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Voor u ligt het plan voor OVERMOOI, een 
bijzondere reis door de provincie Noord-Holland 
in de nazomer van 2016. De reis staat in het teken 
van kijken naar en praten over de schoonheid van 
Noord-Holland. Aanleiding hiervoor is de viering 
van honderd jaar bevordering van ruimtelijke 
kwaliteit in Noord-Holland.

Tijdens de reis staan we stil bij de indrukwekkende 
inspanningen van de Noord-Hollanders om de 
provincie mooi en waardevol te maken, en kijken we 
ook naar de toekomst. Welke waarden blijven we 
koesteren, hoe krijgen onze ambities gestalte en wie 
neemt welke verantwoordelijkheid? Hoe geven we 
invulling aan noodzakelijke veranderingen? Zijn we 
de komende tijd in staat de kwaliteit van onze 
leefomgeving zodanig te benutten dat Noord-
Holland mooi blijft en mooier wordt? Deze vragen 
willen we op een feestelijke en inspirerende manier 
stellen met OVERMOOI.

De reis is niet bedoeld om concrete opgaven en 
vraagstukken op te lossen maar om te ontdekken 
hoe we Noord-Holland met elkaar ‘waarnemen en 
waarderen’. OVERMOOI is gericht op 
geïnteresseerde burgers, bestuurders en de brede 
vakgemeenschap. Het is een zoektocht naar het 
Noord-Holland waarin mensen met plezier wonen, 
werken en recreëren. Het gaat over mooi in de brede 
zin van het woord: een leefomgeving die waardevol, 
aantrekkelijk, functioneel en duurzaam is. Hoe mooi 
gestalte krijgt, is overal anders. Mooi is geen 
vastomlijnd eindbeeld maar groeit als mensen 
samenwerken aan de veranderingen die 
onophoudelijk plaatsvinden in de ruimte van 
Noord-Holland. Met respect voor de imposante 
cultuurhistorische bagage en met het oog op een 
mooie en vitale samenleving aan de horizon.

OVERMOOI wordt gerealiseerd door de stichting 
MOOI Noord-Holland in samenwerking met 
gemeenten, de provincie en andere organisaties in 
Noord-Holland. MOOI Noord-Holland is de 
onafhankelijke en niet-commerciële adviesorganisatie 
op gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en 
cultuurhistorie in Noord- Holland. Deskundig adviseur, 
creatief meedenker, procesbegeleider en grossier in 
ruimtelijke kennis. MOOI Noord-Holland werkt vanuit 
het publieke belang: omgevingskwaliteit is de kwaliteit 
van de leefruimte die we als samenleving delen. Onze 
adviseurs slaan een brug tussen mogelijk 
tegengestelde belangen en tussen regels, beleid en 
gewenste veranderingen. Van een kleine verbouwing 
tot een grote stedelijke of landschappelijke ingreep, 
onze inbreng is deskundig, creatief en constructief. Als 
adviseurs omgevingskwaliteit sluiten we aan op de 
Omgevingswet, die rond 2018 in werking zal treden. 
In 2016 viert de stichting haar eeuwfeest. De rijke 
erfenis van honderd jaar bevordering van ruimtelijke 
kwaliteit in Noord-Holland willen we inzetten voor 
OVERMOOI.

OVERMOOI heeft twee belangrijke pijlers: de 
collectie MOOI in Noord-Holland als open 
communicatiemiddel en de enorme kaart van MOOI 
Noord-Holland als hart van het evenement. 
OVERMOOI vindt plaats vanaf 9 september 2016 en 
duurt ruim twee weken.

Jef Mühren 
directeur MOOI Noord-Holland

Voorwoord

“De rijke erfenis van honderd jaar 
bevordering van ruimtelijke kwaliteit 
in Noord-Holland willen we inzetten 
voor OVERMOOI”
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Het idee achter OVERMOOI
Het idee achter OVERMOOI is om op een speelse en 
creatieve manier met de bewoners van Noord-
Holland in gesprek te gaan over wat zij mooi vinden 
in de provincie. Waarnemen en waarderen zijn de 
belangrijkste begrippen van OVERMOOI. 

Mooi is voor iedereen anders
Wat vinden mensen bijzonder, waardevol en 
waardevast in het landschap? Wat ging aan het 
huidige landschap vooraf en wat zie je daar nog 
van? Is er relatie tussen het landschap en de wijze 
van bouwen? Hoe hebben het landschap en de stad 
zich ontwikkeld, wat gebeurt er nu waardoor het 
gebied verandert, wat staat ons te wachten? Hoe 
kunnen we bijvoorbeeld nieuwe wegen of nieuwe 
energievoorzieningen mooi inpassen in het 
landschap? Wat zijn de consequenties van 

dijkverzwaring? Hoe gaan we om met verouderde 
woonwijken? Wat willen we behouden, wat mag 
veranderen en hoe moet dat eruit zien? Wat zijn 
goede en inspirerende voorbeelden en waarom zijn 
ze dat? Mooi is niet voor iedereen hetzelfde; het 
woord roept verschil van mening op. Dat is niet erg: 
discussie brengt vooruitgang. Tijdens OVERMOOI 
willen we het met vele bewoners, bezoekers en 
deskundigen hebben over mooi!

Samenwerking
MOOI Noord-Holland organiseert OVERMOOI 
samen met SLeM (Stichting Landschapstheater en 
Meer). Daarnaast is samenwerking aangegaan met 
diverse partners, waaronder de provincie Noord-
Holland, verschillende gemeenten, RTV-NH en de 
Karavaan. 

1 Waarnemen en 
waarderen

Sloot – Noordeinde                                                      
(ingezonden door Jasperina – Noordwijk)
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2 Collectie MOOI  
in Noord-Holland

Mooiste plekken van Noord-Holland 
Op de website www.collectiemooi.nl is sinds mei 
2016 de collectie MOOI in Noord-Holland in 
opbouw. Het is een online collectie die is 
samengesteld uit ingezonden beelden van de 
mooiste plekken van Noord-Holland. Als voorbeeld 
en om van te smullen. Door iedereen en voor 
iedereen  -  de collectie is galerie, uitjeskaart, 
schatkamer en voorbeeldenboek tegelijk. De 
collectie is ook nuttig voor de overheid: gemeenten 
en provincie kunnen aan de collectie voorbeelden 
ontlenen bij het opstellen van hun beleid voor de 
kwaliteit van de leefomgeving.

Van bankje tot landschap
Het verschil tussen de inzendingen zal groot zijn: 
van bankje, brug, voordeur, huis, kantoor, stal, tot 

plein, erf en landschap. Alle inzendingen worden op 
de website geplaatst. Het is geen competitie  -  de 
collectie bestaat uit louter topstukken. Met de 
toelichting en trefwoorden die bij de inzendingen 
worden geplaatst maakt de curator van OVERMOOI 
deelcollecties: de mooiste stolpboerderijen, meest 
gewaardeerde plekken van Alkmaar, de mooiste 
voorbeelden van de Amsterdamse School, 
enzovoorts. Elke inzending draagt daar aan bij; de 
collectie MOOI in Noord-Holland is een museum 
met vele routekaarten en steeds meer zalen.

Publiciteit
De opbouw van de collectie wordt onder meer 
ondersteund door aandacht in kranten en 
uitzendingen op RTV-NH (voor de eerste, zie 
www.collectiemooi.nl). 

Erebegraafplaats Bloemendaal – Overveen 
(ingezonden door Anke – Amsterdam)

Huisje – Texel                                                                   
(ingezonden door Rob – Amsterdam)

Bijna thuis – Rozenburg 
(ingezonden door Dennis – Heerhugowaard)

Korenmolen De Oude Knegt – Akersloot 
(ingezonden door Léon – Akersloot)

Dijkopgang – Den Helder 
(ingezonden door Thijs – Alkmaar)

Twiskepolder – Oostzaan 
(ingezonden door Greetje – Oostzaan)

Strand Zuiderhaven – Den Oever 
(ingezonden door Bas – Hippolytushoef)

Schaep en Burgh tuin – ’s Graveland 
(ingezonden door Dorine – Haarlem)

Binnenluiendijk 3 – Hoorn 
(ingezonden door Vereniging  

Hendrick de Keyser – Amsterdam)
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Epicentrum van de publieksdag
De kaart van MOOI Noord-Holland is een prachtig 
vormgegeven reuzenkaart van de provincie. In zeven 
gastgemeenten wordt de kaart neergelegd op een 
bijzondere plek en dient dan als het epicentrum van 
de publieksdag waarin een inhoudelijk en cultureel-
educatief programma plaatsvindt. Zoveel mogelijk 
geïnteresseerde burgers uit Noord-Holland, plus 
bestuurders en deskundigen van de gemeenten, 
provincie, waterschappen, belangenorganisaties, 
scholen enz. worden bij de (reis van de) kaart 
betrokken. 

Een half voetbalveldgroot
De kaart van MOOI Noord-Holland wordt als een 
reizende ruimtelijke installatie ontwikkeld en 
gerealiseerd door SLeM onder leiding van 

landschapsarchitect Bruno Doedens. De kaart wordt 
uitgevoerd als luchtfoto op een schaal van 1:2000, 
waardoor 1 meter op de kaart in werkelijkheid 2 
kilometer vertegenwoordigt, oftewel; 1 centimeter op 
de kaart is in het echt 20 meter. De kaart wordt circa 
30 bij 60 meter, ongeveer de afmeting van een half 
voetbalveld. 

Stevig zeildoek
Op de kaart worden zo mogelijk (op kleinere schaal) 
ook themakaarten van de provincie opgenomen 
(bodem, morfologie, cultuurhistorie, water, 
infrastructuur etc.).  
De kaart wordt vervaardigd van stevig zeildoek in 
losse delen die ter plekke aan elkaar bevestigd 
worden. Mensen kunnen over de kaart lopen of 
erop zitten. 

3 Kaart van  
MOOI Noord-Holland
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Relatie tussen landschap en het gebouwde 
Op de kaart zijn zes karakteristieke landschappen 
van Noord-Holland aangegeven. De 
landschapstypenkaart van de provincie Noord-
Holland onderscheidt:
1 Duinen en strandwallen
2 De Noordkop
3 West-Friesland
4 ‘t Gooi
5 Veenlanden
6 Droogmakerijen

Door het landschap centraal te stellen wordt de van 
oorsprong logische relatie tussen landschap en het 
gebouwde beleefbaar gemaakt. Vroeger was deze 
relatie logisch en functioneel, en vaak verbonden 
met de lokale eigenschappen van bodem en water. 
Tegenwoordig maken economische en logistieke 
krachten de programma’s min of meer footloose. 
Veel gebouwen en infrastructuur worden generiek 
ontworpen, modebepaald, vaak ongevoelig voor de 
omgeving. De ondergrond bepaalt niet meer, maar 

wordt passend gemaakt, zoals bij opspuiting voor 
woningbouw of omzetting voor de bollenteelt. De 
zes landschappen zijn de basis. Het metropolitane 
landschap is daar bovenop gebouwd, als een soort 
opgespoten laag die op het onderliggende 
landschap.

Oproepen van vragen 
De landschapstypering roept boeiende vragen op. 
Hoe zal het in de toekomst zijn? Is de relatie tussen 
landschapskenmerken en gebruik nog zichtbaar en 
beleefbaar; moeten en kunnen we er iets mee? 
Heeft bescherming zin, hoe kan verandering 
plaatsvinden, is er inspiratie te vinden voor de 
inpassing van nieuwe ambities (bijvoorbeeld met 
betrekking tot duurzaamheid) en waar kunnen we 
het onderliggende landschap helemaal loslaten? 
Hoe kunnen nieuwe gebruikers en functies worden 
opgenomen en hoe kan ontwerp bijdragen aan de 
zorgvuldige uitvoering hiervan? Welke rol moeten 
we kennis en kunde geven in de begeleiding van de 
verdere ontwikkeling van het landschap?

4 Zes karakteristieke 
landschappen
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5 Publieksdagen op 
de locaties

Samengesteld team 
MOOI Noord-Holland heeft voor elke publieksdag 
een team samengesteld voor de inhoudelijke en 
theatrale uitwerking en de productieleiding. Een 
onderwijscoördinator begeleidt de educatieve 
programmaonderdelen. 

Invulling op maat
Het programma is flexibel, per locatie wordt het 
ingevuld met de gastgemeente en de andere 
betrokkenen. De hoofdopzet van een dag ziet er als 
volgt uit:
• Blok 1 (circa 2 uur): programma voor leerlingen 

van basisscholen  
• Blok 2 (2 à 3 uur): programma voor vakmatig 

betrokkenen (provincie, gemeenten, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties) 

• Blok 3 (circa 2 uur): programma voor breed 
publiek met als hoogtepunt een professionele 
dansvoorstelling van bijvoorbeeld dansgroep 
LeineRoebana

Dynamisch programma
Het programma zit vol dynamiek. Niet alle 
onderdelen zijn ‘verplicht’ en bepaalde onderdelen 
spelen zich naast elkaar af. Naast het programma is 
er op het evenemententerrein ook nog van alles te 
doen. Er zijn tentoonstellingen, mensen kunnen 
meebouwen aan de collectie MOOI in Noord-
Holland of de voorbeeldenbank van de provincie 
(digitaal) bezoeken. De regionale inzendingen van 
de Arie Keppler Prijs worden uitgelicht. Er zijn pitches 
of minicolleges. De gedeputeerde en/of de 
wethouder van de gastgemeente kan een korte les 
verzorgen voor de scholieren. De reuzenkaart wordt 
ook van boven beleefbaar gemaakt, bijvoorbeeld 
met telekraan, vanuit hoge gebouwen of met een 
drone. Mensen kunnen elkaar ontmoeten onder het 
genot van muziek en catering met lokale producten. 
En uiteraard zijn alle benodigde logistieke- en 
veiligheidsmaatregelen in acht genomen. 

Strandtrap, Callantsoog 
Dijk & Co landschapsarchitectuur

Tendergebouw Loodswezen, IJmuiden 
Faro architectuur, stedenbouw, research

Tramplein, Purmerend 
NEXT architects

De Alliantie HQ, Hilversum 
Studio Ninedots

Binnentuin wooncomplex Heel Europa, Purmerend 
DELVA landscape

Sluishuisje, Zaandam 
architectuurstudio Paul Kramer

Verbouw Grote Oost, Hoorn 
TPAHG architecten

’t Melkhuisje, Haarlem 
BureauVanEig

Busstation Schiphol 
Claessens Erdmann architects & designers

 Schouwburg De Kampanje, Den Helder  
Van Dongen-Koschuch Architects and Planners
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6 Modules van 
het programma 

Modules om het programma samen te stellen 
De inhoudelijke programmering van de 
publieksdagen wordt door MOOI Noord-Holland 
verzorgd, onder leiding van curator en 
landschapsarchitect Rob van Leeuwen. De 
onderdelen van het programma worden steeds op 
maat ingevuld in overleg met de gastheer en de 
betrokkenen. We hebben hiervoor een aantal 
‘modules’ paraat waarmee de drie 
programmablokken naar wens ingevuld kunnen 
worden:  

• MOOI-kijken spelprogramma met scholen 
• MOOI-provincie de schoonheid van Noord 

Holland en provinciaal ruimtelijke kwaliteits-
beleid 

• gewoon MOOI zes mooie plekken, en waarom 
ze mooi zijn 

• ons MOOI gemeentelijk omgevingsbeleid op 
kwaliteit 

• MOOI water (onder voorbehoud) over de 
functionele en culturele betekenis van het water 
in Noord-Holland 

• MOOI gesproken studentenlezingen, competitie 
• MOOIE economie omgevingskwaliteit voor en 

door de bedrijven in de regio 
• MOOIE verzameling een beeld van de collectie 

MOOI in Noord-Holland 
• MOOI in de avond lezing, dans, film voor de 

gemeenschap, de buurt, het dorp 

Samenwerking
Samenwerking is ons toverwoord: voor elk 
onderdeel van het programma gaan we 

samenwerkingsverbanden aan met 
maatschappelijke organisaties die de ervaring 
hebben en waarmee de activiteit naar een hoger 
plan getild kan worden. Enkele voorbeelden: 

MOOI-kijken - spel voor leerlingen van 
basisscholen
• Primaire doelgroep: groep 7. 
• Activiteit: op de Kaart van MOOI Noord-Holland 

wordt een spel gespeeld waarbij o.a. de 
essentiële ruimtelijke kenmerken van het 
ontstaan van het landschap doorgrond worden.

•  Partners: wij zoeken samenwerking met lokale 
basisscholen en maatschappelijke organisaties in 
Noord-Holland. 

MOOI-provincie 
• Primaire doelgroep: lokale bestuurders, 

ambtenaren en anderen die betrokken zijn bij de 
actualisatie van de provinciale Leidraad en de 
nog te maken gemeentelijke en provinciale 
omgevingsvisies.

• Activiteit: MOOI-provincie wordt op elke locatie 
anders ingevuld. In overleg met de provincie 
wordt steeds een thema gekozen dat past bij de 
kernkwaliteiten van het landschap en de actuele 
ruimtelijke opgaven van de regio. Rondom het 
gekozen thema wordt een café-achtig 
programma georganiseerd. 

• Partner: provincie Noord-Holland.  

Ons MOOI en MOOIE economie
• Nader in te vullen, steeds in overleg met de 

gastgemeente.  
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MOOI in de avond
• Primaire doelgroep: geïnteresseerde burgers, 

bedrijven, andere gebruikers en betrokken 
maatschappelijke organisaties.

• Activiteiten, bijvoorbeeld: 
 - gesprek met mensen die een relatie hebben 

met de geselecteerde mooiste voorbeelden: een 
boer, een burgemeester, bewoners en gebruikers, 
iemand van Natuurmonumenten, een 
wetenschapper, een scholier, etc.
 - nominaties Arie Keppler Prijs 2016 en 

opbouwen collectie MOOI in Noord-Holland.
 - dansvoorstelling: de kaart wordt het podium 

van een dansvoorstelling waarin de Noord-
Hollandse landschappen op poëtische wijze 
worden verbeeld. 

• Partners: samenwerking is toegezegd door RTV 
Noord-Holland. Ook de Karavaan heeft haar 
medewerking toegezegd en zal een professionele 
dansgroep voordragen om de dansvoorstelling 
te maken. Daarnaast wordt samenwerking 
gezocht met het Noord-Hollands Dagblad en 
diverse regionale en lokale kranten.

Communicatie en PR
Om OVERMOOI tot een succes te maken is het 
mobiliseren van de netwerken van de sponsors en 
maatschappelijke partners van groot belang. We 
noemen o.a. de Karavaan, ABC, Arcam, AvBA, 
RTV-NH, NDC Mediagroep, etc. Op deze wijze kan 
een grote doelgroep bereikt worden. Daarnaast 
spelen sociale media een belangrijke rol. In het 
communicatieplan zal dit verder uitgewerkt worden. 

7 OVERMOOI 
wat blijft…

Kennis en begrip
OVERMOOI draagt bij aan de kennis en het begrip 
van geïnteresseerde burgers en scholieren. Begrip 
voor de verschijningsvorm van onze leefomgeving. 
Begrip voor het gebouwde in samenhang met het 
landschap, als een door ons allen ontworpen en 
gemaakt ensemble: een maatschappijkunstwerk. 
Begrip voor de basis van het natuurlijke, gegeven 
landschap. Noord-Holland, en zeker de lage delen 
daarvan, is wat dit betreft een uniek voorbeeld.
OVERMOOI leert mensen om te kijken, te 
waarderen en betekenis te geven. Dat is een 
noodzakelijke basis voor participatie bij ruimtelijke 
opgaven. OVERMOOI biedt professionals, 
overheden en sponsoren de kans om hun 
maatschappelijke rol te herijken.
Voor de vakgemeenschap (deskundigen, 
professionele initiatiefnemers, bestuurders, 
ambtenaren) leggen we de lat wat hoger. Via 
waarnemen en waarderen komen we uit bij 

ambiëren en transformeren: het ‘hoe’ van de 
ruimtelijke verbouwing in de toekomst. We bouwen 
in de gesprekken met deze groep een brug naar de 
toekomst aan de hand van actuele thema’s en 
verwachtingen.

Herinnering en collectie
De reis van de kaart van MOOI Noord-Holland 
langs zeven bijzondere plekken geeft de deelnemers 
en betrokkenen onvergetelijke herinneringen. Mooi 
zal voelbaar worden.
De collectie MOOI in Noord-Holland biedt een 
blijvende inspiratiebron voor initiatiefnemers, 
bewoners, ondernemers. Voor de provincie en de 
gemeenten is het een basis voor het toekomstige 
ruimtelijk kwaliteitsbeleid. De website met de 
collectie MOOI in Noord-Holland blijft bestaan na 
afloop van OVERMOOI en zal door MOOI Noord-
Holland - en inzenders - in de loop van de jaren 
worden aangevuld met nieuwe voorbeelden.



Contact
twitter: @overmooinh 
facebookpagina: /mooinoordholland
youtube: mooi noord-holland

MOOI Noord-Holland
info@mooinoord-holland.nl
www.mooinoord-holland.nl

SLeM/Bruno Doedens
info@slem.org
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