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83,5% van de Beemster de afgelopen 5 jaar een openheid van 95% of meer.In het midden
van de Beemster zijn enkele oppervlakken opgaande beplanting bepalend voor de afname
van openheid en aan de zuidoost kant is dit bebouwing. In het zuidoosten en in het midden
van de Beemster is de openheid het laagst.
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Op bovenstaande kaarten is het gritpatroon van de Beemster weergegeven met in
kleur de mate van overbouwing voor de jaren 2017 en 2013.

Structuur van de Beemster
Droogmakerij De Beemster is een uniek, samenhangend en goed bewaard gebleven vroeg
17e eeuws landschaps-architectonisch geheel. Het raster van de Beemster bestaat uit
zuivere vierkanten van 100 ’Rijnlandse morgen’, de toenmalige oppervlaktemaat, een
vierkant gritpatroon van wegen en waterlopen en rechthoekige percelen. Met 2 keer
5 wegen en 4 sloten is de Beemster ingedeeld in het ideale vierkant. Ook de vierkante
stolpboerderijen en symmetrische tuinen schikken zich in deze strakke verkaveling. In
aanleg kende de Beemster al bebouwing en hoog opgaande beplanting. Het centraal
gelegen dorp Middenbeemster lag op een assenkruis van wegen en langs de relatief
hooggelegen wegen met laanbeplanting stond bebouwing. Sinds 1999 behoort de
Beemster tot het werelderfgoed.

Grootste deel Beemster 95% of meer open
Het gritvormige patroon van de Beemster is karakteristiek voor de aanleg. De hoeveelheid
bebouwing en begroeiing binnen een grit bepaalt de openheid ervan. In 66 van de in
totaal 79 gritvakken (83,5%) is in beide meetjaren (2013 en 2017) een openheid van 95%
of meer geconstateerd. Buitengrit 39 (in het zuidoosten) had in 2013 het laagste
percentage openheid: 74%. Eind 2017 heeft buitengrit 39 nog steeds het laagste
percentage, maar is dit gestegen tot 81%. In beide meetjaren is in totaal bij 13 gritvakken
een openheid lager dan 95% geconstateerd. Deze liggen vooral in het zuidoosten en in
het midden van de Beemster.

Bronnen:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) - kaartanalyse.

1 mei 2013 en 31 december
2017
Meetfrequentie: 4-jaarlijks

Verantwoording:
Het grit met verkavelingsvlakken is als uitgangspunt gekozen voor het bepalen
van het percentage openheid. De mate van openheid is bepaald door middel van
een analyse van Top10NL (2013 & 2017), waarbij per gritvak de bebouwde
oppervlakte en het oppervlakte opgaand hout in kaart is gebracht.
TOP10NL is het digitale topografische basisbestand binnen de Basisregistratie
Topografie (BRT) van het Kadaster. TOP10NL is landsdekkend en kan worden
geraadpleegd op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000. TOP10NL is ontstaan
vanuit luchtfoto’s, veldopnamen en informatie uit externe bestanden en is
opgebouwd uit verschillende topografische elementen:
wegdeel;
spoorbaandeel;
waterdeel;
gebouw;
terrein;
inrichtingselement;
reliëf;
registratief gebied;
geografisch gebied;
functioneel gebied.
Het Kadaster houdt het bestand actueel door interpretatie van digitaal
beeldmateriaal en gegevens uit externe bronnen.
Deze meting betreft een nulmeting en is niet vergeleken met de situatie ten tijde
van de aanwijzing. Hierdoor geven de percentages een beeld van de mate
van openheid van de gritvakken in 2013. Het streven is om in de komende jaren
vervolgmetingen te doen zodat de ontwikkeling van deze gebieden in beeld kan
worden gebracht.
Bezoek ook de pagina Openheid werelderfgoed voor meer informatie over dit
onderwerp.

