
Kop van Noord-Holland:
Gezonde internationale 
agri-energie regio
aan drie kusten

Bouwstenen en 
verkenning integraal 
regionaal ruimtelijk 
gebiedsperspectief 
opgesteld door MUST 
in opdracht van en in 
samenwerking met 
gemeente Den Helder, 
Hollands Kroon, Schagen, 
Texel , provincie Noord-
Holland, Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en 
regionale experts.

Ontwerpend onderzoek: “Verkenning 

integraal ruimtelijke gebiedsperspectief 

anticipeerregio de Kop van Noord-

Holland”

20 februari 2019 
Kop van Noord-Holland

www.dekopwerkt.nl

INSPIR
ATIE

DOCUMENT



Bouwstenen en verkenning integraal regionaal ruimtelijk gebiedsperspectief 2



Bouwstenen en verkenning integraal regionaal ruimtelijk gebiedsperspectief 3

INHOUDSOPGAVE RAPPORT

1.  Stip aan de horizon     5

  

2.  De uitdagingen (kijken)     15

  

3.  De kansen (kennen)     29

4.  Keuzevraagstukken (kunnen)     39

5.  Mogelijke mix (kiezen)     47

 Bijlagen

 Deelnemers     55

 Voorbeelden     57

SAMEN WERKEN AAN EEN INTEGRAAL BEELD

Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is op 28 

juni 2017 een ” Verkenning nieuwe arrangementen 

en samenwerking Rijk en krimp- en anticipeerregio’s” 

gestart onder de noemer van het Actieplan Bevol-

kingsdaling van het Rijk. Bij negen regio’s is de vraag 

uitgezet om samen te verkennen hoe een nieuwe 

impuls kan worden gegeven aan de regiospecifieke 

samenwerking tussen Rijk, provincie en krimp- en an-

ticipeerregio’s. Het betreft een verkenning of en hoe 

een integrale gebiedsaanpak kan worden gestimu-

leerd en hoe meer resultaat in de regio kan worden 

bereikt door maatwerk te onderzoeken in beleids-

agenda’s, wet- en regel-geving en financieringsstro-

men. Vertrekpunt daarbij zijn bestaande regionale 

agenda’s, samenwerkingsafspraken en investerings-

agenda’s. Ook door de Kop van Noord-Holland een 

samenwerkingsverband tussen de provincie en vier 

gemeenten  (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen 

en Texel) is gereageerd met een samenwerkings-

voorstel. Voor u ligt het resultaat van het gezamenlijk 

ontwerpend onderzoek naar een integraal ruimtelijke 

gebiedsperspectief voor deze regio, waarbij vijftig 

experts zijn betrokken.
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Gezonde internationale 
agri-energie regio 
aan drie kusten
HOOFDSTUK 1 EEN STIP AAN DE HORIZON

In 2040 waait hier een frisse wind. Goed in 

de letterlijke zin voor de gezondheid van 

iedereen die hier leeft en op bezoek komt, 

maar ook figuurlijk: hier worden dingen 

uitgevonden! Uit de regio komt een con-

stante stroom patenten op het scheidsvlak 

van high tech agricultuur en baanbreken-

de energie en health toepassingen die 

allen oplossingen bieden voor mondiale 

vraagstukken. Tegelijkertijd zijn hiermee 

uitdagingen om gezond te kunnen wonen, 

werken en leven in Kop getackeld.

Dit document begint anders dan anders. 

Eerst treft u in dit hoofdstuk een droom-
beeld voor het jaar 2040. Deze stip aan de 

horizon is het resultaat van het ontwerpend 

onderzoek naar hét verhaal van de Kop. 

Samen met vijftig verschillende experts, de 

vier gemeenten, de provincie en het Rijk is 

in een aantal bijeenkomsten vormgegeven 

aan de inhoud. In de andere hoofdstukken 

treft u de achtergrond en bouwstenen van 

dit droombeeld. De toekomst is weerbar-

stig, laat u vooral positief inspireren.

ONTWERPEND ONDERZOEK

“Ontwerpers kijken met een fundamenteel andere blik 

naar vraagstukken dan beleidsmakers of wetenschap-

pers. Terwijl die laatsten zich tot het heden verhouden 

door analyse en duiding van resultaten uit het verle-

den, kunnen ontwerpers zich een meer speculatieve 

houding veroorloven. Met behulp van beeldend onder-

zoek extrapoleren ze het heden en verkennen zo toe-

komstige vergezichten.” - Future Urban Regions.  Door 

beeldend onderzoek zijn de ontwerpend onderzoeker 

en de betrokken experts in staat nieuwe verbanden te 

leggen.- Future Urban Regions -
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1.1 Wonen in 2040
STEL DAT... in 2040, tien jaar eerder dan 

de  nationale en provinciale ambities, alle 

woningen energieneutraal of -leverend zijn 

geworden in de Kop. Dit komt dankzij de 

regionaal opgedane ervaringen met o.a. 

lokale geothermiecoöperaties en een slim 

netwerk. Hierdoor is in de Kop een brede 

mix beschikbaar van hernieuwbare bron-

nen. De ondiepe geothermie aan de zuid-

kant van de regio wordt maximaal benut. 

Met veel inspanning en regionale kennis 

zijn bestaande woningen aangepast. 

Zonneceldakpannen en bijna onzichtbare 

zonnefolies maken het zelfs mogelijk om in 

beschermde stads- en dorpsgezichten van 

Kolhorn, Oosterend , Den Hoorn en Den 

Helder oppervlakten te gebruiken voor 

energieopwekking. Ondanks de beschik-

bare energiemix kunnen er nog steeds 

pieken en dalen optreden in de levering. 

Ook hiervoor hebben innovaties en erva-

ring met energieopslag door bijvoorbeeld 

waterstof een belangrijke bijdrage gele-

verd. In onbruik geraakte gasleidingen 

en velden op de Noordzee worden vanaf 

Energyport Den Helder nog steeds benut, 

maar nu voor het versnellen van de ener-

gietransitie middels nieuwe toepassingen 

voor waterstof en CO2 opslag. Verschillen-

de toepassingen om energie uit water te 

winnen, hebben zich inmiddels ook bewe-

zen als betrouwbare en constante ener-

giebronnen. De Afsluitdijk is het nationale 

icoon hiervan.

De regio wordt ook geprezen door de 

verscheidenheid en eigentijdse toepas-

sing van lokale architectuur en bouw-

methoden. In 2020 viel het besluit dat 

er alleen nog maar met specifieke lokale 

beeldkwaliteit gebouwd mocht worden. 

Geen generieke brij meer die overal in 

Nederland te vinden is. Mensen komen 

van heinde en verre om zich te vergapen 

aan alle vindingrijke woonvormen. Zo 

heeft de Stolp2.0 zijn intrede gemaakt 

waarbij mensen verschillende voorzienin-

gen delen, maar toch zelfstandig wonen.

Op Texel wordt juist circulair gebouwd 

en moet bebouwing zich als een tijdelijke 

gast gedragen. 
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1.2 Werken in 2040
STEL DAT... in 2040 de Kop drietalig is. 

Het werken in de Kop heeft een nog inter-

nationaler karakter gekregen. Het veelal 

gespecialiseerde technische werk in de 

agri-food en energiesector trekt zowel bin-

nen Nederland als daarbuiten mensen aan 

die graag hun skills verder willen ontwik-

kelen. Mensen komen van heinde en verre 

om hier hun CV te versterken. Jongeren 

uit de Kop zien al gauw dat men hier thuis 

al mijlenver voorop liep met het toepassen 

van nieuwe technologien en verregaande 

robotisering. Redenen om te vertrekken 

zijn er eigenlijk niet. De meertaligheid in de 

regio heeft er voor gezorgd dat het gemak-

kelijk is voor eventuele partners van expats 

die meekomen om zich ook thuis te kun-

nen voelen en kunnen wortelen in de regio. 

De meertaligheid bleek vrij makkelijk aan-

gezien in 2020 al ruim 95% van de mensen 

in de regio Engels en/of Duits sprak. Ook 

het toeristen en recreanten voelen zich 

hierdoor zeer welkom.

De regio functioneert eigenlijk als een 

grote proeftuin. Elke rit door de regio levert 

weer andere inspiratie op doordat overal 

ruimte wordt geboden aan experimenten 

in de agro-energie. Innovaties die elders 

worden gedaan op de vele campussen in 

de Randstad en Brainport Eindhoven vin-

den in de Kop ruimte op getest en toege-

past te worden. 

Als regel is in 2020 gesteld dat elk tijdelijk 

experiment een blijvende bijdrage moet 

leveren aan de specifieke landschappelij-

ke kwaliteit, bijvoorbeeld door het herstel 

van laanbeplanting aan de randen van het 

perceel waar het experiment plaatsvindt. 

Op deze manier ontstaat er een win-win-

situatie. De snelle veranderingen in de 

agri-food en energiesector dragen op deze 

manier voor de lange termijn bij aan de 

leefbaarheid, woonkwaliteit en het toeris-

tisch-recreatief profiel van De Kop. Na 20 

jaar plukken mensen daar inmiddels letter-

lijk de vruchten van. 

Op meerdere plekken gebeuren echt 

spannende dingen. Dit zijn de haven van 

Den Helder, Energy & Health Campus, 

Seed Valley, Agriport A7 en de Afsluitdijk. 

Hier is ook voor mensen van buiten goed 

zichtbaar wat er allemaal wordt gedaan. 

Zelfs dagjesmensen en toeristen komen 

hier op af. Middels bezoekerscentra, 

onderwijsprogramma’s voor de jeugd, 

rondleidingen en de komst van allerlei 

voorzieningen functioneren deze plek-

ken als nieuwe dorpspleinen anno 2040. 

Hier vinden ontmoetingen plaats. Ze zijn 
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eveneens zeer goed bereikbaar per OV ‘on 

demand’ vanaf de MRA-treinstations in de 

regio.

De regio heeft sinds een tijdje een nieuw 

eiland erbij, naast het volledig autarkische 

eco-eiland Texel: het Doggerseiland. In 

eerste instantie was het puur en alleen 

een werkeiland. Vanaf Den Helder Air-

port vertrokken vele vluchten naar het 

eiland om deze te bevoorraden en tech-

nisch personeel te halen en te brengen. 

In de afgelopen jaren heeft de roep om 

het eiland ook toegankelijk te maken voor 

bezoekers er toe geleid dat in aansluiting 

op de MRA-treinen er een zonnevliegtuig 

vertrekt vanaf de airport. Op het Dog-

gerseiland is het mogelijk om bijzondere 

vogels te zien, walvissen te spotten en in 

een turbine te klimmen. Binnenkort opent 

er een onderwaterhotel en het Noordzee 

Archeologisch Beleefcentrum. 

1.3 Leven in 2040
STEL DAT...  in 2040 de Kop ‘het Zeeland 

van het noorden’ is geworden. De Kop is 

na Zeeland de tweede meest bezochte 

regio van Nederland door zijn ligging aan 

drie kusten, het uitgebreide waternetwerk 

van de Waterspin en de bloemlezing van 

typische Hollandse landschappen en ste-

den. Niet alleen prettig voor de bezoekers, 

maar ook voor de mensen die er wonen 

en werken. Investeringen in het landschap 

dienen dus meerdere doelen en doelgroe-

pen. Sinds 2020 worden alle (gebieds)

ontwikkelingen natuurinclusief aangepakt. 

Dit betekent dat woonwijken en bedrij-

venterreinen geen ecologische woestijnen 

meer zijn, maar juist een vindplaats voor 

vele dier- en plantensoorten. Er zijn geen 

strakke scheidslijnen meer. De angst 

dat ontwikkelingen stil komen te liggen 

door bijzondere soorten is volledig weg. 

Kijkend naar de situatie uit het begin van 

de 21e eeuw heeft op dit moment bijna 

de gehele regio een hoge ecologische 

waarde.

Grote parel in het landschap is de Wad-

denbaai, met o.a. de Waterspin. Hier ko-
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men alle drie de kusten samen in een avon-

tuurlijk en gezonde omgeving. Van heinde 

en verre komen mensen hier om uit rusten. 

Het Amstelmeer en de waterlopen die 

ermee verbonden zijn vormen een zorgvul-

dig gemonitord systeem. Middels onzicht-

bare sensoren wordt continu de zoet-zout-

balans gemonitord. Deze watermachine 

heeft ervoor gezorgd dat de verzilting en 

bodemdaling beheersbaar zijn en tege-

lijertijd zijn de ecologische en recreatieve 

kwaliteiten van wereldniveau. De Noord-

zee- en IJsselmeerkust kennen een hele 

andere aantrekkingskracht. De constante 

wind nodigt uit om avontuurlijke sporten te 

beoefenen. Inmiddels hebben er al zo’n vijf 

verschillende WK’s plaatsgevonden aan de 

Noordzee waardoor de regio als een van 

de mondiale Extreme Sports Capitals op 

de kaart staat. De regio blijkt een boven-

gemiddeld aantal sportieve kampioenen 

groot te brengen waar iedereen uitermate 

trots op is. Zij zijn tevens de ambassadeurs 

van de agro-energiesector en sporen de 

lokale jeugd aan om zich hier te ontplooien 

in sport en een technologische opleiding. 

De verschillende ‘building with nature’ 

en zandsuppletieprojecten om de Wad-

denkust te versterken en de ecologische 

kwaliteit in het water en op het land te ver-

beteren (gebruik maken van stromingen, 

nieuwe bossen, hard substraat, bouwen 

met slib) hebben ook een paar plekken ge-

maakt waar de wilde natuur de overhand 

heeft met bijzondere omstandigheden. 

Hypersnel internet heeft mogelijk ge-

maakt om op iedere straathoek een 

mondiaal opererend bedrijf te starten. Er 

zitten geen gaten meer in de dekking van 

het netwerk. Het heeft er ook toe geleid 

dat het voorzieningenniveau een van de 

hoogste ter wereld is. De hologramjuf 

geeft een aantal dagen per week les op 
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de dorpsscholen. Voor extra bijles, muzie-

kles en gym komt ze gewoon nog langs. 

Alles is met een kleine swipe in de lucht op 

te vragen. De digitaal bereikbare voorzie-

ningen hebben het leven nog meer stress-

vrij gemaakt waardoor mensen meer tijd 

hebben om elkaar op te zoeken. Hiervoor 

gaan ze naar een van de vele historische 

dorps- en stadscentra of de spannende in-

novatiecampussen. Als historische attrac-

tie rijdt in Den Helder af en toe een grote 

historische streekbus uit 2018.

Omzien naar elkaar is nog dieper gewor-

teld. Doordat mensen meer tijd hebben, 

hebben ze ook meer tijd om voor elkaar te 

zorgen. Fysieke bereikebaarheid met goed 

openbaar vervoer is hiervoor belangrijk. 

Het openbaar vervoer is snel, frequent en 

comfortabel tussen de grote steden en 

daarbuiten ‘on demand’ met een druk op 

de knop in de reisplanner.

Eenzaamheid onder ouderen is terugge-

drongen en een van de laagste in Europa. 

De digitale bereikbaarheid en een bete-

Bouwstenen van dit droombeeld:re woon-werkbalans leidt er toe dat ook 

in kleine kernen weer een rijke mix aan 

verschillende mensen woont uit alle leef-

tijdscategorieën. Jongeren zorgen voor 

bijvoorbeeld de energievoorziening voor 

ouderen en ouderen letten op de kleintjes 

als de hologramjuf les geeft. Doordat hier 

ouderen langer leven heeft de regio aan 

aantrekkingskracht gewonnen. 

‘Healing Environment’ is een volwaardige 

derde economische pijler geworden die 

meerdere economische sectoren bindt en 

kent regioscpecifieke eigen innovaties, de 

Energy&Health campus in Petten en on-

derwijsprogramma’s. Zorg was al de sector 

met de meeste arbeidsplaatsen aan het 

begin van de 21e eeuw. Nu is dat breder 

getrokken tot gezondheid, waardoor het 

aan belang heeft gewonnen. Het aantrek-

kelijke landschap aan drie kusten is hierbij 

cruciaal. De ogen van de wereld zijn gericht 

op wat hier gebeurt. Wat hier wordt uitge-

vonden, kan meteen toegepast worden. Zo 

plukken alle mensen in de Kop de vruchten 

van de aanwezige kennis. 

BOUWSTEEN 5: Betrek healing environment 

als derde economische pijler (zie hoofdstuk 5)

BOUWSTEEN 4: De regio moet optimaal 

bereikbaar zijn tot in de haarvaten

(zie hoofdstuk 5)

BOUWSTEEN 1: Maak van Den Helder hoofd-

stad van de Noordzee (zie hoofdstuk 5)

BOUWSTEEN 3: Zet in op de drie kusten en 

de Waterspin (zie hoofdstuk 5)

BOUWSTEEN 2: Ontwikkel Greenport 

Noord-Holland Noord tot meest innovatieve 

Moestuin van Europa (zie hoofdstuk 5)
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1.4 Anno nu
Het voorgaande verhaal was een droom-

beeld, een mogelijke stip aan de horizon 

als men vol gaat voor een aantal keuzes. 

Alle inwoners van de Kop, zoals de Nieu-

wedieper, Tesselaar, Jutter, Schagenees, 

en de Wieringer werken sinds een aantal 

jaren samen om de regio vooruit te helpen. 

Samenwerken is niet nieuw. Gelegene aan 

drie kusten aan de Noordzee, Waddenzee 

en de voormalige Zuiderzee, is samenwer-

king de reden waarom het land groten-

deels is ontstaan. Samenwerken heeft er 

ook toe geleid dat de regio wereldspeler is 

op een aantal cross-overs tussen energie, 

gezondheid en agricultuur. 30.000 patiën-

ten per dag worden in Europa behandeld 

met medische isotopen uit de Kop, wordt 

er in de Kop continu onderzoek gedaan 

naar het verbeteren van gewassen om de 

groeiende wereldbevolking te voeden, 

bezoeken busladingen Aziaten de door 

geothermie verwarmde kassen en slaan 

miljoenen mensen hun data op in de Kop 

met behulp van o.a. lokale  energiemix. Dit 

is geen droombeeld, dit gebeurt nu. Hier 

waait een frisse wind! Tegelijkertijd liggen 

er een aantal grote uitdagingen op de loer: 

dubbele vergrijzing, wegtrekkende jonge-

ren, een verouderd woningbestand, verzil-

ting, bodemdaling, groeiend massatoeris-

me en heel veel openstaande (technische) 

vacatures. De samenwerking en energie 

is er, maar hoe krijgen we de kansen en 

uitdagingen samen in balans? De oplossing 

is niet eenduidig, maar de strategie wel: 

investeren in twee snelheden. Elk project 

zou kansen en uitdagingen samen moeten 

beetpakken. Per project zijn snelle resul-

taten nodig om de problemen op de korte 

termijn op te lossen en moet tegelijkertijd 

per project geïnvesteerd worden in het 

versterken van de kwaliteit van het land-

schap aan drie kusten. Zo kan de regio op 

lange termijn de leefkwaliteit versterken en 

frisse lucht bieden op tal van terreinen aan 

de groeiende Metropoolregio Amsterdam.

WAAROM DIT VERHAAL?

Het verhaal wat u zojuist las is niet nieuw. Het is een 

mogelijke toekomst van de regio op basis van lo-

pende ambities en projecten. Veel zal u herkennen 

uit het Regionaal Ambitiedocument en de ontwerp 

Omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland. 

Wat hieraan anders is, is dat in samenspraak met 

vijftig expert uit de regio, de gemeenten, provincie 

en het Rijk getracht is meer focus aan te brengen 

en onderwerpen te verbinden. Wat deze vijf keuzes 

doen is focus aanbrengen in het verhaal van de 

regio. Uiteraard zijn er nog andere onderwerpen 

belangrijk. De gepresenteerde keuzes hebben naar 

verwachting een brede en positieve impact op het 

wonen, werken en leven in de hele regio. Een kort 

en bondig verhaal helpt om het verhaal van de Kop 

naar buiten en binnen goed te communiceren. Het 

is een check of gewerkt wordt aan de juiste projec-

ten om van de Kop “een gezonde internationale 

agri-energie regio aan drie kusten” te maken.
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1.5 Leeswijzer
Voor u ligt het beknopte rapport van het 

ontwerpend onderzoek naar een integraal 

ruimtelijk gebiedsperspectief. Zojuist heeft 

u in beeld en woord kennisgemaakt met 

het wenkend perspectief voor de regio 

voor het jaar 2040. Deze tekst en woor-

den zijn in een kort en intensief traject 

opgetekend tijdens tal van expertsessies 

met in totaal 50 verschillende deelnemers 

vanuit onderwijs, overheid en bedrijfsle-

ven. Met het wenkend perspectief in het 

achterhoofd worden in hoofdstuk 2 (stap 

1 ‘kijken’) de belangrijkste uitdagingen 

waar de regio voor staat met betrekking 

tot het wonen, werken en leven in de 

regio geïnventariseerd. Ook worden de 

belangrijkste ambities die de regio en de 

provincie hebben opgesteld voor de regio 

uiteengezet om een beeld te krijgen van 

de huidige stand van zaken. In hoofdstuk 

3 (stap 2 ‘kennen’) worden vervolgens de 

kansen benoemd die logischerwijs voort-

vloeien uit de door de regio en provincie 

zelf opgestelde ambities (kennen). Deze 

zijn aangevuld met de input uit een viertal 

expertsessies. In hoofdstuk 4 (stap 3 ‘kun-

nen’) zijn een viertal scenario’s opgesteld 

om de bandbreedte aan aangedragen 

ambities, opgaven en projecten aan te 

geven. In hoofdstuk 5 (stap 4 ‘kiezen) zijn 

de scenario’s uitgesplitst in bouwstenen 

waar tijdens de regionale expertmeeting 

een eerste voorkeur in is aangeven. De ge-

kozen bouwstenen vormen de contouren 

van het verhaal dat u zojuist heeft gelezen 

op de voorgaande pagina’s. Hoofdstuk 5 is 

nadrukkelijk een voorzet voor het kiezen 

wat buiten deze rapportage om gebeurt. 

In hoofdstuk 6 worden nog een aantal 

voorbeelden getoond om te laten zien dat 

de Kop van Noord-Holland al hard werkt 

aan het gestelde gebiedsperspectief voor 

2040.

KIJKEN, KENNEN, KUNNEN EN KIEZEN 

Het regioteam van de Kop van Noord-Holland 

(gemeenten, provincie en Rijk) hebben gezamenlijk 

de aanpak voor het ontwerpend onderzoek bepaald. 

MUST heeft de stappen verder uitgewerkt en daar-

naast is gaandeweg het proces de aanpak bijgesteld 

door een snel veranderende (beleids)context om 

een zo bruikbaar mogelijk resultaat op te leveren. De 

aanpak wordt georganiseerd rond het principe ‘ kij-

ken, kennen, kunnen, kiezen’ en bestaat uit vier stap-

pen. Stap 1 ‘ kijken’ is een inventarisatie van lopende 

plannen, projecten en ambities. Dit is uitgevoerd door 

middel van desk research. Stap 2 ‘ kennen’ verkent 

mogelijke kansen en brengt deze in verband met 

stap 1. Dit is gebeurd tijdens een viertal expertses-

sies. Vervolgens is in stap 3 ‘ kunnen’ verkend wat de 

keuzes en dilemma’s zijn. Met dit inspiratiedocument 

kan stap 4 ‘ kiezen’ worden gezet: het doorwerken van 

het Regionaal Ambitiedocument 1.0 naar 2.0 wat de 

basis vormt de op te stellen Samenwerkingsagenda.
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Een gezonde 
Kop

HOOFDSTUK 2 DE UITDAGINGEN (KIJKEN)

2.1 Inleiding
De Kop van Noord-Holland is aangemerkt 

als een ‘anticipeerregio’. Dit betekent dat er 

in de nabije toekomst een bevolkingsdaling 

zal optreden. Tot 2040 een gemiddelde af-

name van 4%. Met deze kennis kan daar nu 

al op worden ingespeeld. Er spelen echter 

meer zaken die gezond wonen, werken en 

leven in de regio onder druk zetten. Ge-

zond moet in deze zin opgevat worden als 

evenwichtig en toekomstbestendig. Zaken 

die spelen zijn o.a. een verouderde en niet 

passende woningvoorraad, afbouw af-

hankelijkheid van olie en gas, een dalende 

beroepsbevolking, maar ook verzilting, bo-

demdaling, waterveiligheid en afname bio-

diversiteit. Bij elkaar opgeteld zijn al deze 

uitdagingen nogal een last op de schou-

ders van deze regio. Het beeld dat kan ont-

staan bij het oormerken van een regio als 

anticipeerregio is dat het ‘slecht gaat’. Niets 

is minder waar. Tijdens de inventarisatie 

van de belangrijkste uitdagingen is ook ge-

keken naar reeds geformuleerde ambities 

en lopende projecten. Hieruit blijkt dat 

de regio zich al goed heeft georganiseerd 

(zie: www.dekopwerkt.nl) en het barst van 

innovaties en initiatieven. 

Of het ‘goed’ of ‘slecht’ gaat met een 

regio is niet alleen afhankelijk van de 

demografische of economische ontwik-

keling. Het CBS heeft onlangs de Moni-

tor Brede Welvaart 2018 gepubliceerd. 

Hieruit is een goed beeld te schetsen 

van de huidige stand van zaken. In deze 
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monitor beschrijft het CBS hoe de wel-

vaart zich in de brede zin van het woord  in 

Nederland ontwikkelt. Het gaat daarbij om 

zowel de economische als de ecologische 

en sociaal-maatschappelijke aspecten van 

welvaart. De Rabobank heeft in samen-

werking met de Universiteit Utrecht een 

soortgelijke monitor, waarbij er regionaal 

wordt gekeken naar de brede welvaart 

(zie afbeelding 2.1). Hierbij valt op dat juist 

de woontevredenheid zeer positief wordt 

beoordeeld, zowel ten opzichte van de 

rest van de provincie als het Nederlandse 

gemiddelde. 

Qua werken kan gekeken worden naar 

arbeid (o.a. werkloosheid) en werkbalans 

(aantal werkuren). Hieruit ontstaat het 

beeld dat in de Kop relatief weinig werk-

loosheid is en dat degenen die werken 

veel werken. Of dit ook loont blijkt uit de 

indicator ‘materieel’. Het relatief hoog 

aantal werkuren betaalt zich niet uit in een 

hoger besteedbaar inkomen. In tegen-

deel, ten opzichte van de andere regio’s in 

Noord-Holland scoort de Kop laag. 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 

uitdagingen op het gebied van wonen, 

werken en leven uiteengezet in paragraaf 

2.2 t/m 2.4. In paragraaf 2.5 is een samen-

vatting opgenomen van lopende ambities 

die door de regio zijn opgesteld. Deze zijn 

vertaald in een aantal lopende bestuurlijke 

opdrachten en projecten.

2.2 Uitdagingen voor het wonen
Tot en met 2030 zal de Kop naar verwach-

ting een kleinschalige groei ervaren in de 

bevolking. Daarna zou dit over kunnen 

gaan in een lichte krimp. Deze krimp kan 

gepaard gaan met dubbele vergrijzing die 

ervoor zou kunnen zorgen dat de  regio 

een meer dan gemiddelde hoeveelheid 

ouderen zal moeten huisvesten. 
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Afbeelding 2.1: Brede Welvaartsindicator  2017 (bron: Universiteit Utrecht en 
Rabobank, oktober 2017)



Bouwstenen en verkenning integraal regionaal ruimtelijk gebiedsperspectief

CBS | Bevolkingstrends september 2016 | 08  21

2,09 in 2040. Vooral het aantal mensen dat alleen woont, zal blijven toenemen. Dit is het 
gevolg van de voortgaande individualisering en vergrijzing: meer mensen van middelbare 
leeftijd zullen voor kortere of langere tijd alleen wonen en meer ouderen zullen alleen komen 
te staan doordat hun partner komt te overlijden (Van Duin et al., 2016). 

4.1 Toename aantal huishoudens in bijna alle regio’s

Het gevolg van de afname van de gemiddelde huishoudensgrootte is dat bevolkingskrimp 
zich in veel meer regio’s voordoet dan huishoudenskrimp. In de periode 2015–2030 is in bijna 
alle veertig COROP-gebieden een groei van het aantal huishoudens voorzien. Alleen in Delfzijl 
en omgeving en Zeeuws-Vlaanderen wordt een geringe afname van het aantal huishoudens 
verwacht. In veel andere regio’s waar het inwonertal in die periode zal dalen, wordt toch een 
lichte groei van het aantal huishoudens verwacht. De bevolkingsdaling in de krimpregio’s 
komt voor een belangrijk deel voort uit de relatief vergrijsde bevolking, waardoor er 
jaarlijks meer mensen overlijden dan dat er baby’s worden geboren. Als iemand weduwe of 
weduwnaar wordt, neemt het aantal inwoners wel af, maar het aantal huishoudens niet. De 
toenemende sterfte heeft in krimpregio’s daardoor een sterker effect op het aantal inwoners 
dan op het aantal huishoudens. 

De sterkste groei van het aantal huishoudens vindt volgens de prognose plaats in Flevoland. 
Tussen 2015 en 2030 komen er in Flevoland naar verwachting ruim 35 duizend huishoudens 
bij, een groei van ruim 20 procent. De procentuele toename van het aantal huishoudens is in 
Flevoland dubbel zo groot als die van het aantal inwoners. Dat komt doordat de gemiddelde 
huishoudensgrootte in Flevoland sterk daalt en zal blijven dalen. De komende jaren gaan veel 
kinderen uit huis en een eigen (eenpersoons)huishouden stichten. Daarnaast heeft dit te 

4.1.1   Ontwikkeling van het aantal huishoudens per COROP-gebied
 (linker kaart) en per gemeente (rechter kaart), 2015–2030

COROP-gebieden Gemeenten

Bron: PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose www.pbl.nl of www.cbs.nl

Lichte groei (2,5% tot 5%)
Groei (5% tot 7,5%)
Sterkere groei (7,5% tot 10%)
Zeer sterke groei (10% of meer)

Redelijk stabiel (–2,5% tot 2,5%)

Krimp (2,5% of meer)
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als huishoudens. Daarna (na 2030) gaat 

dat waarschijnlijk over in krimp. Misschien 

nog wel belangrijker: de leeftijd en samen-

stelling van huishoudens verandert naar 

alle waarschijnlijkheid drastisch als gevolg 

van vergrijzing en verdunning. Het bieden 

van kwaliteit in woning en leefomgeving is 

hierdoor nog belangrijker dan in het verle-

den. Kern van de opgave voor gemeenten: 

van denken als ontwikkelaar (korte-termijn 

ontwikkelaar) naar denken als belegger. 

De verwachte demografische verschui-

ving kan op haar beurt zorgen voor een 

toenemende vraag in de zorg, maar ook in 

woningen die geschikt gemaakt moeten 

worden voor ouderen die steeds langer 

thuis wonen. 

Bevolkingsontwikkeling

De Kop van Noord-Holland kent naar 

verwachting de komende tien tot vijftien 

jaar een beperkte groei, zowel in inwoners 

Een lange termijn strategie gericht op een 

kwalitatief hoogwaardig en gebiedspeci-

fiek leef- en vestigingsmilieu.

Regionaal Actieprogramma Wonen 

(RAP2)

De afspraken in dit RAP zijn gebaseerd 

op de provinciale woningbouwprognose. 

De nieuwe prognose van de provincie laat 

zien dat de bevolking in de Kop op de korte 

termijn een kleine groei heeft, vooral door 

Afbeelding 2.2: Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2015-2040 (CBS, PBL, 2016)

Gemeenten

Texel

Hollands 
KroonSchagen

Den Helder
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buitenlandse migratie. De binnenlandse 

migratie blijft naar verwachting negatief. Er 

is door vergrijzing een toename van alleen-

staande ouderen (65+). Kans op eenzaam-

heid vergroot hierdoor. Er is tevens een 

daling van de natuurlijke aanwas; er sterven 

meer mensen dan er worden geboren. 

Op de korte termijn is er iets meer ruim-

te (groei) voor de woningbouwplannen. 

Externe ontwikkelingen zoals de toename 

van marinepersoneel, bouw van datacen-

tra, verbouwing van de Afsluitdijk, over-

verhitte woningmarkt in (metropoolregio) 

Amsterdam zijn hierop van invloed. Op de 

lange termijn laat de prognose een algehe-

le daling zien van de bevolking, hoewel de 

eerder genoemde externe ontwikkelingen 

hierin niet zijn meegenomen.

Dubbele vergrijzing

De dubbele vergrijzing (meer ouderen 

en meer mensen die langer leven) die de 

Kop zal ervaren zorgt voor een meer dan 

gemiddeld aantal ouderen waardoor de 

zorgvraag stijgt. Daarnaast hebben som-

mige werkgevers een flink aantal oudere 

werknemers in dienst die binnen nu en 10 

jaar met pensioen gaan.  De toenemende 

vergrijzing zorgt ervoor dat woningen moe-

ten worden aangepast. Op dit moment 

zijn er niet genoeg huizen die geschikt zijn 

voor ouderen. Alleenstaande ouderen zijn 

kwetsbaarder. In Den Helder zijn de mees-

te alleenstaande ouderen te vinden.
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6. Ontwikkeling van de potentiële 
beroepsbevolking

De komende vijftien jaar zal het totaal aantal mensen tussen de 20 jaar en de AOW-
gerechtigde leeftijd in Nederland blijven toenemen; van 10,1 miljoen in 2015 naar 
10,5 miljoen in 2030. De ontwikkeling van deze potentiële beroepsbevolking, het deel van 
de populatie dat enkel op basis van leeftijd tot het arbeidsaanbod kan worden gerekend, 
hangt zowel af van de bevolkingsontwikkeling in het algemeen als van de samenstelling 
naar leeftijd. Voor de leeftijdsbovengrens wordt gebruik gemaakt van de nu geldende 
wetgeving op het gebied van de AOW-leeftijd. Deze loopt op van 65 jaar en 3 maanden 
in 2015 tot 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt een eventuele verdere verhoging van de 
AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de resterende periodelevensverwachting 
op de leeftijd van 65 jaar. De groei van de potentiële beroepsbevolking zwakt gedurende 
de prognoseperiode af en tegen 2040 begint de potentiële beroepsbevolking te krimpen. 
Overigens zou de potentiële beroepsbevolking in het komende decennium al zijn gaan 
krimpen als de AOW-leeftijd niet zou zijn verhoogd (Van Duin en Stoeldraijer, 2014).

6.1 Potentiële beroepsbevolking krimpt tot 2030 alleen in enkele 
grensregio’s

De regionale variatie in de ontwikkeling van het aantal mensen tussen de 20 jaar en de 
AOW-gerechtigde leeftijd volgt in grote lijnen het beeld van de bevolkingsontwikkeling van 

Sterke krimp (10% of meer)
Krimp (5% tot 10%)
Lichte krimp (2,5% tot 5%)

Redelijk stabiel (–2,5% tot 2,5%)
Groei (2,5% tot 5%)
Sterke groei (5% of meer)

6.1.1 Ontwikkeling van het aantal mensen tussen 20 jaar en de  
 AOW-gerechtigde leeftijd per COROP-gebied, 2015–2030

COROP-gebieden Gemeenten

Bron: PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose www.pbl.nl of www.cbs.nl
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bestemmingsplannen en minder regeldruk8. Een uitnodigende houding is er, en de aanzet 
tot kleinschalige kavelontwikkeling ook, maar een regionale afspraak over hoe integraal om 
te gaan met zelfbouw niet, afgezien van de toetsing aan het afwegingskader uit het KwK. 

Leefbaarheid en bereikbaarheid 

Op basis van de demografische prognoses anticipeert de Kop op de komende veranderingen 
door in het regionaal ambitiedocument ‘De Kop Werkt’ opgaven te formuleren voor het 
creren van aantrekkelijke vestigingsmilieus en het behoud van de leefbaarheid van kernen. 
Er worden keuzes gemaakt in de kernen hirarchie en ingezet op kwaliteit en zelfredzaam-
heid van dorpen. Het regionaal ambitiedocument stelt verder dat de uitwerking van de in-
frastructuur ontsluiting ov-knooppunten en bereikbaarheid kustplaatsen en havens, meer 
uitgesproken kan worden als ruggengraat en identiteitsdrager van de regio en bijbehorende 
economische functies. ereikbaarheid via ov-knooppunten is opgenomen als kwaliteitscrite-
rium in het KwK. Verder is het onderwerp ov-knooppunten uit oogpunt van de ladder voor 
duurzame verstedelijking in deze regio van gering belang omdat plannen binnen bestaand 
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Afbeelding 2.3: Kwantitatieve woningbehoefte 2017-2040 (bron: RIGO, 2017)

Afbeelding 2.4: Ontwikkeling van het aantal mensen tussen 
de 20 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd 2015-2040 (CBS, 
PBL, 2016)
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2.3 Uitdagingen voor het werken
De gemeenten in de regio werken intensief 

samen op het thema arbeidsmarktbeleid, 

vanuit sociale en economische invalshoek. 

Vanuit de regionale bestuursopdracht 

‘Match 2020’ van het stimuleringspro-

gramma ‘De Kop Werkt!’ zijn binnen vier 

voor de Noordkop toonaangevende sec-

toren (de agrarische-, zorg-, toerisme- en 

energiesector) diverse projecten gestart. 

Om balans te brengen tussen vraag en 

aanbod is een goed beeld nodig van de 

huidige stand van zaken. In de monitor van 

Match 2020 (afbeelding 2.4) komt naar 

voren dat:

• In 2040 de beroepsbevolking in de Kop 

met 21% gedaald is;

• De helft van de niet werkende werk-

zoekenden geen passende vooroplei-

ding heeft;

• De niet-werkende werkzoekende lager 

opgeleid zijn dan het gevraagde oplei-

dingniveau op de arbeidsmarkt in de 

Kop, specifiek op HBO-WO niveau;

• Het leerlingaantal op het voortgezet 

onderwijs in 2020 met 11% gedaald is; 
Afbeelding 2.5: Monitor Match 2020
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• Het een gegeven is dat door de afwe-

zigheid van HBO- en WO-opleidingen 

het merendeel van deze studenten uit 

de regio vertrekt.

De gemiddelde leeftijd van het personeel 

bij agrarische bedrijven neemt toe, terwijl 

de instroom van jong personeel achter-

blijft. Door verschuiving van de AOW-leef-

tijd is de personeelskrapte tijdelijk ‘onzicht-

baar’ of afgevangen. Dit kan over enkele 

jaren hard aankomen. De ontgroening en 

vergrijzing die een krimp veroorzaken in 

de Kop zorgen voor een mismatch op de 

arbeidsmarkt (bron: Match2020). Hoe 

groot deze mismatch is, hangt ook af van 

de verdergaande automatisering. Hierdoor 

is wellicht minder personeel nodig in de 

toekomst, maar verhoudingsgewijs wel 

meer technisch geschoold personeel.

Blijvende aandacht vergt het regionale 

samenwerking en afspraking met be-

trekking tot planning en programmering 

van werklocaties. Hierbij hoort ook het 

toekomstbestendighouden van bestaan-

de bedrijventerreinen en andersoortige 

werklocaties. De regio zet hier al flink de 

schouders onder en ook in de ontwerp om-

gevingsvisie krijgt dit onderwerp aandacht. 

2.4 Uitdagingen voor het ‘leven’
Leven is opgevat als alles dat te maken 

heeft met een gezonde leefomgeving voor 

mens en dier. Uit de brede welvaartmonitor 

scoort de regio relatief goed op het aspect 

milieu. Hierin zijn indicatoren vervuiling en 

biodiversiteit meegenomen. 

In het Kwaliteitsbeeld Noord-Holland 

worden o.a. de bodem- en wateropgaven 

uiteengezet (zie afbeelding 2.6). Deze zijn 

van grote invloed op hoe in de toekomst 

Afbeelding 2.6: Bodem en wateropgaven Noord-Holland (bron: Kwaliteitsbeeld 2050 Noord-Holland, 
Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten 2018)
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wordt gewoond, gewerkt en geleefd in de 

regio. Een stijgende zeespiegel en meer 

langdurige periodes van droogte en regen 

zijn steeds meer merkbaar. Daar komt nog 

een productieve landbouwsector bij. Dit 

alles leidt tot grote opgaven in de regio 

met betrekking tot kustversterking en het 

kwantitatieve en kwalitatieve beheer van 

zoetwater. Toenemende verzilting op een 

specifiek aantal plekken is een serieuze uit-

daging. Dit komt door een combinatie van 

kweldruk, veranderende weerpatronen, 

en bepaalde wensen voor landschap- en 

waterbeheer.

Een gezonde leefomgeving heeft ook te 

maken met de ruimtelijke kwaliteit en de 

beleving daarvan. De Kop van Noord-Hol-

land heeft een aantal unieke landschappen 

met een (zeer) hoge cultuurhistorische 

waarde (zie afbeelding 2.7), zoals de Hoge 

Berg op Texel, terpen rondom Schagen, de 

17Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten

Kwaliteiten landschap

Gebieden en structuren van cultuurhistorische waarde

UNESCO Monumenten

‘zeer hoge waarde’

‘van waarde’‘hoge waarde’

Afbeelding 2.8: Soortenrijkdom in Nederland. Gecorrigeerd voor 
waarnemersinspanning(bron: NDFF, 2017)

Afbeelding 2.7: Cultuurhistorische waarde van het landschap (bron: Kwaliteitsbeeld 2050 Noord-Holland, Van Paridon x de Groot 
landschapsarchitecten 2018)
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Wieringermeerpolder en het voormalige 

eiland Wieringen. Ook grote delen van de 

aandijkingen ten westen van Schagen en 

Anna Paulowna hebben een grote cultuur-

historische waarde. Echter hebben niet alle 

landschappen van cultuurhistorsche waar-

de in de Kop een hoge soortenrijkdom (zie 

afbeelding 2.8, hoe donkerder hoe groter 

de soortenrijkdom). Zo scoren de eerder 

genoemde aandijkingenlaag qua soor-

tenrijkdom laag in vergelijking met andere 

delen van de regio, met name de kusten.

2.5 Regionale ambities
De vier gemeenten in de Kop van 

Noord-Holland werken al sinds geruime 

tijd samen om het hoofd te bieden aan 

een scala aan opgaven en een krachtig 

gebundeld geluid te kunnen laten horen. 

In 2015 is het Regionaal Ambitiedocument 

opgesteld waarin een wervend toekomst-

perspectief voor de regio is geschetst. Dit 

wordt gedaan voor een zestal kansrijke 

(economische) clusters: de frames. Het ge-

schetste toekomstperspectief per frame is 

gebaseerd op huidig beleid en activiteiten, 

trends op het gebied van economie en de-

mografie en een analyse van de kernkwa-

liteiten in de Kop. Het laat de kracht van 

economische koplopers zien, maar leunt 

tegelijkertijd op een bredere basis van 

ondersteunende functies en een wervend 

leef- en vestigingsmilieu. De zes frames 

zijn: Attractieve Noordzeekust, Offshore 

Maintenance & Energyport, Waddenbaai, 

Grootschalige Energie en Productieland-

schap, Seed Valley en Biovalley, Bereik-

baarheid en Leefomgeving. Het Regionaal 

Ambitiedocument gaat vergezeld met een 

investeringsprogramma. De gemeenten 

zijn resultaatgericht. Via de website www.

dekopwerkt.nl is een actueel overzicht te 

raadplegen welke projecten gerealiseerd 

zijn en welke momenteel lopen. Op deze 

manier wordt zeer open en transparant ge-

communiceerd welk doel of welke doelen 

ieder project dient. Op de volgende pagi-

na’s is een kort overzicht van de zes aan-

dachtsgebieden te vinden.

AMBITIEDOCUMENT ‘HOLLAND BOVEN 

AMSTERDAM 2040’

In het document ‘Holland boven Amsterdam 

2040’ zetten de regionale gemeenten (Regio 

Alkmaar, West-Friesland en Kop van Noord-Hol-

land) en de provincie Noord-Holland de koers uit 

richting 2040. De regio zet in op vier speerpunten:   

agri&food, energie, water en leisure. In 2040 moet 

de regio met haar agri- en foodsector nationaal 

en internationaal bekend staan om haar sterk 

innovatieve karakter. De gehele regio is in 2040 

energieneutraal en staat dan bekend als ‘proef-

tuin voor watermanagement’. Op het gebied 

van toerisme staat Holland boven Amsterdam 

in 2040 te boek als regio waar alles te vinden is 

waar Nederland bekend om staat. De regio wil dit 

doen langs vier programmalijnen:

• Ruimte bieden

• Verbinden

• Slim en innovatief handelen

• Uitnodigend en adaptief zijn
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STARTANALYSE REGIONALE UITDAGINGEN

Ruimtevolk heeft voorafgaand aan dit ontwerpend on-

derzoek een aantal gesprekken gevoerd met regio’s om 

de uitdaging waar ze voor staan scherp te krijgen:

“Binnen de regio Kop van Holland werken vier gemeen-

ten onder de noemer de Kop Werkt! samen met de 

provincie Noord-Holland. In deze regio werkt men aan 

een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. 

Er is behoefte aan technisch opgeleid personeel in de 

regio. Op dit moment heeft men het idee dat de regio 

het aanbod aan werkgelegenheid niet genoeg laat zien 

en dat studenten die ooit uit de regio vertrokken niet op 

hun netvlies hebben wat er aan bedrijven gevestigd is. 

Afstemming van passend onderwijs bij deze arbeids-

markt en een goede vermarkting hiervan (inclusief 

het goede wonen in deze regio) is een opgave. Het 

gaat om de profilering van het verhaal van de Kop van 

Noord-Holland als een echte werkregio (gekoppeld aan 

de regionale identiteit). Dit gebeurt onder andere binnen 

het programma ‘De Kop werkt!’. Naast de arbeidsmarkt 

is binnen dit programma ook aandacht voor de opgave 

rondom de aantrekkelijkheid van de binnensteden en 

kernen. Deze staat in deze regio onder druk. De Kop van 

Noord-Holland werkt binnen het programma aan de 

ontwikkeling van de havens en luchthaven in de regio. Dit 

gaat niet alleen om ontwikkeling van bedrijven maar ook 

om de bereikbaarheid van en mobiliteit in het gebied. 

De regio heeft behoefte aan samenwerken met het Rijk 

en provincie (multi-level governance) bij het ontwikkelen 

van bijvoorbeeld innovatieve vormen van vervoer. De 

regio werkt ook aan toerisme en innovatieve landbouw.  

Tot slot werkt men samen aan de energietransitie van de 

regio Noord-Holland Noord met als ambitie om ener-

gieleverancier van de Metropoolregio Amsterdam te 

worden. De regio zoekt naar een gedragen strategie en 

(triple helix) aanpak, een nieuwe planologie en samen-

werking met provincie en Rijk.

De drie thema’s energietransitie, havenontwikkeling en 

een toekomstbestendige arbeidsmarkt worden aan-

gereikt als opgaven om verder te verkennen voor een 

Regiodeal. - bron: Ruimtevolk, 2017 -
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ATTRACTIEVE NOORDZEEKUST

“De Kop heeft zich meer en meer geprofileerd als 

dé drie-kustenregio van Nederland, waarbij het ei-

gen karakter van iedere kust verder zijn uitgebouwd. 

Noordzeekust en achterland zijn meer met elkaar 

verweven, zodat het toeristische product afwisselen-

der en interessanter is geworden. De leefbaarheid in 

de dorpen is hierdoor verbeterd. Maatwerk zorgt voor 

een goede balans tussen het veelzijdig landschap met 

zee-strand-duinen-bos-waardevolle natuurgebieden, 

het agrarisch bollen- en productieland en het recrea-

tief-toeristisch gebruik.

OFFSHORE MAINTENANCE & ENERGYPORT

“De Kop profileert zich als kenniscentrum rondom 

(duurzame) energie. Er vindt onderzoek en ontwikkeling 

plaats naar betere duurzame technieken en energie 

wordt ontwikkeld en geproduceerd, zowel op land als 

op zee. Door ruimte te bieden aan experimenten en 

innovatie en door de samenwerking en kennisuitwisse-

ling tussen de vele (duurzame) energieprojecten is de 

Kop een echte Energyport geworden. De haven van Den 

Helder is de spil hierin”

WADDENBAAI 

“De Waddenzee en de Waddenkust van het vasteland 

van de Kop en Texel vormen samen de ‘Waddenbaai’. 

Hier zijn overkanten zichtbaar en aan elkaar verwant 

en komen oud en nieuw land bij elkaar. De Kop van 

Noord-Holland vormt zo de westelijke start/einde van 

het UNESCO- Werelderfgoed ‘de Waddenzee’. Rond 

de Waddenbaai is de economie versterkt door de recre-

atieve en toeristische potentie op duurzame wijze verder 

te benutten.”
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GROOTSCHALIG ENERGIE- EN 

PRODUCTIELANDSCHAP

“Binnen Greenport Noord-Holland Noord zijn diverse 

onderdelen verder ontwikkeld. Op geschikte locaties, 

zoals in de Wieringermeerpolder en rond Warmenhui-

zen, is prioriteit gegeven aan productie van voedsel en 

duurzame energie en is ruimte geboden aan innovaties 

en experimenten (Hightech Landbouw). De grootscha-

lige agrarische sector heeft zich verder ontwikkeld en 

via cross-overs vermengd met andere sectoren, zoals de 

energiesector.”

SEED VALLEY & BIOVALLEY

“Seed Valley en BioValley zijn onderdeel van de Green-

port en zijn verder ontwikkeld als innovatieve en kenni-

sintensieve bedrijfstakken die internationaal opereren. 

In Seed Valley is, onder voorwaarden, ruimte geboden 

aan groei. Hierbij is een duurzame balans gevonden: 

zowel het versterken van het dynamisch cluster van de 

zaadveredelaars (Seed Valley) en de biologische boeren 

(BioValley) als het koesteren van het kleinschalige West-

friese landschap.”

BEREIKBAARHEID EN LEEFOMGEVING

“De kernen hebben ieder actief ingezet op hun eigen 

lokale behoefte, identiteit, sociale kracht en kwaliteit, 

afgestemd op de omliggende kernen. Zij zijn comple-

mentair in hun ‘kleur’ en aanbod en dragen daarmee bij 

aan de leefbaarheid in de Kop als geheel. Bewoners en 

recreanten maken gebruik van, op hun eigen behoefte 

afgestemde, arrangementen van voorzieningen in de 

verschillende kernen. Waar nodig wordt de bereikbaar-

heid ondersteund.”
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NOORD-HOLLAND IN BEWEGINGLEGENDA
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De Omgevingsvisie NH2050  staat de balans centraal 

tussen economische groei en leefbaarheid. De Omge-

vingsvisie is geen eindbeeld voor 2050. Deze visie laat in 

algemene zin wel zien wat de ontwikkelprincipes zijn voor 

de hele provincie om een hoge leefomgevingskwaliteit te 

bieden. 

Algemene principes

1. Ontwikkelingen en beheer zijn passend bij de waar-

den, de karakteristiek en het draagvermogen van het 

landschap

2. Nieuwe ontwikkelingen zijn zo veel mogelijk na-

tuurinclusief

3. Nieuwe ruimtelijk-economische ontwikkelingen wor-

den zo veel mogelijk ruimtelijk geclusterd op locaties 

nabij OV-,weg-, energie- en data-knooppunten.

4. Bij nieuwe ontwikkelingen worden de effecten op de 

ondergrond meegewogen.

Kop van Noord-Holland

In de omgevingsvisie worden vijf samenhangende bewe-

gingen geschetst. Bewegingen die laten zien hoe wordt 

omgaan met opgaven die op de samenleving afkomen en 

die gefaciliteerd moeten worden. In het gebied rondom 

Den Helder komen de bewegingen Dynamisch schier-

eiland, Sterke kernen, sterke regio’s en Nieuwe energie 

bij elkaar. De mogelijke aanlanding van energie-infra-

structuur van de op zee opgewekte windenergie in de 

toegangspoort Den Helder biedt economische kansen 

en vraagt om zorgvuldige inpassing. Dit dient ook de 

doelen uit de beweging Sterke kernen, sterke regio’s, 

om werkgelegenheid te versterken en het voorzienin-

genniveau op peil te houden. De doelen uit Dynamisch 

schiereiland voegen daar de benutting van de toeristi-

sche en recreatieve potentie aan toe in combinatie met 

opgaven rond de kustverdediging en het toevoegen van 

natuurwaarden. Meer landinwaarts komen daar ook het 

ontwikkelen van de duurzame agrifoodsector en vergro-

ten van de biodiversiteit bij uit de beweging Natuurlijk en 

vitaal landelijke omgeving.

Dynamisch schiereiland – benutten van de unieke ligging 

leidend waarbij de kustverdediging voorop staat en waar 

toeristische en recreatieve kansen benut kunnen worden 

en natuurwaarden worden toegevoegd. Dit betekent dat:

• Bij nieuwe ontwikkelingen in de kustzone of in de 

wateren  wordt aangesloten bij de verscheidenheid 

en karakteristieken van de kustlandschappen en 

aanliggende grote wateren

• Ecologische verbindingen worden behouden en 

aangevuld, met oog op robuuster maken van het 

ecologisch systeem in de kustgebieden, inclusief de 

grote wateren

Sterke kernen, sterke regio’s – gaat over de ontwikkeling 

van centrumgemeenten die daarmee het voorzieningen-

niveau in de gehele regio waarin ze liggen vitaal houden 

en de kernen hun herkenbare identiteit behouden. Dit 

betekent dat:

• Woningbouw en voorzieningen worden geconcen-

treerd in kernen, passend bij de rol van de kernen in 

het regionale netwerk, en voegen zich naar de vraag 

op basis van de meest actuele cijfers:

• Functies of bestemmingen worden zoveel mogelijk 

gebundeld nabij OV-, weg-, energie-, agri- en data-

knooppunten, aangevuld met de ontwikkeling van 

vraaggestuurde vervoersconcepten

Nieuwe energie – gaat het over het benutten van de 

economische kansen van de energietransitie en circulaire 

economie. Dit betekent dat: 

• De regionale optimale energiemix voor opwekking 

van hernieuwbare energie past bij de regionale land-

schappelijke en gebiedskwaliteiten en de economi-

sche kansen

• Vraag en aanbod van hernieuwbare energie worden 

zodanig gebundeld dat sprake is van efficiënte be-

nutting van bestaande en nieuwe energie-infrastruc-

tuur en van restwarmte

• Ruimte wordt gereserveerd voor directe aanwen-

ding, opslag en doorvoer van door wind op zee 

opgewekt energie

• Op strategische locaties wordt ruimte gereserveerd 

voor opslag en verwerking van reststromen

Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving – gaat over het 

ontwikkelen van natuurwaarden in combinatie met het 

versterken van de (duurzame) agrifoodsector.

• De agrifoodsector wordt gefaciliteerd bij de duurza-

me en economische ontwikkeling

• Natuurlijke processen zijn richtinggevend voor 

inrichting en beheer van nieuwe en bestaande na-

tuurgebieden

• Om een robuust ecosysteem te realiseren worden 

verbindingen tussen natuurgebieden verbeterd en 

functies slim gepositioneerd
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Vliegwielen 
voor de regio

HOOFDSTUK 3 DE KANSEN (KENNEN)

3.1 Vier vliegwielen
Op allerlei fronten staat gezond wonen, wer-

ken en leven in de Kop voor stevige uitdagin-

gen. Deze hebben deels wel en deels niet te 

maken met een stagnerende bevolkingsgroei. 

Tegelijkertijd heeft het vorige hoofdstuk ook 

laten zien dat er een breed scala aan ambities 

is geformuleerd op regionaal en provinciaal 

niveau die deze uitdagingen op verschillende 

manieren willen aanvliegen. Daarbij komen 

ook ontwikkelingen om de hoek kijken zoals 

energietransitie (CO2 neutraal in 2050) en de 

omschakeling naar een circulaire economie 

(eveneens in 2050). Deze wirwar aan uitdagin-

gen en ambities vraagt om focus. Uit de inven-

tarisatie in het voorgaande hoofdstuk komen 

een aantal ‘vliegwielen’ naar boven drijven. 

Een vliegwiel is een specifieke thematische 

ontwikkeling waarvan wordt verwacht dat er 

projecten uit rollen die een dusdanig breed 

effect hebben op de regio dat ze het hoofd 

kunnen bieden aan de opgaven voor gezond 

wonen, werken en leven in de regio. Niet alle 

vliegwielen gaan vanzelf draaien en hebben 

soms een zetje nodig, zoals landschappelijke 

kwaliteit. Een breed panel van experts uit de 

Kop hebben een viertal ‘vliegwielen’ bespro-

ken die mogelijk kansen bieden voor het wo-

nen, werken en leven in de gehele regio. Zie 

bijlage voor de deelnemende organisaties. 

De volgende vier vliegwielen zijn besproken: 

internationalisering, agri-business, energie-

transitie en landschappelijke kwaliteit. Op de 

volgende pagina’s treft u een overzicht van 

deze expertmeetings en de inventarisatie 

vooraf.



Bouwstenen en verkenning integraal regionaal ruimtelijk gebiedsperspectief 30

Vliegwiel De Kop Internationaal

“Benutten goede uitgangspositie van de 

haven van Den Helder ten opzichte van 

de grote energie-ontwikkelingen op de 

Noordzee “ (Koers NH2050)

“Met ECN part of TNO in Petten hebben we 

de kennis in huis om een grote rol te spelen 

in de energietransitie” (Koers NH2050)

“Mondiaal presteren op innovatie in de 

energietransitie waar de wereld mee te 

maken heeft” (Holland boven Amsterdam)

“Mondiaal een grote speler zijn op ge-

bied van bloembollen, zaden, pootgoed 

en groenten - Seed Valley en Agriport 

A7” (Holland boven Amsterdam)

“Seedvalley en Biovalley opereren beiden 

als innovatieve en kennisintensieve spelers” 

(Regionaal ambitiedocument)

“Benutten van strategische ligging, logistiek/

bevoorrading windmolenparken/platforms.” 

(Regionaal ambitiedocument)

“Profilering Den Helder als Offshore en 

Energyport” (Regionaal ambitiedocument)

“Mensen trekken die afkomen 

op uniek en divers landschap.” 

(Holland boven Amsterdam)

“Doorontwikkeling van de agrisector 

Greenport Noord-Holland Noord” 

(Koers NH2050)

“Toeristen uit de hele wereld komen naar de 

regio: alles wat Hollands is, is te vinden in Hol-

land boven Amsterdam. Water is een kernfac-

tor.” (Holland boven Amsterdam)
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3.2 Expertmeeting Internationaal

Voor wie de regio niet goed kent: de Kop van 

Noord-Holland is veel internationaler dan men vaak 

denkt. Uit de inventarisatie bleek dat de regio veel in-

ternationale spelers heeft op het gebied van onderzoek 

en handel met betrekking tot agri-business en energie 

en health. Dit mondt uit in o.a. een handvol (initiatieven 

voor) campussen. Wat een terugkerend motief is, is 

de ligging van de Kop aan zee, of liever gezegd, aan de 

Noordzee. Deze unieke geografische positie moet benut 

worden i.r.t. de ontwikkeling van de vele offshore wind-

parken. De regio heeft veel internationale economische 

potentie. Maar wie gaat het werk doen?

Kansen

In de regio werken veel expats/internationale werkne-

mers. Deze zijn veelal werkzaam bij NRG en ECN part of 

TNO in Petten, bij de zaadver- edelingsbedrijven, op de 

Agriport. Zij wonen veelal in Alkmaar en in Amsterdam 

i.v.m. reuring, sociale contacten, gemeenschap en/of de 

nabijheid van internationale scholen. Andere plekken 

met (potentiele) reuring zijn bijv. Bergen, Schagen, 

Tuitjenhorn, Warmenhuizen, Texel en omgeving Wil-

lemsoord. Deze groep blijft maar 2 tot 5 jaar hangen in 

de regio voordat ze vertrekken voor een nieuwe baan. 

Vaak is het wel of niet vinden van een baan door de 

partner van deze internationale werknemer een sleutel-

factor. Er is veel concurrentie om personeel, uit de regio, 

Nederland of daarbuiten. Het is moeilijk om HBO/WO 

geschoold personeel te vinden, omdat het vaak om ‘exo-

tische’ specialisaties gaat. Dit geldt voor alle aanwezige 

sectoren in de regio. De regio werkt momenteel samen 

met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om ge-

schikte plekken en woningaanbod te creëren voor deze 

specifieke groep. Dit mede in het licht van de komst van 

het Europees Geneesmiddelen-

agentschap (EMA) en alle aanverwante bedrijven die 

hierheen komen in hun kielzog. Een internationaal 

aantrekkelijk vestigingsmilieu voor zowel de nieuwe als 

reeds bestaande bedrijven heeft een positieve im-

pact op vele uitdagingen waar de regio voor staat. Er 

is bijvoorbeeld een tekort aan starterswoningen. Deze 

woningen dienen meerdere doelgroepen, niet alleen 

expats. Andere kansen die werden genoemd:

• Vergeet niet dat de KIM een universitaire opleiding 

is, benut mogelijke spin-off

• De haven van Den Helder is voor vele sectoren een 

cruciale schakel: het grootste industrieterrein van 

Nederland wordt vanuit Den Helder bevoorraad

• USP: gezonde lucht

• ‘Zoekcirkel’ Amsterdam voor woningen is groter en 

komt langzaam richting de Kop

Aandachtspunten

Buitenlandse bedrijven willen zich wel vestigen in de 

regio. Het is geografisch gezien een A-locatie. Probleem 

is waar de partners moeten werken en de kinderen moe-

ten opgroeien van deze internationale medewerkers. De 

regio heeft wel een internationaal speelveld maar geen 

internationaal karakter. Gemeentelijke sites zijn bijvoor-

beeld alleen in het Nederlands en op de werkvloer wordt 

veelal Nederlands gesproken. Vraag aan expats wat ze 

missen. Daarnaast moet getrokken worden aan rand-

voorwaarden om de potentie van de regio op te laten 

bloeien. Infrastructuur ‘stopt’ na Alkmaar. Goede infra-

structuur is ook een kwalitatieve opgave. Beleving van 

de reis moet niet worden onderschat: snelheid, frequen-

tie en comfort. Dit kan differentieren per gebied, als het 

maar makkelijk toegankelijk is (‘on demand’). Daarnaast 

is infrastructuur ook een strategische opgave. Wil je bijv. 

concurrerend zijn ten opzichte van andere havens dat 

zal de bereikbaarheid betrouwbaar en efficiënt moeten 

zijn. 

Onderbelicht tijdens de expertsessie is de internationale 

aantrekkingskracht van de ligging aan zee op toerisme 

en recreatie. De landelijke groei van toerisme zet onver-

anderd door. Dit biedt kansen voor imago en leefbaar-

heid van de regio, maar tegelijkertijd ook uitdagingen 

om dit in goede banen te leiden en niet ‘overspoeld’ te 

raken.
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“Een verantwoorde voedselproductie, dus 

onder diervriendelijke, gezonde en ge-

controleerde omstandigheden.” 

(Koers NH2050)

“Goede vestigingsmogelijkheden voor 

de volledige keten” 

(Regionaal Ambitiedocument)

“Inzet op agro-energie innovaties” 

(Regionaal Ambitiedocument)

“In 2040 staat Holland boven Amsterdam nationaal 

en internationaal bekend om zijn innovatieve agri & 

foodsector. Tevens broedplaats voor innovaties voor 

bijvoorbeeld teelt op wate en biologische teelt.”

(Holland boven Amsterdam)

“Natuurinclusief bouwen, leven en 

werken is (...) een wederkerig beginsel.” 

(KoersNH2050)

Vliegwiel Agri-business
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3.3 Expertmeeting Agri-business

Uit de inventarisatie bleek dat er heel erg veel 

aandacht is voor kennisontwikkeling, innovatie en 

high tech toepassingen in de agri-business. Dit 

geldt zowel voor glastuinbouw als teelt in open 

grond. De vraag ontstaat wat de agri-business in 

de Kop uniek maakt t.o.v. andere agri regio’s zoals 

de Greenports, Food Valley en AgriFood Capital. 

Wellicht ligt het antwoord in de nabijheid bij de 

MRA, de Noordzee en/of de andere aanwezige 

innovatieve sectoren waar crossovers mee gezocht 

kunnen worden. Visserij, de bollenteelt en de 

ligging aan zee vinden nog niet een logische plek 

in de ambities en verhalen die worden geschetst in 

diverse beleidsdocumenten. Opgaven als zoetwa-

terbeheer, verzilting en landschappelijke kwaliteit 

worden wel genoemd, maar vaak niet voorzien van 

(mogelijke) oplossingen/invullingen.

Kansen

In de regio is de hele keten aanwezig: van zaadver-

edeling tot de verwerking voor consumenten. Een 

transitie die nog niet vaak expliciet wordt genoemd 

is de voedseltransitie. Er is een groeiende vraag 

naar beter, gezond en meer plantaardig voedsel. 

Daarbij komt het tegengaan van voedselverspilling 

steeds hoger op de agenda te staan. Mensen ge-

zond laten eten begint in de regio zelf. Een voor-

beeld is het Westfriesgasthuis in Hoorn waar men 

streekproducten serveert. 

Klimaatverandering, landschappelijke druk, 

verzilting en zoetwaterafhankelijkheid omzetten 

in innovaties. Dit worden eigenstandige nieu-

we economische sectoren die de transities in de 

agribusiness zullen helpen. Daarnaast is opgedane 

kennis te exporteren naar andere delen van de 

wereld. Agrariërs zijn nu al bewust bezig met het 

verbeteren van de bodemkwaliteit. Koppel meerja-

rige onderzoeks- en onderwijsprogramma’s aan de 

ruimtelijk-economische uitdagingen waar innova-

ties nodig zijn. 

Opgaven in de infrastructuur moeten kwalitatief 

worden benaderd vanuit de ogen van verschillen-

de gebruikersgroepen: betrouwbaar, robuust en 

toekomstbestendig. Maak eventueel het OV gratis. 

De agri-business zit in het landelijk gebied waar 

de bereikbaarheid kwalitatief minder is. Andere 

kansen die aan bod kwamen: 

• Natuurinclusieve landbouw als kans

• Teelt op water

• Energie als streekproduct

• Werken met rolmodellen (AZ Foodtour)

Aandachtspunten

Uit Match 2020 ontstaat het beeld van een enorm 

tekort aan arbeidskrachten. Hoe groot is deze 

daadwerkelijk als de toenemende automatise-

ring wordt meegenomen? Buiten kijf staat dat er 

veel meer technisch geschoold personeel nodig 

is. Stem scholing af op de regionale economie. 

Welke opleidingen zijn daadwerkelijk gekoppeld 

aan werk? De veelzijdigheid van de agri-business 

is groter dan in bijvoorbeeld Greenport Westland. 

Dit maakt het lastig om hier passend onderwijs-

aanbod voor te organiseren op regionale schaal. 

Trek studenten aan uit andere provincies om kennis 

te maken met de agri-business in de Kop en laat 

kinderen uit groep 8 al kennis maken met de sector 

(AZ Foodtour). Andere aandachtspunten die ge-

noemd zijn:

• Huisvesting van arbeidsmigranten en seizoens-

arbeiders

• Alles omtrent vrijkomende agrarische bebou-

wing (VAB’s), inclusief brede samenhang in 

de aanapk van leegstand, ook in relatie met 

bovenstaand punt

• Houd de jeugd in de regio.

• Digitale bereikbaarheid moet optimaal zijn.
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“Grootste uitdaging van allemaal:

Volledige energievraag in 2050 duur-

zaam opgewekt” (KoersN2050)

“In 2040 energieneutraal en op zoek 

naar cross-overs met bijv. agri” 

(Holland boven Amsterdam)

“De Kop als voorkeurslocatie voor 

opwekkking, kennisontwikkeling en 

offshore onderhoud en logistiek” 

(Regionaal Ambitiedocument)

Vliegwiel Energietransitie
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3.4 Expertmeeting Energietransitie

Uit de inventarisatie kwam naar voren dat er 

veel aandacht is voor dit thema. Zoveel, dat 

als het ingetekend wordt op een kaart (zie 

vorige pagina) het een zeer druk kaartbeeld 

wordt. Vooralsnog lijkt er geen focus te zijn. 

Discussies over energietransitie worden snel 

heel technisch en lijken op een strijd tussen 

welke vormen van opwekking, transport en 

opslag het beste zijn. Tijdens deze discussies 

verdwijnt eveneens het onderscheid tussen 

deze drie aspecten. In de expertsessie werd 

aangegeven dat alle zeilen bijgezet moeten 

worden om de doelstellingen te halen en dat 

waarschijnlijk alle vormen nodig zijn. En onge-

acht wat zullen alle woningen goed geïsoleerd 

moeten worden. 

Kansen

Het is essentieel dat ECN part of TNO wortel 

schiet in de regio. Dit kan door R&D zo goed 

mogelijk te faciliteren en ruimte te bieden 

voor experimenten. Denk aan de in aanbouw 

zijnde waterstofmolen in de Wieringermeer. 

De nieuwe reactor in Petten legt het funda-

ment voor de komende vijftig jaar aan ontwik-

keling rondom het complex en de aanstaande 

Energy&Health campus. Dit wordt versterkt 

door investeringen van Rijk en provincie in 

diverse labs ten behoeve van de energietransi-

tie. Ook NRG is voornemens te investeren.

Net als voor de agri-business geldt dat een 

aantrekkelijke woonomgeving essentieel is 

voor het aantrekken en behouden van perso-

neel. Een unique selling point van de regio is 

het relatief goedkoop wonen. De energiesec-

tor en de transitie worden dé facilitator voor 

arbeidsplaatsen in de haven van Den Helder. 

Een mogelijke kans is een tweede leven geven 

aan het bestaande gas- en oliepijpleidingen-

netwerk van Den Helder naar de velden onder 

de Noordzee. Een gedeelte is inmiddels niet 

meer in gebruik en kan gebruikt worden als 

batterij. In tijden van energieoverschot (als de 

wind bijv. hard waait) kan waterstof worden 

gemaakt. Als er een tekort is kan waterstof 

gebruikt worden als energie. Zorg dat de 

transitie inclusief wordt (“What’s in it for me”) 

om voldoende draagvlak te genereren. Bedrij-

ven kunnen trekker worden van de lokale en 

regionale energietransitie in een soort ‘nieuwe 

pioniersnetwerken’. Een ander inspirerende 

werkwijze is Planet Texel. Op basis van gedeel-

de visie en waarden is er draagvlak voor een 

breed spectrum aan projecten. 

Andere kansen die ter tafel kwamen:

• Woningbouwopgave herverdelen a.d.h.v. 

beschikbaarheid hernieuwbare energie 

zoals ondiepe geothermie of industrie met 

veel restwarmte

• Wervend boegbeeld nodig voor de ener-

gietransitie 

Aandachtspunten

De energietransitie landt nog niet lokaal 

omdat de urgentie nog niet gevoeld wordt. 

Daarmee is ook het draagvlak voor bepaalde 

projecten laag. De regio wil graag energiele-

verancier zijn. De stap om eerst zelf energie-

neutraal te worden is al enorm. Naast nieuwe 

opwekking ligt een groot deel van de oplos-

sing ook in de energievraag. Sowieso dienen 

alle woningen goed geïsoleerd te worden. De 

energiesector en -transitie vraagt net als de 

agri-business om veel technisch geschoold 

personeel. De regio moet concurreren met 

steden en metropolen voor het aantrekken 

van geschikt personeel. Iedereen vist uit 

dezelfde vijver en tegelijkertijd wordt ook veel 

talent gekweekt. Binnen de regio kan focus 

gelegd worden op belangrijke leerlijnen, met 

name technisch, in het voortgezet en beroeps-

onderwijs.
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“Natuurinclusief bouwen, leven en 

werken is (...) een wederkerig beginsel.” 

(KoersNH2050)

“Toeristen uit de hele wereld komen naar de 

regio: alles wat Hollands is, is te vinden in Hol-

land boven Amsterdam. Water is een kernfac-

tor.” (Holland boven Amsterdam)

“Veelzijdig landschap, waardevolle 

natuur en symbiose met economische 

functies” (Regionaal Ambitiedocu-

ment)

“Gezonde en duurzame combinatie van 

recreatie en toerisme. (...) berusten op het 

ecosysteem en de cultuurhistorie. ” 

(Regionaal Ambitiedocument)

“Aantrekkelijke kustplaatsen met eigen 

identiteit en profiel.” (Regionaal Ambi-

tiedocument)

Vliegwiel Landschappelijke kwaliteit
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3.5 Expertmeeting Landschappelijke kwali-

teit

In het Kwaliteitsbeeld Noord-Holland 2050 wordt een 

uitgebreide analyse gemaakt van het landschap en de be-

langrijkste kwaliteiten benoemd. Centrale vraag is: “Wat zijn 

de landschappelijke kwaliteiten van Noord-Holland waar de 

Provincie voor de lange termijn (op hoofdlijnen) op in moet 

zetten? De kwaliteitsvraag voor het landschap wordt beant-

woord in de context van de ontwikkelingen en opgaven die 

op de provincie afkomen. Uit het ruimtelijk onderzoek komt 

naar voren dat de huidige wijze van ontwikkelen leidt tot een 

teruglopende landschapskwaliteit. Voor een aantrekkelijk 

internationaal vestigingsklimaat (wonen en werken) zullen 

ruimtelijke ontwikkelingen voor een innovatieve agrisector, 

de energietransitie en ruimte voor experimenten de kwaliteit 

van het landschap moeten versterken. 

Kansen

Grootste kansen voor de hele regio liggen in het versterken 

van de ‘voegen’ tussen de verschillende landschapseenhe-

den. Hier is een samenspel mogelijk met andere economi-

sche ontwikkelingen zoals recreatie en toerisme. Een van 

deze voegen is het Amstelmeer (‘waterspin’) en de verschil-

lende waterlopen die hiermee verbonden zijn. Hier komt 

heel veel samen, zowel ruimtelijk als functioneel, als ware 

het een spin in het web. 

In het agro-technisch landschap zitten de grootste kansen 

voor (meer) landschappelijke kwaliteit (evt ook als woon-

omgeving) in de randen / overgangen tussen de verschil-

lende eenheden. De drie kusten vormen de ultieme randen, 

daarbinnen heb je de voegen tussen de landschappen. 

Het succes van het vliegwiel aan de Noordzeekust kan een 

springplank zijn naar de andere kusten. Aan beide typen kan 

en moet (in samenhang) gewerkt worden. Ga bewust met 

de verschillende ontwikkelingssnelheden van het landschap 

om, bijv. snel in het caisson en langzaam in de voegen. Het is 

wel zaak om snel te beginnen: het duurt even voordat je kan 

oogsten. Stel belevingswaarde meer centraal in ontwikkelin-

gen. Meer ruimtelijke kwaliteit zal leiden tot meer begrip dat 

hier ook in geïnvesteerd moet worden. Andere kansen die 

werden genoemd:

• Denk na over wat landschappelijke ‘assets’ zijn om 

lekker te wonen in de Kop

• Lokale rondjes om te fietsen, wandelen, varen, kanoën 

dienen zowel de bewoners als bezoekers

• Het merendeel van de toeristen (80%) komt voor de 

Noordzeekust, verleidt ze om de rest van de regio te 

bezoeken

• Cross-over met zorg: zorgtoerisme en het concept van 

een ‘healing environment’ 

Aandachtspunten

In discussies over landschappelijke/ruimtelijke kwaliteit 

vliegt het vakjargon over tafel. Let op dat je elkaar begrijpt, 

voordat er tegenstellingen worden gemaakt die er eigenlijk 

niet zijn. Ruimtelijke kwaliteit wordt vaak gezien als een 

‘extraatje dat geld kost’ of een ‘moetje’. Om de noodzaak 

van ruimtelijke kwaliteit te onderstrepen en dit te zien als 

een investering in de lange termijn moet juist in discussies 

niet benadrukt worden ‘wat waar hoort’. Regels moeten 

creativiteit bieden en niet beperkingen. Discussie over ruim-

telijke kwaliteit is een balans tussen emotie en ratio. Andere 

aandachtspunten die werden genoemd: 

• De binnenduinrand zit op slot met nadelige gevolgen 

voor landschap en economie

• Omgang met VAB’s is nu symptoombestrijding. “Ruim 

ook eens wat op”

• Ervaring laat zien dat investeren in grote groenstruc-

turen vaak betere resultaten boekt dan de kleine strips 

die om bedrijven heen worden gebouwd

• De kansen en ontwikellingen met betrekking tot 

toerisme en recreatie zijn nog onderbelicht geweest 

tijdens de expertsessie. Toerisme krijgt veel aandacht 

in het Regionaal Ambitiedocument en Holland boven 

Amsterdam. De kust is de toeristische troef van de 

regio! Met de uitwerking van het Toekomstperspectief 

Kust gaat de regio en provincie hier mee aan de slag 

en vanuit het Waddengebied wordt de komende jaren 

veel geld geinvesteerd om de recreatieve aantrek-

kelijkheid te versterken. Aandachtspunt hierbij is de 

impact, inpassing en bijdrage aan de landschappelijke 

kwaliteit en leefbaarheid.
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Regionale Raadsledendag
Op 31 mei 2018 vond de Regionale Raadsledendag 

plaats. Op deze dag konden de nieuwe bestuurders  en 

raadsleden van de verschillende gemeenten elkaar leren 

kennen en kennismaken met alle relevante regionale 

projecten en opgaven. TIjdens deze dag is eveneens 

input opgehaald voor  dit ontwerpend onderzoek. Enkele 

zaken die werden genoemd: 

Algemeen:

• Balans tussen economie en leefomgeving

• Samenwerking met universiteiten (als onderzoeks-

gebied)

Energietransitie

• De Kop als ‘Experimenteertuin’, in ruimte en wet- en 

regelgeving

• Met vijf turbines ben je er op Texel qua lokale 

behoefte, maar dit kan niet. Op zoek naar andere 

manieren

• Benut geografische/geologische ligging, gebruik 

ondiepe geothermie 

• Zorg dat TNO binding krijgt met de regio door R&D 

en experimenteerruimte

• Alle daken benutten voor zonne-energie en langs 

dijken, geen zonnevelden

• De Kop als springplank naar Doggersbank

• Opgave en kans: recycling windmolenbladen 

Agribussines:

• De Kop is ‘Tuin van Europa’

• Meer aandacht voor zeelandbouw en zilte teelt op 

zee en land

• Opgave is logistiek van/naar de  zeeboerderijen

• Let op, toerisme/recreatie en agri strijden om dezel-

de ruimte, bijv. gebruik polderwegen

• Mondiale vraagstukken zijn ook uitdagingen voor de 

Kop, zoals het voeden van twee miljard extra mon-

den (Seed Valley)

• Aandacht voor zoetwateropgave

• VAB’s nieuwe bestemming geven of slopen

Landschappelijke kwaliteit

• Duisternis als kracht, denk aan nachttoerisme

• Benut de ligging aan UNESCO werelderfgoed Wad-

denzee

• Nieuwe watershuttle Den Oever - Texel

• Natuurontwikkeling buitenrand Wieringermeer

• Unieke landschappen benutten als vestigingsfactor

• Maak (kleine) rondjes voor wandelen, fietsen en 

varen

• USP: onderwater archeologie. Maak een belevings-

centrum

Wonen:

• Leefstijlen lopen uiteen, groei van het aantal alleen-

staanden

• Meer aandacht voor delen van voorzieningen

• Oude concepten een eigentijdse invulling geven, 

bijv. LAT-woningen wordt Stolpboerderij 2.0

• Sommige dorpen zien er niet verwelkomend uit

• Schagen juist goed voorbeeld hoe het wel moet qua 

inrichting openbare ruimte

• Zorg voor woningdifferentiatie per gemeenschap en 

niet per gemeente

Werken:

• Witte vlekken digitale bereikbaarheid moeten niet 

kunnen bestaan anno 2018. Kinderen moeten naar 

ander dorp fietsen om werkstukken te maken en 

agrariërs kunnen gegevens niet inlezen

• Snel internet als NUTS-voorziening

Leven

• Mensen komen naar de Kop voor de gezonde lucht 

op doktersadvies, denk ook aan zorgtoerisme als 

kans

MUST 19

Regionale raadsledendag 

Algemeen:
• balans tussen economie en leefomgeving

• De Kop Werkt is eenzijdige benadrukking

• Samenwerking met universiteiten (onderzoeksgebied)

Energietransitie
• De Kop als ‘Experimenteertuin’, in ruimte en wet- en regel-

geving

• Met vijf turbines ben je er op Texel, maar dit kan niet, op 

zoek naar andere manieren

• Benut geografische/geologische ligging, aardwarmtege-

bied

• Zorg dat TNO niet weggaat: binding met regio door R&D en 

experimenteerruimte

• alle daken benutten voor zonne-energie en langs dijken

• De Kop als springplak naar Doggersbank

• opgave en kans: recycling windmolenbladen 
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Vier 
denkrichtingen

HOOFDSTUK 4 KEUZEVRAAGSTUKKEN (KUNNEN)

De rijke opbrengst van de inventarisatie, 

de oogst van de vier expertsessies en de 

regionale raadsledendag benadrukken dat 

er focus nodig is. Focus aanbrengen vergt 

keuzes maken. Hiervoor is de input uit 

hoofdstuk 2 en 3 geordend in een viertal 

denkrichtingen. Deze denkrichtingen gaan, 

anders dan en in aanvulling op de frames 

uit het Regionaal Ambitiedocument, uit 

van twee variabelen: tijd en ruimtelijke po-

sitionering. Uit de opbrengst van de voor-

gaande stappen ‘kijken’ en ‘kennen’ kwam 

naar voren dat sommige oplossingsrichtin-

gen uitgaan van een stapsgewijze transitie 

en andere juist veel progressiever en met 

een sprong voorwaarts zijn (tijd). Eveneens 

kwam naar voren dat sommige oplossings-

richtingen om de regionale uitdagingen 

aan te gaan de eigen kracht van de regio 

benutten en andere juist veel meer gebruik 

maken van de kracht van de Metropoolre-

gio Amsterdam (ruimtelijke positionering). 

Op de volgende pagina’s worden de vier 

denkrichtingen aan de hand van de twee 

variabelen tijd en ruimtelijke positionering 

geschetst in beeld en woord. Deze vier 

denkrichtingen zijn ook uitgesplitst in 

bouwstenen, zodat te zien is hoe ze zijn 

opgebouwd. Ze maken inzichtelijk wat de 

keuzevraagstukken zijn en hoe de keuze 

zich verhoudt tot tijd en ruimtelijke positi-

onering van de regio. De denkrichtingen 

zijn te radicaal om als volledige samen-

hangende keuze te worden overgeno-

men. In de realiteit zullen bouwstenen uit 

verschillende denkrichtingen qua tijd en 

ruimtelijke positionering worden geko-

zen.
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STAPJES
KOPLAND

MRA NOORDWEST

WILDE NOORDWESTEN

HOLLAND-NOORD
SPRONG

DE KOP

MRA

• denken vanuit het nu
• gefaseerde transitie
• stap voor stap
• conservatief

• denken vanuit kansen
• disruptieve transitie
• sprong voorwaarts
• progressief

• zelfstandige positionering
• op eigen kracht / zelfbewust

• positionering in groter geheel
• kracht van Amsterdam
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• denken vanuit kansen
• disruptieve transitie
• sprong voorwaarts
• progressief

• gefaseerde transitie

• op eigen kracht

• disruptieve transitie

• op eigen kracht

• gefaseerde transitie

• kracht van A’dam

• disruptieve transitie

• kracht van A’dam

BOUW-
STENEN

Wonen Energie-
transitie

Agri-
business

Landschap Recreatie & 
Toerisme

Mobiliteit Onderwijs & 
Kennis

Zorg Organisatie

Het Wilde 
Noord-
westen

• individueel
• ruimte
• in natuur/ 

landschap
• flexibel

• neutraal
• kleinschalig

• achtertuin • natuurinclusief
• alles natuur

• uniek
• avontuurlijk
• off track

• overal 5G
• mobility as a 

service (MAAS)
• lokale  

knelpunten 
oplossen

• onderzoek
• experimenteer- 

gebied 
• praktijkkennis

• healing  
environment

• kleinschalig 
mantelzorg op 
afstand

• thematische 
samenwerkings- 
verbanden

Kopland

• compleet van 
dorp tot stad

• producent
• batterij
• Noordzee / EU

• tuin van EU / 
wereld

• tussen de 
caissons

• Amstelmeer als 
bindmiddel

• spin in het web

• zelfstandige 
bestemming

• logistiek
• A23
• ruim baan voor 

haven en airport

• nieuwe univer-
siteit

• triple helix
• agro-energie
• mondiale vraag-

stukken

• onderzoek
• showcase

• krachtig  
regionaal orgaan

Holland-
Noord

• aanvullend MRA
• gezinnen
• expats

• neutraal
• grootschalig 

systeem

• tuin van  
Amsterdam

• caissons • lokale rondjes • compleet aan 
regionetwerk

• gebruik maken 
van bestaand 
onderwijs

• brede basis met 
focus op techniek

• schone lucht • regionale samen-
werking met  
afstemming MRA

MRA 
Noordwest

• verdichten rond-
om knopen

• producent MRA • tuin van NL • de buitenranden • dagexcursie 
buitengebied 
Amsterdam

• hubs
• snel OV
• hoofdassen
• nachtboot
• fietssnelwegen

• dependances
• selectie van 

specialisaties

• dependances • samenwerking 
MRA verband
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HET WILDE NOORDWESTEN

vrijheid

autarkisch

energieneutraal

lokaal ontknopen

bestemming

KIM
contramal

bewust

natuurinclusief

onderzoeksgebied

niet generiek

caissons

“In 2040 is Het Wilde Noordwesten een plek van vrijheid 

en avontuur.  Mensen zijn vrijgevochten en zijn trots 

op wat ze zelf hebben bereikt. Mensen doppen zoveel 

mogelijk hun eigen boontjes. Er is geen sprake meer van 

aparte natuur-, woon-, werkgebieden: alles is natuur, 

alles is wonen, alles is werken. Door deze verwevenheid is 

het een ideaal onderzoeksgebied voor universiteiten en 

kennisinstellingen. Openbaar vervoer bestaat niet meer, 

met een app kom je altijd overal.  Menig architectuurlief-

hebber bezoekt het Wilde Noordwesten om hun eigen-

tijdse toepassingen van eeuwenoude bouwmethodes en 

lokale materialen.“
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lokaal ontknopen

onderzoeksgebied

KOPLAND

energieproducent

agro-energieregio

nieuwe universiteit

samenwerking met 
buitenlandse havens

A23

A7

A9 A7

waterstof capital

batterij van Europa

bestemming

Amstelmeer
tussen de caissons

“In 2040 is Kopland een regio met een zeer sterk inter-

nationaal vestigingsklimaat. Kopland University belandt 

in de top 3 van menig lijstje. Pionier op het gebied van 

agro-energie is het zowel de voedselschuur als batterij 

van Nederland en Noordwest-Europa.” Kopland is de 

springplank naar de Doggersbank. Kopland is zeer goed 

bereikbaar in alle windrichtingen. De drukke Randstad 

kan worden omzeild via de A7, A23 en Lelystad Airport. 

Het Amstelmeer (en uitlopers) is de trotse showcase van 

integrale ecologische-economische ontwikkelingen.”
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HOLLAND-NOORD

rol in brede Randstad

schil

overloopgebied Amsterdam

hybride

achtertuin

Wadden

kust

een regio

Texel is anders

In 2040 is Holland-Noord de achtertuin van Amster-

dam, voor zowel voedsel als energieproductie. Hiermee 

onderscheid Holland-Noord zich van de andere schil-re-

gio’s van de Randstad. Unieke bestaande kwaliteiten zijn 

verder versterkt, zoals de Noordzeekust en de Wadden-

baai. Gezinnen vinden het prettig om zich in deze regio 

te vestigen: betaalbare rust en ruimte. De regionale infra-

structuur is compleet en betrouwbaar. Ook qua recreatie 

is het netwerk compleet. Overal zijn rondjes te maken te 

voet, per fiets, boot en kano.
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MRA NOORDWEST

nachtboot

snelle verbindingen

pendel

daily urban system A’dam

verdichten rondom knopen

Port of Amsterdam

Greenport Amsterdam

Engelstalig

Amsterdam Island

“In 2040 is de Metropolitan Region of Amsterdam de 

place to be in Europa. Hier gebeurt het. Na de Brex-

it heeft een exodus plaats gevonden van bedrijven 

en talent. De expansie van de daily urban system van 

Amsterdam heeft Den Helder bereikt om iedereen te 

kunnen huisvesten. PHS is doorgetrokken en men kan nu 

hoogfrequent reizen. De reistijd is beperkt tot een uur, 

prima voor mensen die de reistijden van de tube waren 

gewend. Texel heeft een avond-nachtboot waardoor het 

eiland 24/7 bereikbaar is. De MRA Noordwest heeft zich 

gespecialiseerd in energy and health kennisontwikkeling 

en toepassing. Rondom de hubs en campussen zijn nieu-

we (hoog)stedelijke woonmilieus te vinden.”
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Tijd om focus 
aan te brengen

HOOFDSTUK 5 MOGELIJKE MIX (KIEZEN)

Ieder van de voorgaande hoofdstukken 

bevatten bouwstenen voor de toekomst 

van de regio. Welke mix aan bouwstenen 

de voorkeur heeft is aan regio, provincie en 

Rijk om te kiezen. Om toch een voorzet te 

doen is tijdens de regionale expertsessies 

een adviserende keuze gemaakt welke 

mix aan bouwstenen interessant is voor de 

regio. Het is slechts een voorkeur. In het 

eerste hoofdstuk heeft u al kennis gemaakt 

met wat voor soort regio bepaalde bouw-

stenen leiden in het jaar 2040. Om trans-

parantie te bieden worden de gekozen 

bouwstenen in de matrix op de volgende 

pagina weergegeven. Hier is ook te zien 

waarvoor niet gekozen is tijdens de regio-

nale expertsessie. Tijdens de sessie kwam 

naar voren dat de belangrijkste speerpun-

ten agri-business en energietransitie zijn 

waarbij er wordt gekozen voor een transitie 

met een sprong voorwaarts, gebruik ma-

kend van de eigen krachten. Hierbij is het 

landschap randvoorwaardelijk en moet als 

vliegwiel gelijk opgaan met de anderen. 

Alle bouwstenen voor het versterken van 

het landschap en toerisme en recreatie 

werden gekozen. De boodschap was dat 

het altijd loont om hierin iets te doen. De 

transformatie richting een robuust en 

aantrekkelijk landschap moet voorop lo-

pen en gekoppeld worden aan de krach-

ten en middelen die de energietransitie 

en agri-business voortstuwen. Men heeft 

de indruk dat deze twee in de toekomst 

de grootste impact zullen hebben op de 

regio. De volgende vijf hoofdkeuzes voor 

de regio worden voorgesteld, waarbij een 

brede en positieve impact op het wonen, 

werken en het leven in de Kop wordt 
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Wonen Energie-
transitie

Agri-
business

Landschap Recreatie & 
Toerisme

Mobiliteit Onderwijs & 
Kennis

Zorg Organisatie

Het Wilde 
Noord-
westen

• individueel
• ruimte
• in natuur/ 

landschap
• flexibel

• neutraal
• kleinschalig

• achtertuin • natuurinclisief
• alles natuur

• uniek
• avontuurlijk
• off track

• overal 5G
• mobility as a 

service
• lokale  

knelpunten 
oplossen

• onderzoek
• experimenteren 

gebied 
• praktijkkennis

• healing  
environment

• kleinschalig 
mantelzorg op 
afstand

• thematische 
samenwerkings 
verbanden

Kopland

• compleet van 
dorp tot stad

• producent
• batterij
• Noordzee / EU

• tuin van EU / 
wereld

• tussen de 
caissons

• Amstelmeer als 
bindmiddel

• spin in het web

• zelfstandige 
bestemming

• logistiek
• A23
• ruim baan voor 

haven en airport

• nieuwe univer-
siteit

• triple helix
• agro-energie
• mondiale vraag-

stukken

• onderzoek
• showcase

• krachtig  
regionaal orgaan

Holland-
Noord

• aanvullend MRA
• gezinnen
• expats

• neutraal
• grootschalig 

systeem

• tuin van  
Amsterdam

• caissons • lokale rondjes • compleet aan 
regionetwerk

• gebruik maken 
van bestaand 
onderwijs

• brede basis met 
focus op techniek

• schone lucht • regionale samen-
werking met  
afstemming MRA

MRA 
Noordwest

• verdichten rond-
om knopen

• producent MRA • tuin van NL • de buitenranden • dagexcursie 
buitengebied 
Amsterdam

• hubs
• snel OV
• hoofdassen
• nachtboot
• fietssnelwegen

• dependances
• selectie van 

specialisaties

• dependances • samenwerking 
MRA verband

Voorkeur van 

bouwstenen:

Hoe donkerder 

de kleur, hoe 

meer experts 

deze bouwsteen 

hebben gekozen.
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verwacht. Hierbij wordt ook direct over de 

grens van de regio gekeken richting Hoorn, 

Alkmaar en Amsterdam. De volgende vijf 

bouwstenen sprongen er uit:

Bouwsteen 1: Maak van Den Helder 
hoofdstad van de Noordzee
Den Helder is de uitgelezen plek om de 

ontwikkelingen met betrekking tot ener-

gie, zeelandbouw en cultuurhistorie van/

op de Noordzee een adres te geven. 

Voorkeur is uitgesproken om koploper 

te zijn in de energietransitie, niet alleen 

op regionaal niveau, maar ook nationaal 

en zelfs op internationaal niveau. Den 

Helder als EnergyPort geeft een adres-

sering aan deze ambitieuze bouwsteen. 

Dit heeft betrekking op zowel de zee- als 

luchthaven. Een excellente land, lucht, en 

zeezijdige bereikbaarheid zijn essentieel, 

zoals een directe (logistieke) verbinding 

met de A7. Er zal ook ruimte gereserveerd 

moeten worden voor de het versterken 

van het deels aanwezige energie-netwerk. 

Om de ambitie waar te maken wil de re-

gio gebruik maken van reeds aanwezige 

bedrijvigheid, onderzoekslocaties/cam-

pussen en initiatieven met betrekking tot 

energie, offshore maintenance en logistiek, 

zoals de Energy & Health Campus in Pet-

ten, het TerraTechnica platform, IDEA en 

InVesta Alkmaar en ECW. In de toekomst 

kan het leidingennetwerk dat uitwaaiert 

vanaf Den Helder gebruikt worden voor 

waterstof en CO2. Kansen liggen er ook 

om de elektriciteitskabels vanaf het (ring) 

netwerk op de Noordzee aan te landen in 

Den Helder en om de zee- en luchthaven 

verder uit te bouwen als springplank naar 

de vele gigantische windparken en evt. het 

Doggerseiland. Den Helder als hoofdstad 

van de Noordzee heeft zoals gezegd niet 

alleen betrekking op energie. De groeien-

de zeelandbouw en bijbehorende logistiek 

vinden logischerwijs een plek in de haven 

van Den Helder. Ook kan Den Helder de 

uitgewezen plek zijn om de cultuurhistori-

sche aspecten van de Noordzee een adres 

te geven. Groeiende belangstelling voor 

archeologie op zee in combinatie met de 

Stelling van Den Helder behoort tot de 

mogelijkheden.

Bouwsteen 2: Ontwikkel Greenport 
Noord-Holland Noord tot Moestuin 
van Europa
Voorkeur is uitgesproken om Greenport 

Noord-Holland Noord internationaal een 

grote speler te laten zijn als ‘Moestuin van 

Europa’. Mondiale vraagstukken met be-

trekking tot voedselvoorzieining worden 

hier getackeld. In de Kop van Noord-

Holland is de complete keten aanwezig: 

van zaadveredeling tot voedselverwer-

king. In de toekomst zal hiervoor blijvend 

ruimte voor nodig zijn. Ontwikkelingen 

om de voedseltransitie naar meer gezond 

en plantaardig voedsel te ondersteu-

nen vindt logischerwijs plaats in de Kop. 

Hierbij wil de regio gebruik maken van de 

reeds aanwezige bedrijvigheid, onder-

zoekslocaties/campussen en initiatieven 

met, zoals initiatieven die vallen onder 

Evergreen, High Tech Farming, AgriTech 

Campus Hoorn, ECW, Agriport A7, Seed 

Valley, BioValley en het toekomstbesten-

dig maken van het bollenconcentratiege-

bied. 
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Bouwsteen 3: Zet in op de drie kusten en 
de Waterspin
Voorkeur is uitgesproken om de verschil-

lende landschapseenheden (‘caissons’) en 

buitenranden (de drie kusten) als identi-

teitsdrager van de regio te laten functio-

neren en juist hier de beleefbaarheid van 

het landschap te vergroten. In het kort 

komt het er op neer dat de unique selling 

point van de regio (de drie kusten) ver-

der versterkt moeten worden en gezocht 

moet worden naar de complementariteit. 

Het grootste deel van de bezoekers komt 

voor de Noordzeekust. Hoe kunnen ze 

verleid worden om de andere gebieden te 

bezoeken of daar te verblijven. Investeren 

in ecologische en beleefbare kwaliteiten 

zullen ook een positief effect hebben op 

leefkwaliteit van bewoners in de Kop en 

economische kansen bieden qua toerisme 

en recreatie. Investeren in kwaliteit gaat 

gepaard met noodzakelijke investeringen 

in de waterveiligheid. Door principes van 

‘building with nature’ toe te passen kun-

nen zowel kwaliteit als veiligheid worden 

versterkt. Denk aan het voorbeeld van de 

‘zandmotor’ bij Den Haag of het versterken 

van de Hondsbossche Zeewering bij Pet-

ten (nu Hondsbossche Duinen). Passende 

‘Building with nature’ ingrepen kunnen ook 

worden toegepast voor de Waddenkust en 

de IJsselmeerkust.

Investeren in alle ‘caissons’ geeft nog 

weinig focus, omdat bijna elke vierkante 

meter ruimte bij een caisson is in te delen. 

Het Amstelmeer en de waterlopen die 

daarmee in verbinding staan (‘waterspin’)

vormen juist een bindmiddel tussen alle 

verschillende landschappen in de Kop. In-

vesteren in het versterken van ecologische 

en beleefbare kwaliteiten van dit water-

systeem zullen een positief effect hebben 

voor bewoners  en bezoekers doordat de 

recreatieve kwaliteiten eveneens zullen 

toenemen. Tegelijkertijd kunnen verbe-

teringen in deze zgn. ‘waterspin’ ook een 

bijdrage leveren aan de opgaven in het 

watersysteem zoals piekberging bij hevige 

regenval, vismigratie, verzilting en bodem-

daling en is tegelijkertijd essentieel voor 

een goed functionerende agri-sector.

Bouwsteen 4: De regio moet optimaal 
bereikbaar zijn tot in de haarvaten
De voorkeur is uitgesproken om de 

corridors van en naar Amsterdam (spoor 

en weg) veel beter te benutten, te ver-

sterken en nieuwe technologieën toe 

te passen om de bereikbaarheid buiten 

deze corridors te verbeteren. Verdichting 

rondom bestaande stations hoort hier 

ook bij. Bereikbaarheid is zowel fysiek als 

digitaal. Hierbij moet een radicale sprong 

voorwaarts worden gemaakt door over-

al 5G internet te introduceren. De regio 

moet tot in de haarvaten optimaal be-

reikbaar zijn. Digitaal bereikbaar tot in de 

haarvaten en fysiek bereikbaareid zoda-

nig dat het bijdraagt aan economische 

kansen en gebiedskwaliteiten. Nieuwe 

MAAS (Mobility as a Service) toepassin-

gen en autonoom rijdend kleinschalig 

openbaar vervoer is afhankelijk van snel 

internet. Geen grote lege bussen meer 

buiten de corridors maar high tech ver-

voer on demand. Snel internet maakt het 

ook mogelijk om VAB’s te voorzien van 

nieuwe (economische) functies en de 
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toenemende high tech agri te faciliteren. 

Naast de digitale bereikbaarheid is fysieke 

bereikbaarheid belangrijk. Het logistieke 

netwerk is nog niet betrouwbaar genoeg. 

Een nieuwe logistieke verbinding tussen 

Den Helder en de A7 ontlast de meer 

forenzen/recreatieve kustweg N9 richting 

Alkmaar en de N99 op het voormalige 

eiland Wieringen.

Bouwsteen 5: Betrek ‘healing environ-
ment’ als derde economische pijler
Voorkeur gaat uit van de regio als een to-

tale ‘healing environment’: zorg, toerisme, 

recreatie en uitmuntende landschappelijke 

kwaliteit en beleving staan hierbij centraal, 

waarbij technologie wordt gebruikt om 

bijvoorbeeld in kleine kernen het gewenste 

voorzieningsniveau mogelijk te maken. Dit 

alls in een omgeving met snel en betrouw-

baar internet is hierbij cruciaal. De meeste 

mensen zijn momenteel werkzaam in de 

zorg (20%), meer dan in de agri of energie-

sector. De zorg en zorgeconomie nemen 

alleen maar in belang toe, zeker bij de 

dubbele vergrijzing die optreedt in de Kop. 

Voor de komende periode is het raadzaam 

om te onderzoeken hoe de zorgeconomie 

i.r.t. tot landschap en toerisme/recreatie 

naast agri en energie een volwaardige 

derde economische pijler kan zijn voor de 

regio. Zorg is overigens niet alleen maar het 

bieden van diensten, ook hier vinden in-

novaties plaats. De Energy & Health Cam-

pus in Petten laat zien dat er cross-overs 

in de breedste zin mogelijk zijn. Voedsel, 

gezondheid en zorg liggen ook niet mij-

lenver uit elkaar en op Texel zijn al vormen 

van zorgtoerisme te ontdekken. Trek zorg 

breder tot ‘gezondheid’ of ‘health’ i.r.t. het 

landschap.

Breed postief  effect voor wonen, wer-
ken en leven:
De vijf keuzes hebben een breed positief 

effect op het wonen, werken en leven in 

de Kop. De (digitale) bereikbaarheid wordt 

verbeterd waardoor mensen meer kansen 

hebben. De kusten en het Amstelmeer 

worden kwalitatief versterkt en vergroten 

hiermee de leefkwaliteit en veiligheid voor 

mens en dier. Het energienetwerk wordt 

versterkt waar de bestaande woning-

voorraad ook van kan profiteren. Drie 

economische pijlers worden versterkt, 

waardoor de Kop  interessant wordt om 

voor jongeren en andere kenniswerkers  

werkzaam te zijn. Hier komen innovaties 

tot stand en worden ze getest. 

Organisatie:

Voorkeur gaat uit naar het opzetten van 

een krachtige triple helix (onderwijs, 

overheid en bedrijfsleven) organisatie 

waarin agri en energie beiden zijn verte-

genwoordigd. Hierbij zal geregeld af-

stemming plaats moeten vinden met de 

Metropoolregio Amsterdam om te kijken 

naar gezamenlijke belangen en hoe de 

regio ruimte kan bieden aan innova-

ties die geen plek kunnen vinden in de 

drukke stad. Om de bestuurlijke druk te 

verlagen is het raadzaam om te kijken of 

de werkwijze en samenwerkingsvorm uit 

de Kop niet uitgerold kan worden voor 

geheel Noord-Holland Noord.

Naar wat voor regio de gekozen bouwste-
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nen kunnen leiden heeft u kunnen lezen in 

het droombeeld uit het eerste hoofdstuk.
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Bijlagen
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Deelnemers

BIJLAGE VOORBEELDEN

Tijdens de vier thematische expertmeet-

ings en de regionale expertmeeting heb-

ben veel mensen meegepraat en gedacht. 

Veel deelnemers hebben aan meerdere 

sessies meegedaan. In totaal hebben 50 

verschillende experts meegedaan van de 

volgende organisaties: 

• Agriport A7

• Bejo Zaden

• ECW

• Gemeente Den Helder 

• Gemeente Hollands Kroon 

• Gemeente Schagen

• Gemeente Texel

• Greenport NHN

• Hoogheemraadschap HHNK

• Landschap Noord-Holland

• Ministerie BZK

• Ondernemersfederatie Schagen

• Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 

Noord

• PALLAS

• Port of Den Helder

• Provincie Noord-Holland

• Shell
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BIJLAGE VOORBEELDEN

In de regio zijn bedrijfsleven, overheid en 

onderwijsinstellingen al volop bezig om de 

verschillende uitdagingen aan te gaan. In 

deze bijlage worden een aantal voorbeel-

den (alfabetisch) genoemd die inspirerend 

werken. 

Afsluitdijk 2.0 (energiedijk)
Na de bouw van de Afsluitdijk in 1932 staat 

de mijlpaal in de Nederlandse deltatech-

nologie weer in de schijnwerpers. Dit keer 

om te faciliteren in de samenwerking van 

onderzoeken en projecten naar duurzame 

energieopwekking. Er wordt niet gestre-

den tegen het water, maar er wordt op 

een toekomstgerichte en innovatie manier 

mee samengewerkt. 20 miljoen euro is 

vrijgemaakt voor de energiedijk. Het pro-

ject bestaat uit al bekende vormen van 

energieopwekking zoals windmolens en 

zonnepanelen, maar ook experimentele 

vormen zoals blue energy en getijdenener-

gie. Blue energy is de techniek waarmee 

energie wordt gewonnen uit het verschil in 

zoutconcentratie van zout en zoet water. 

Naast Blue Energy draait er al zeven jaar 

een getijdestroomturbine van Tocardo 

die recent is uitgebreid naar een nieuwe 

opstelling met drie turbines.

Agriport A7
In de Wieringermeer ligt de Agriport A7, 

een gebied dat een dubbele bestemming 

kent als modern glastuinbouwgebied en 

bedrijventerrein. Interessant hieraan is de 

innovatieve wijze waarop tuinbouwers en 

2040 is nu
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bedrijven samenwerken aan een duurzame 

water- en energietoevoer. De bijzondere 

kansen en samenwerkingen die het ge-

bied kent zijn reden genoeg geweest voor 

Microsoft om een gigantisch datacenter 

te bouwen. Één van de grootste buiten-

landse investeringen in Nederland ooit, 

die voor een grote aanzuigende werking 

voor de regio zorgt. Naast de veelbeloven-

de ontwikkelingen als internetknooppunt 

van Europa. Komen mensen van over de 

hele wereld om zich te vergapen aan het 

glaslandschap.

Agritech Campus (Hoorn)
In de AgriTech campus wordt de relatie 

tussen het bedrijfsleven en het onderwijs 

versterkt. De aanpak zorgt ervoor dat er 

innovatieve ondernemers en werknemers 

voor de bedrijven in de regio zijn en blijven. 

De AgriTech Campus is een project van 

Greenport NHN dat mede mogelijk ge-

maakt wordt met de steun van gemeente 

Hoorn en provincie Noord-Holland.

De Campus heeft drie kerntaken. Name-

lijk het koppelen van de vraag naar op-

leidingen aan het onderwijsaanbod, de 

imagoverbetering van de sector, en een in-

novatietoonbank waar projecten ontstaan 

tussen ondernemers en studenten.

AZ Food Tour
De afgelopen vijf jaar hebben Rabobank 

en AZ, de RaboAZ-voetbaltour georgani-

seerd. De partijen hebben met Greenport-

NHN besloten om aan dit evenement een 

thema toe te voegen dat voeding centraal 

stelt. In dit lesprogramma van twee weken 

wordt met AZ-spelers, trainers en voe-

dingsdeskundigen gewerkt aan vlogop-

drachten. Doelstellingen van de tour zijn 

bewustwording van een gezonde levens-

stijl, en kennismaking met voedsel uit eigen 

regio. 

BioValley
In totaal wordt in de provincie Noord-Hol-

land nu op ruim 6.000 hectare biologisch 

geproduceerd. Biologische telers en part-

ners uit de productieketen hebben zich 

verenigd onder de naam BioValley met als 

doel het verbeteren van agrarische struc-

turen, samenwerken in de afzet en het 

gericht vertellen van het ‘biologische 

verhaal’ aan burgers en buitenlui. Het 

werkgebied van BioValley concentreert 

zich in de Kop van Noord-Holland en is 

een samenwerkingsverband van Green-

port Noord-Holland

Blue Energy
Nu de afsluitdijk aan vernieuwing toe is 

worden er kansen benut die leiden naar 

een duurzame energiedijk. Er wordt niet 

alleen gestreden tegen het water, maar er 

wordt op een toekomstgerichte en inno-

vatie manier mee samengewerkt. 

Blue Energy is de techniek waarmee 

energie wordt gewonnen uit het verschil 

in zoutconcentratie van zout en zoet 

water. Het principe van Blue Energy is al 

jaren bekend, maar tot echte uitwerking 

is het tot voor kort nooit gekomen. 

De techniek is goed voor 100 procent 

groene energie. De technologie is bo-

vendien een prachtig exportproduct. 

Wereldwijd ligt er voor Blue Energy een 

potentie van 2.6TW. Dat is 20% van de 
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huidige totale wereldwijde energiebehoef-

te.

ECW
In de Agriport kan men een bijzondere 

combinatie van bedrijven en hun samen-

werking vinden. Tot voor kort bestond hier 

namelijk nog geen energie-infrastructuur 

om grootschalig te ondernemen. Omdat er 

bij de publieke netwerkbeheerder weinig 

belangstelling noch snelheid in het rea-

liseren en exploiteren van deze energie 

infrastructuur lag, werd in 2006 door een 

groep ondernemers ECW opgericht. ECW 

is vandaag de dag particulier netbeheerder 

en verkoopt aansluitcapaciteit met bijbe-

horende diensten aan haar klanten. Sinds 

2011 is ECW actief met produceren van 

WKK, sinds 2014 geothermie en levering 

van zuivere CO2, en is vanaf 2018 actief 

energie aan het leveren buiten de Agriport.

Energy Health Campus & Pallas NRG, 
ECN powered by TNO
In Petten ligt een terrein van 70 ha, in een 

bijzonder duinlandschap en omringd door 

beschermd natuurgebied. Hier vinden 

sinds de zestiger jaren onderzoek- en be-

drijfsactiviteiten plaats op het gebied van 

energie en nucleaire geneeskunde. Er lig-

gen concrete kansen voor de omvorming 

van deze onderzoeklocatie naar een open 

innovatiecampus, waarbij de aanwezige 

sterke kennisbasis zich steeds meer gaat 

openstellen voor de buitenwereld.

Focus op maatschappelijke kernthema’s 

Energie & Gezondheid

Op basis van deze kansen hebben de 

initiatiefnemers, Stichting ECN/NRG, 

Gemeente Schagen, Provincie Noord-Hol-

land, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 

Noord en Stichting voorbereiding PALLAS 

Reactor het plan opgevat om de huidige 

site te ontwikkelen tot een open innova-

tiecampus. Een levendige campus met 

een grote aantrekkingskracht op toptalent 

op het gebied van duurzame energiesys-

temen en medische isotopen, en op het 

bredere publiek.

Nieuwe samenwerkingsstructuren bie-

den perspectief

De transitie naar een Energy & Health 

campus gaat gepaard met diverse orga-

nisatorische veranderingen. Voorbeelden 

hiervan zijn de samenvoeging van ECN 

en TNO (waarbij ECN onderdeel wordt 

van TNO), de ontvlechting van ECN en 

NRG en de nieuwe samenwerkingsstruc-

turen die rond de PALLAS-reactor gaan 

ontstaan. Deze veranderingen bieden tal 

van nieuwe mogelijkheden voor onder-

zoeksinstellingen en/of bedrijven om hier 

deel van uit te maken.

Greenport Noord-Holland Noord 
(GreenportNHN)
Een greenport is een cluster waarin plan-

ten, bomen, bollen, bloemen en groenten 

worden geproduceerd en verhandeld. 

GreenPort Noord-Holland Noord heeft 

een productiewaarde van ongeveer 3 tot 

3,5 miljard euro, en faciliteert ongeveer 

vijftien- tot twintigduizend banen. Verder 

is de Greenport NHN één van de meest 

veelzijdige agriregio’s van Nederland. 
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Naast (glas-)tuinbouw is de regio namelijk 

ook een belangrijke speler op het gebied 

van zaadveredeling, akkerbouw, groente-

teelt, fruit en melk- veehouderij. Greenport 

NHH heeft als doelstelling het stimule-

ren en initiëren van innovatie in de regio 

Noord-Holland Noord. Doormiddel van 

het bedrijfsleven, overheden, onderwijs en 

kennisinstellingen te verbinden en geza-

menlijk in te zetten op samenwerking en 

innovatie.

IDEA Alkmaar
In Alkmaar is sinds enkele jaren Incubator 

Duurzame Energie Alkmaar actief. IDEA 

brengt onderwijs, onderzoek, onderne-

mers en overheid met elkaar in verbinding. 

De organisatie gelooft in de kracht van in-

novatie en wilt ondernemers in Noord-Hol-

land Noord, de ideale omgeving bieden 

om vernieuwende ideeën uit te werken 

tot succesvolle producten en bedrijven. 

Samenvattend is het doel; het ondersteu-

nen en begeleiden van ondernemers in de 

duurzame economie van idee naar groei.

Maritime Campus Netherlands
De campus is een samenwerkingsverband 

tussen onderzoeksinstellingen, onderwijs-

instellingen, ondernemers en overheden. 

Doelstelling is het duurzaam vergroten en 

versterken van de economische infrastruc-

tuur in Noord-Holland Noord door het op-

zetten, ontwikkelen, uitbouwen en (waar)

borgen van een internationaal gezagheb-

bend maritiem en milieu-technologische 

cluster.

P2G (power to gas)
Het succes van windmolens is een onder-

werp waar de meningen hedendaags nog 

over verschillen. Naast de NIMBY-reacties 

is een probleem dat centrales ontregeld 

worden en niet meer rendabel zijn bij te 

veel wind. Power to gas is dé oplossing 

voor tijdelijke overschotten van wind- en 

zonnestroom. Het is een technologie waar 

met de energie van elektriciteit, water 

gesplitst wordt in waterstof en zuurstof. 

De waterstof kan in de grond gestopt 

worden zodat er op windstille momenten 

geprofiteerd van kan worden. Verder is het 

transporteren van gas veel goedkoper en 

zijn er geen hoogspanningskabels voor 

nodig. De huidige aardgaspijpleidingen 

kunnen gebruikt worden en de Kop kan 

een leidende rol spelen in deze groene 

gasroute. Naast de waterstof kan er in het 

verlengde van het productieproces ook 

‘syngas’ worden geproduceerd. Een be-

langrijke grondstof voor de Nederlandse 

chemische industrie. Onder andere ECN 

in Petten is bezig met het onderzoeken 

naar de mogelijkheden in P2G voor de 

Kop.

Planet Texel
De Gemeenteraad van Texel is op 17 

december 2014 unaniem akkoord ge-

gaan met het advies van het College van 

Burgemeester en Wethouders om de 

resultaten van het Project Atelier Planet 

Texel 2014 van het IABR integraal over te 

nemen. Gemeente Texel ziet het eiland 

geconfronteerd worden met een aantal 

cruciale keuzes op uiteenlopende ter-

reinen en beleidsvelden. Groei van de 

vooral op toerisme gebaseerde econo-
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mie, het streven naar energieneutraliteit en 

zelfvoorziening, het behoud van de bijzon-

dere natuur en leef kwaliteit van de bewo-

ners. Hoe kunnen water, afval, verkeers- en 

toeristenstromen geoptimaliseerd worden, 

liefst in samenhang met elkaar?

ROC Kop van Noord-Holland
Het ROC Kop van Noord-Holland heeft 

een subsidie van maar liefst 1,4 miljoen 

euro in ontvangst genomen voor de ver-

nieuwing van technisch beroepsonderwijs 

en een betere aansluiting hiervan op de 

regionale arbeidsmarkt. Het ROC Kop van 

Noord-Holland is hiertoe een samenwer-

kingsverband aangegaan met 27 regionale 

bedrijven, drie opleidingsbedrijven, pro-

vinciale en regionale overheden en de vier 

scholen voor voortgezet onderwijs in de 

Kop. De belangrijkste doelstelling is het 

vergroten van de belangstelling voor tech-

niekopleidingen, de tweede is het beter 

afstemmen tussen middelbaar beroepson-

derwijs en het bedrijfsleven. Het project-

plan kent vier lijnen; kiezen voor techniek, 

leren in techniek, werken in techniek en 

innoveren in techniek.

Seed Valley
Tussen Enkhuizen en Warmenhuizen staan 

tientallen bedrijven die zich specialiseren in 

het veredelen van zaden. Bij het veredelen 

worden twee plantensoorten met elkaar 

gekruist. De nakomeling is een nieuwe 

soort met de beste eigenschappen van zijn 

ouders. De tomaat of paprika die vandaag 

de dag te koop is, komt genetisch niet 

meer overeen met die van jaren geleden. 

In Nederland worden er jaarlijks ongeveer 

750 nationale en 1200 communautaire 

(geldig binnen EU) kwekersrechten aange-

vraagd. Nederland is hiermee al jarenlang 

wereldwijd koploper. Naast het gebied 

in Noord-Holland, staat Seed Valley ook 

voor de stichting die in 2008 is opgericht. 

Gezamenlijk (en met de Universiteit van 

Wageningen) organiseren zij onderzoeken 

naar zaadveredelingstechnologieën.

Tech@Connect
Tech@Connect stimuleert jongeren te 

kiezen voor technisch onderwijs, versterkt 

en verbreedt het technisch onderwijs, 

stimuleert mogelijkheden voor bij-, her- 

en omscholing, versterkt innovatiekracht 

en stimuleert werkgelegenheid.

De Kop van Noord-Holland kent een 

krachtig en zich sterk ontwikkelend 

maritiem en technisch georiënteerd be-

drijfsleven. Een regio met potentie, maar 

ook een regio met uitdagingen. Voor de 

verdere (economische) ontwikkeling en 

het ontwikkelen van innovaties door het 

bedrijfsleven en kennisinstellingen, is be-

hoefte aan goed opgeleide en technisch 

geschoolde mensen. Om mismatch op 

de arbeidsmarkt in de Noordkop tegen te 

gaan, is Tech@Connect ontwikkeld. Het 

initiatief van de provincie Noord-Holland 

biedt overheden, onderwijsinstellingen, 

het bedrijfsleven en andere organisaties 

een passend podium om beter en effec-

tiever samen te werken.

TerraTechnica 
TerraTechnica richt zich op onderwijs, 

onderzoek en innovatie in duurzame 
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energie technologie. Het is een krachten-

bundeling van vraaggestuurd onderwijs, 

toegepast onderzoek en ondernemer-

schap, met een overheid die stimuleert en 

zorgt voor verbinding. Met onderzoeks- en

onderwijsinstellingen die kennis delen en 

bedrijven die participeren in het onderwijs 

en onderzoek. Bedrijven en kennisinstel-

lingen uit Noord-Holland Noord staan 

wereldwijd bekend om de innovatieve 

oplossingen in deze sector. De regio le-

vert daarmee een grote bijdrage aan de 

mondiale uitdagingen en de regio heeft de 

ambitie om deze kracht verder uit te bou-

wen en daarmee het vestigingsklimaat in 

Noord-Holland Noord te versterken.

Specifiek in de regio Alkmaar zijn er ook 

een aantal bijzondere ontwikkelingen zoals 

InVesta (expertise centrum voor Groen 

Gas), IDEA (incubator voor duurzame 

energie), DSA (kennis- en innovatiecen-

trum voor Data Science en Big Data), ISGB 

(Industrial Smart Grid Boekelermeer) en

de clustering van bedrijven in de De Tele-

foonCentrale.

Krachtig zijn ook de duurzame innovaties 

van de agribusiness in Noord-Holland 

Noord waaronder het energie neutraal 

maken van de glastuinbouw. Maar ook bij-

zonder is de ontwikkeling van de campus in 

Petten met de Energy & Health innovaties.

Het doel is het (hoger) onderwijs en de 

arbeidsmarkt beter op elkaar te laten 

aansluiten en daarbij de sterke punten en 

ontwikkelingen in de regio te benutten. In 

TerraTechnica wordt met de focus op duur-

zame energie technologie, gebouwd aan 

een unieke samenwerking tussen het

onderwijs, kennisinstellingen, onderne-

mers en overheid. Inholland krijgt een Cen-

tre of Expertise voor ‘applied renewable 

energy technology’ en bedrijven krijgen 

door de intensieve samenwerking toegang 

tot toegepast onderzoek.

TESO
Texels Eigen Stoomboot Onderneming – is 

in 1907 opgericht. De Texelaars waren niet 

tevreden met de bootdienst van de Alk-

maarse rederij Bosman door een beperkt 

aantal afvaarten en de tarieven. Op eigen 

initiatief met een startkapitaal van de 

Texelaars zelf bestaande uit aandelen van 

vijf en 25 gulden, werd rederij Bosman 

uiteindelijk verkocht aan de Texelse on-

derneming. Na WOII kende het toerisme 

op Texel een sterke ontwikkeling, bijbe-

horende accommodaties en autobezit 

nam toe. Al snel werden de TESO-sche-

pen steeds groter en moderner. Sinds 

2016 is de Texelstroom het vlaggenschip 

van TESO. De boot is zuiniger dan haar 

voorgangers en kan meer voertuigen 

vervoeren.

UNESCO natuurlijke werelderfgoed 
Waddenzee
De Waddenzee is ’s werelds grootste 

aaneengesloten systeem van zand- en 

moddervlakten die droogvallen tijdens 

eb. UNESCO hanteert verschillende cri-

teria om te beoordelen of een gebied of 

landschap in aanmerking komt voor het 

predicaat ‘werelderfgoed’. De Wadden-

zee scoort op drie van deze criteria op 

uniek. De Waddenzee kent veel verschil-

lende soorten leefomgevingen. Ze huis-



Bouwstenen en verkenning integraal regionaal ruimtelijk gebiedsperspectief 63

vest ruim 10.000 soorten land- en wa-

terdieren, en er maken 10 tot 12 miljoen 

vogels uit alle windstreken een pitstop in 

het gebied. Het gebied laat op indruk-

wekkende wijze zien hoe natuur, planten 

en dieren zich continu aanpassen aan de 

wisselende landschappen, in een gebied 

waar zoetwater en zoutwater elkaar ont-

moeten. Ten slotte is de Waddenzee van 

wereldbelang omdat ze veel vertelt over 

de geschiedenis van de aarde.

Vismigratie
Trekvissen hebben zoet én zout water 

nodig voor hun levenscyclus. Dat is door 

dijken en dammen in Nederland niet 

of nauwelijks meer mogelijk. Er liggen 

miljoenen vissen te wachten in de Wad-

denzee voor de spuisluizen, ze kunnen 

het zoete water namelijk ruiken en willen 

naar binnen. De vismigratierivier is een 

opening in de afsluitdijk waar trekvissen 

doorheen kunnen zwemmen om vanuit 

de Waddenzee het Ijsselmeer te berei-

ken en andersom. Rijkswaterstaat neemt 

ondersteunende maatregelen om de 

vismigratie te bevorderen zoals visvrien-

delijke sluisbeheer en een vispassage bij 

Den Oever.
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