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Een gezonde 
Kop van Noord-Holland
De Kop van Noord-Holland is een gebied met veel uitdagingen. De samen-
werkende partijen – Rijk, provincie en gemeenten – hebben ook veel ambities 
benoemd. Dit ontwerpend onderzoek verkent hoe deze samenwerking kan 
verbeteren. Vijftig experts en vertegenwoordigers van de samenwerkende 
partijen hebben meegedacht. Het resultaat bestaat uit vijf bouwstenen die 
een breed positief effect hebben op het wonen, werken en leven in de Kop van 
Noord-Holland. 

Hoe is een extra impuls te geven aan regio- 
specifi eke samenwerking? Het Actieplan 
Bevolkings daling van het Rijk heeft een aantal 
regio’s, waaronder de Kop van Noord-Holland, de 
mogelijkheid geboden om hiernaar een verken-
ning uit te voeren. De inzichten zijn gebruikt bij de 
voorbereiding van de Regio Deal Maritiem Cluster 
Kop van Noord-Holland en bij de regionale 
omgevingsvisie.

5 bouwstenen uitgewerkt

1. Maak van Den Helder een hoofdstad van de Noordzee
2. Ontwikkel Greenport Noord-Holland Noord tot Moestuin van Europa
3. Zet in op de drie kusten en de Waterspin
4. De regio moet optimaal bereikbaar zijn tot in de haarvaten
5.  Betrek ‘healing environment’ als derde economische peiler

De bouwstenen hebben een positief effect op het wonen, werken en leven in 
de Kop. De (digitale) bereikbaarheid wordt verbeterd, evenals het energienet-
werk. De kusten en het Amstelmeer worden kwalitatief versterkt, waardoor de 
leefkwaliteit en veiligheid voor mens en dier verbeteren. Er ontstaan drie krach-
tige economische pijlers; in de Kop komen innovaties tot stand en ze worden 
er getest. Hierdoor wordt het een interessant werkgebied voor jongeren en 
andere kenniswerkers.
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Uitdagingen en ambities
 
In de Kop van Noord-Holland spelen diverse uitdagingen op het gebied van 
wonen, werken en leven. 
• Wonen: de Kop is een ‘anticipeerregio’: in de nabije toekomst zal het aantal 

inwoners afnemen. Dat kan leiden tot vergrijzing en een stijgende zorg-
vraag. Er zijn op dit moment niet genoeg woningen die geschikt zijn voor 
ouderen. 

• Werken: er is sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Dit komt bij-
voorbeeld doordat de instroom van jong personeel achterblijft of de voor-
opleiding van instromers niet passend is.  

• Leven: in de Kop van Noord-Holland spelen diverse bodem- en water-
opgaven, onder meer door een stijgende zeespiegel en meer langdurige 
perioden van droogte en regen. Toenemende verzilting is op een aantal 
plekken een serieuze uitdaging. 

De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland werken samen met de pro-
vincie aan een toekomstperspectief voor het gebied (www.dekopwerkt.nl). 
In de Omgevingsvisie NH2050 staat de balans centraal tussen economische 
groei en leefbaarheid. 
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Agri-business

Energietransitie

Landschappelijke kwaliteit

De Kop Internationaal

Regionale Raadsledendag

De kansen

De inventarisatie van de uitdagingen en ambities levert vier ‘vliegwielen’ op. 
Een vliegwiel is een specifi eke thematische ontwikkeling waarvan wordt ver-
wacht dat er projecten uitrollen die het hoofd kunnen bieden aan de opgaven 
voor gezond wonen, werken en leven. Tijdens expertmeetings zijn vier vlieg-
wielen besproken: ‘De Kop Internationaal’, ‘Agri-business’, ‘Energietransitie’ en 
‘Landschappelijke kwaliteit’. De experts benoemden tijdens de bijeen komsten 
voor ieder vliegwiel de kansen en de uitdagingen. Tijdens een Regionale 
Raadsledendag hebben bestuurders en raadsleden eveneens gebrainstormd 
over de toekomst van de Kop van Noord-Holland.



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

Keuzevraagstukken

De input uit de inventarisatie, de oogst van de vier expertsessies en de 
opbrengst van de regionale raadsledendag zijn samengebracht en geordend. 
Dit leidde tot vier denkrichtingen over de toekomst: ‘Wilde Noordwesten’, 
‘Kopland’, Holland-Noord’ en ‘MRA Noordwest’. 

De denkrichtingen gaan uit van twee variabelen: tijd en ruimtelijke positio-
nering. Ze zijn uitgesplitst in bouwstenen, zoals ‘wonen’ en ‘mobiliteit’, die 
inzichte lijk maken wat de keuzevraagstukken zijn.
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Mogelijke mix

Welke mix van bouwstenen de 
voorkeur heeft, bepalen regio, pro-
vincie en Rijk. Tijdens de regionale 
expertsessies hebben de experts 
hun voorkeuren uitgesproken. De 
belangrijkste speerpunten bleken 
agri-business en de energietran-
sitie. Daarbij werd gekozen voor 
een transitie met een sprong 
voorwaarts, gebruikmakend van 
de eigen krachten (‘Kopland’ in de 
matrix met de denkrichtingen). Het 
landschap is hierbij randvoorwaar-
delijk en moet als vliegwiel gelijk 
opgaan met de andere vliegwielen. 
De experts kozen voor alle bouw-
stenen die te maken hebben met 
het versterken van toerisme en 
recreatie. Het heeft altijd zin om op 
dit gebied iets te doen, zo luidde de 
boodschap.

Hoe donkerder de kleur 
van de bouwsteen, hoe 

vaker die gekozen is.



De kop van Noord-Holland 
in 2040
Wonen: alle woningen zijn in 2040 energieneutraal of energieleverend. Dit komt 
onder meer door lokale geothermiecoöperaties en een slim netwerk. De regio 
wordt geprezen voor de verscheidenheid en eigentijdse toepassing van lokale 
architectuur en bouwmethoden. Op Texel wordt circulair gebouwd. 

Werken: in 2040 is de Kop drietalig. Het gespecialiseerde technische werk in 
de agrifood- en energiesector trekt mensen aan uit binnen- en buitenland. De 
Kop loopt voorop met het toepassen van nieuwe technologie en verregaande 
robotisering. De regio is een grote proeftuin, met bezoekerscentra en onder-
wijsprogramma’s. De bereikbaarheid is uitstekend, dankzij openbaar vervoer 
‘on demand’ vanaf de MRA-stations in de regio.

Leven: de Kop is ‘het Zeeland van het noorden’ geworden. Het is de tweede 
meest bezochte regio van Nederland, waar het goed toeven is. Alle gebieds-
ontwikkelingen worden natuurinclusief aangepakt. Daardoor zijn woonwijken 
en bedrijventerreinen vindplaatsen voor vele dier- en plantensoorten. Grote 
parel is de Waddenbaai, waar de drie kusten samenkomen. Onzichtbare sen-
soren monitoren de zoet-zout-balans, daardoor zijn verzilting en bodemdaling 
beheersbaar. ‘Healing environment’ is een derde volwaardige economische 
pijler geworden.



BOUWSTEEN 1
Maak van 

Den Helder een 
hoofdstad van de 

Noordzee

BOUWSTEEN 5
Betrek ‘healing 

environment’ 
als derde 

economische peiler

BOUWSTEEN 3
Zet in op de 
drie kusten en 
de Waterspin

BOUWSTEEN 4
De regio moet optimaal 
bereikbaar zijn tot in 
de haarvaten

BOUWSTEEN 2
Ontwikkel Greenport 
Noord-Holland Noord 
tot Moestuin van 
Europa

BOUWSTEEN 3
Zet in op de 
drie kusten en 
de Waterspin

BOUWSTEEN 4
De regio moet optimaal 
bereikbaar zijn tot in 
de haarvaten

BOUWSTEEN 2
Ontwikkel Greenport 
Noord-Holland Noord 
tot Moestuin van 
Europa

KANSRIJKE 
(ECONOMISCHE) CLUSTERS 

Grootschalig energie- en 
productielandschap

Attractieve Noordzeekust



BOUWSTEEN 3
Zet in op de 
drie kusten en 
de Waterspin

BOUWSTEEN 4
De regio moet optimaal 
bereikbaar zijn tot in 
de haarvaten

BOUWSTEEN 2
Ontwikkel Greenport 
Noord-Holland Noord 
tot Moestuin van 
Europa

KANSRIJKE 
(ECONOMISCHE) CLUSTERS 

Grootschalig energie- en 
productielandschap

Attractieve Noordzeekust

Seed valley & biovalley Bereikbaarheid en leefomgeving

WaddenbaaiOffshore Maintenance & Energyport



Aan de slag: 3 tips

1. Om het droombeeld voor de Kop van Noord-Holland te bereiken, is een 
krachtige organisatie nodig van drie partijen: onderwijs, overheid en 
bedrijfsleven. De agrarische- en energiesector zijn beide vertegenwoordigd. 

2. Het is belangrijk om geregeld af te stemmen met de Metropoolregio 
Amsterdam, om te kijken naar gezamenlijke belangen en te bepalen hoe de 
regio ruimte kan bieden aan innovaties die geen plek kunnen vinden in de 
drukke stad. 

3. 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.

?!

KIJKEN KENNEN KUNNEN KIEZEN

D I V E R G E R E N  C O N V E R G E R E N

Ontwerpend onderzoek

Bij het vraagstuk naar koppelkansen van klimaatadaptatie in de gebouwde 
omgeving is gebruik gemaakt van ontwerpend onderzoek. Waarom?

Ontwerpend onderzoek is een combinatie van kennisverwerving (ontdekken) 
en het mogelijk maken van ruimtelijke oplossingen (uitvinden). Een beeldend 
verslag van resultaten is toegankelijk en biedt inzicht. 

Veel gebruikte onderdelen in ontwerpend onderzoek zijn:
Kijken = de fase van observatie en inventarisatie om inzicht te krijgen in: 
de structuur van een locatie – in relatie tot de ruimtelijke opgaven; de relatie 
met boven- en onderliggende schaalniveaus; de wensen en belangen van de 
betrokken partijen.
Kennen = analyse van de feitelijke informatie, om inzicht te krijgen in de relatie 
tussen de structuur, de opgaven en de verschillende wensen en belangen. 
Kunnen = de fase van synthese: door het schetsen van alternatieve ontwikke-
lingsrichtingen komen de kansen en mogelijkheden in beeld, plus de ruimtelijke 
gevolgen daarvan. 
Kiezen = evaluatie van de totaaloplossingen aan de hand van de doelstelling 
en advisering over de te maken keuze.


