarboven een grote steile kap in piramidevorm of variatie hierop 
uitgevoerd in riet en of dakpannen. De goten zijn laag en vormen vaak witte lijsten die de kap 
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en gevel markeren. Veelal witte kozijnen met ramen en (schuur)deuren zorgen voor een verdere 
geleding van de gevel;

• Moderne agrarische bebouwing, bijvoorbeeld bollenschuren en loodsen van akkerbouwers, veelal 
eenvormig, zonder geleding, bestaande uit één materiaalsoort en kleur en met een zadeldak met 
flauwe dakhelling;

• Kleine woonbebouwing, tussen de stolpen en de bollenschuren staan kleine woningen, in een 
grote diversiteit aan stijlen bestaande uit één laag met kap of twee lagen met kap in baksteen en 
dakpannen.

In de kern van ‘t Zand en op bedrijventerrein Kolksluis komen deze typen ook voor, zij het in een 
andere verhouding of met een andere functie.
• Zo staan er ook binnen de bebouwde kom enkele stolpen;
• Verder bestaat ‘t Zand voornamelijk uit reguliere woningbouw en uitbreidingswijken, veelal 

bestaande uit huizen met twee bouwlagen en een kap van dakpannen;
• Het bedrijventerrein kent een variëteit in grootte van loodsen en gebouwen. De loodsen zien er 

echter vaak hetzelfde uit en hebben overeenkomsten met de loodsen op agrarische erven in hun 
verschijningsvorm.

Uitgangspunten
• Er blijft een ruimtelijke scheiding tussen bedrijvigheid en wonen in ‘t Zand
• Ruimtelijk ligt de uitbreiding  in een andere zone dan waar nu bedrijvigheid plaats vindt.  de 

inpassing vindt plaats volgens principes in deze zone in de polder
• De hoofdvorm van de grote volumes op het bedrijventerrrein sluit aan bij de agrarische 

bebouwing met grote kappen met een eenvoudig silhouet. en heldere randen op 
raakvlakken. Dit past ook bij de gebouwvormen van het huidige bedrijventerrein. 

• Materialisering, kleur en hoofdvorm van bebouwing binnen de uitbreiding sluiten aan op de 
kenmerken van de de lokale architectuur.

• De samenhang tussen de onderlinge bebouwing op de kavels en binnen het gehele 
plangebied wordt bereikt door de eenheid in hoofdvorm, principes voor geleding en 
materiaal- en kleurgebruik.  

• Bebouwing op zichtlocaties sluit aan op de lokale vormgevingsprincipes uit ’t Zand en de 
omgeving.

Westfriese stolpboerderij

Erven langs de Korte Bosweg

Loodsen op bedrijventerrein Kolksluis
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2.6  De inpassing in de wijdere omgeving

Het landschap van de Zijpe- en Hazepolder wordt gekenmerkt door grootschalige openheid. Tussen 
de beplante bebouwingslinten liggen hoofdzakelijk open ruimten met een agrarische bestemming. 
De polder wordt gekenmerkt door grootschalige openheid en tweezijdig begrensde ruimte; ruimte 
die aan twee kanten door wanden wordt afgeschermd, in dit geval door bebouwingslinten.  De 
Zijperzeedijk vormt een markante ruimtelijke grens in de polder. 

Ruimtelijke eenheiden
Rondom ‘t Zand zijn drie zones aan te geven die een eigen ruimtelijke eenheid vormen:
• De zuidelijke zone tussen de korte Belkmerweg  (met daartussen de Egalementsloot,inclusief later 

aangelegde  N249) en de Korte Bosweg;  een zeer open agrarisch gebied dat in noord-zuid richting 
onderbroken door woonwijken van ‘t Zand.  De ruimte is vooral goed te ervaren vanaf de N249 en 
de Keinsmerweg, en via doorzichten vanaf de Korte Bosweg en Belkerweg

• De middenzone tussen de Korte Bosweg en de Wester Egalementsloot (ruimtelijk begrensd 
door het bedrijventerrein Kolksluis; een ruimte grotendeels omsloten door de eendenkooi en de 
dorpsrand),  matig open, met doorzichten naar de omliggende zone’s.  De zone is voornamelijk 
te beleven vanaf de Koning Willem II-weg, de Prins Claus-weg en via doorzichten vanuit de Korte 
Bosweg. 

• De noordelijke zone tussen Wester Egalementsloot en Zijperzeedijk; een open agrarisch 
natuurgebied, waarbij de openheid rondom de Zijperzeedijk naar de omringende polders groot 
is. Deze openheid wordt voornamelijk ervaren vanaf de Zijperzeedijk die toegankelijk is voor 
wandelaars. 

Het plangebied  ligt in de middenzone. Deze is in vergelijking met de rest van de polder ruimtelijk 
meer verdicht door opgaande beplanting rondom de eendenkooi, een erf midden in de zone en 
langs de Koning Willem II-weg. 

Dorpsrand
De dorpsrand aan de westzijde van ‘t Zand  is op het kanaal georïenteerd en open. De dorpsrand aan 
de oostzijde rafelt van noord naar zuid door de drie zones. Vanuit de omgeving vormt de dorpsrand 
van ‘t Zand de begrenzing van de open ruimten daarbinnen.
• De dorpsrand in de zuidelijke zone slingert los van het verkavelingspatroon door de ruimte. De 

rand bestaat grotendeels uit kleinschalige bebouwing, afgewisseld met veel groen waarachter 
bebouwing of sportvelden verscholen liggen. 

• De dorprand in de middenzone is strak en opgespannen tussen de structuurlijnen met een 
regelmatig patroon van woningen en een rand met een transparante laanbeplanting. 

• Ter plaatse van het bestaande bedrijventerrein  in de noordelijke zone bepalen de grotere 

ruimtelijke eenheden en dorpsrand

gebouwen en installaties het beeld. Hiertussen ligt een natuurlijke ogende groenstructuur van 
lagere beplanting en riet als overgang naar het open natuurgebied, 

Uitgangspunten
• Het bedrijventerrein wordt ruimtelijk onderdeel van de zone tussen de Wester Egalementsloot, 

en de Korte Bosweg.
• De hoofdontsluiting van het terrein vindt plaats vanaf de Koning Willem II-weg.
• De singelbeplanting van de Koning Willem II-weg wordt als groenstructuur versterkt en vormt 

een groene massieve geleding binnen de middenzone. Het nieuwe bedrijventerrein wordt 
hier ruimtelijk aan gekoppeld. Samen vormen zij een nieuw eiland binnen de middenzone.

• De rand van bedrijventerrein is ruimtelijk ondergeschikt aan de singelbeplanting van de 
Koning Willem II-weg en wordt met gebiedseigen groenelementen ingepast 

Middenzone

Zuidelijke zone

Noordelijke zone
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De oriëntatie van de gebouwen van het bestaande bedrijventerrein op de Wester Egalementsloot

Zicht en openheid langs de Wester Egalementsloot

De groenstrook langs de Koning Willem II-weg, gezien vanuit het noorden

Zicht vanaf de Korte Bosweg over het plangebied richting Kolksluis
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2.7 De bestaande kwaliteiten van het gebied

Bestaande kwaliteiten van het gebied zijn de heldere opbouw, de openheid en het landelijke karakter. 
Hoewel deze drie zaken worden aangetast met de uitbreiding van het bedrijventerrein Kolksluis is het 
uitgangspunt om de negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk met de komst 
van de uitbreiding een meerwaarde voor het landschap te creëren. 

Wester Egalementsloot
De kwaliteit van de Wester Egalementsloot bestaat uit zijn zichtrelatie tussen het Noordhollandsch 
Kanaal en het landelijk gebied van de Zijpepolder.  Het herkenbaar en open houden van deze sloot 
en zone erlangs zijn daarom uitgangspunt. 

Uitgangspunten
• Langs de Wester Egalementsloot wordt een een open ruimte aangehouden. Deze open 

ruimte wordt rondom het plangebied bepaald door de nu al aanwezige akker, tussen de 
Wester Egalementsloot en de kavel sloot. 

• De Wester Egalementsloot is met een breedte van gemiddeld 12 meter de breedste 
watergang in de omgeving. Vanwege de hiërarchie blijven sloten  in en rondom het 
bedrijventerrein aanzienlijk smaller dan deze breedte. 

Korte Bosweg
De Korte Bosweg is de doorgaande weg binnen het landelijke gebied rondom Kolksluis. Vanwege 
het agrarische gebruik en de natuurwaarden is het gebied verder nauwelijks toegankelijk. De meeste 
beleving van het gebied vindt dus plaats vanaf deze weg. Het handhaven van het zicht vanaf de weg 
en de karakteristieken langs de weg is dus belangrijk. 

Uitgangspunten
• Vanaf de Korte Bosweg blijft er weids zicht op de open weides langs de weg.
• Kolksluis en ’t Zand worden vanaf de weg beleefd als een afwisselende rand van groen en 

bebouwing met gebiedseigen kenmerken.  
• Ontwikkelingen langs de Korte Bosweg sluiten aan bij de principes van de bestaande erven. 

Koning Willem II-weg
De kwaliteit van de Koning Willem II-weg bestaat uit het groene karakter door de dichte beplanting 
aan de westzijde van de weg.

Uitgangspunt
• De westelijke rand van de uitbreiding van Kolksluis draagt bij aan het groene karakter van de 

Koning Willem II-weg.
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3.1 Algemene uitgangspunten

• Zuinig ruimtegebruik: de uitbreiding wordt zo compact mogelijk ingericht en sluit zo efficiënt 
mogelijk aan op het bestaande bedrijventerrein. Hierdoor blijft zoveel mogelijk open gebied 
behouden. 

• Flexibel naar de toekomst:  Er wordt naar een eindbeeld gewerkt voor de huidige opgave. Dit kan de 
laatste uitbreiding zijn. Maar ook al is er nu geen sprake van uitbreiding, de uitgangspunten voor 
inpassing en de wijze waarop dit gedaan is moet te herhalen zijn.

• Water: de wateropgave wordt aan de inpassingsopgave gekoppeld en heeft ook een functie voor 
natuur en beleving.  De wateropgave wordt ingericht als droge waterberging zodat de benodigde 
oppervlakte beperkt blijft en dit dicht bij het dorp met  ‘stedelijk peil’  kan worden gehouden 
zodat het functioneren gegarandeerd is.  De droge waterberging heeft als ruimtelijk voordeel dat  
gebiedvreemde waterpartijen worden voorkomen en er ruimte blijft voor weidevogels. Vanuit de 
Kader Richtlijn Water worden er waar passend binnen de nieuwe sloten langs het bedrijventerrein 
natuurvriendelijke oevers aangelegd. 

• Natuur: door de keuze voor de locatie van de uitbreiding blijven de bestaande natuurgebieden 
gehandhaafd. De open agrarische gronden die zullen verdwijnen door de uitbreiding worden 
in hun belang voor weidevogels onder andere gecompenseerd met maatregelen binnen de 
inrichting van de waterberging en mogelijk binnen een extra natuurgebied dat Landschap Noord-
Holland ten oosten van de waterberging voornemens is aan te kopen.

3.2 Principes inpassing in landschap

• Ruimte:  De uitbreiding word gekoppeld aan de groensingel van de Koning Willem II-weg 
en  als enclave ‘los in de ruimte’ gelegd. De continue ruimte tussen de structuurlijnen Wester 
Egalementensloot en Korte Bosweg blijft gehandhaafd en het doorzicht vanuit het gebied op de 
naastliggende open gebieden blijft bestaan.  Een vergelijking met het principe van de structuur 
van de eendenkooi ligt voor de hand. 

• Openheid: De afstand van de uitbreiding tot het vrijliggende erf en de eendenkooi houden deze als 
groene enclaves herkenbaar binnen de openheid van het landschap.

• Vanaf de Korte Bosweg blijven de doorzichten op het achterliggende ruimte gehandhaafd.
• De Wester Egalementsloot blijft de belangrijkste watergang: duidelijk herkenbaar door zijn 

breedte (geen andere watergangen zijn zo breed, ook niet op het nieuwe bedrijventerrein) en 
de vrije  open zone langs de sloot. De verkaveling is aanleiding voor de slotenstructuur rondom 
het bedrijventerrein. De noordzuid sloten worden benadrukt met hun breedte van 6 meter. Het 
secundaire sloten patroon halverwege de middenzone wordt teruggebracht langs de zuidzijde van 
het bedrijventerrein.

• Groensingel Koning Willem II-weg: het bedrijventerrein wordt ruimtelijk gekoppeld aan de 
groensingel van de Koning Willem II-weg. De hoofdontsluiting vind ook vanuit de Koning WIllem 
II-weg plaats (oprijlaan). De singel wordt versterkt door hem uit te breiden naar de oostzijde van de 
weg. De singel vormt tevens een begrenzing tussen woonfuncties en bedrijvigheid.  

• De rand van het bedrijventerrein wordt onderdeel van het totale groene element maar is 
ondergeschikt aan de singel. Boomvormers zijn langs het weidevogelgebied niet mogelijk 
vanwege roofvogels. De middelen voor inpassing beperken zich daarom tot geleding van de 
randen en laagblijvende groene elementen. Hierbij wordt gezocht de grootste gebouwen het 
dichts tegen de singel langs de Koning Willem II-weg te plaatsen. De kleinere bebouwing bevindt 
zich langs de randen met het landschap. Deze randen worden verder ingericht en verzacht 
met een brede rietrand langs de watergangen en een strook met inheemse, laagblijvende 
houtachtigen, zoals wilg, trosbes, zwarte bes en sleedoorn.

• De volkstuinen vormen onderdeel van de groene rand en zorgen voor een gevarieerde gelede 
rand van het 'eiland' en versterken sociaal-functionele relaties van de omgeving met het terrein. 

• De uitbreiding is net als de andere  ‘eilanden’ in zichzelf gekeerd.  Grotendeels staan achterkanten 
van bouwwerken naar het landschap gekeerd omzoomd door beplanting. Een speels gevarieerd 
patroon en bebouwingsbeeld past bij de dorpse uitstraling en vindt ook een vergelijk met de 
bebouwingstructuur van erven.  

• De bouwstijl en detaillering vindt inspiratie in de locale architectuur en bestaat uit eenvoudige 
heldere hoofdvormen met kap. 

• De positionering van de bebouwing gaat uit van een opbouw waarbij de kleinste maat de 
overgang naar het landschap bepaald. De grootste bouwblokken staan tegen de groene rand.

• De uitbreiding houdt maatvoering van de verkaveling aan. De hierarchie in watergangenen en 

3 Visie
De visie beschrijft de wijze waarop  de uitbreiding Kolksluis  een plek krijgt in het landschap op basis van de uitgangspunten uit de ruimtelijke analyse. In de visie is ook de rekening gehouden met de 
uitgangspunten overgenomen, zoals benoemd in het ontwikkelingsplan Veelkleurig landschap (2009).
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sloten wordt aangehouden. 
• De waterberging bestaat de grootste deel van de tijd uit grasland. Dit sluit aan bij de omliggende 

landbouwpercelen.
• De uitbreiding ligt in het waterbergingsgebied en wordt als geheel ontworpen samen met de 

groensingel van de Koning Willem II-weg.  De verhoogde rand sluit aan bij de taluds van  het 
bedrijventerrein zelf. 

3.3  Toekomstige ruimtelijke ontwikkeling

De toekomstige ontwikkeling in ’t Zand met nieuwe bedrijvigheid na deze uitbreiding is ongewis. Op 
dit moment wordt er van uitgegaan dat er geen uitbreidingen meer komen en dat er sprake zal zijn 
van de optimalisatie van het huidige Kolksluis. Voor de inpassing van de uitbreiding wordt daarom 
een eindbeeld gecreëerd om het ruimtelijk beeld van het gebied in de toekomstbestendig te maken.  
Door de integratie  van het ontwerp met de waterberging geldt dit zowel voor de uitbreiding als 
voor openheid.  De intentie van deze inpassing is echter wel dat de uitbreiding een toekomstige 
ontwikkeling van de oostflank van ’t Zand met kwaliteit niet in de weg staat.  De principes die zijn 
toegepast zijn te herhalen voor de zone tussen de Wester Egalementensloot en de Korte Bosweg en 
ook voor woningbouw en andere ontwikkelingen.  Een drietal ontwikkelingingsscenario’s hebben wij 
hier op een rij gezet waarin wij de toepasbaarheid hebben bestudeerd. 

scenario geen ontwikkeling, meer ruimte creëren
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scenario woningbouw grote opgave scenario woningbouw geleidelijke groei
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4 Uitwerking beeldkwaliteit

4.1 Verkaveling uitgeefbaar terrein

De uitbreiding van bedrijventerrein Kolksluis van netto 2,5 ha is gebaseerd op de wens van bestaande 
bedrijven die willen uitbreiden (o.a. een aannemer, een transportbedrijf, een autoschadebedrijf en een 
houtbouwbedrijf ). Op basis hiervan zijn er zes kavels nodig met de volgende afmetingen:
• 7.000 m²
• 6.000 m²
• 3.000 m²
• 2.000 m²
• 2.000 m²
• 1.500 m²

Dat zijn twee grote kavels en vierkleinere. De verdeling van deze kavels onver het terrein is bepaald op 
basis van de kavelstructuur en op de omgang met de randen.  De kleinschaliger bebouwing staat aan 
de het open landschap. De groenrand die hier kan worden gerealiseerd is vanwege de weidevogels 
laag. De inpassing van kleinere bouwerken is hier beter op zijn plaats.. Naar de hoge groensingel van 
de Koning WIllem II-weg toe loopt de kavelgroote en maat van de bouwwerken op.  Door de interne 
orïentatie van de kavels wordt ervoor gezorgd dat bouwwerken met de rug langs de rand van het 
terrein gaan staan. Opslag, bijgebouwen en inrichtingselmenten blijven daarmee zoveel mogelijk 
uit het beeld vanuit het landschap.  In paragraaf 3.5 worden verdere eisen voor de inrichting van de 
kavels beschreven.

4.2 Ontsluiting

De loop van de ontsluiting op het bedrijventerrein gaat uit van een hoofdaansluiting vanaf de Koning 
Willem II-weg, centraal het gebied. Voor veiligheid en doorstromins is een aansluiting op de Prins 
Clausweg van het bestaande bedrijventerrein gemaakt.  Alle kavels worden ontsloten door deze 

Op basis van de visie is de inrichting van de uitbreiding van het bedrijventerrein uitgewerkt.  In dit hoofstuk wordt deze toegelicht.  De definitieve inrichting van de uitbreiding is nog niet bekend, dit 
zal in het verdere planproces met de betrokken ondernemers worden uitgewerkt. Daarom geeft deze uitwerking aan welke eisen er voor de beeldkwaliteit zijn om de uitgangspunten uit het vorige 
hoofdstuk te waarborgen. Dit heeft vooral betrekking op de randen en de architectuur. De inrichting van de kavels en de ligging van de ontsluiting is daarbij indicatief als voorbeelduitwerking weer-
gegeven.

De openbare ruimte op het terrein wordt bepaald door de ontsluitingsweg en de groene bermen
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centrale weg. Het verloop van de weg is niet exact bepaald. Doel is dat er een logische indeling 
ontstaat van kavels en orïentatie, die ervoor zorgt dat gebouwen grotendeels met de achterkant naar 
het landschap staan. Dit past bij de interne gerichtheid van een eiland en een rustige en eenduidige 
rand.  Eventuele opslag blijft hierdoor zoveel mogelijk uit het zicht. De gebouwen bij verbinding vanaf 
de Koning Willem II-weg dragen bij aan het beeld van hoofdentree. 

Centraal binnen het terrein maakt de ontsluitingsweg een bocht die wordt ingericht als rotonde. Dit 
wordt het centrale element binnen het terrein vanwaar meerdere kavels hun entree hebben. De plek 
wordt gemarkeerd met drie bomen van de eerste grootte.

De ontsluitingsweg binnen het terrein is minimaal 8,5 meter breed en in de bochten breder 
om gedimensioneerd te zijn voor vrachtwagens. Alleen bij de  verbinding over de Wester 
Egalementensloot is de berm smaller, door het ruimtebeslag van het bestaande gemaal. De weg 
heeft over zijn gehele lengte bermen van 3,5 meteraan beide zijden, welke zijn ingericht met gras, 
heesters en bomen. De bomen zijn van de derde grootte (tussen 5 en 10 meter), en mogen niet over 
de weg heen groeien in verband met de doorrijdhoogte van vrachtwagens.

Vanaf de verbinding met de Prins Clausweg ligt er een beheerspad binnen de open graskavels tussen 
de Wester Egalementsloot en de kavels. Dit pad is er om de waterberging te kunnen bereiken met 
materieel. Het pad bestaat uit grasbetontegels.

4.3 Waterstructuur

De uitbreiding en de waterberging zullen aansluiten op het vaste peil van het bebouwde gebied van 
’t Zand (0,65 m – NAP). Het gebied buiten de bebouwde kom heeft een flexibel waterpeil.  Om deze 
peilscheiding mogelijk te maken worden een aantal inrichtingsmaatregelen en een aantal technische 
maatregelen getroffen, aansluitend op de maatregelen uit het Integraal Waterplan Kolksluis (2009).

De Wester Egalementsloot is deels onderdeel van de boezem van de Zijpe. Het gemaal waarmee 
het waterpeil gehandhaafd wordt staat ter hoogte van de verbinding met de Prins Clausweg. Bij het 
wijzigen van het peilregime in het plangebied is het handhaven van het gemaal op deze locatie 
een uitgangspunt. Daarnaast is het een uitgangspunt om de ontsluiting van het bedrijventerrein 
aan te laten sluiten op de bestaande infrastructuur zodat een kruispunt ontstaat. Om deze twee 
uitgangspunten te verzoenen wordt rond de entree een doorsteek gemaakt van de Wester 
Egalementsloot naar de sloot die het gemaal voedt. Om beide waterpeilen gescheiden te houden 
wordt een bypass aangelegd voor de bovengenoemde sloot ter hoogte van de verbinding met de 
Wester Egalementsloot. De bypass wordt op deze pagina in het detail weergegeven.

Nieuwe peilgrens

Verbreden bestaande watergang

Nieuwe watergang
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Om het water vanuit het stedelijke gebied aan te voeren naar de waterberging worden een aantal 
bestaande sloten verbreed en verbonden (zie tekening Indicatie maatregelen watersysteem). te laten 
functioneren.

4.4  Architectuur

De samenhang tussen de onderlinge bebouwing wordt bereikt door de eenheid in hoofdvorm, 
principes voor geleding en materiaal- en kleurgebruik. Binnen die principes is er vrijheid zodat er 
afwisselend beeld kan ontstaan met een individuele uitstraling. De lokale bebouwingskarakteristieken, 
zoals beschreven in Hoofdstuk 2  onder  ‘bebouwingskarakteristiek’ zijn het vertrekpunt voor de 
beeldkwaliteitseisen voor de bouwwerken. De inrichting van de uitbreiding zoekt daarbij aansluiting 
bij de welstandscriteria voor ‘t Zand, polder de Zijpe en voor bedrijventerreinen zoals benoemd in de 
Welstandsnota 2013. Algemene kenmerken die daarin genoemd worden zijn:
• Functionele opbouw en heldere vorm en uitstraling;
• Grote kap in piramidevorm vanaf 1e laag, lage goten;
• Geleding tussen gevel en kap door materiaalverschil en aangezet met vaak witte lijsten/goten;
• Gevel onderzijde van baksteen in aardkleuren;
• Kap in riet, dakpannen of een combinatie.
• Openingen en geleding in gevel verticaal georiënteerd met witte kozijnen;
• Ingang voor wonen (kantoor) aan voorzijde, ingang materieel (grote deuren) ondergeschikt in het 

beeld;
• Clustering van (bij elkaar passende) (bij)gebouwen.

Op het bedrijventerrein maken we onderscheid in de grotere loodsen en de representatieve 
kantoorgebouwen of bijgebouwen. Deze laatste komen in ieder geval voor langs de noord-oostrand. 
Op alle kavels moet de architectuur van de hoofdmassa een ensemble met de bijgebouwen en 
bedrijfspanden vormen.  Voor het hele terrein geldt dat er gestuurd wordt op een samenhangend 
beeld ontstaat is zodat een gevarieerde aantrekkelijke rand ontstaat met een agrarisch/landelijke 
sfeer. 

Bedrijfsgebouwen
Voor bedrijfsgebouwen, loodsen en andere grote volumes wordt naar eenheid in hoofdvorm, kleur in 
materiaal gezocht voor het hele terrein. 
• Maximale bouwhoogte 10 meter.
• Kapvorm bedrijfsgebouw zadeldak met flauwe of steile hellingen, kleur zwart of antraciet of in 

dezelfde kleur en materiaal als plaatwerk. 

Referentie kleurgebruik bedrijfsgebouwen

Referentie kleurgebruik baksteen representatieve delen

Referentie kleurgebruik dakpannen representatieve delen
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• Nokrichting volgt de richting van de rand van het bedrijventerrein.
• Geleding van kap en gevels is van belang Details en geleding komen voort uit functionele eisen. 
• Gevelopeningen zijn vertikaal en rechthoekig. Kozijnen sluiten aan bij de kleur van de beplating of 

zijn onderdeel van de overgang tussen plint en beplating. 
• Gevels hebben een donkergrijze of donkergroene kleur.
• Plinten worden uitgevoerd in aardetinten (oranje, rood, donkerroodbruin, antraciet) donkere of bij 

voorkeur baksteen aansluitend bij kantoor of bijgebouw.

Kantoren of bijgebouwen met een representatieve functie
Kantoor of bijgebouwen met een representatieve functie zijn afzonderlijke gebouwen of zitten vast 
aan een grotere massa. In dat laatste geval zijn ze wel herkenbaar als afzonderlijk onderdeel.
• Maximale bouwhoogte 10 meter.
• Bebouwing is met de voorgevel georiënteerd op de ontsluitingsweg.
• Kapvorm kantoorgedeelte: zadel- of wolfsdak, eventueel met wolfseinden. Kleur: natuurrood of 

antraciet. Bij voorkeur gebruik van keramische dakpannen. Nokrichting volgt de richting van het 
bedrijfsgebouw of staat hier haaks op de weg. 

• Gevels bestaan uit baksteen (aardetinten oranje, rood, donkerroodbruin, antraciet), eventueel met 
houten beschietingen (donkerblauw, donkergrijs of donkergroen).

• Geleding van kap en gevels is van belang. Goten, daklijsten en kozijnen in de kleur (gebroken) wit.
• Kantoren worden uitgevoerd in natuurlijke materialen zoals baksteen in aardetinten (roodbruine 

steen), hout (of daarop lijkende gevelbeschieting) en keramische dakpannen. 
• Gevelopeningen zijn verticaal en rechthoekig. Kozijnen zijn (room)wit.

Reclame-uitingen
Conform Welstandsnota 2013.
• Maximaal twee reclame-uitingen per gevel of twee losse uitingen per erf.
• Geen reclame-uitingen die het uitzicht op de openbare ruimte of het open landschap ernstig 

belemmeren.
• Geen reclame aangebracht op bouwlagen met een woonbestemming of bouwlagen met een be-

drijfsbestemming zonder publieksfunctie.
• Reclame-uitingen op de gebouwen loodrecht op, of evenwijdig en vlak aan, de gevel plaatsen,
• Aan de voorgevel: reclame-uiting als zelfstandig element vormgeven, waarbij de maatvoering en 

detailleringen zijn afgestemd op en harmoniëren met de oorspronkelijke gevel.
• Aan de voorgevel: indien er (nog) samenhang en ritmiek aanwezig is in het straatbeeld mag dit 

door een reclame-uiting niet worden verstoord;
• Reclame-uitingen waar mogelijk integreren in de architectuur en beperken tot het hoogst noodza-

kelijke;

Agrarische bebouwing als herkenbaar ensemble, dakkappen geven gerichtheid

Referentie bedrijfsgebouw met kap

Referentie representatief kantoorgebouw aan bedrijfsgebouw
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Agrarische bebouwing als herkenbaar ensemble, dakkappen geven gerichtheid

Referentie bedrijfsgebouw met kap

Referentie representatief kantoorgebouw aan bedrijfsgebouw

• Losse reclame-uitingen als zelfstandig element vormgeven, waarbij de maatvoering en 
detailleringen zijn afgestemd op en harmoniëren met het hoofdgebouw;

• Geen lichtcouranten, lichtobjecten of lichtreclame;
• Geen daglichtreflecterende reclame;
• Geen mechanisch bewegende delen;
• Geen reclame voor diensten of producten die niet in het pand plaatsvinden respectievelijk worden 

verkocht;
• Reclame-uitingen voldoen aan de eventuele aanvullende criteria voor reclame-uitingen in het 

gebiedsgerichte beoordelingskader.

4.5 Kavelinrichting

• De kavel mag voor 70% bebouwd worden. De voorkeur gaat uit naar meerdere bouwwerken in 
een ensemble.

• Bedrijfsgebouwen staan met de rug naar de omgeving op zo dicht mgelijk langs de erfgrens 
(tussen 3 en 5 meter)

• Rooilijnen verspringen om variatie op het terrein te krijgen. Gebouwen staan minstens 5 meter 
vanaf de groene bermen van de ontsluitingsweg en 1,5 meter vanaf zijdelingse rooilijnen. 

• Langs de randen van het bedrijventerrein worden rustig vormgegeven gevels toegepast.
• De inritten tot de bedrijfskavels worden verhard met grijze betonstraatstenen.
• Parkeren dient plaats te vinden op de eigen kavel. Elk kavel dient te worden ingericht om zowel de 

werknemers, als het bezoekersparkeren te faciliteren. 
• Buitenopslag wordt voorkomen en vindt waar nodig zoveel mogelijk plaats buiten het zicht vanaf 

de ontsluiting en in ieder geval vanuit de omgeving.
• Erfafscheidingen bestaan langs de groenzone aan de noordzijde uitsluitend uit hagen en 

groensingels.
• Langs de ontsluitingsweg bestaan afscheidingen binnen het zicht zoveel mogelijk uit hagen en 

erfsingels.
• Overige erfafscheidingen bestaan uit zwarte hekwerken en worden zoveel mogelijk afgestemd 

binnen het hele plangebied.
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Doorsnede noordrand

4.6 Noordrand: Wester Egalementsloot en Kolksluis

De noordrand bestaat uit de open zone langs de Wester Egalementsloot waarin de aansluiting van 
de verschillend peilgebieden en toegang naar het waterberigingsgebied is opgelost. De inrichting 
sluit aan bij de graslanden van het achterliggende gebied. Binnen deze opbouw moet de zichtlijn 
en ruimtelijke opbouw langs de Wester Egalementsloot  richting het achterliggende open gebied 
behouden blijven. 

Over de gehele breedte van het bestaande akkertje blijft een vrije zone langs de sloot (minimaal 
10 meter breed). De volkstuinen die hier nu aanwezig zijn, worden verplaatst naar de zuidrand van 
het bedrijventerrein. Een deel van de sloot zal gedempt moeten worden om de aansluiting naar de 
uitbreiding aan te leggen. Dit wordt gecompenseerd door een deel van de Wester Egalementsloot 
te herstellen in de oksel van de Koning Willem II-weg/Prins Clausweg. In deze vrije zone, die wordt 
ingericht met bloemrijk gras, komt ook het beheerpad van grasbetontegels te liggen dat de 
achterliggende waterberging ontsluit.

De noordelijke rand van het bedrijventerrein bestaat uit een smalle sloot met een natuurlijke oever 
met riet en struweelbeplanting die zorgen voor een overgang van landschap naar bedrijventerrein 
en een lage (c.a. 5m) groene ‘plint ‘ die  de onderste laag van de bebouwing en de werkterreinen 
afschermt.

Op de kavels staat in ieder geval het bedrijfsgebouw tegen de groenzone aan.  De representatieve 
gebouwen aan de ontsluitingsweg vormen  een eenheid met de grotere bouwmassa van de 
bedrijfsgebouwen. Opslag van goederen vindt zoveel mogelijk uit het zicht vanaf de omgeving plaats
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4.7 Oostzijde: rand naar het landschap

De oostzijde wordt ingericht als natuurlijke rand die een overgang vormt tussen bedrijventerrein 
en landschap.  Door de aanwezigheid van weidevogelleefgebied kunnen er geen bomen worden 
aangebracht in de groene rand. De rand bestaat uit een brede sloot (tot 6, maximaal 8 meter, 
de sloot mag niet breder zijn dan de Wester Egalementsloot) met een natuurlijke oever met riet 
en struweelbeplanting (spontane structuur) die zorgen voor een overgang van landschap naar 
bedrijventerrein en een lage (c.a. 5m) groene ‘plint ‘ die  de onderste laag van de bebouwing en de 
werkterreinen afschermt. Boven deze laag zullen de bedrijfsgebouwen te zien zijn, een beeld dat 
overeenkomt met de bestaande oostelijke rand van het huidige bedrijventerrein. 

Doorsnede oostzijde
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4.8 Zuidzijde: Waterberging en volkstuin

De zuidelijke rand ligt op ruime afstand van de erven langs de Korte Bosweg. Hier op aansluitend 
wordt droge waterberging ingericht: op de aanliggende kavels wordt het maaiveld verlaagd 
waarbinnen een netwerk van afvoergreppels opgebold land wordt aangelegd, dat op piekmomenten 
vol kan lopen met water. De hoofdrichtingen uit het landschap zijn hierbij leidend. De 2,5 ha 
waterberging van het HHNK wordt tegelijk met deze opgave ontwikkeld, zodat een samenhangend 
gebied ontstaat. De openheid blijft hier daardoor gelijk als in de huidige situatie van agrarisch 
weideland. Het beeld veranderd wel iets door de lagere ligging van de waterberging en de lage kade 
(0,5 tot 1 meter hoog) die rondom de waterberging komt te liggen. Maar deze worden ingepast 
achter de erven, in de berm langs de Koning Willem II-weg en als onderdeel van de rand van het 
bedrijventerrein.

De zuidelijke rand van het bedrijventerrein bestaat uit een smalle sloot met een natuurlijke oever met 
riet en struweelbeplanting die zorgen voor een overgang van landschap naar bedrijventerrein en een 
lage (c.a. 5m) groene ‘plint ‘ die  de onderste laag van de bebouwing en de werkterreinen afschermt.

De volkstuinen krijgen een plaats aan de zuidrand van het bedrijventerrein en zijn onderdeel van de 
groene rand. Er wordt een dubbele struweelbeplanting aangehouden waartussen de tuinen  met 
parkeerterrein liggen ingebed.  De toegang vindt plaats vanaf de Koning WIllem II-weg. 

Doorsnede zuidzijde
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4.9 Westrand: Koning Willem II-weg

De Koning Willem II-weg heeft een kwaliteit door een groen karakter. Deze rand is als zodanig 
benoemd in het beeldkwaliteitsplan van de gemeente. De westrand van de uitbreiding doet daarom 
ook mee in deze groene zone.  

De weg wordt aan de oostzijde ook in het groen gelegd zodat deze rand onderdeel gaat uitmaken 
van de hele rand rondom het bedrijventerren en de groenstructuur van de Koning Willem II-weg en 
het bedrijventerrein een groene eenheid of ensemble gaan vormen in de ruimte van de middenzone.  
anaf de Koning Willem II-weg bestaat het beeld uit groen aan beide zijden, waarbij binnen het profiel 
de ruimte wordt gegeven door de aanwezige bomen in de berm aan de oostzijde van de weg. 

De struweelbeplanting zort voor een lage (c.a. 5m) groene ‘plint ‘ die  de onderste laag van de 
bebouwing en de werkterreinen afschermt. Boven deze laag zullen de bedrijfsgebouwen te zien zijn, 
een beeld dat overeenkomt met de bestaande oostelijke rand van het huidige bedrijventerrein. 
Tussen de berm met struweelbeplanting wordt de sloot iets verschoven en verbreed ten behoeve 
van watercompensatie (tot 6, maximaal 8 meter, de sloot mag niet breder zijn dan de Wester 
Egalementsloot).  
De entree naar de uitbreiding zal de groenzone doorsnijden en de sloot passeren als overgang naar 
het bedrijventerrein

Doorsnede westrand
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5 Conclusies
Om de uitbreiding van het bedrijventerrein Kolksluis in ’t Zand op een passende manier in te passen 
is gezocht naar een manier om de uitbreiding een logische plaats te geven binnen de ruimte 
ten noordoosten van ’t Zand. Hierbij zijn bestaande landschappelijke kwaliteiten zoveel mogelijk 
behouden en ontwikkeld. Waar mogelijk zijn hierbij zoveel mogelijk functies gekoppeld.

Om dit te bereiken zijn binnen de verschillende onderdelen van de uitbreiding in hoofdlijnen de 
onderstaande maatregelen voorgesteld.

Verkaveling
• Kleine kavels aan de rand van het open gebied. 
• Grotere kavels dicht tegen de groensingel van de Koning Willem II-weg aan.
• Morfologische opbouw bedrijventerrein overeenkomstig met de verkavelingsrichting (noordwest-

zuidoost).

Ontsluiting
• Twee aansluitingen: hoofdentree vanaf Koning Willem II-weg tweede entree aan Wester 

Egalementsloot,
• Beheerspad naar waterberging langs Wester Egalementsloot binnen open ruimte tussen sloot en 

kavels.

Waterstructuur
• Bedrijventerrein en waterberging  als geheel ontworpen op zelfde peil als bebouwde gebied t’ 

Zand.

Architectuur
• Bedrijfsgebouwen met kap, nokrichting aflopend naar de rand van het bedrijventerrein
• Bedrijfsgebouwen met de rug naar het landschap dicht tegen de erfgrens aan.
• Kantoren of bijgebouwen met representatieve functie is herkenbaar onderdeel van een grotere 

massa of staat los en is georiënteerd op de ontsluitingsweg. Heeft een kap.
• Aandacht voor reclame-uitingen.
• Kavel mag voor maximaal 70% worden bebouwd.
• Rooilijn verspringt.
• Aandacht voor erfinrichting en erfafscheidingen, bijvoorkeur groen. 
• Geen buitenopslag in zicht.

Noordrand
• Vrije zone van gras langs Wester Egalementsloot.
• smalle sloot met natuurlijke groenzone met riet, gras, en struweel

Oostzijde 
• brede sloot met natuurlijke groenzone met riet, gras, en struweel onderdeel van waterbering

Zuidzijde
• smalle sloot met natuurlijke groenzone met riet, gras, en struweel onderdeel van waterbering
• Volkstuinen als onderdeel vna natuurlijlke groenzone en rand van het bedrijventerrein

Westrand
• Rand bedrijventerrein is onderdeel groenzone Koning Willem II-weg met opgaand struweel.
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Schema aandijking Schema ontginning en  polderstructuur

Schema toevoeging van moderne infrastructuur Topografische kaart  ca. 1900
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Grondvorm

De grondvorm is de weergave van de manier waarop de mens met het natuurlijke landschap is omgegaan 

(Leidraad Landschap en Cultuurhistorie).

Aandijking
Tussen 1300 en 1597 zijn verschillende pogingen ondernomen om het gebied wat nu de Zijpe- en 

Hazepolder is te bedijken. Voor de bedijking was het een waddengebied onder invloed van de zee.

De verkaveling van de oorspronkelijke ontginning is nog steeds duidelijk aanwezig in het landschap. De 

polder volgt de Westfriese omringdijk, wat geleid heeft tot een knik in de polderverkaveling. De verkaveling 

wordt gekenmerkt door een patroon van zuidwest-noordoost lopende wegen en hoofdwatergangen. Deze 

lijnen vormen de basis voor de huidige landschapsstructuur.

Het landschap van de Zijpepolder heeft weinig ontwikkelingen ondergaan die grote invloed gehad 

hebben op het verkavelingspatroon. Wel is er het nodige aan moderne infrastructuur aangelegd. Het 

Noordhollandsch Kanaal, het kanaal naar Schagen en provinciale wegen zijn dominant binnen de 

hoofdstructuur van de polder aanwezig.

Polderstructuur rond het plangebied

Bijlage 1 Analyse landschapsidentiteit
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Leidraad Landschap en Cultuurhistorie  |  Provincie Noord-Holland | 15 

De ondergrond
De ondergrond vormt de basis voor alle ontwikkelingen in het landschap (Leidraad Landschap en 

Cultuurhistorie).

In de leidraad ‘Landschap en Cultuurhistorie’ worden een aantal kernkwaliteiten benoemd voor de 

ondergrond:

• Aardkundige waarden;

• Archeologische verwachtingswaarde;

• Tijdsdiepte.

Deze drie aspecten hangen nauw samen met de historie van het gebied. De polder is een jong landschap. 

De zee heeft tot 1600 alle sporen van eerder landschappen uitgewist.

Aardkundige waardenArcheologische verwachting

Plangebied

Plangebied Plangebied

Tijdsdiepte
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TU Delft, Leerstoel landschapsarchitectuur

Vijf ruimtetypen

(bron: Wassink 1999) Alzijdig begrensde ruimten in de Beemster

Tweezijdig begrensde ruimte in de Wijde Wormer Gedeelde ruimte rondom Schermerhorn

Continue ruimte ten westen van Alkmaar Geen ruimte, maar massa in de bossen van het Gooi

TU Delft, Leerstoel landschapsarchitectuur

Ruimtevorm

De term ruimtevorm heeft een relatie met de kernkwaliteit openheid. Het beschrijft welk ruimtelijk 
patroon (maat en schaal) bepalend is voor de identiteit van het landschap (Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie). Het benoemt is het ruimtetype. Hiermee is voor een ontwikkeling aan te geven in 
hoeverre die aansluit bij de ruimtelijke structuur van het landschap.

Tweezijdig begrensde ruimte
Kenmerkend voor de ruimtetypen in de Zijpepolder, op de schaal van de hele polder, zijn de 
tweezijdig begrensde ruimten tussen de bebouwingslinten, en tussen de bebouwingslinten en de 
polderdijk.

Continue ruimte
Op een lager schaalniveau blijkt dat de linten geen massieve barrière vormen, maar gedeeltelijk 
transparant zijn. Daarom kan op het schaalniveau van het plangebied van een continue ruimte 
gesproken worden. 

Kernkaliteit: tweezijdig begrensde ruimte Ruimtetypen

Continue ruimte. Het landschap toont een grote openheid, kijkend vanaf het eerste lint, dwars door het 
tweede, naar het derde lint. Het landschap ‘loopt’ door, om de landschapselementen heen.

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie  |  Provincie Noord-Holland | 23 

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie  |  Provincie Noord-Holland | 23 
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De mate van openheid in de kop van de Zijpe. De zwarte recht hoek geeft de uitsnede van de linker afbeelding 
weer. Bron: provincie Noord-Holland

De mate van openheid rond het plangebied. Bron: provincie 
Noord-Holland

20 | 
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Mate van openheid
Eén van de kernkwaliteiten van de Zijpepolder is de grootschalige openheid (Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie).

De bovenste foto rechts illustreert deze grootschalige openheid ten oosten van de Korte Bosweg.  
Tussen nabij gelegen bosschages heeft men vrij zicht op de horizon, over een grote breedte van het 
beeld. Op de afbeeldingen links is deze mate van openheid donkergroen weergegeven. 

De onderste foto is genomen vanaf de Koning Willem II-weg, paralellel aan de Korte Bosweg. 
Beplanting en bebouwing schermen al op korte afstand veel van de horizon af.  De mate van 
openheid is hier minder.  Op de kaarten links is deze mate van openheid geel.

Het plangebied is qua openheid afwijkend (minder open) van de typische mate van openheid 
in het Wieringermeer gebied, waartoe de Zijpe gerekend wordt in de Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie.

Twee keer het landschap van de Zijpe nabij het plangebied. 
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Het steile dak van een stolpboerderij Foto 18: Dichte beplanting langs de Koning Willem II-weg

Beeldkwaliteitsplan uitbreiding bedrijventerrein Kolksluis Ruimtelijke kwaliteit en inpassing40



Beeldstructuur

De beeldstructuur is opgebouwd uit de bepalende elementen en hoe die zich ten opzichte 
van elkaar verhouden. Het type en de grootte van de bebouwing bepalen sterk de sfeer en de 
verschijningsvorm van het landschap (Leidraad Landschap en Cultuurhistorie).

Beeldbepalende bebouwing
In het landschap rond het plangebied staan grofweg vier typen bebouwing:
• Oude stolpboerderijen.
• Moderne agrarische bebouwing, zoals bollenschuren en andere agrarische bebouwing, 

gekenmerkt door grote loodsen.
• Kleine woonbebouwing, tussen de Stolpen en de bollenschuren staan kleine woningen.

Binnen het bebouwde gebied van ‘t Zand komen deze typen ook voor, zij het in een andere 
verhouding of functie.
• De woonbebouwing is massaler aanwezig.
• Bedrijfsgebouwen, deze lijken op de loodsen in het buitengebied. 
• Binnen de bebouwde kom staan enkele stolpen ‘opgeslokt’ door eerdere groei van ‘t Zand.

Doordat er in de linten betrekkelijk veel ruimte ligt tussen de verschillende kavels, valt nauwelijks op 
hoe groot een gedeelte van de agrarische bebouwing eigenlijk is. Het zijn grote eenheden, maar ze 
vallen in het niet in relatie tot de schaal van de omringende open ruimte.

Beeldbepalende beplanting
De beplanting rond het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit grote clusters beplanting.  Rond een 
stolpboerderij buiten het lint en rond de eendenkooi staan dichte bosschages. Ook de beplanting 
langs de Koning Willem II-weg vormt hier een dichte windsingel. Deze beplanting steekt enorm af 
tegen de openheid van de polder en is overheersend aanwezig. Vergelijkbaar met  het volume van de 
dorpsrand van ‘t Zand.

Boerderij met beplanting noordoostelijk van het plangebied. Op de achtergrond de beplanting van de 
eendenkooi
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Het landschap rond ‘t Zand, met kruisende wegen en lintbebouwing.

Keinsmerweg

Korte Bosweg
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Grondvorm

De grondvorm beschrijft de vorm van de landschappelijke aanleidng voor het ontstaan van de nederzetting 
(Leidraad Landschap en Cultuurhistorie).

Kruisdorp
‘t Zand is een kruisdorp. Op de kruispunten van het rationele wegenpatroon van polder de Zijpe 
onstonden vanaf de 17de eeuw kleine nederzettingen. ‘t Zand bleef vanaf het begin van de 18e eeuw 
lang een klein buurtschap. De kern ontstond rond het logement ‘t Wapen van Alkmaar. Op de kruising 
van de in oost-west richting lopende Korte Bosweg en de noord-zuid gelegen Keinsmerweg. In 1733 
stonden er ongeveer 10 huizen aan de hoofdweg, de Bosweg. De naam van het dorp is ontleend aan 
een toenmalige herberg met de naam ‘t Zand. 

De kruisende wegen; de Bosweg (tegenwoordig Korte Bosweg / Ireneweg) en de Keinsmerweg zijn 
nog steeds nadrukkelijk in de stedenbouwkundige structuur van ‘Zand aanwezig.

Bijlage 2 Analyse dorpsidentiteit

Topografische kaart ca. 1900
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De bebouwing van ‘t Zand, heeft zich vanaf de kruising naar het Noordhollandsch kanaal ontwikkeld

Keinsmerweg

Korte Bosweg

Wester Egalementsloot

Ruimtevorm: Dorpsmorfologie

De ruimtevorm van een dorp beschrijft de landschappelijke dragers (in dit geval het Noordhollandsch 
kanaal), die de groei van het dorp gestuurd hebben en de relatie van het dorp met het omliggende 
landschap (Leidraad Landschap en Cultuurhistorie). 

Vaartdorp
Het buurtschap ‘t Zand groeide uit tot een dorp na de aanleg van Noordhollandsch kanaal rond 
1824. De dorpsranden langs het Noordhollandsch kanaal zijn scherp. Er is slechts één belangrijke 
verbindingslijn tussen beide oevers aanwezig in de vorm van de vlotbrug. Ruimtelijk is er nauwelijks 
een relatie tussen beide kanaaloevers. Visueel is deze er wel.

Bedrijventerrein Kolksluis vindt zijn oorsprong in watergerelateerde bedrijvigheid langs het kanaal. De 
eerste bedrijven zijn dan ook hier langs ontstaan. Pas aan het eind van de 20e eeuw is het hele gebied 
tussen het kanaal en de Wester Egalementsloot ontwikkeld tot één bedrijventerrein. De bedrijven 
achter de zone langs het kanaal zijn daarna georiënteerd op de interne ontsluiting en op de weg 
langs de Wester Egalementsloot.

Relatie met het omliggende landschap
Bij ‘t Zand concentreert de bebouwing zich voornamelijk langs wegen en waterlopen, net als bij de 
andere dorpen in het polderlandschap. De bebouwing is aan de randen van het dorp meestal met 
de achterzijde naar het landschap gebouwd (aan de west en zuid zijde) of dwars op het landschap 
(aan noord zijde). Wanneer er maar aan één zijde van een landschappelijke drager gebouwd is, staat 
de bebouwing met de voorkant naar de drager en ook naar het landschap aan de overzijde. Dit 
afwijkende patroon is te vinden in bedrijventerein Kolksluis, ter hoogte van het Noordhollandsch 
kanaal en de Wester Egalementsloot, en bij bebouwing langs de Korte Bosweg, ter hoogte van de 
nieuwbouwplannen voor ‘t Zand-Noord.

Op het bestaande bedrijventerrein Kolksluis zijn er twee principes. De westelijke rand grenst met 
de achterzijde van de kavels naar het landschap. Hierlangs ligt een brede groenstrook met heesters. 
De contouren van de bebouwing bepalen door de relatief lage beplanting het beeld. Aan de 
zuidzijde grenzen de bedrijven aan de Prins Clausweg langs de Wester Egalementsloot. Hier wordt de 
dorpsrand bepaald door de bebouwing, de inrichting van de erven voor de bebouwing en de bomen 
langs de weg.
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Beeldstructuur

De beeldstructuur wordt bepaald door kenmerkende bebouwingselementen en beplantingelementen. 

Karakteristieke bebouwing
De hoofdstructuur van de Zijpepolder bestaat uit lintbebouwing en clusters van bebouwing nabij 
kruisingen van wegenstructuur.

Kruispuntdorp ‘t Zand
De identiteit van het nabij het plangebied gelegen dorp ‘t Zand bestaat essentie uit de 
gevarieerde en losse bebouwing langs de kruisende Korte Bosweg en de Keinsmerweg. De dorpse 
schaal, maatvoering en diversiteit zijn de kernbegrippen voor deze kleinschalige nederzetting 
die een gesloten wereld vormt ten opzichte van de weidse openheid van het omliggende 
aandijkingenlandschap.

‘t Zand heeft karakteristieke doorkijkjes naar het omringende landschap en losstaande bebouwing 
met een grote variatie in kavelgrootte en rooilijn. De pandsgewijze opbouw van de belangrijkste 
assen door het dorp verraadt een organische groei. De dichtheid van de woningen neemt toe 
naarmate je dichter bij de kruising van de hoofdwegen komt. De Keinsmerweg is de ‘hoofdstraat’. 
Haaks op het Noordhollandsch Kanaal. Vanaf de kruising van de hoofdwegen heeft ‘t Zand zich eerst 
richting het Noordhollandsch kanaal ontwikkeld. 

De Keinsmerweg kenmerkt zich door historische objecten als de kerk, de molen en de karakteristieke 
vlotbrug.

De verschillende karakteristieken van de latere uitbreidingen vormen kleine herkenbare buurtjes 
die door hun beperkte grootte een hechte samenhang kennen. De overgang naar het omringende 
landschap wordt meerdendeels vormgegeven door de achtertuinen van de bestaande bebouwing. 

Hoofdkarakteristieken van het dorp ‘t Zand zijn:
• Verdichting op het kruispunt van de twee doorgaande wegen Korte Bosweg en Keinsmerweg;
• Verdichting parallel langs het Noordhollandsch Kanaal;
• Voor de polder de Zijpe karakteristieke vlotbrug over het Noordhollandsch Kanaal;
• Losstaande groenstructuur parallel aan de strokenverkaveling van het aandijkingenlandschap;
• Geen eenduidige groene omzoming van de hechte dorpskern als overgangszone naar het 

buitengebied.

Analyse van bebouwing in de linten.
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Lintbebouwing
De linten kenmerken zich door de losse repetitie van geclusterde bebouwing op een groen erf. Met 
name de bebouwing met een agragrische oorsprong is kenmerkend. De historische stolpboerderijen 
die kenmerkend zijn voor Noord Holland zijn ook hier gebouwd.  Daarnaast staan er rond ‘t Zand 
veel grote bollenschuren. Veel van de loodsen op het bestaande bedrijventerrein zijn architectonisch 
verwant aan de bollenschuren.

Hoofdkarakteristieken van deze lintenstructuur zijn:
• Op een kavel staat een woonvolume, die geen eenzijdige oriëntatie heeft op de hoofdontsluiting;
• Het hoofdvolume heeft een prominentere plek aan de hoofdontsluiting dan de overige bebouwing 

die vaak verder naar achteren op het erf is gerealiseerd;
• De loodsen zijn het meest prominent aanwezig op het erf en zijn ook van grote  afstand 

herkenbaar in het open landschap;
• De kavels worden begrensd door watergangen die de strokenverkaveling van het landschap 

benadrukken.
• De bebouwing kenmerkt zich door een verspringende rooilijn en een variatie in goothoogte die 

geaccentueerd is met witte lijsten;
• Er is met regelmaat sprake van een duidelijk onderscheid in de verschillende bouwlagen van de 

woning door toepassing van natuurlijke materialen als hout;
• Bijgebouwen, zoals schuren, garages en werkgebouwen  los van de woning.
• De hoofdwegen worden alleen bij de erven begeleid door groen in de vorm van inheemse boom- 

en struiksoorten;
• De tuin is gesitueerd om de woning heen waarbij er duidelijk sprake is van een  voortuin. De 

bebouwing staat niet dicht op de hoofdontsluiting;
• De erven hebben over het algmeen een enkele ontsluiting die dienst doet voor zowel woning, 

bijgebouw als werkgerelateerde bebouwing.

Witte daklijsten in de bebouwing aan het lint

Doorkijk over het lint dat de Bosweg vormt

Beeldkwaliteitsplan uitbreiding bedrijventerrein Kolksluis Ruimtelijke kwaliteit en inpassing46



Erfbeplanting binnen de openheid nabij het plangebied van de uitbreiding De bestaande begrenzing van de openheid: dichte beplanting langs de Koning Willem II-weg
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Karakteristieke beplanting
Alle beplanting in het buitengebied rond ‘t Zand is windgeschoren en relatief gedrongen als gevolg 
van de zeewind.

In de de polders aan de noordoostkant van ‘t Zand staat relatief veel beplanting in de vorm van 
bosschages. Deze beplanting is als een dikke mantel rond landschappelijke elementen, zoals 
boerderijen en eendenkooien. Opvallend is dat de elementen met een grote mantel van beplanting 
vaak los van de linten liggen. De bebouwing aan de linten is niet op een typische manier beplant. 
Sommige kavels zijn stevig beplant, andere vrijwel kaal. Langs het bestaande bedrijventerrein is een 
strook laagblijvende heester beplanting aangeplant. 

Erfbeplantingen in de omgeving
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Links: in rood bedrijfsgebouwen in 
‘t Zand
Boven: voorbeelden van 
bedrijfswoningen in rood.
Op  Kolksluis en in het lint.
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Vrijstaande woningen op het bestaande bedrijventerrein. Bedrijfswoning op het bestaande bedrijventerrein
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Beeldkwaliteitsplan ’t Zand, oktober 200646

Visiekaart Beeldkwaliteitsplan ‘t Zand 2006
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Bijlage 3 Beleidsanalyse

In deze bijlage een overzicht van de relevante delen uit de belangrijkste beleidsdocumenten van de 
gemeente Schagen.

Beeldkwaliteitsplan ‘t Zand (2006)

Bestaande kwaliteiten

Voormalige zeedijk

Identiteit 
• Hoge, kale voormalige zeedijk met overwegend recht tracé, scherpe overgang/scheiding tussen 

landschapstypen; 
• Rand van de polder, binding met landschappelijke basis.

Kansen 
• Behoud landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de polder.

Beeld bebouwing 
• Open karakter handhaven, geen bebouwing op de dijk.

Beeld openbare ruimte 
• Visuele barrière, duidelijke overgangen; 
• Continue karakter route over de dijk, informeel voetpad;  
• Openheid, geen beplanting; 
• Ecologische zone koppelen aan dijk. 

Open ruimte rond het dorp

Identiteit 
• Open agrarisch gebied; 
• Karakter oorspronkelijke polder is nog bewaard gebleven. 

Kansen 
• Landschappelijke aanknopingspunten bij stedelijke ontwikkelingen; 
• Inrichting: natuur- en recreatieve waarden van het gebied versterken .

Beeld bebouwing 
• Bouwblokken langs weg; 
• Doorzichten tussen de bebouwing. 

Beeld openbare ruimte 
• Polderstructuur (water en wegen) bepaald opbouw landschap (zw-no); 
• Overzichtelijke, functionele profielen. 

Bestaand bedrijventerrein

Identiteit 
• Planmatige ontwikkeling, vanwege omvang herkenbaar voor ‘t Zand; 
• Landschappelijke elementen als groen en water op bescheiden wijze nog aanwezig.

Kansen 
• Behoud basiskwaliteit als (woon- en) werkgebied.

Beeld bebouwing 
• Kleinschalige bebouwing langs rand, met name langs het kanaal, grotere bebouwingselementen 

in het hart van het terrein; 
• Langs het kanaal duidelijke rooilijn: bebouwing niet te ver achter op de kavel situeren. 

Beeld openbare ruimte 
• Aandacht voor kwaliteit groen in profiel. Uitgangspunt is een eenvoudig groen profiel; 
• Visuele relatie met het landschap.
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Ontwikkeling
Ten noorden van de Koning Willem II weg zal het gebied een metamorfose ondergaan. 
Ontwikkelingen die er plaatsvinden, o.a. de uitbreiding van het bedrijventerrein, de aanleg van een 
ecologische overgangszone met de eendenkooi. Daarnaast zal er in dit gebied een plek gegeven 
moeten worden aan een centrale waterberging voor heel ’t Zand (ca. 5,2 ha). In relatie tot de 
uitbreiding van het bedrijventerrein zal het huidige terrein geherstructureerd kunnen worden.

Aandachtspunten beeldkwaliteit 
• Vormgeving nieuwe rand van het dorp.; 
• In de inrichting van uitbreidingsgebieden zoeken naar landschappelijke grondslag, bijvoorbeeld in 

de vormgeving van het groen, relatie met water en/of situering van de bebouwing. 

Aanknopingspunt voor nieuwe ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld: (cultuur-) historische 
landschappelijke patronen, zicht op de dijk, groen- en natuurontwikkeling en dorpse bebouwing. In 
het beeldkwaliteitsplan ‘t Zand worden in de visie een aantal kansen en 
aanknopingspunten benoemd voor ontwikkelingen.Eén van de aanknopingspunten heeft betrekking 
op de uitbreiding van het bedrijventerrein:
• Creëren van mogelijkheden en randvoorwaarden voor de transformatie van open ruimte tot 

een aantrekkelijke woon- en werkgebieden met op strategische plaatsen groen, openheid en 
doorzichten.

Kansen voor ‘t Zand 
Per deelgebied kunnen ontwikkelingen vanuit de identiteit worden gemotiveerd en kunnen 
randvoorwaarden aan de ruimtelijke kwaliteit worden gesteld. Het beeldkwaliteitsplan vertaalt daarbij 
de gemeentelijke ambitie waarin de aanwijzing van ’t Zand als groeikern over een aantal jaren ook in 
het dorp herkenbaar zal zijn: ’t Zand als aantrekkelijke hoofdkern van de gemeente Schagen. Vanuit de 
identiteit kunnen juist door ontwikkeling van gebieden belangrijke ruimtelijke kwaliteiten behouden 
en versterkt worden. Van de genoemde kansen hebben er drie betrekking op de 
uitbreiding van het bedrijventerrein:
• Ontsluiting en historische dragers;
• Ontwikkeling en behoud van de groene dorpsrand;
• Transformatie open agrarisch gebied tot een aantrekkelijke dorpsrand met verschillende functies.

Ontsluiting en historische dragers
De Keinsmerweg en de Korte Bosweg/Irenestraat zijn belangrijke routes in het dorp. Aan deze wegen 
zijn voorkanten gesitueerd, belangrijke functies en ingangen van achterliggende buurtjes. Nieuwe 
uitbreidingen van ‘t Zand zullen vanaf de dragers ontsloten worden. De Koning Willem II-weg heeft 

een belangrijke functie als ontsluitingsroute, maar niet als ruimtelijke drager. Ruimtelijk zal de weg 
daarom niet worden geaccentueerd.

Ontwikkeling en behoud groene dorpsrand 
De rand van ’t Zand is overwegend groen. Deze smalle groene lijst zorgt voor een zachte, maar 
duidelijke overgang naar het landschap. Er zijn veel zichtlijnen naar het buitengebied. Hierdoor is de 
polder ook in het dorp goed voelbaar. Dit thema kan in de nieuwe uitbreidingen als leidraad worden 
meegenomen.

Transformatie open agrarisch gebied tot aantrekkelijke dorpsrand 
Rond de Koning Willem II-weg zal een ingrijpende transformatie plaatsvinden van het nu nog 
open agrarische gebied naar een aantrekkelijk woongebied, een functioneel bedrijventerrein en 
een natuurlijke overgangszone naar noordelijker gelegen ecologische gebieden. Ook hier is het 
landschappelijke patroon basis voor de hoofdlijnen van de ontwikkeling. Dit patroon bestaat uit 
een primaire drager (de Korte Bosweg), een nieuwe secundaire drager (Wester Egalementsloot) en 
zichtlijnen die de kavelstructuur volgen en oriëntatie van de bebouwing op structuurlijnen. De krul 
van de Koning Willem II weg krijgt een recht groen ‘jasje’. In het verleden is de bebouwing ontstaan 
langs belangrijke wegen door de polder. Met de verdere ontwikkeling van ‘t Zand zullen ook de 
parallel hieraan lopende waterlopen een belangrijkere rol krijgen als ontwikkelingsas. Gedacht kan 
worden aan groene ruimtes (open velden) met bijzondere bebouwing.

Uitgangspunten beeldkwaliteit bedrijventerrein
In het beeldkwaliteitsplan ‘t Zand is al rekening gehouden met de uitbreiding van Kolksluis. 
Voor de inpassing hiervan zijn destijds uitgangspunten benoemd die zijn overgenomen in dit 
beeldkwaliteitsplan voor de uitbreiding. Omdat de afgelopen 8 jaar het programma meerdere 
malen is gewijzigd, zijn niet alle oorspronkelijke uitgangspunten nog relevant. Hieronder worden de 
relevante punten opgesomd.  

Landschap 
• De rationele verkaveling van de polder is leidraad voor de verkaveling en ontsluitingsstructuur van 

het bedrijventerrein. De hoofdrichting van de bebouwing en kavelgrenzen is noordoost  – zuidwest.
• Groen en water tussen bedrijventerrein en woongebied integraal ontwikkelen: moerasontwikkeling, 

met brede plas-dras zones en rietkragen. 

Hoofdindeling 
• Niet ieder bedrijf kan zich op elke kavel vestigen;
• Er is een bijzondere zone bij de entree van het terrein gesitueerd. Dit is een landschappelijke zone 
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langs de noordelijke rand naar het landschap.

Entree
• De bebouwing langs de Wester Egalementsloot vormt het visitekaartje van het bedrijventerrein 

en onderscheidt zich door een bijzonder en uitnodigend karakter met bebouwing in een 
aantrekkelijke en natuurlijke omgeving (groene voet). Hier dient veel aandacht te worden besteed 
aan beeldkwaliteit. 

• De bedrijven presenteren zich langs de ingang van het terrein. De ontsluiting vindt plaats vanaf 
een parallel gelegen weg aan de andere kant van de bebouwing. 

Bedrijfskavels
• Ook op het overige deel van de uitbreiding wordt gestreefd naar een goede beeldkwaliteit door te 

sturen op kavelinrichting en gebouw. Er is veel aandacht voor relaties tussen gebouwen onderling. 
Parkeren en laden en lossen wordt bij voorkeur tussen of achter de bedrijven georganiseerd. De 
bebouwing zal hoofdzakelijk bestaan uit één groot bedrijfsgebouw met een entree met kantoor. 
De mogelijkheid bestaat om over twee of drie bouwlagen te bouwen. 

Landschappelijke rand 
• Langs de noordelijke rand is een smalle groenstrook voorzien, een voortzetting van de zone langs 

het bestaande bedrijventerrein. 
• De overgang tussen het bedrijventerrein en het landelijke gebied sluit in ambitie aan op de  

ecologische waarde en vormgeving van de aanliggende natuurlijke percelen: nat botanisch 
grasland.

Nota veelkleurig landschap (2009)

Het landschap van de Zijpe heeft diverse functies, die beschouwd kunnen worden als verschillende 
lagen in het landschap. Er is hierin een grove scheiding te maken tussen belevingsfuncties en 
gebruiksfuncties. Het landschap van de Zijpe heeft een functie voor de natuur, maar daarnaast 
een belangrijke belevingswaarde voor de mens. De Nota is opgesteld met de bedoeling deze 
verschillende functies voor het landschap van de Zijpe te waarborgen. De aandacht voor het 
landschap in de Zijperpolder valt samen met een sterk opkomend besef in heel Nederland en in de 
politiek dat we niet alleen de natuur moeten koesteren, maar ook de rest van ons (veelal agrarische) 
cultuurlandschap.

Om dit te bereiken worden een aantal leidende uitgangspunten gehanteerd:
a. Een aantrekkelijke omgeving in het buitengebied en de dorpen;

b. Een aantrekkelijke woonomgeving bestaande uit een (landschappelijke) omgeving waarin 
natuurwaarden gekoesterd en gewaarborgd worden en waar genoeg recreatie- en 
belevingsruimte mogelijk is;

c. Het streven naar een duurzame ontwikkeling van de gemeente;
d. Om deze aantrekkelijke omgeving en duurzame gemeente te bereiken is het nodig dat burgers en 

het bedrijfsleven zich hiervoor als gebruikers mede verantwoordelijk/betrokken voelen;
e. Een gelijkwaardige afweging van belangen. De gemeente is bij uitstek de partij die deze belangen 

gelijkwaardig tegen elkaar kan en moet afwegen. Dit betekent dus een actieve houding.
f. De gemeente dient duidelijk te maken dat zij staat voor haar burgers en het bedrijfsleven.

Met betrekking tot het plangebied is in de nota aangegeven dat het nieuwe bedrijventerrein 
landschappelijk zodanig wordt ingepast dat de natuurwaarden zo weinig mogelijk belast worden. 
Daarnaast is het streven om waterberging te combineren met het aan te leggen bedrijventerrein. Met 
het de voorgenomen ontwikkeling is invulling gegeven aan deze uitgangspunten.

Integraal Waterplan ‘t Zand (2009)

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft in 2008 een alternatievenstudie 
uitgevoerd om te bepalen wat de wateropgave is in Afdeling W. Afdeling W is de polder waar de kern 
’t Zand in ligt en waar de ruimtelijke ontwikkelingen zijn gepland. Op basis van deze studie zijn de 
volgende conclusies getrokken:
• Door het watersysteem van ’t Zand (vast peil NAP -0,65 m) te koppelen aan het watersysteem 

van de geplande stedelijke uitbreidingen neemt de veiligheid (betreffende wateroverlast) in het 
bestaande stedelijke gebied van ’t Zand toe;

• Door het realiseren van 2 ha extra water binnen de geplande ontwikkeling van het bedrijventerrein 
reduceren de peilstijgingen en voldoet het watersysteem aan de overlastnorm;

In het Integraal Waterplan is er voor gekozen dat bij de inrichting van het nieuwe stedelijk gebied, 
de huidige waterpeilen voor het grootste deel blijven behouden. Wel vindt er een scheiding plaats 
tussen het stedelijk gebied en het omliggend agrarisch gebied door de aanleg van een automatische 
stuw. Het water kan in het stedelijk gebied beter vast gehouden worden, waardoor met de inrichting 
van 2 ha waterberging bij het bedrijventerrein de wateropgave kan worden opgelost. Voor deze 
inrichting hoeft het peilbesluit niet veranderd te worden.

Een voorwaarde voor de oplossing van de wateropgave is dat het water vanuit de kern ’t Zand goed 
kan afvoeren richting het bedrijventerrein, waar extra waterberging wordt gegraven. Verder moet het 
landbouwgebied naar het gemaal kunnen blijven afvoeren. Hiervoor moeten een aantal kunstwerken 
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Kaart uit het Integraal Waterplan ‘t Zand (2009)

worden aangepast. Voor de inrichting van het toekomstig peilgebied (scheiding landbouwgebied 
met stedelijk gebied) zijn verschillende maatregelen nodig. 

Welstandsnota 2013

De gemeenteraad van Schagen heeft in januari 2013 de “Welstandsnota 2013” vastgesteld. 
Het welstandsbeleid is er op gericht om bij te dragen aan een goede ruimtelijke ontwikkeling 
van de gemeente. De  welstandsnota  bevat  geen  welstandscriteria  voor  grotere (her)
ontwikkelingsprojecten  die  de bestaande  ruimtelijke  structuur  en  karakteristiek  doorbreken.  
Dergelijke  welstandscriteria  kunnen namelijk niet worden opgesteld zonder dat er een 
concreet stedenbouwkundig plan aan ten grondslag ligt. Het  opstellen  van  welstandscriteria  
voor  (her)ontwikkelingsprojecten  wordt  een  vast  onderdeel  van  de  stedenbouwkundige  
planvoorbereiding.  De  criteria  worden  opgesteld  door  de  stedenbouwkundige of de supervisor, 
in overleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). De gemeenteraad stelt de welstandscriteria 
vervolgens vast ter aanvulling op de welstandsnota.
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