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Het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) is het regime voor bescherming en waar mogelijk versterking en ontwikkeling van gebieden in Noord- 
Holland die landschappelijk, aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch van bijzondere waarde zijn. Het BPL is beschreven in kern kwaliteiten 
per deelgebied. De voormalige beschermingsregimes Bufferzones, Aardkundig Monument en Weidevogelleefgebied zijn geborgd in de kern-
kwaliteiten. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, gericht op de wezenlijke kenmerken en waarden van natuur en landschap) en Provinciale 
 Monumenten hebben een eigen regime en vallen daarom buiten het BPL-regime.  

In het BPL zijn ruimtelijke ontwikkelingen, met uitzondering van nieuwe stedelijke ontwikkelingen, toegestaan wanneer de beschreven kern-
kwaliteiten niet worden aangetast. Per locatie kan aan de hand van de kernkwaliteiten een zorgvuldige afweging worden gemaakt welke ruimte-
lijke ontwikkelingen mogelijk en welke niet wenselijk zijn. Hierdoor is er ruimte voor maatwerk en gebiedsgerichte differentiatie. In de ruimtelijke 
onderbouwing van een bestemmingsplan dat een ontwikkeling in het BPL mogelijk maakt, moet worden gemotiveerd dat de ter plaatse gelden-
de kernkwaliteiten niet worden aangetast.

In lijn met de provinciale Leidraad Landschap en Cultuurhistorie zijn de kernkwaliteiten beschreven aan de hand van drie provinciale kern waarden: 
1. Landschappelijke karakteristiek: de landschapstypen en de belangrijkste kenmerken van deze landschappen. 
2. Openheid en ruimtebeleving: de beleving van de ruimte, de horizon en de oriëntatiepunten. 
3. Ruimtelijke dragers: de driedimensionale structuren en lijnen die in het (vlakke) landschap het beeld bepalen en begrenzen. 
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Het BPL Schagen ligt centraal in de Kop van Noord-Holland, binnen de Westfriese Omringdijk en is hier één van de oudste cultuurlandschap-
pen. Het is een zeekleilandschap met een kleinschalige onregelmatige blokverkaveling die ondanks de ruilverkavelingen behouden is gebleven. 
Op sommige plekken is de regelmatige strokenverkaveling van vroegere veen ontginningen zelfs nog herkenbaar. De terpen, linten, stolpen, het 
 kanaal Stolpen-Schagen-Kolhorn, de Westfriese  Omringdijk en het open grasland vormen samen een landschap van bijzondere cultuurhistori-
sche en recreatieve waarde, met tevens een groot areaal geschikt habitat voor weidevogels.
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Het BPL Schagen ligt in het noordwesten van West-Friesland. Het ligt rond de kern Schagen en loopt 
uit naar het oosten tot aan Kolhorn en  Lutjewinkel. Aan de noord- en westzijde wordt het gebied 
 begrensd door de West-Friese omringdijk. De westgrens wordt gevormd door de  Oudedijk en de 
 Tolkerdijk. De zuidzijde van het gebied vormt de overgang van het oude zeekleilandschap naar het 
meer groot schalige, ruilverkavelde landschap in de polder De Schagerwaard en Moerbekerpolder. De 
zuidgrens volgt grotendeels de Hoogsloot. De oostgrens volgt het  Kanaal Alkmaar- Kolhorn. Door het 
gebied lopen de provinciale wegen N245, N248 en N241, de spoorlijn van Alkmaar naar Den-Helder en 
het  Kanaal  Stolpen-Schagen-Kolhorn. Verschillende vochtige graslanden in dit deel van West-Fries-
land zijn onderdeel van het NNN. In het gebied ligt het (provinciaal) beschermde dorpsgezicht 
 Barsingerhorn. De Westfriese Omringdijk, de Oudedijk, het Schagerwiel en de Heerenweg van Bar-
singerhorn naar Kolhorn zijn provinciale monumenten. Kolhorn is een (rijks)beschermd dorpsgezicht.

(Het BPL Schagen maakt deel uit van het ensemble West-Friesland West in de Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie.)
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Interpretatie en toetsing
Het BPL Schagen heeft deels nog steeds een gaaf en herkenbaar verkavelings- 

en slotenpatroon dat de ontginningsgeschiedenis vanaf de vroege middel-

eeuwen goed laat zien. Het is daarmee van zeer hoge cultuurhistorische en 

landschappelijke waarde. Dit geldt met name in het polderlandschap direct 

rond de kern Schagen. Deze kernkwaliteit is onvervangbaar. Ruimtelijke ont-

wikkelingen die het verkavelingspatroon wijzigen of ruimtelijke ontwikke-

lingen die leiden tot het dempen of wijzigen van sloten en andere waterlopen 

zijn in ieder geval een aantasting van deze kernkwaliteit.

Beschrijving
Door ruilverkavelingen is het oorspronkelijke onregelmatige blokvormige 

kavelpatroon in delen van dit BPL geleidelijk minder zichtbaar geworden. 

Maar in enkele delen is het oorspronkelijke verkavelingspatroon juist nog 

heel duidelijk aanwezig. Soms zijn zelfs de nog oudere opstrekkende veen-

ontginningskavels te herkennen. De sloten en waterlopen verschillen sterk in 

onderlinge breedte. Het wegenpatroon is, net als het slotenpatroon, tamelijk 

bochtig. De bebouwingslinten liggen vaak op de kreekruggen. 

Het BPL Schagen is een oud zeekleilandschap met deels een historische, kleinschalige en onregelmatige blokverkaveling. Het landschap heeft daarbij ook de karakteristiek behouden van de 

oorspronkelijke veenontginning. Voormalige getijdegeulen zijn in het landschap herkenbaar als relatief hooggelegen kreekruggen. Historische bewoningsconcentraties zijn als lange linten 

of hoger gelegen terpen zichtbaar in het landschap.
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Het BPL Schagen is een oud zeekleilandschap met deels een historische, kleinschalige en onregelmatige blokverkaveling. Het landschap heeft daarbij ook de karakteristiek behouden van de 

oorspronkelijke veenontginning. Voormalige getijdegeulen zijn in het landschap herkenbaar als relatief hooggelegen kreekruggen. Historische bewoningsconcentraties zijn als lange linten 

of hoger gelegen terpen zichtbaar in het landschap.

Interpretatie en toetsing
De terpen zijn cultuurhistorisch van zeer hoge waarde. Ze hebben een relatie 

met de ontginningsgeschiedenis van het gebied en zijn niet vervangbaar. De 

fysieke kenmerken moeten in essentie aanwezig blijven, zodat het verhaal 

van de ontstaansgeschiedenis herkenbaar blijft. Ontwikkelingen die zorgen 

voor ophogingen of afvlakkingen van het reliëf of de zichtbaarheid van het 

reliëf verminderen zijn in ieder geval een aantasting van deze kernkwaliteit.

Beschrijving
In het BPL Schagen is nog een aantal terpen aanwezig. Terpen zijn  verhogingen 

in het landschap, opgebouwd uit veen- en kleiplaggen. De terpen werden 

aangelegd als een stevige basis voor bebouwing in het inklinkende veenland-

schap en als bescherming tegen hoog water. Er is een tiental terpen over-

gebleven. Ze zijn nog steeds zichtbaar als ophogingen in het open landschap. 

Op een deel van de terpen is nog bebouwing aanwezig.
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Interpretatie en toetsing
De openheid is in combinatie met het cultuurhistorische landschap van 

grote waarde. Ruimtelijke ontwikkelingen in het open landschap zijn een 

aan tasting van deze kernkwaliteit. Een uitzondering vormen bijvoorbeeld 

fietspaden, omdat die niet van invloed zijn op de openheid. Ruimtelijke ont-

wikkelingen die leiden tot een te hoge mate van verdichting in de linten of 

aan de randen van de open ruimtes zijn eveneens een aantasting van deze 

kernkwaliteit. 

Beschrijving
De bebouwing van Schagen, de bebouwingslinten en beplanting, de spoor-

lijn, het kanaal Stolpen-Schagen-Kolhorn en de provinciale wegen knippen 

de openheid op in meerdere open ruimtes. De openheid is vrijwel overal goed 

beleefbaar. De Westfriese Omringdijk begrenst de openheid aan de noord-

zijde. Vanaf de hoger gelegen Westfriese Omringdijk is er vaak zicht op het 

aanliggende landschap (zie ook ruimtelijke dragers).

Het BPL Schagen kenmerkt zich door de openheid van de polders. De openheid is echter opgedeeld door bebouwing en infrastructuur. De open ruimtes, in combinatie met een hoog water-

peil en extensief agrarische beheer, zorgen voor ideale omstandigheden voor weidevogels. De Westfriese Omringdijk biedt op veel plekken goed zicht over het landschap.
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Interpretatie en toetsing
Het ideale habitat voor weidevogels heeft een combinatie van de volgende 

ruimtelijke sleutelfactoren: omvangrijke aaneengesloten gebieden geken-

merkt door openheid, het ontbreken van verstoring (door opgaande elemen-

ten, zoals bebouwing, beplanting en masten en door infrastructuur en acti-

viteiten die geluid en onrust veroorzaken), de aanwezigheid van micro-reliëf, 

graslandareaal en een relatief hoog waterpeil. De aanwezigheid van deze 

combinatie van factoren in dit BPL is onvervangbaar. Kwetsbare weidevogel-

soorten keren bij verstoring doorgaans niet terug. 

Ruimtelijke ontwikkelingen die het habitat voor de weidevogels verkleinen 

zijn in beginsel een aantasting. Verstoring of het toevoegen van opgaande 

elementen die leiden tot een verkleining van het habitat, of ruimtelijke ont-

wikkelingen die een verlaging van het waterpeil tot gevolg hebben zijn even-

eens een aantasting van deze kernkwaliteit. 

Ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot verstoring, maar waarbij de 

 verstoring valt binnen de verstoringszone van bestaande elementen zoals 

bijvoorbeeld gebouwen en wegen, verkleinen het habitat niet. Ze worden 

daarom niet als aantasting van de kernkwaliteit beschouwd.

Beschrijving
In het BPL Schagen liggen twee grote gebieden die een geschikt habitat voor 

weidevogels zijn. Dit is het grootste gedeelte van polder Neskaag ten noor-

den van het Kanaal Schagen-Kolhorn en de Weerepolder in het zuidoosten. 

De open graslanden op kleibodems variëren in mate van vochtigheid. 

Delen van de polders maken onderdeel uit van het NNN en worden beheerd 

als vochtig weidevogelgrasland en kruidenrijk- en faunarijk grasland. Vooral 

het Schagerwad is van groot belang als broedgebied voor weidevogels. Ten 

oosten van het Schagerwad is een groot plas-drasgebied aangelegd. Dit trekt 

grote aantallen weidevogels aan zoals grutto en tureluur. 

De kwaliteit van het habitat voor weidevogels wordt mede bepaald door het 

open landschap van het BPL Schagen als geheel.

Het BPL Schagen kenmerkt zich door de openheid van de polders. De openheid is echter opgedeeld door bebouwing en infrastructuur. De open ruimtes, in combinatie met een hoog water-

peil en extensief agrarische beheer, zorgen voor ideale omstandigheden voor weidevogels. De Westfriese Omringdijk biedt op veel plekken goed zicht over het landschap.
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Interpretatie en toetsing
De Westfriese Omringdijk is een beeldbepalende structuur in het landschap 

en is onlosmakelijk verbonden met de ontstaansgeschiedenis van het ge-

bied. De dijk is Provinciaal Monument en heeft eigen beschermingsregels in 

de verordening (afd. 4.6 Cultureel erfgoed). Ruimtelijke ontwikkelingen die 

niet passen binnen deze regels zijn een aantasting van de kernkwaliteit.

Beschrijving
Aan de noord- en westzijde wordt BPL Schagen begrensd door de West friese 

Omringdijk. De Westfriese Omringdijk is een continu landschappelijk ele-

ment in Noord-Holland, maar heeft een samengesteld karakter. Hierdoor zijn 

er grote verschillen tussen delen van de dijk, zowel in het dwarsprofiel als in 

het lengteprofiel en de manier waarop het naastgelegen landschap aansluit 

op de dijk. 

De Westfriese Omringdijk heeft in de omgeving van Schagen een sprekende 

vorm met veel ruime bochten, steile hellingen en scherpe grenzen naar het 

aangrenzende land. De dijk vormt in dit BPL met haar hoogte en steile profiel 

een beeldbepalende en continue lijn in het landschap op de (vroegere) grens 

van water en land. De dijk is tevens een doorgaande (recreatieve) route die 

goed zicht biedt op het open landschap. Vanaf de Westfriese  Omring dijk is 

het verschil tussen het oude zeekleilandschap binnen de dijk en de  nieuwere 

aandijkingen buiten de dijk goed te zien. Langs het oostelijke deel van de 

dijk loopt een NNN-natuurverbinding, zie ook kernkwaliteit Kanaal Stol-

pen-Schagen-Kolhorn.

De belangrijkste ruimtelijke dragers in het BPL Schagen zijn de bebouwingsstructuren en de vaarten en dijken. 
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Interpretatie en toetsing
Het Kanaal Stolpen-Schagen-Kolhorn is een drager met een structurerend 

karakter, vanaf waar de openheid van het landschap goed te zien is. Ruim-

telijke ontwikkelingen die de continuïteit van de lijnvoering verminderen 

of de zichtbaarheid van de drager verminderen zijn een aantasting van de 

kernkwaliteit. 

Beschrijving
Het kanaal Stolpen-Schagen-Kolhorn ligt aan de noordzijde van het gebied. 

Het kanaal en de hieraan gelegen N248 zijn door hun rechte karakter en 

 hogere ligging een duidelijke doorgaande lijn in het landschap. 

Langs het kanaal ligt een NNN-natuurverbinding. Dit is een ecologi-

sche verbinding tussen natuurgebieden langs de Waddenzeekust en de 

vastelands duinen. Langs het kanaal liggen oeverlanden en enkele grote-

re  natuurgebieden. Het ecologisch streefbeeld vanuit het NNN bestaat uit 

brede water gangen, natuurlijke oevers met (riet)ruigtes en bloemrijke gras-

dijken in agrarisch gebied. De ecologische functie en bijbehorend streefbeeld 

passen naadloos bij het kenmerkende landschapsbeeld van het brede kanaal, 

nabijgelegen dijken en open gebied.

De belangrijkste ruimtelijke dragers in het BPL Schagen zijn de bebouwingsstructuren en de vaarten en dijken. 
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Interpretatie en toetsing
De ontginningsgeschiedenis van het gebied heeft geresulteerd in karakteris-

tieke bebouwingslinten. De bebouwingslinten dragen bij aan de identiteit 

van het gebied en zijn van zeer hoge cultuurhistorisch waarde en recreatief 

belang. 

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk mits er voldoende doorzichten in 

het lint blijven bestaan en zij zorgvuldig worden ingepast in de karakteristiek 

van het lint. Ruimtelijke ontwikkelingen die bestaande doorzichten volledig 

blokkeren zijn een aantasting van de kernkwaliteit. Tweedelijnsbebouwing 

in de linten is ook een aantasting van de kernkwaliteit. Er is sprake van twee-

delijns bebouwing als een nieuw gebouw niet ondergeschikt is aan het be-

staande hoofdgebouw in het lint, als de ontsluiting van bebouwing parallel 

aan het lint gelegd wordt of wanneer bebouwing langs een nieuwe dwars-

weg wordt ontwikkeld en ‘hofjes’ worden gecreëerd.

Beschrijving
In het BPL Schagen liggen enkele oude linten (o.a. De Weere, Nes en Bar-

singerhorn) waarlangs de bebouwing is geconcentreerd. Met de ruilver-

kavelingen zijn enkele boerderijen verplaatst vanuit het lint naar achter-

liggende percelen. 

Met name het bebouwingslint Barsingerhorn, gelegen aan de Heerenweg 

van Barsingerhorn naar Kolhorn, is een kenmerkende drager in het land-

schap. Barsingerhorn is een beschermd provinciaal dorpsgezicht en de 

Heeren weg een provinciaal monument. Het lint vormde de ontginningsbasis 

en staat haaks op de sloten en de achterliggende verkaveling. Vanuit dit lint 

kan op enkele plekken tussen de bebouwing door de openheid van het gebied 

ervaren worden. Met name aan de noordzijde van het lint zijn er ruime door-

zichten naar het achterliggende landschap. 

De belangrijkste ruimtelijke dragers in het BPL Schagen zijn de bebouwingsstructuren en de vaarten en dijken. 
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Interpretatie en toetsing
Stolpenstructuren zijn kenmerkend en uniek voor Noord-Holland. Versto-

ringen van de onderlinge visuele samenhang binnen de stolpenstructuur 

en de relatie met het erf en het landschap zijn een aantasting van de kern-

kwaliteit. Vervanging van een stolp door een nieuwe ‘stolp’ op dezelfde loca-

tie, in dezelfde hoofdvorm en met hetzelfde volume wordt niet als aantasting 

beschouwd.

Beschrijving
O.a. in de bebouwingslinten van De Weere, Nes en Barsingerhorn staan veel 

stolpboerderijen. Stolpen zijn kenmerkend voor het Noord-Hollandse platte-

land en geven uiting aan de Noord-Hollandse agrarische geschiedenis. De 

stolp was het karakteristieke bouwtype voor boerderijen vanaf halverwege 

de 16e eeuw en is toegepast tot ca. 1950. Veel stolpen zijn rijksmonument of 

provinciaal monument. 

Op plekken waar meer dan zes stolpboerderijen bij elkaar in de buurt staan, 

vormen deze door hun ruimtelijke samenhang een zogenaamde ‘stolpen-

structuur’. De samenhang bestaat uit de visuele relatie tussen de stolpen 

 onderling en tussen de stolp, het erf en het landschap eromheen.

De belangrijkste ruimtelijke dragers in het BPL Schagen zijn de bebouwingsstructuren en de vaarten en dijken. 
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