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Bij Schagen verdeelt het kanaal Stolpen-Kolhorn de Westfriese Omringdijk in twee delen.  
De Westfriese brug maakt het voor voetgangers en fietsers mogelijk hun weg over de eeuwenoude 
dijk te vervolgen. Het ontwerp van architect Rein Hofstra herstelt de ringdijk op een hedendaagse 
manier en verbindt de landschappelijke omgeving met historisch Schagen. 

een letterlijke schakel tussen heden, verleden en toekomst

westfriese brug 
Samenwerkende partners
Vanaf 2010 hebben de provincie Noord-Holland, twaalf Westfriese gemeenten, het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Kunst en Cultuur Noord-Holland een meerjarige 
samenwerkingsovereenkomst gesloten om de Westfriese Omringdijk als cultuurtoeristische bestemming 
te promoten. De dijk vormt het podium voor verschillende culturele en toeristische initiatieven. Hiermee 
willen de samenwerkende partijen een bijdrage leveren aan het behoud en de toegankelijkheid van dit 
cultuurhistorische monument.

Sponsoren gezocht
Voor de brug is een kostenraming gemaakt van bijna 2,5 miljoen euro. Door de samenwerkende partijen is 
reeds 1,5 miljoen toegezegd. Voor het ontbrekende bedrag van één miljoen worden nog sponsoren gezocht.
De verwachting is dat niet eerder dan voorjaar/zomer 2011 bekend zal zijn of er voldoende financiële 
middelen zijn. Op dat moment kan opdracht worden verleend de Westfriese brug te bouwen.

Colofon
Dit informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Schagen en Kunst en Cultuur Noord-
Holland om u te informeren over het project de Westfriese brug. U kunt de plannen ook digitaal bekijken. Ga 
naar www.westfriesebrug.nl voor actuele informatie of neem contact op met wethouder Jan Bouwes van de 
gemeente Schagen, telefoonnummer 0224 210 507.



Landschappelijke- en cultuurhistorische betekenis
De Westfriese Omringdijk, het provinciale monument van de eeuwenlange strijd van de Westfriezen tegen het 
water en het symbool van technologisch vernuft en overlevingsdrang in Noord-Holland, is op enkele plaatsen 
doorsneden en daardoor niet volledig begaanbaar voor fietsers, wandelaars en automobilisten. Om de 
recreatieve belevenis en de toegankelijkheid van de dijk te verbeteren, is er binnen het samenwerkingsverband 
van de Westfriese Omringdijk grote aandacht voor het herstellen van verstorende ontbrekende delen in de 
dijk, zoals bij Schagen ontstaan door het kanaal Stolpen-Kolhorn.

Geen omwegen meer
Het idee om het gat in de dijk bij Schagen te dichten leeft al langer. Wethouder Bouwes heeft het 

er in 2008 in het Noordhollands Dagblad al over als hij meedoet aan de NHD-wandeltocht 
over de Omringdijk. “Jammer dat de Omringdijk in Schagen door het kanaal Stolpen – 

Kolhorn wordt doorsneden.” Hij hoopt op een fiets- en voetgangersbrug, “zodat 
de gebruikers van de dijk niet via allerlei omwegen hun weg op de 

dijk moeten vervolgen.” Zijn oproep blijft niet onopgemerkt. 
Ook statenlid Ed Wagemaker is blij met het idee.  

“Geweldig dat u dit oppakt.” zo is te lezen in het Noordhollands Dagblad. In het provinciale beeldkwaliteitsplan 
van de Westfriese Omringdijk staat dat het dichten van de dijk een grote kans is voor de recreatieve en 
cultuurhistorische waarde van de dijk.

Ontwerpprijsvraag 
Om de verbinding van de Westfriese Omringdijk te herstellen is er op initiatief van cultuurclub de Westfriese 
Deurlopers een ontwerpprijsvraag uitgeschreven. Sjaak Bos, initiatiefnemer van de prijsvraag en lid van de 
Westfriese Deurlopers: “Het recreatief gebruik van de Omringdijk is de laatste jaren enorm toegenomen. 
Vele wandelaars, hardlopers, skeeleraars, steppers en fietsers genieten op de ‘verheven’ dijkweg van het 
overweldigende landschap. Maar door het graven van een kanaal en de aanleg van een parallelweg is “Het 
Gat van Schagen” ontstaan, die de weggebruiker dwingt de dijk te verlaten en een kilometers lange omweg 
te maken. Misschien zelfs reden om een heel andere richting te kiezen. Het zal voor genoemde gebruikers, 
geweldig zijn om in de toekomst de weg langs de dijk ononderbroken te kunnen vervolgen. Als fietser droom 
ik al van de unieke beklimming die straks midden in het vlakke polderland voor een nieuwe uitdaging gaat 
zorgen. Geweldig. De Ronde van Noord-Holland, de Grôte DaikBoekel : elke sportieve of recreatieve tocht gaat 
straks deze verbinding in de route opnemen, dat weet ik zeker.“

Het winnende ontwerp 
Het monumentale ontwerp voor een fiets- en voetgangersbrug van ontwerper Rein Hofstra werd gekozen als 
beste inzending. Rein Hofstra is partner binnen het architectenbureau Hofstra-Douma uit Grou in Friesland. 
Hij houdt van oude structuren in het landschap en is verantwoordelijk voor de bouw van vier andere bruggen 
in Friesland.

Rein Hofstra “bruggenbouwer”, zegt zelf over zijn ontwerp:
“Ik heb een fiets- en voetgangersbrug ontworpen, waarbij de dijk zover mogelijk wordt doorgetrokken over 
het kanaal Stolpen-Kolhorn en over de provinciale weg N248 en de nieuw aan te leggen parallelweg. In mijn 
ontwerp wil ik deze continuïteit weer laten zien: de dijk loopt door en smalle, scherpe coupures geven ruimte 
voor twee keer een weg en één keer een kanaal. Hierdoor worden gebruikers zich bewust van de dijk en de 
passage ervan.”


