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Aanleiding 
Op het adres Zwaagdijk 212 in Zwaagdijk-Oost realiseert de initiatiefnemer een landgoed in 
het kader van de natuurschoonwet 1928. Een deel van het perceel wordt reeds aangeplant. In 
de zuidwest hoek van het perceel is ruimte voor een woning. De gemeente heeft MOOI 
Noord-Holland gevraagd om voorwaarden voor ruimtelijke kwaliteit voor de woning in relatie 
tot de inrichting van het gebied en de omgeving op te stellen die kunnen worden meegegeven 
aan de initiatiefnemer.  
 
 
Beleid voor Landgoederen 
Het landgoed aan de Kromme Leek wordt uitgevoerd in het kader van de natuurschoonwet 
1928. Deze wet is in 1928 in het leven geroepen om omvangrijke landgoederen met behulp 
van fiscale voordelen in stand te kunnen houden. Sinds de jaren ‘90 kunnen ook ‘nieuwe’ 
landgoederen een beroep doen op de NSW. Bij deze moderne versie van landgoederen 
draait het in de eerste plaats om het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk 
gebied. De NSW definieert een landgoed als volgt: "Een landgoed is een, in Nederland 
gelegen, geheel of gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden bezette onroerende zaak 
- daaronder begrepen dat waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter van het 
landgoed passende, opstallen voorkomen – voor zover het blijven voortbestaan van die 
onroerende zaak in zijn karakteristieke verschijningsvorm voor het behoud van het 
natuurschoon wenselijk is". 
 
De provincie Noord-Holland sluit daar in haar Handreiking nieuwe landgoederen (september 
2014) op aan. Hiermee geeft ze ruimte aan particulieren om een mooie woon- en 
leefomgeving te creëren en tegelijkertijd bij te dragen aan de kwaliteit en de recreatieve 
beleving van het landschap. Voorwaarde is dat een nieuw landgoed substantieel bijdraagt 
aan de kwaliteit van het landschap. Een nieuw landgoed dient nieuwe (groene) kwaliteiten toe 
te voegen aan het gebied en aan te sluiten op het bestaande landschap. Een nieuw landgoed 
moet rekening houden met de bestaande identiteit en kwaliteit van de verschillende 
cultuurlandschappen. Deze zijn voor Noord-Holland per landschapstype beschreven in de 
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. De regels zijn opgenomen in de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening. 
 
De gemeente Medemblik wil graag ruimte bieden aan nieuwe landgoederen zodat het 
bijzondere karakter van de Kromme Leek beter wordt benut. In de Kaderstelling 'Kansen 
landgoederen Kromme Leekgebied' is de realisatie van een landgoed als een éénmalige pilot 
aangewezen. Een landgoed is hier mogelijk als het voldoet aan het vastgestelde 
toetsingskader (paragraaf 5.2).  
 
 
Investeren in de kernkwaliteiten van het cultuurlandschap 
Met een nieuw landgoed wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en 
de gebouwde omgeving. Aanknopingspunten daarvoor zijn te vinden in de Provinciale 
Leidraad landschap en Cultuurhistorie. 
Toetsingscriterium is: 
• Het landgoed moet enerzijds ruimtelijke kwaliteit toevoegen en anderzijds aansluiten op 

de bestaande identiteit en kwaliteit van het omliggende cultuurlandschap. Het betrekken 
van een erkende landschapsarchitect bij de plannen is daarom een voorwaarde. 

 
Ruimtelijke kwaliteit bebouwing 



 

 

De ruimtelijke en architectonische kwaliteit van de bebouwing op het landgoed geeft een 
meerwaarde aan de beleving en het karakter van het gebied. Het woonhuis vormt een 
architectonische eenheid met de inrichting van het terrein en zijn omgeving. Het betrekken 
van een erkende architect bij de plannen is daarom een voorwaarde. 
Toetsingscriteria zijn: 
• Er wordt maximaal één woonhuis gerealiseerd (een gebouw, dat één woning omvat en dat 

qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden); 
• De beeldkwaliteit van de bebouwing dient de uniciteit van een landgoedwoning te 

hebben. 
• De bebouwing heeft een architectonische kwaliteit, welke in overleg met de gemeentelijke 

welstandscommissie in een beeldkwaliteitplan is uitgewerkt; 
• Bestaande (niet bij het architectonisch concept passende) gebouwen op het perceel 

worden gesloopt, zodat de verdichting per saldo zoveel mogelijk wordt beperkt en ter 
plaatse de beoogde ruimtelijke kwaliteit wordt behaald. 

 
Concluderend wordt een landhuis gevraagd dat specifiek ontworpen is voor deze plek en een 
eenheid vormt met de terreininrichting van het landgoed en met het landelijke lint. De 
bestaande boomgaarden gaan daar in dit geval onderdeel van uit maken, net als de 
recreatieve route rondom. Gezien de ligging en de vorm van de locatie, is het ook van belang 
dat het landhuis zich verhoudt tot de karakteristieken van het lint.  Deze bebouwing langs de 
Zwaagdijk bestaat merendeels uit woningen van 1 laag met een kap. De bebouwing staat 
afwisselend haaks op en parallel aan de weg. Het materiaalgebruik is terughoudend; er is 
overwegend rode en lichtbruine baksteen toegepast en donkere matte keramische pannen. 
Tussen de bebouwing zijn steeds doorzichten naar het landschap. 
 
 
Ruimtelijke kwaliteitscriteria 
De locatie specifieke eigenschappen van landschap en bebouwing zijn terug te vinden in de 
Leidraad voor landschap en cultuurhistorie en in de Welstandsnota. 
 
In de provinciale Leidraad landschap en cultuurhistorie 2018 ligt het gebied op de grens van 
West-Friesland Midden en Oost. De Zwaagdijk is een belangrijke ruimtelijke drager in het 
landschap en de Kromme Leek vormt een herkenbare lijn in het landschap. West-Friesland 
Oost is een oud zeekleilandschap met de karakteristiek van een veenontginningsgebied. 
Kenmerken zijn de lange veenlinten en opstrekkende kavels haaks op de linten. Openheid en 
ruimtebeleving zijn belangrijke karakteristieken. Uitgangspunten zijn het behoud van de 
lintbebouwings- en verkavelingsstructuren, het behouden van het zicht vanaf de linten op de 
polder, de openheid tussen de linten (in dit geval het gebied achter de Zwaagdijk-Oost), de 
situering van de woonfunctie aan het lint en de bedrijfsbebouwing achter op het erf. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De openheid tussen de linten is een 
belangrijke karakteristiek 
DE LL&C zet in op de ruimte tussen de 
linten vrij van bebouwing en 
opgaande beplanting te houden, 
zodat de linten als afzonderlijke 
structuren herkenbaar blijven. Houd 
de rechte dwarswegen bij voorkeur vrij 

van bebouwing. 
 



 

 

De gemeentelijke structuurvisie (2012-2022)  ‘sterke kust en sterk achterland ’ sluit aan op het 
provinciaal beleid. Uitgangspunt is behoud en versterking van landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden. Hierin worden de ‘karakteristieke lintdorpen, woon- en 
werkgebieden achter het lint, open agrarisch gebied tussen de linten’ als ruimtelijke kracht 
benoemd en als kracht voor ruimtelijke ontwikkeling. 
 
 

 
 
Zwaagdijk 212 in Zwaagdijk-Oost valt in de gemeentelijke welstandsnota onder bijzonder 
welstandsregime van de landelijke linten, gebied 7 (pp. 38-39). Het beleid is gericht op 
versterking van de cultuurhistorische waarden. Van initiatieven wordt gevraagd aan te sluiten 
bij de omgeving, zoals het verkavelingspatroon, de kleinschaligheid, de eenvoudige 
hoofdvorm van gebouwen en traditioneel en terughoudend materiaal- en kleurgebruik. 
 

In de welstandsnota valt de locatie onder landelijke linten (bruin, gebied 7). 



 

 

 
 
Aandachtspunten 
 
Inrichting cultuurlandschap landgoed 
• De inrichting van het nieuwe landgoed moet kwaliteit toevoegen aan en inspelen op de 

bestaande identiteit en kwaliteit van het bestaande cultuurlandschap aan de Kromme 
Leek. Dit vereist een landschapsplan van zeer hoge kwaliteit. 

• Het (openbaar) voorgebied tussen Zwaagdijk en Kromme Leek moet meegenomen in het 
inrichtingsplan voor het nieuwe landgoed. 

• De landschappelijke inrichting van het landgoed moet anticiperen op nieuwe 
landschappelijke en recreatieve verbindingen in het Kromme Leekgebied. 

 
Ruimtelijke kwaliteit bebouwing 
• De bijzondere landgoedwoning moet in samenhang met de inrichting van het landgoed 

worden ontworpen. 
• Massa, volume, oriëntatie, hoofdvorm, kapvorm, entree, gevels, materialen en details zijn 

afgestemd op landschappelijke elementen, zoals zichtlijnen, bezonning, verhouding 
openbaar/privé, erfafscheidingen, waterpartijen. 

• Beplantingsoorten, verhardingsmateriaal, parkmeubilair, verlichting, parkeervoorzieningen 
etc worden meegenomen in het inrichtingsplan. 

• Daarnaast zal de woning een streekeigen karakter moeten krijgen zodat het in de 
verzameling bebouwing past langs de landelijke linten. 
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