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1.1 Aanleiding 
‘Het Schouw’ is de benaming van  de bebouwing rond de kruising van de  
N235 en de N242, de Broekervaart en het Noordhollandsch kanaal. In de 
gemeente Waterland bestaat deze bebouwing uit het bedrijventerrein de 
Dollard, en een strookje lintbebouwing langs de Kanaaldijk.  De bebouwing 
vormt het zuidelijkste deel van het dorp Watergang. Ruimtelijk is er geen 
duidelijke relatie met het huidige dorp. Het gebied grenst aan natuurterrein. 
In het gebied liggen wensen voor uitbreiding van het bedrijventerrein De 
Dollard, en versterking van de huidige woonbuurt.  
  
De woningbouw locatie ligt aansluitend op en achter de bestaande lintbe-
bouwing van ‘t Schouw. In het gebied ligt een te saneren transportbedrijf.  
De locatie is in het woningbouwprogramma Waterland aangewezen voor 
woningbouw voor een breed scala van de Waterlandse bevolking in zowel 
koop als huursector. 
Voor de locatie staat een indicatief woningaantal aangegeven. Aan de 
hand van een nader onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijk-
heden van dit gebied kan het definitieve programma worden bepaald.  
 
 
1.2 Ligging van het plangebied 
Plangebied ‘t Schouw ligt ten oosten van de Kanaaldijk, ten noorden van 
de uitbreiding van bedrijventerrein De Dollard, ten zuiden van Watergang 
en ten westen van natuurgebied Varkensland. Het plangebied ligt aan de 
ventweg parallel aan de Kanaaldijk.  

1 INLEIDING 

Ligging van het plangebied >> 
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2.1 Laag Holland 
In de Nota Ruimte zijn nationale landschappen opgenomen. Dit zijn gebie-
den met nationaal kenmerkende kwaliteiten op landschappelijk, cultuurhis-
torisch of natuurlijk gebied. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk mits de 
kernkwaliteiten van het landschap niet aangetast worden. De gemeente 
Waterland ligt binnen het nationaal landschap Laag Holland.  
 
Het provinciaal beleid voor het nationaal landschap Laag Holland vindt zijn 
vertaling in de volgende doelstellingen: 
• Het open houden van het veenweide landschap. 
• Behoud van de veenweidegebieden. 
• Het behoud en ontwikkeling van ecologisch belangrijke gebieden 
 vooral de gebieden die onder de Vogel– en Habitatrichtlijn vallen. 
• Het behoud van het cultuurhistorische karakter van het gebied. Het 
 gaat hierbij om de: 

• bouwstijl en de karakteristieke structuur van de dijk– en lint-
dorpen; 

• het traditionele verkavelingspatroon van de droogmakerijen en 
de veenweidegebieden; 

• de archeologische locaties van het Oer-IJgebied en de veen-
weidegebieden; 

• de historische dijk– en waterstructuren. 
• Het vergroten van de toegankelijkheid van het nationaal landschap 
 door realisatie van toeristische verbindingen en voorzieningen. 
• Realisatie van nieuwe natuur en recreatiegebieden. 
• Een duurzaam watersysteem dat de gebruiksfuncties ondersteund. 
• Schaalvergroting, structuur verbetering en specialisatie van agrari-
 sche bedrijven zodat het land duurzaam beheerd kan worden. 
 
 

2  BELEIDSKADER 

Begrenzing nationaal landschap Laag Holland 
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2.2 Streekplan Noord-Holland Zuid 
Het provinciale beleid is neergelegd in het Streekplan Noord-Holland-Zuid 
dat is vastgesteld in 2003. In Waterland staat bij alle toekomstige ontwikke-
lingen een hoge ruimtelijke kwaliteit centraal om de regionale identiteit te 
behouden en te versterken. Voor ingrepen in de ruimtelijke inrichting wor-
den dan ook bij de identiteit passende ontwerpen gemaakt, zo nodig onder-
steund door een beeldkwaliteitsplan. 
 
Voor woningbouw geldt dat de Provincie in de periode tot 2020 met een 
toename van 166.000 woningen ruimte wil bieden aan de 
(gedifferentieerde) vraag naar woningen. Voor de regio Waterland geldt 
een bouwopgave tot 2020 van maximaal 6.000 woningen, waarvan 50% 
ICT (intensiveren, combineren en transformeren) en 50% uitleg.  
 
De Provincie heeft hiervoor een uitwerkingspan “Waterlands Wonen” opge-
steld in samenwerking met het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan 
Waterland en de acht Waterlandse Gemeenten (vastgesteld 28 februari 
2006). Het streven is om 2000 woningen te realisering via ICT in bestaand 
stedelijk gebied en daarnaast 3.000 woningen te realiseren in het landelijk 
gebied. 
Aansluitend op de streekplanuitwerking Waterlands Wonen is het woning-
bouwprogramma Waterland opgesteld, waarin voor Watergang een aantal 
woningbouwlocaties binnen de rode contour zijn opgenomen. Het woning-
bouwprogramma wordt elk jaar geactualiseerd. Het woningbouwprogram-
ma per 1 januari 2009 gaat uit van de ontwikkeling van Stiereveld (Tiede 
Bijlsmaschool e.o.) en de locatie “omgeving Dollard”. De woningaantallen 
in het woningbouwprogramma zijn indicatief. Op basis van een steden-
bouwkundige programma van eisen, waarin de landschappelijke en cultuur-
historische kaders van het plan worden geschetst, kan een definitief pro-
gramma voor de locatie worden bepaald. Voorliggend stedenbouwkundig 
programma van eisen Woningbouwlocatie ‘t Schouw (“omgeving Dollard”  
op het woningbouwprogramma) vormt deze onderbouwing. 
 

In het streekplan wordt de grens van het stedelijk gebied aangegeven met 
rode contouren. De ontwikkelingslocatie ‘t Schouw wordt door rode contou-
ren omgeven. Door het saneren van een bedrijvenlocatie en het intensive-
ren van de woonbebouwing wordt het plangebied herontwikkeld. 
 
Daarnaast is binnen de rode contour in het plangebied omgeving Dollard 
een bescheiden uitbreiding van het huidige bedrijventerrein Dollard voor-
zien. 
 
 
2.3 Structuurvisie Noord-Holland 
Medio oktober 2009 heeft de ontwerp Structuurvisie 2040: Duurzaam met 
ruimte ter inzage gelegen. Naar verwachting wordt begin 2010 de struc-
tuurvisie vastgesteld. 
 
De provincie Noord-Holland zet de komende dertig jaar in op compacte, 
hoogwaardige en bereikbare steden omringd door aantrekkelijk recreatie 
groen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden 
met de ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendig-
heid. De provincie wil steden optimaal benutten, landschappen open hou-
den en ruimte bieden aan economie en woningbouw.  
Het bestaand bebouwd gebied bestaat uit feitelijk bebouwd gebied, gepro-
jecteerde locaties die op grond van geldende bestemmingsplannen moge-
lijk zijn alsmede locaties die op grond van geldende streekplannen zijn ge-
honoreerd door onherroepelijke besluiten. Het laatste is in de situatie van 
het Schouw het geval. Dit geeft geen volkshuisvestelijke beperkingen voor 
de bouwopgave.  
 
Gedeputeerde Staten kunnen, gehoord de Adviescommissie ruimtelijke 
Ontwikkeling, de begrenzing van het bestaand bebouwd gebied wijzigen. 
De grens van het bestaand bebouwd gebied volgt bij ‘t Schouw de contou-
ren van de aanwezige bedrijfslocatie en heeft daarom een  ‘rafelig’ verloop. 
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De provincie wil de streekplannen integreren met de structuurvisie van 
Noord-Holland. Dit zal naar verwachting in 2009 plaatsvinden. Tot die tijd 
zijn de ruimtelijke eisen vastgelegd in het overgangsdocument geldend 
streekplanbeleid en de ruimtelijke verordening. 
De provincie Noord-Holland wil dat nieuwe ontwikkelingen aan de randen 
van de dorpen ook plaatsvinden op basis van hun kernkwaliteiten, de oor-
spronkelijke structuur en identiteit. 
 
In de concept-structuurvisie is het provinciale beleid voor de ontwikkelingen 
in het gebied rond de Dollard niet gewijzigd. 
 
 
2.4 Vigerend bestemmingsplan 
 
De locatie valt binnen het vigerende bestemmingsplan Watergang (2005) 
en heeft de bestemmingen Woondoeleinden (voor de woningen langs het 
kanaal), Transport en opslagbedrijf (Kanaaldijk 91) en Natuurdoeleinden 
(voor het hierachter gelegen overgangsgebied naar het Varkensland). 
Om de ontwikkeling van woningbouw op deze locatie mogelijk te maken, is 
een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. 
 
 
2.5 Beschermd dorpsgezicht en welstandstoetsing 
 
De kleinschalige structuur, de lintbebouwing en het waterrijke karakter en 
het oorspronkelijke bebouwings– en verkavelingspatroon maken Water-
gang een bijzonder welstandgebied. Vooruitlopend op de mogelijke aanwij-
zing tot beschermd dorpsgezicht levert het welstandstoezicht in dit gebied 
een bijdrage aan het maximaal behouden en versterken van de Steden-
bouwkundige, architectonische en culturele kwaliteiten van Watergang.  
De lintbebouwing van ‘t Schouw valt buiten het lint van Watergang. In dit 
gebied is het welstandsbeleid voor het landelijk gebied van toepassing: 

Uitsnede uit het vigerende bestemmingsplan Watergang 
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Rode contour (bron: Streekplan Noord-Holland Zuid)  

• Behoud van de zichtlijnen vanuit de bebouwinglinten op de achterlig-
gende open polder is van groot belang aangezien de beleving van 
het landschap in belangrijke mate vanaf de wegen plaatsvindt. Door 
toekomstige bebouwings– en beplantingselementen te situeren ach-
ter (en niet naast) de bestaande bebouwing kan hier rekening mee 
worden gehouden. 

• Behoud van het  bebouwings-  en verkavelingspatroon is van groot 
belang aangezien deze patronen belangrijke dragers van de land-
schappelijke hoofdstructuur vormen en van cultuurhistorische waar-
de zijn. Nieuwe ruimtevormende elementen (bebouwing en beplan-
ting) dienen in de landschappelijke hoofdstructuur te worden inge-
past.   

• Behoud van de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing is van groot 
belang in dit gebied aangezien deze bebouwing een belangrijke ka-
rakteristiek vormt. Het oprichten van sterk contrasterende bouwwer-
ken kan de historische structuur van het gebied negatief beïnvloe-
den. Er moet worden voorkomen dat voor het landelijk gebied typi-
sche gebouwen (ook stolpboerderijen) op verkeerde plekken en in 
niet typische landschappelijke configuratie ten opzichte van elkaar 
worden gebouwd.  

 

Bestaaand bebouwde gebied (bron: Concept structuurvisie Noord-Holland)  
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3.1 Cultuurhistorie en archeologie 
Volgens de cultuurhistorische waardenkaart Noord-Holland is de karakte-
ristieke onregelmatig opstrekkende strokenverkaveling in dit gebied van 
zeer hoge historische geografische waarde. Onregelmatige opstrekkende 
strokenverkavelingen zijn zeer kenmerkend voor ‘vroege’ in lokaal verband 
georganiseerde veenontginningen die in Waterland veel voorkomt. Het 
verkavelingspatroon is nog goed herkenbaar.  
Bij eventuele invulling gebruik maken van karakteristieke kavel– en water-
patronen.  
 
In het plangebied zijn, volgens de cultuurhistorische waarden kaart van de 
provincie, geen archeologische vondsten te verwachten.  
De locatie is van oudsher onbebouwd, waardoor de archeologische ver-
wachting laag is. Ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan 
volstaat een archeologische literatuurstudie.  
 
 
3.2 Geluidshinder wegverkeer 
Het plangebied ‘t Schouw is gesitueerd langs de provinciale weg N235. De 
geplande nieuwbouw omvat geluidsgevoelige bestemmingen (woningen). 
Ten behoeve van de ontwikkeling van het gebied heeft een geluidsonder-
zoek plaatsgevonden (Goudappel Coffeng, 2009). 
 
Volgens de Wet Geluidhinder dient de geluidbelasting van geluidsgevoelige 
bestemmingen te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De 48 
dB-contour ligt gemiddeld op ongeveer 80 meter vanaf de wegas (N235). 
Door de afschermende werking bevindt zich achter de bestaande bebou-
wing vrijwel direct de 48 dB contour.  
De 63 dB-contour ligt gemiddeld genomen op ongeveer 10 meter vanaf de 
wegas (N235). Voor nieuwbouwwoningen is een maximale ontheffing 
mogelijk tot en met 63 dB (binnenstedelijk). 
 

Het plangebied ligt buiten de 63 dB contour. Voor een deel van het gebied 
zal een procedure ontheffing voor hogere waarden gevoerd moeten wor-
den. Hier zullen maatregelen getroffen moeten worden om binnen de norm 
te blijven. 
 
Voor het bestemmingsplan moet nader akoestisch onderzoek verricht 
worden op het moment dat de definitieve invulling van het plan bekend is. 
Daarin kan ook het extra verkeer dat de ontwikkeling van deze locatie op 
de provinciale weg genereert worden meegenomen. 
 
 
3.3 Milieuhinder bedrijven 
Het nieuw te bouwen bedrijventerrein aan de zuidkant van ‘t Schouw wordt 
een gezoneerd bedrijventerrein waarin rekening is gehouden met mogelijke 
woningbouw op de locatie ‘t Schouw. De bedrijven direct grenzend aan ‘t 
Schouw zijn categorie 2. Dit betekend dat er een maximale afstand van 30 
meter nodig is, ten gevolge van geur, stof, geluid of gevaar. 
 
Ten behoeve van het vastleggen van de milieucontour is in overleg met 
gemeente en ontwikkelaar afgesproken een rooilijn van minimaal 3 meter 
aan te houden ten opzichte van de zuidelijke begrenzing van het plange-
bied om zowel de ontwikkeling van het woongebied als de uitbreidingsmo-
gelijkheden van De Dollard niet te belemmeren. 
 
 
3.4 Luchtkwaliteit 

Voor het bestemmingsplan Illpendam-Noord is een luchtkwaliteitsonder-
zoek voor de zone langs de N235 uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat de 
jaargemiddelde grenswaarden voor de N235 niet worden overschreden. 
Wel wordt de 24-uurgemiddelde grenswaarde vaker dan 35 keer over-
schreden. Er zal voor het bestemmingsplan met nieuwe onderzoek nader 
onderzocht moeten worden welke maatregelen nodig zijn om binnen de 
voorgeschreven norm te blijven. 

3  RANDVOORWAARDEN MILIEU 
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3.5 Bodemkwaliteit 
Naar aanleiding van een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de 
locatie Kanaaldijk 91, een transportbedrijf, is vastgesteld dat een deel van 
de grond vervuild is. Het gaat hier om sterke vervuiling met koper, lood en 
zink en lichte verontreiniging met cadmium, kwik, nikkel, PAK en minerale 
olie door aanwezigheid van puin. Dit deel van de locatie moet gesaneerd 
worden. Het deel dat niet vervuild is bestaat uit veengrond.  
De rest van de locatie ‘t Schouw is altijd agrarische grond geweest. Er mag 
verwacht worden deze dus niet vervuild is.  
 
 

Natura 2000 gebied Beschermd Natuurmonument (2001) Ecologische hoofdstructuur (2007) 

3.6 Watertoets 
Het is van belang om in een vroeg stadium met het waterschap te overleg-
gen over de precieze invulling van de watertoets. Door de aanleg van extra 
verharding moet er compensatie plaatsvinden. De manier waarop en plaats 
in overleg met het waterschap. De exacte percentages open water hangen 
af van het peilgebied. 
Water en waterberging kunnen goed gecombineerd worden met andere 
gebruiksfuncties zoals natuur(ontwikkeling), landbouw, recreatie en verste-
delijking, afhankelijk van de gekozen vorm van waterberging. 
 
Het Schouw ligt in een landelijke omgeving. Uitgangspunt voor het plange-
bied is dat de watercompensatie binnen of langs het plangebied plaats 
moet vinden.  
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3.7 Flora en Fauna 
Het gebied valt: 
• binnen het Nationaal Landschap “Laag Holland”; 
• buiten het Natura 2000; 
• buiten de EHS; 
• buiten de aanwijzing Beschermd Natuurmonument. 
 
Het gebied ligt binnen het nationaal landschap Laag Holland. In het natio-
naal landschap laag Holland zijn vijf Natura 2000 gebieden aangewezen. 
Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europe-
se Unie. Door dit netwerk kunnen dieren en planten zich makkelijk versprei-
den. Dit komt het behoud en herstel van biodiversiteit ten goede.  
 
Direct achter het plangebied ligt het natuurgebied “Varkensland”. Dit gebied 
vormt samen met het Ilperveld en Oostzanerveld het grootste uitgeveende 
laagveencomplex ten noorden van Amsterdam. In het huidige karakter van 
het gebied wordt de langdurige invloed van brak water weerspiegeld, die 
echter in de laatste eeuw sterk verminderd is. De veenterreinen zijn van 
internationale betekenis vanwege het voorkomen van de prioritaire soort 
Noordse woelmuis, veenmosbegroeiingen met gewone dophei en een naar 
verhouding grote oppervlakte aan overgangs- en trilvenen. Daarnaast zijn 
de gebieden van belang voor voedselrijke, zoomvormende strooiselruigten. 
 
Varkensland is in beheer bij de Agrarische Natuurvereniging Waterland 
(ANW). De ANW hebben een overeenkomst met Staatsbosbeheer dat zij 
tot 2019 het beheer op zich zullen nemen. De ANW besteed dit dan weer 
uit aan zeven boeren die daar een vergoeding voor krijgen. 
 
Voor de delen die binnen Natura 2000 gebied vallen gelden zwaardere 
regels dan alleen compenserende of mitigerende maatregelen. Er zal ook 
gekeken moeten worden naar alternatieve oplossing voor de bouw van 
woningen, er dient bewezen te worden dat er een dwingende redenen  van 

groot openbaar belang zijn en er zullen compenserende maatregelen 
getroffen moeten worden.  
 
De waarde van de locatie ligt in het ontbreken van bebouwing en opgaande 
beplanting, het nog gedeeltelijk agrarisch gebruik en de aansluiting op het 
nabijgelegen weidevogelgebied.  
 
Ten aanzien van de flora en fauna is aanvullend onderzoek noodzakelijk. 
Dit onderzoek is gericht op: 
• Voorkomen 

Plannen kunnen zo worden aangepast dat leefgebieden en popula-
ties van soorten worden ontzien. 

• Mitigeren 
Dit houdt in dat door aanpassing van de ruimtelijke ingrepen het 
gebied een functie behoudt voor de daar voorkomende beschermde 
soorten. 

• Compenseren 
Hierbij wordt het verlies van een leefgebied goedgemaakt door 
elders (binnen of buiten het plangebied) voor vervanging te zorgen. 
Bij compensatie moet gekeken worden naar zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve oplossingen. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren 
van berminrichting en het optimaliseren van het beheer of het 
aanleggen van een vergelijkbaar leefgebied. 
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4.1 Identiteit van de plek 
 

4  LANDSCHAPPELIJK KADER 
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4.2 Historische en landschappelijke ontwikkeling 
 
Veenweidegebied 
‘t Schouw ligt in het veenweide gebied. Rond de 10de eeuw werd begon-
nen met het ontginnen van het veen in Waterland. Dit gebeurde vanuit 
ontginningsassen langs een natuurlijk of gegraven water langs een weg. 
Haaks op de ontginningsas zijn evenwijdige sloten gegraven, waarmee een 
strookvormig verkavelingspatroon is ontstaan.  
 
Bestuurlijk heeft het gebied van het Schouw lange tijd bij Lansmeer ge-
hoord. De Broekervaart was een belangrijke landschappelijke barrière, hier 
was ook een pontje. 
 
De vroegere kruising van de lintbebouwing rond het Schouw is iets verder 
gelegen dan de huidige kruising: de voortzetting van de Beekstraat Lans-
meer en de Dorpsstraat Watergang.  
 
De doorzichten over het water en uitzichten over het open landschap zijn 
nog steeds karakteristiek in dit gebied.  
 
Noordhollandsch kanaal 
Na het graven van het Noordhollandsch kanaal nam de nieuwe weg langs 
het kanaal de functie van de oorspronkelijke Dorpsstraat geleidelijk over, 
waardoor delen in onbruik raakten en geleidelijk verdwenen, zoals rond ‘t 
Schouw. 
Was de lintbebouwing van oorsprong gesitueerd aan de Dorpsstraat 
(Watergang), nu ontstond nieuwe bebouwing aan de Kanaaldijk. Tussen 
het Schouw en het dorp Watergang is er nauwelijks een ruimtelijke relatie. 
 
Het Noordhollandsch kanaal vormde een nieuwe barrière in het landschap, 
Lansmeer was vanaf deze kant alleen nog maar via een pontje te bereiken. 

 
 

Historische situatie Schouw ca. 1868 en rond 1900 >> 

Dollard 
Op de hoek van de Broekervaart en het kanaal ontstond in de jaren ‘60 de 
werf Dollard, wat rond 1990 veranderde in een bedrijventerrein met bebou-
wing. Het bedrijventerrein ligt tamelijk geïsoleerd in het landschap, door de 
besloten ligging en de afwijkende bebouwingskarakteristiek. De relatie met 
de Broekervaart is verdwenen.  
 
Zowel voor de Dollard als de locatie aansluitend op het Schouw zijn uitbrei-
dingsplannen in voorbereiding. Dat betekent dat er op dit moment een 
evenwicht ig zwaartepunt ten opzichte van het dorp  
Watergang ontstaat.  
 
 
Karakteristiek landschap: 
• Open en weids landschap met brede sloten. 
• Relatie met het water. 
• Lijn van de Dorpsstraat als historische structuur. 
• Noordhollandsch kanaal doorsnijdt landschappelijke patronen. 
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4.3 Het lintdorp Watergang 
 
Lintdorpen zijn zeer karakteristiek voor het extreem waterrijke deel van 
Waterland. Deze dorpen zijn organische gegroeid langs de ontginningsas-
sen. Watergang is een lintdorp maar wijkt af van het basis principe van een 
lintdorp met één dicht bebouwde dorpsstraat. In Watergang is er sprake 
van twee parallelle lintstructuren:  
Het oude Watergang langs de Dorpsstraat is vervlochten met het water en 
het omliggende landschap. 
Het moderne Watergang ligt langs de Kanaaldijk en staat met voorkant 
naar het Noordhollandsch kanaal en achterkant naar de oude Dorpsstraat.  
De delen zijn met elkaar verbonden door open weiden.  
 
De lintbebouwing in Watergang staat afwisselend ver uit elkaar en gegroe-
peerd. De maat van de kavels, de ligging van de bebouwing op de kavels 
en de bebouwing zelf zijn zeer gevarieerd. De dwarsstraten zijn dichter 
bebouwd. Dit bij elkaar geeft het beeld van een boeren dorp dat verweven 
is met het landschap. De vele door- en uitzichten over het water en het 
landschap benadrukken deze verwevenheid. 
 
Het Schouw is een stukje Watergang langs de Kanaaldijk. Het is ontstaan 
rond het pondje over het Noordhollandsch kanaal naar Landsmeer. 
 
 
Karakteristiek Watergang: 
• Lintdorp van twee parallelle bebouwingsstructuren met losse bebouwing 

verdichting langs de dwarsstraat die de linten verbindt. 
• Zicht over het water en het landschap. 
 
 

Het lintdorp Watergang. De bebouwing staat los op de kavel, afwisselend aan de 
weg en verder naar achteren. De doorzichten over het water en de uitzichten op het 
landschap zijn belangrijk. 

De structuur van Watergang: 
- Lint langs het water 
- Lint langs de Kanaaldijk 
- Dwarsstraten dichter bebouwd 
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4.4 Bebouwingskarakteristiek 
In Watergang staat voor het merendeel gewone bakstenen burgerwonin-
gen,  maar ook enkele traditionele houten huizen, markante oude boerderij-
en en een pittoresk kerkje. De bebouwing staat verspreid, telkens zijn er 
doorzichten naar het open landschap. 
 
De Dorpsstraat in Watergang ligt langs een brede sloot. Wat opvalt is de 
diversiteit aan kavels en bebouwing in Watergang. Over het algemeen zijn 
het wat grotere kavels met daarop losse bebouwing. Maar het komt ook 
voor dat een woning aan de straat ligt met een tuin aan de zijkant. De 
bebouwing bestaat deels uit boerderijen met bijbehorende hooihuizen en 
schuren en deels uit losstaande woningen met een schuur. 
 
Bouwen in het veen is niet makkelijk. Het is snel te nat en de ondergrond is 
slap. Oorspronkelijk zijn de huizen gebouwd van hout (en daarna geteerd 
waardoor ze een karakteristieke zwarte kleur hebben). Klei was weinig 
voorhanden en hout verzakte minder snel op de drassige bodem. De 
hooihuizen liggen van oudsher in het verlengde van de stal. Het aan elkaar 
koppelen van verschillende bouwvolumes is typisch Waterlands. 
 
 
Karakteristiek bebouwing: 
• Diversiteit aan kavels en ligging van bebouwing op de kavels. 
• Diversiteit aan bebouwing, met o.a. boerderijen, hooihuizen, schuren , 

losstaande woningen en rijtjeshuizen. 

Water als structurerend element Boerderijkavels 

 Verdichting langs dwarsstraatjes Oud Watergang: Dorpsstraat 

Afwisseling openheid en beslotenheid Modern Watergang: Kanaaldijk 
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4.5 Schatkaart 
Wat zijn de landschappelijke, cultuurhistorische en architectonische aanknopingspunten voor het 
stedenbouwkundig ontwerp van de nieuwe buurt? Wat is de identiteit, het herkenbare, van de buurt 
passend bij dit gebied? 
 

Bebouwingsstructuur Watergang 
• Lintbebouwing, losse bebouwing langs 

noord-zuid wegen Dorpsstraat en Kanaal-
weg. 

• Dwarsstraatjes dichter bebouwd. 
 

Relatie met het landschap in het dorp 
• Tussen de bebouwing door zicht over het 

water, bruggetjes. 
• Dwarsstraatjes vormen belangrijke zichtlij-

nen. 
 

Landschappelijk patroon 
• De open veenweidepolder met karakteris-

tieke onregelmatige opstrekkende verka-
veling. 

 
 

Schatkaart 



      Woningbouwlocatie  Watergang ‘t Schouw 
STEDENBOUWKUNDIG PROGRAMMA VAN EISEN  19 

 

Relatie Watergang en Schouw 
• Grote open ruimte tussen Watergang en 

Schouw, relatie met het landschap. 
• Tussen beide dorpsdelen geen ruimtelijke 

relatie. 

Noordhollandsch kanaal en N235  
• Belangrijke doorgaande verbindingen. 
• Benadrukken noord-zuid richting in het 

gebied. 
 
 

Bedrijventerrein Dollard 
• Het bedrijventerrein wijkt qua maat en 

schaal af van de Waterlandse schaal. 
 

Waterrijk 
• Relatie met het water is hier groot. 
• Varkensland is zeer waterrijk, met veel en 

brede sloten. 
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5.1 Relatie met overige ontwikkelingen in Watergang 
Bij het opstellen van deze visie op de ontwikkeling van de locatie ’t Schouw 
gaat het in de eerste plaats erom de identiteit en ruimtelijke kwaliteit van 
het plangebied voor de toekomst te behouden en te versterken en zo een 
plan te ontwikkelen dat past bij deze locatie. 
 
Daarnaast is er ook een sociale component. Er gebeurt nogal wat in 
Watergang: 
• Herstructurering van de locatie Tiede Bijlsmaschool en ontwikkeling 

naastgelegen locatie (19 woningen). 
• Uitbreiding van het bedrijventerrein Dollard met ca. 1,5 ha. (In dit 

plan wordt de mogelijkheid voor de vestiging van bedrijfswoningen 
nog nader onderzocht). 

• Locatie ’t Schouw (ca. 1,6 ha) voor woningbouw. 
 
Door alle ontwikkelingen zal het aantal woningen in het dorp zeker met de 
helft toenemen. Voor Watergang betekent dit veel nieuwe inwoners in 
relatie tot de grootte van het dorp. Het is belangrijk deze nieuwe bewoners 
bij het dorp te betrekken, zodat ze een positieve invloed op de leefbaarheid 
van het dorp kunnen hebben. Ontmoeting en betrokkenheid zijn hierbij 
sleutelwoorden. 
Met name rond ’t Schouw zal het gebied verdichten. De oude verbinding 
via de Dorpsstraat is verdwenen. Nader onderzocht moet worden in hoe-
verre de realisatie van een nieuwe langzaam verkeersverbinding tussen ’t 
Schouw en Watergang (Dorpsstraat) haalbaar is. Mogelijk kan dit in combi-
natie met de natuurcompensatie die in dit plan een plek moet krijgen. 

5. MOGELIJKE ONTWIKKELINGSRICHTING 
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5.2 Bouwstenen voor de modellen 
De locatie ´t Schouw vergt een goede landschappelijke inpassing. Het ligt 
in het nationaal landschap Laag Holland wat inhoud dat woningbouw wel 
toegestaan is mits de landschappelijke kwaliteiten behouden blijven en met 
respect voor de cultuurhistorie.  
 
Voor de locatie heeft in het voorjaar van 2009 een quickscan plaatsgevon-
den van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Het ligt voor de hand 
het bestaande lint met sloot van Watergang als voorbeeld te nemen en 
daar op aan te haken.  
Uit de quickscan volgt dat de noord-zuid gerichte N235 en het bestaande 
lint de aanleiding zijn om het plan een noord-zuid richting te geven. In 
Watergang zijn aan de Dorpsstraat ook een aantal boerderijensembles te 
onderscheiden. Deze liggen aan de oostkant van het water en zijn met het 
dorp verbonden door een brug. De boerderijensembles bestaan uit een 
stolp met daarachter een stal, een hooihuis en een hooiberg.  
 
Op basis van de hierboven beschreven kwaliteiten, zijn voor de hoofdopzet 
van het plan een aantal varianten mogelijk. 
In de eerste variant bestaat de bebouwing van de nieuwe Dorpsstraat uit 
vrijstaande woningen. Deze staan afwisselend voorop de kavel of verder 
naar achteren en dan eens midden op de kavel. De bestaande lintbebou-
wing langs de Kanaaldijk wordt voortgezet. De boerderijensembles in het 
oosten bestaan uit een stolp met bijgebouwen. Hier kunnen meerdere 
woningen in gesitueerd zijn.  
In variant 2 is aan bovenstaand model een dwarsstraat toegevoegd. Op 
deze manier ontstaat een extra zichtlijn in het plan.  
In variant 3 is voortgeborduurd op variant 2. Er is aangegeven waar er 
mogelijkheden bestaan om geconcentreerder te bouwen. Ook zijn in deze 
variant in het noorden hoven geïntroduceerd.  
 
Op basis van de quickscan heef het college van Burgemeester en Wethou-
ders van de gemeente Waterland een voorkeur uitgesproken voor het 
nader uitwerken van variant 3. 

Variant 1 Variant 2 

Voorkeur: 
Variant 3 
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Het boerenerf 
Ten oosten van de Dorpsstraat liggen twee 
‘boerenerven’, bestaande uit een hoofdge-
bouw en enkele ondergeschikte gebouwen. 
De gebouwen zijn gesitueerd rond een erf en 
hebben een groene randbeplanting. Het 
boerenerf vormt de overgang naar het omlig-
gende, open landschap.   

De nieuwe Dorpsstraat 
Centraal in het plangebied is het herstellen 
van de historische Dorpsstraat. Langs deze 
Dorpsstraat kan gevarieerde lintbebouwing 
ontstaan.  Woningen en pad volgen de grillige 
waterloop. 

De voorkeursvariant kent de volgende ‘Watergangse’ bouwstenen: 

Zichtlijnen 
Belangrijk voor de identiteit is de relatie met het 
omringende landschap. Om dit te garanderen 
zijn een aantal zichtlijnen in het plan opgeno-
men.  
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Dwarsstraat 
De twee linten worden met elkaar verbonden 
door een dwarsstraat, waar geschakelde be-
bouwing mogelijk is.  

Accent Kanaaldijk 
Ook langs de Kanaaldijk is lintbebouwing 
voorzien, de vrijstaande huizen zijn hier iets 
kleiner als langs de Dorpsstraat. De panden 
staan dicht op elkaar. Op de hoek van het 
plangebied, tegenover de Dollard, kan een 
verbijzondering plaatsvinden met een knipoog 
naar de Waterlandse stijl.  

Het hof 
In de tweede lijn van de nieuwe Dorpsstraat zijn 
enkele hoven voorzien. De hoven liggen achter het 
lint wat betekent dat de bebouwing, vergeleken met 
de bebouwing aan het lint, kleiner en bescheidener 
is.  
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5.3 Visiekaart 

Visie 
 
1. Groene en open rand naar het landschap 
2. Transparantie tussen de bebouwing door 
3. Doorzicht tussen woningbouwlocatie en bedrijventerrein belangrijk. 
4. Het nieuwe gezicht van ‘t Schouw 
5. Nieuwe Dorpsstraat als ruimtelijke drager van het plan 
6. Aansluiten op bebouwing langs Kanaaldijk 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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5.4 Verkavelingstudie 
Er zijn twee principe modellen geschetst en verkent die ieder een eigen 
relatie met de omgeving hebben. De twee modellen volgen hierbij wel de 
keuzes die werden gemaakt naar aanleiding van de voorafgegaan model-
lenstudie en de voorkeur voor variant 3. Voor de twee principes zijn een 
minimum en een maximum variant geschetst. 
 
Model landelijk dorps 
• Bocht in de Dorpsstraat zoekt relatie met de Dollard. 
• Lintbebouwing langs de Dorpsstraat en de Kanaaldijk doorgezet. 
• Tweetal boerderijkavels aan de oostzijde naar het open landschap. 
• Geschakeld volume als accent tegenover de Dollard. 
• Open en transparante verkaveling met vooral losse volumes. 
• Groene en landelijk dorpse sfeer. 
 

Model stedelijk dorps 
• Dorpsstraat loopt als rechte lijn door tot het bedrijventerrein. 
• Lintbebouwing langs de Dorpsstraat en de Kanaaldijk doorgezet. 
• Achter de bebouwingslint langs de Dorpsstraat vindt een verdichting 

plaats in vorm van hoven met rijtjeswoningen voor sociaal program-
ma, gerelateerd aan de Dorpsstraat. 

• Aan de zuidelijke rand wordt de bebouwingsstructuur naar het wes-
ten toe doorgezet zodat er een meer stevig tegenover van de Dollard 
ontstaat. 

• Stolp als accent tegenover de Dollard. 
• Boerderijkavel aan de noordoostzijde naar het open landschap. 
• Door de stedenbouwkundige opzet van het plan en de verdichting in 

het programma is de sfeer stedelijk dorps. 

Landelijke invalshoek: continue Dorpsstraat 

Stedelijke invalshoek: zuidelijk deel Schouw sluit aan bij stedelijkheid Dollard 
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Model landelijk dorps 01 

• Open en transparante verkaveling met losse volumes en een 
minimum aan programma. 

• Lintbebouwing in het noordelijke gedeelte heeft typische diepe 
kavelstructuur, maximum aan transparantie. 

• Speeltuin en ontmoetingsplek als groene hart van de buurt. 
 

38 woningen 
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Model landelijk dorps 02 

• Maximum aan programma voor landelijk dorpse sfeer. 
• Achter de bebouwingslint langs de Dorpsstraat vindt een verdichting 

plaats in vorm van vrijstaande huizen in de tweede rij, gerelateerd 
aan de Dorpsstraat.  

• Op sommige punten zijn de vrijstaande huizen tot 2 onder 1 kappers 
samengevoegd. 

 
 

43 woningen 
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Model stedelijk dorps 01 

• Minimum aan programma voor een stedelijk dorpse sfeer. 
• Achter het noordelijke bebouwingslint langs de Dorpsstraat een 

tweetal hoven met rijtjeswoningen voor sociaal programma, 
gerelateerd aan de Dorpsstraat.  

• Speeltuin en ontmoetingsplek als groene hart van de buurt. 
 

42 woningen 
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Model stedelijk dorps 02 

• Duidelijke verhoging van het programma tot een maximum. 
• Achter het noordelijke bebouwingslint langs de Dorpsstraat een 

drietal hoven met rijtjeswoningen voor sociaal programma, 
gerelateerd aan de Dorpsstraat. 

• Op sommige punten zijn de vrijstaande huizen tot 2 onder 1 kappers 
samengevoegd. 

47 woningen 
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5.4 Voorkeursmodel 
De voorkeur gaat uit naar een combinatie 
van de modellen.  
De gebogen Dorpsstraat sluit ruimtelijk 
met doorzichten goed aan bij de 
toekomstige structuur van de Dollard, en 
zorgt ook voor veel variatie in de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het 
gebied.   
De Dorpsstraat en de Kanaaldijk vormen 
beide bebouwingslinten. Achter het 
bebouwingslint langs de Dorpsstraat 
vindt een verdichting plaats in vorm van 
hoven met rijtjeswoningen voor sociaal 
programma, gerelateerd aan de 
Dorpsstraat. Langs het dwarsstraatje en 
aan de Dollardzijde kan verdichting 
plaatsvinden. Ten oosten van de 
Dorpsstraat liggen twee 'boerenerven' die 
in de Waterlandse typologie zullen 
worden vormgegeven. Deze erven 
vormen een belangrijke overgang naar 
het open landschap, het Varkensland. 
Het voorkeursmodel gaat uit van een 
stevig programma, waarin naast 
vrijstaande woningen ook vooral ruimte is 
voor goedkopere, sociale woningbouw.  
Daarbij moet worden bewaakt dat door 
een te veel aan programma en 
bouwvolume de dorpse sfeer niet 
verloren gaat. Het plangebied ligt in het 
landelijke gebied en hiermee zou in de 
verdere uitwerking altijd rekening moeten 
worden gehouden. 



      Woningbouwlocatie  Watergang ‘t Schouw 
STEDENBOUWKUNDIG PROGRAMMA VAN EISEN  31 

 

6  STEDENBOUWKUNDIG PROGRAMMA VAN EISEN 

6.1 Stedenbouwkundig richtbeeld 
Watergang heeft een lange traditie van traditionele bouwvormen en 
karakteristieke bebouwingstypologie. Het plan ’t Schouw zou hier op aan 
moeten sluiten. Dit komt tot uiting in de materialisatie en vormgeving van 
de woningen maar ook de inrichting van de openbare ruimte speelt mee. 
De woningen zouden geïnspireerd moeten zijn op bouwvormen die 
karakteristiek zijn voor Watergang. 
De openbare ruimte is gebaseerd op de Dorpsstraat met een smalle weg 
zonder stoep met een informele parkeerstrook. Het hele gebied kan een 
groene uitstraling krijgen door groene erfafscheidingen en een groene 
inrichting van het erf. Karakteristieke bebouwingsensembles 

Informeel parkeren Zicht over water en landschap De smalle Dorpsstraat 

Haag en erfafscheiding  

Boerderijkavels aan het open landschap 
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Stedenbouwkundig richtbeeld 
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6.2 Stedenbouwkundige randvoorwaarden 
Om er voor te zorgen dat het gewenste eindbeeld bij de uitwerking ontstaat 
zijn de volgende stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld: 
 
 
PROGRAMMA 
Uitgangspunt is een aantrekkelijke nieuwe woonbuurt voor Watergangers 
en Waterlanders.  
Er is zowel behoefte aan vrijstaande woningen in een landschappelijke 
setting als woningen voor jongeren en ouderen. Zij kunnen allemaal een 
plek krijgen in ’t Schouw.  
 
Het exacte programma is op dit moment nog niet bekend. Het 
voorkeursmodel is daarom zo flexibel mogelijk vormgegeven.  
Langs de Kanaaldijk is de mogelijkheid opgenomen het bestaande lint te 
verdichten. Er wordt in eerste instantie gedacht aan vier sociale woningen, 
maar ook een bijzondere zorgfunctie met een ander programma is op deze 
plek denkbaar.  
In het aansluitende en achterliggende uitbreidingsgebied ‘t Schouw zijn 26 
wooneenheden geprojecteerd. Binnen deze blokken bevinden zich één of 
meerdere woningen. In totaal zijn momenteel 55 woningen in dit deel van 
het plangebied opgenomen, waarvan 20 sociaal.  Uitgangspunt is minimaal 
30% sociaal, het plangebied voldoet hieraan. 
 
Er is gekozen om enkele wooneenheden nog vrijheid te geven voor 
invulling met verschillende typen en aantal woningen. Te denken valt aan 
een wooneenheid als groot vrijstaand huis of tweekapper, een rijtje met 
twee grote of drie kleinere woningen, een grondgebonden woning of enkele 
appartementen. De betreffende wooneenheden zijn gemarkeerd. Deze 
flexibiliteit is nodig om goed in te spelen op de variabele vraag van de 
markt in economisch mindere tijden. 
Binnen de flexibiliteit van het woningbouwprogramma is het 
bebouwingspatroon van het stedenbouwkundige richtbeeld leidend: dit mag 

niet veranderen. In overleg met en na goedkeuring van de gemeente kan 
aanpassing van het exacte programma plaatsvinden. 
 
 
FASERING 
Het plan wordt in zijn geheel uitgevoerd.  
In de jaarlijkse bouwstroom/fasering zoals opgenomen in het 
woningbouwprogramma moet een goede nadere afstemming plaatsvinden 
met de overige woningbouwplannen in Watergang (waaronder Stiereveld). 
 
 
MILIEUZONERING 
In de milieuzonering van de uitbreiding van De Dollard is de aanwezigheid 
van de nieuwbouwlocatie ‘t Schouw meegenomen. Voor de woningen aan 
de Dollardzijde dient een afstand van minimaal 3 meter uit de huidige 
perceelsgrens aangehouden te worden. De vestiging van bedrijven hindert 
de ontwikkeling van de woningbouw op deze locatie niet.  
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 OPENBARE RUIMTE—BUITENRUIMTE 
 
Landschappelijke inpassing 
De visiekaart (p.24) geeft de belangrijkste uitgangspunten voor de 
verweving van het gebied met het landschap: 
• ‘t Schouw krijgt een groene overgang naar het landschap. 
• De zichtlijn vanaf de entree N235 naar het Varkensland blijft 

gehandhaafd. 
• Aandacht voor het zicht vanuit de nieuwbouw de Dollard naar ‘t 

Schouw (en omgekeerd) is belangrijk: invulling, maat en schaal 
sluiten hier aan op de Dollard. 

• De doorzichten tussen de Kanaaldijk en de Dorpsstraat richting open 
landschap vragen om aandacht. 

• De ‘boerenerven’ vormen de groene overgang en schakelaar tussen 
de woonbuurt en het open landschap. 

 
Ontsluiting /Parkeren 
• Huidige entree van het bedrijventerrein handhaven, via de ventweg 

van de N235. 
• Het gebied wordt een 30 km-gebied ontsloten via De Dollard.  
• De hoofdontsluiting zal via de landelijke weg ten zuiden en de 

Dorpsstraat plaatsvinden. De landelijke weg moet hiervoor misschien 
worden opgewaardeerd maar het is wenselijk om de oorspronkelijke 
karakter te behouden.  

• In het nieuwe woongebied wordt zoveel mogelijk op het eigen erf 
geparkeerd. 

• De bewoners van de sociale woningen parkeren of in de 
parkeerhoven ten noorden of in een informele parkeerstrook langs 
de dwarsstraat. De bewoners van de boerenerven parkeren op 
gezamenlijk terrein. Bezoekersparkeren vindt ook op de informele 
parkeerstrook langs de dwarsstraat of de Dorpsstraat plaats. 

Landschappelijke inpassing: nieuwe Dorpsstraat en boerenerven 
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• De nieuwe wegprofielen van het lint en de binnenstraatjes hebben 
een eenvoudig en informeel karakter. Er is geen onderscheid tussen 
rijbaan en trottoir. De wegbreedte is minimaal 5.50 meter. 

• Wandelroute: In het verlengde van de nieuwe Dorpsstraat kan een 
landelijke en aantrekkelijke wandelroute worden geprojecteerd. Op 
informele wijze kan het gebied met het bestaande dorp Watergang 
worden doorgekoppeld voor de bewoners.  

• Parkeernorm (conform richtlijn ASVV) minimum aantal 
 parkeerplaatsen per woning:  

• “Dure woning”: 2,0 parkeerplaatsen per woning; 
• “Middendure woning”: 1,8 parkeerplaats per woning; 
• “Goedkope woning”/ sociaal: 1,4 parkeerplaats per woning. 
• Bij sociale woningen is een geclusterde parkeervoorziening 

aanwezig. 
• Parkeerplaatsen die bij vrijstaande woningen op eigen erf 

worden gerealiseerd tellen volledig mee in de berekening van 
de parkeerbalans. 

Groen en straten 
• De tuinen bij de woningen bepalen voor een belangrijk deel de 

groene uitstraling van het gebied. Extra aandacht voor de kwaliteit 
van de openbare buitenruimte is gewenst. 

• Bescheiden inrichting straatjes met duurzame, kleurechte 
materialen. 

• Het landelijke, kleinschalige, groene karakter van de bestaande weg 
tussen ‘t Schouw en de Dollard in stand houden. 

• Informele groenstructuur, solitaire bomen en boomgroepen in gras 
• Groene inrichting van de speel- en ontmoetingsplek, zachte groene 

uitstraling. 
• Erfafscheidingen; voortuinen afschermen met haag (of eventueel 

open geschilderd hekwerk); goede begrenzing van zijtuinen. 
• Boerenerven: bescheiden inrichting erfverharding / half verharding 

met duidelijke windsingel. 

Doorsnede bestaande woningen Kanaaldijk en nieuwe Dorpsstraat  

Doorsnede nieuwe woningen Kanaaldijk en boerenerven 
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• Natuurcompensatie, voor zover dat aan de orde is, kan buiten het 
plangebied plaats vinden. Bijvoorbeeld compensatie voor de noordse 
woelmuis kan plaats vinden op het stuk land van één van de 
initiatiefnemers ten noorden van het plangebied. Gecombineerd met 
een bescheiden wandelpad kan dit een mooie schakel met de 
bestaande bebouwing van Watergang gaan vormen. 

 
Water 
• In het gebied moet de waterstructuur verder worden uitgewerkt. Als 

uitgangspunt dient daarvoor de structuur zoals is aangegeven in het 
voorkeursmodel. Hierbij moeten bestaande sloten worden verbreed 
en nieuwe sloten met een minimale breedte van 6 m aangelegd 
worden. 

• Compensatie water in het plan: 15-20% van de extra verharding in 
het gebied (watertoets in nader overleg met Hoogheemraadschap) 

• Watercompensatie vindt in het plangebied plaats door verbreding 
van bestaande sloten en het graven van nieuwe sloten, deels net 
buiten het projectgebied, grenzend aan het projectgebied. Het 
projectgebied is bepaald op basis van de rode contour. Op deze 
wijze wordt maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare 
bouwgrond in Watergang en tegelijkertijd wordt het waterrijke 
karakter van het gebied benadrukt en versterkt.  

• De boerenerven worden met een brug ontsloten. 
 
Speelplekken 
• Er is een ruime speelplek in het midden van een bouwblok 

gesitueerd. Er moet in de verdere uitwerking aandacht aan worden 
besteed aan een goede en duidelijke toegankelijkheid voor de hele 
buurt en ook vanuit het bestaande lint. De speelplek dient verder als 
ontmoetingsplek voor de buurt en vormt het groene hart. Extra 
aandacht voor kwaliteit van de inrichting. 

 

Eengezinswoning 
één verdieping met 
kap 

Stolp 
één verdieping 
met hoge, forse  
kap 

Hooihuis 
twee verdiepingen met 
kap 
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BEBOUWING 
Ligging 
• De woningen oriënteren zich op de nieuwe  Dorpsstraat en op de 

Kanaaldijk. 
• Geleidelijke overgang tussen privé en openbaar gebied door middel 

van bijvoorbeeld duidelijke voortuinen. 
 
Massa  
• Het lint langs de oostelijke en westelijke ontsluiting is opgebouwd uit 

vrijstaande woningen met verspringingen in de rooilijn. Dit spel zorgt 
voor een gevarieerd beeld. Fijne korrel, transparantie tussen de 
bebouwing.  

• In de hoven achter de oostelijke lint zijn in dwarsrichting langere 
volumes toegestaan met langskap, afgewisseld met kleinere 
gevarieerde volumes. Deze opzet houdt rekening met doorzichten en 
transparantie.  

• Langs het lint en in de hoven wordt uitgegaan van één bouwlaag met 
kap (twee bouwlagen met kap aansluitend op rijwoningen in hof).  

• De tweetal boerenerven bestaan uit een aantal wooneenheden op 
een redelijk open, groen omsingelde kavel. De erven liggen ruimtelijk 
los van elkaar door een sloot of open groenzone. De ensembles zijn 
gebaseerd op de Waterlandse boerderij met een stolp als dominant 
vooraanstaand gebouw en daarachter wat kleinere volumes 
gebaseerd op het ensemble met hooihuis en een stal. Voor de stolp 
geldt één bouwlaag met forse kap. Het “hooihuis” mag twee 
bouwlagen  met kap en voor de overige volumes geldt weer 1 
bouwlaag met kap. 

• In het dwarsstraatje tussen Kanaaldijk en de nieuwe Dorpsstraat is 
het mogelijk de bebouwing te verdichten. Dit gaat meer richting de 
rijtjeshuizen. Kleinschalige vormgeving door variatie in de kapvorm 
toepassen, als verbijzondering/afwisseling langskap mogelijk.  
Hoogte één of twee bouwlagen met kap. 

• Langs de zuidrand is sprake van de nabijheid van het 
bedrijventerrein de Dollard met op de noordelijke kant een maximale 
bouwhoogte van 9 m. Daardoor is het hier wenselijk om de 
bebouwing omhoog te brengen. Op de hoek is een accentgebouw 
mogelijk (één laag met forse kap). 

 
Gevels 
• Sprekende bijzondere architectuur aansluitend op het karakter van 

Watergang. 
 
Bebouwingsaccenten 
• Het gebouw: Serres en erkers, hoekramen zorgen voor de markering 

van straten, hoeken en plekken. 
• Daarnaast extra aandacht voor de kwaliteit van de buitenruimte en 

het aanzicht van het appartementencomplex op het zuidelijke hoek 
tegenover de Dollard in verband met zichtlocatie. 

• Het is zaak dat het beeld vanuit het open landschap aansluit op het 
karakter van Watergang, met sprekende bijzondere architectuur. 
Geen standaard gebouw met niet passende balkons maar een 
bijzonder Waterlands accent met een alzijdige oriëntatie. 

 
Detaillering, materiaalkeuze, kleurstelling 
• Kleur- en materiaalgebruik en detaillering van de boerenerven en de  

woningen langs de nieuwe Dorpsstraat en de Kanaaldijk op 
karakteristieke Waterlandse architectuur, sprekende bijzondere 
architectuur.  

• Ook voor de rest van het plan dient dit als uitgangspunt maar hier is 
meer speelruimte voor uitzonderingen. Als leidraad voor het 
materiaalgebruik dient het boekje “Waardevol Waterland”, 
uitgegeven door de gemeente Waterland. 

• Overwegend traditioneel materiaalgebruik en terughoudende 
kleuren, waardoor een rustige uitstraling in de buurt ontstaat.  
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