
RES Noord-Holland 
Reflectie Ruimtelijke kwaliteit  



Inhoud 
1 Quick scan zoeklocaties RES 
2 Wat is de impact op de kwaliteiten  
 van de provincie? (kaartstudie) 
3 Opzet ontwerponderzoek (op zoek naar 
samenhang)
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Motivatie 
zoeklocaties 

- De cultuurhistorische landschappen, de natuurgebieden, de duinen en het open landschap in de 
regio worden zonder uitzondering gekoesterd.  

- Het behoud van de leefbaarheid voor omwonenden werd vaak genoemd. 

- Geen/weinig steun: zon op agrarische gronden, zon/wind in natuurgebieden (duinen, bos) en 
zon/wind in cultuurhistorisch landschap. 

- Dit vertaalt zich naar zoekgebieden die voornamelijk langs infrastructuur of bij 
bedrijventerreinen liggen, of waarbij de combinatie van functies wordt gezocht, zoals zon op 
dak, parkeerterreinen of geluidsschermen. 



2  
Wat is de impact 
op de kwaliteiten  
van de provincie?



Zoekgebieden 
op één kaart 



Clusters 

Wieringermeer/IJsselmeer

Regio Amsterdam



Plekken 

Onderstations

Stads/dorpsrand

Aan de kust

Aan de kust

Aan de kust

ECN campus

Stads/dorpsrand

Bedrijventerreinen

Vliegveld

Stads/dorpsrand
Polder

Stelling



Langs 
infrastructuur



Bebouwd  
Gebied



Kwaliteit 
Diversiteit 
landschappen 

Palet van Landschappen

4 Droogmakerijen  
& aandijkingspolders

3 West-friesland

1 Veenweidegebieden

7 IJsselmeer/markermeer

5 (Voormalige) eilanden

6 Kust, duinen en Waddengebied

2 Gooi
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Elk landschap eigen karakteristiek, dynamiek, opgaven, ontwikkelkansen



Elk landschap eigen verhaal, karakteristiek, dynamiek, opgaven, ontwikkelkansen



Zoekgebieden 
+ Diversiteit 
landschappen 
Zon 

Enige differentiatie  
- niet gelijkmatig 
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Zoekgebieden 
+ Diversiteit 
landschappen 
Wind 

Enige differentiatie  
- niet gelijkmatig 

Weinig koppeling 
aan karakteristieken,  
opgaven  
& ontwikkelkansen 



Zoekgebieden 
+ UNESCO



Waddenzee

Waterlinies 

Beemster

Zoekgebieden 
+ UNESCO



Waterlinies 

Beemster



Hoge Berg

Zoekgebieden 
+ Cultuurhistorie 
geel=  
gebieden van  
zeer hoge waarde 

groen=  
structuren van  
zeer hoge waarde







Zoekgebieden 
+ Natura2000



IJsselmeer/Markermeer

Vogelboulevard

Hondsbossezeewering 
/ de Putten

Gooimeer

Oostzanerveld

Zoekgebieden 
+ Natura2000





Zoekgebieden 
+ Natura2000 
+ UNESCO 
+ Top Ch 
Motivatie: 
> zorg voor landschap en natuur 

In de kaart: 
> veel overlap
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Eerste conclusies

1 Kansrijke zoekgebieden 
- Bebouwde gebieden (bedrijventerreinen, grote dakvlakken, parkeerplaatsen, 

geluidsschermen, …) 
- Schiphol, Wieringermeer, .. 

2 Zorgen over zoekgebieden 
- Veel zoeklocaties langs infrastructuur > grote zichtbaarheid 
- Verspreide locaties, zonder samenhang met landschappen, waarden en opgaven 
- Impact op kwaliteit leefomgeving (vb scheggen A’dam,..) 
- Impact op landschappelijke diversiteit 
- Impact op (inter)nationale waarden (natuur, cultuurhistorie, landschap, ..) 

3 Kansen zijn onbenoemd en onbenut 
- Kansen voor vergroten kwaliteit leefomgeving, vergroten landschappelijke 

diversiteit, versterken van waarden 
- Bijdragen aan opgaven waar de regio voor staat (leefbaarheid, biodiversiteit, 

stikstof, water- en klimaatopgaven, …) 
- Samenhang met landschappen, opgaven, ontwikkelkansen 



3  
Opzet 
ontwerponderzoek



Drie sporen

Spoor 1  
Ruimtelijke reflectie op voorliggende zoekgebieden 

Spoor 2  
Omarmen & verrijken kansrijke zoekgebieden 

Spoor 3  
Prikkelen tot verkenning van nieuwe, meer samenhangende zoekgebieden  

Vandaag 
- voorzet van de drie sporen bespreken 
- aanvullen



Ad 2  
Voorzet 
Omarmen & verrijken 
kansrijke zoekgebieden 



Kansrijke zoekgebieden: Bijv. Bebouwde gebieden (bedrijventerreinen, grote dakvlakken, ….) 
Verrijking:  
> verbinden met andere opgaven in de leefomgeving: waterberging, hittestress, biodiversiteit, 
woonmilieus, … 
> integraal aantrekkelijk beeld

erf

dorp

stad



Kansrijke zoekgebieden: Geluidsschermen langs infrastructuur 
Verrijking:  
> onderdeel van transitie / inpassing infrastructuur





Verrijking:  
> van losse zoeklocatie naar een samenhangende visie op infrastructuur



Ad 3  
Voorzet 
Prikkelen tot verkenning van 
samenhangende zoekgebieden 
met meerwaarde 
(icoonprojecten) 



Samenhang binnen provincie en samenhang met omliggende regio’s 



Van losse projecten vanuit deelregio’s  … naar samenhangend concept voor geheel IJsselmeer / 
Markermeer



bundeling ruimtelijk  
beleid

Kleinschalig 
gericht op waarden

Kansen voor 
ontwikkelingen /  

Versterken 
kwaliteiten

Op schaal van Provincie 
> Onderscheid in ‘kracht- en prachtlandschappen’

Prachtlandschappen Krachtlandschappen



kusten

Wieringen

Hoge berg Texel

Schermer en Beemster

Omringdijk met waardevolle
landschappen / open ruimtes

duinen

binnenduinrand

veenweidegebied

het Gooi

kreek

Prachtlandschappen  
> bouwstenen die de kernkwaliteiten versterken







West-Friesland

Wieringermeer, aandijkpolders

Haarlemmermeer

Bestaand bebouwd gebied

Krachtlandschappen 
> ruimte voor ontwikkeling, kansen voor kwaliteitsverbetering  
> duurzame energie als motor voor gebiedsontwikkeling?



Verbinding met de landbouw 
> of als onderdeel van waterberging, verzilting, biodiversiteit, stikstofopgave, …



Nu vooral beelden / principes / ideeën 
> Hoe koppelen aan inhoudelijke planontwikkeling, innovatie, discussie ?



> Hoe worden het iconen van innovatie / intergratie / … voor de provincie?



Op schaal van de provincie veel verschillende gebieden die kansen bieden  
> Welke meerwaarde kan hier door clustering en integrale benadering ontwikkeld worden?  
> Van nee liever niet, naar ja graag



Ontwerponderzoek 
Langs drie sporen

Spoor 1  
Ruimtelijke reflectie op voorliggende zoekgebieden 
> Verbinding met het RES proces 

Spoor 2  
Omarmen & verrijken kansrijke zoekgebieden  
> Toewerken naar een verrijkt ‘basisplan’ met de ‘altijd goed bouwstenen’ 

Spoor 3  
Prikkelen tot verkenning van (nieuwe) samenhangende zoekgebieden  

> (Kleinschalige) bouwstenen voor ‘prachtlandschappen’ 
verkennen, wat is er mogelijk in gebieden van hoge waarde? 

> Agenda opstellen voor uitdagende, prikkelende icoonprojecten die de meerwaarde van 
een integrale aanpak tonen  




