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Groeneveldsdijk: geen bomenrijen

Terpweg: bomenrijen windgeschoren
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Erven SpecialsLijnen

Koegraspolder
W

est Friesland w
est

C
allantsoog

Bron ondergrond: Leidraad Landschap & Cultuurhistorie

1: Behoud waardevolle zichten en openheid

2: Versterk lange lijnen Zijpe polder, onderscheid tussen de profielen

3: Versterk mozaiek landschap West Friesland West

4: Maak voormalig eiland zichtbaarder

5: Respecteer kwaliteitszone Westfriese Omringdijk

6: Respecteer stolpenstructuur

7: Versterk NNN

8: Houd rekening met weidevogelgebied

9: Versterk achterkanten van dorp en stad

Analyse: lijnen Analyse: erven Analyse: specials

7 dagen per week agrarische gemeente EN 
7 dagen per week recreatieve/toeristische gemeente

Maximaal inzetten op eetbaar groen, geen 10% maar 100%

Filter van bomen

Bomenrijen

Hakhoutbos langs de Ruigeweg en Korte Ruigeweg

Bijzondere plekken

Groene erven

Erven

Lijnen

Volwassen bos: 
200 bomen per hectare
2500 ha = 25 km2

Aanplant bos: 
5000 bomen per hectare
100 ha = 1 km2

Hier blijven door uitdunning (zeg 200 bomen 
per hectare) slechts 20.000 bomen over = 
4% van 500.000 bomen.

Rekenmodel: 
1000 bomen per hectare
(5x meer dan 200 / 5x minder dan een 
aanplantbos)
500 ha = 5 km2

Groen staat steeds meer onder druk als gevolg van verstedelijking 
waardoor overheden en burgers zich zorgen maken over hun 
leefomgeving. Duurzaamheid, biodiversiteit en C02-uitstoot zijn 
actuele thema’s en veel studies bewijzen de noodzaak en waarde 
van groen. 

De gemeente Schagen erkent het belang om te investeren in een 
groene leefomgeving. Wethouder Van der Veek heeft daarom 
een politiek standpunt ingenomen en aangegeven dat gemeente 
Schagen 500.000 bomen wil planten. De gemeenteraad heeft ermee 
ingestemd om dit plan verder vorm te geven. 

Aantal van 500.000 bomen geeft de ambitie weer, geen vaststaand 
getal. Het laadvermogen landschap is leidend bij uiteindelijke aantal 
bomen.

Schagen groeit door / 500.000 bomen zal niet in één keer als één project neergezet kunnen worden. 
Maar bestaan uit een mix van projecten, gefaseerd aangelegd.

Leidende principes,
vanuit beleid gemeente Schagen en Leidraad Landschap & Cultuurhistorie provincie Noord-Holland

Wat zijn 500.000 bomen?

Opgave: versterk leefbaarheid van mens en dier
1.  Recreatie / toerisme / eetbaar groen
2.  Biodiversiteit

Schagen Groeit Door stand van zaken, januari 2020

Specials

Koegraspolder
weidse polder

Zijpe- en Hazepolder
overzichtelijk landschap
met lange lijnen

Callantsoog afstemmen op bestaande plannen en 
projecten, in overleg met Provincie Noord Holland
en andere stakeholders

Callantsoog
voormalig eiland

West Friesland West
fijnmazig en afwisselend
mozaiek-landschap

Vier landschappen


