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Samenvatting 
Het landschap van Oosterdel en de omringende be-
bouwing zijn nauw met elkaar verbonden. De kwalitei-
ten van het landschap bepalen mede de keuze om in 
deze regio te wonen en te werken. 

Tegen deze achtergrond is er alle aanleiding om de 
ontwikkelingen in de stadsrand van Heerhugowaard 
ook vanuit een landschappelijk perspectief te bekijken.

Dit onderzoek analyseert de effecten van de ontwikke-
ling rond het station van Heerhugowaard op het Oos-
terdelgebied in de gemeente Langedijk. De kern van 
het onderzoek bestaat uit een reeks van visualisaties 
die de landschappelijke effecten van het Masterplan 
Stationsgebied Heerhugowaard in beeld brengen. 

De conclusie is dat realisering van de plannen voor de 
omgeving van Heerhugowaard afbreuk doen aan het 
landschapsbeeld van het Oosterdelgebied. Vooral het 
aantal, de verticaliteit en de hoogte van de voorgeno-
men gebouwen hebben een negatieve impact op de 
visuele kwaliteit en de betekenis van het cultuurhisto-
rische landschap. De lichtuitstraling van de voorge-
nomen bebouwing verstoort het nachtbeeld van dit 
relatief donkere deel van Nederland.

De visualisaties worden voorafgegaan door ruimtelijke 
en programmatische analyses. De ruimtelijke analyse 
is opgebouwd rondom drie kernkwaliteiten van het 
gebied Oosterdel:
• een landschap met een cultuurhistorisch verhaal,
• samenhang met de ruimtelijke context,
• ademruimte.

De programmatische analyse gaat in op de ontwikke-
lingen die in Oosterdel en omgeving spelen. De focus 
ligt daarbij op de ambities van de gemeente Langedijk: 
‘Langedijk ontwikkelt met water’ en de ambities van de 
gemeente Heerhugowaard voor de ontwikkeling van 
het stationsgebied.

De studie sluit af met een handreiking om de stedelijke 
kwaliteiten van een intercitystation te combineren met 
de kwaliteiten van de unieke vaarpolder van Oosterdel. 
Daarbij worden twee principes aangedragen, 
•  ontwikkeling van de Zuidtangent als stedelijke dra-
ger,
•  versterking van de karakteristiek van het historisch 
lint van de Stationsweg.

Herschikking van de bouwvolumes volgens de twee 
principes zorgt voor een geclusterde hoogbouwont-
wikkeling rondom het station van Heerhugowaard die 
meer afstand neemt tot het landschap van het gebied 
Oosterdel. Rondom de Stationsweg onstaat een lage 
bebouwingsdichtheid, passend bij het karakter van dit 
hitorische lint.  
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H1 De opgave      
1.1 De opgave  
 
Het landschapsreservaat Oosterdel is één van de 
identiteitsdragers van de gemeente Langedijk. Het 
reservaat bestaat uit een karakteristieke vaarpolder, die 
aan de oostzijde grenst aan de stadsrand van Heer-
hugowaard. 
In de stadsrand van Heerhugowaard spelen verschil-
lende ontwikkelingen. Momenteel wordt de Structuur-
visie Stationsgebied Heerhugowaard uitgewerkt naar 
een masterplan. De nieuwe bebouwing heeft een 
hoogte tot 50 meter en straalt daarmee ook naar het 
landschapsreservaat uit. Bovendien is er grenzend aan 
het stationsgebied, direct naast de fietsbrug ‘De Krul’, 
een initiatief van ontwikkelaar Henselmans Ontwikke-
ling bv voor een nieuw woongebouw. Dit initiatief was 
de directe aanleiding om de ruimtelijke effecten van de 
ontwikkeling van de stadsrand van Heerhugowaard op 
het gebied Oosterdel te onderzoeken. 

In de ideale situatie combineert de locatie het beste 
van twee werelden: een OV-knooppunt met op steen-
worpafstand een waardevol cultuurhistorisch weide-
landschap. Beide kunnen van elkaar profiteren; het 
landschapsreservaat Oosterdel geeft ontspannings-
ruimte voor bewoners en bezoekers en het OV-knoop-
punt zorgt voor een uitstekende bereikbaarheid.
Het landschapsreservaat Oosterdel refereert aan 
de eeuwenoude verbondenheid van bewoners met 
het water en heeft betekenis voor (vaar)recreatie en 
natuurbeleving. De bijzondere betekenis van Ooster-

del is verankerd in diverse beleidsdocumenten, op 
gemeentelijke, provinciaal en rijksniveau. Tegen die 
achtergrond is er alle aanleiding om de ontwikkelingen 
in de stadsrand van Heerhugowaard met veel zorg 
vorm te geven. Deze studie onderzoekt de effecten van 
de voorgenomen hoogbouw op de cultuurhistorische 
en de belevingswaarden van Oosterdel, met als doel 
gefundeerde input te kunnen geven aan de planvor-
ming voor de stadsrand van Heerhugowaard. 
Juist een landschappelijk perspectief kan zicht geven 
op een groter, gedeeld belang van de gemeenten 
Langedijk en Heerhugowaard. 

1.2 De werkwijze

De studie is uitgevoerd in opdracht van de gemeente 
Langedijk. De tussentijdse resultaten zijn in een aantal 
bijeenkomsten aangescherpt door de begeleidings-
groep van de gemeente Langedijk. Ook zijn de resul-
taten in een bredere bijeenkomst besproken met de 
vertegenwoordigers van de gemeente Heerhugowaard 
en KuiperCompagnons (opsteller van de Structuurvisie 
en het Masterplan). Omdat de studie zich afspeelt op 
het raakvlak van landschapsontwikkeling, stedenbouw 
en cultuurhistorie heeft Feddes/Olthof landschapsar-
chitecten samengewerkt met Ziegler/ Branderhorst ste-
denbouw en met historisch geograaf Marinus Kooiman.

1.3 Opbouw van het rapport

De kern van de studie bestaat uit de visualisaties van 
de effecten van de stedelijke ontwikkelingen in hoofd-
stuk 4. Als basis voor de visualisaties is de recente 
3D-simulatie van het Masterplan voor het Stationspark 
Heerhugowaard gebruikt. De visualisaties worden 
voorafgegaan door een gebiedsbeschrijving (hoofdstuk 
2: Kernkwaliteiten) en een overzicht van de spelende 
ontwikkelingen (hoofdstuk 3: Plancontext). Het onder-
zoek sluit af met een handreiking voor een ruimtelijke 
opbouw die zowel recht doet aan de hoogstedelijke 
kwaliteiten van een intercitystation als het unieke land-
schap van een vaarpolder (hoofdstuk 5: Handreiking). 
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H2 Kernkwaliteiten       
We beschrijven het gebied aan de hand van drie 
kernkwaliteiten:
- een landschap met een verhaal,
- samenhang met de context,
- ademruimte.

2.1 Een landschap met een verhaal

Het landschap van Oosterdel heeft een uniek histo-
risch verhaal. Het gebied leent zich bij uitstek om de 
rijke geschiedenis te vertellen. Niet voor niks gebruikt 
het Museum BroekerVeiling het Oosterdelgebied voor 
excursies. 
Tot op de dag van vandaag vormt de Langedijk een 
hoofddrager van het landschap. De dijk is omstreeks 
het jaar 1000 door monniken aangelegd en diende als 
ontginningsbasis. Vanaf de dijk zijn langgerekte per-
celen uitgezet die vanaf 1500 transformeerden in een 
reeks van eilanden door het uitbaggeren van de sloten 
en het ophogen van het land. Dankzij de vruchtbare 
grond van de opgehoogde eilanden kon het gebied 
zich ontwikkelen tot een welvarend tuinbouwgebied dat 
via het water ontsloten werd. Na de teloorgang van de 
tuinbouw zijn de akkers op de eilanden omgezet naar 
weiland. 
Aan de oostzijde ligt de droogmakerij van Heerhugo-
waard. Het voormalige meer is in de 17-de eeuw als 
geldbelegging drooggelegd door rijke Alkmaarders. De 
droogmakerij heeft een duidelijk lagere ligging dan het 
gebied van Oosterdel. 

Een markante overgang
Aan de zuid- en oostkant wordt het gebied begrensd 
door het Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn. Het kanaal 
vormt de overgang tussen het oude land en het nieuwe 
land; tussen de waterrijke vaarpolder en de droogma-
kerij Heerhugowaard. De verschillen in hoogte, ver-
kaveling en gebruik zorgen voor een grote contrasten 
aan weerszijden van het kanaal. Een markant punt in 
de rand is de poldermolen aan de Oosterdijk uit 1862. 

Deze achtkante binnenkruier was één van de molens 
voor de afwatering van de polder Geestmerambacht.
Ter hoogte van Broek op Langedijk, Zuid- en Noord-
Scharwoude volgt het kanaal de ringvaart van de 
droogmakerij Heerhugowaard. De ringvaart is, samen 
met de ringdijk, één van de meest kenmerkende ele-
menten van de droogmakerij. Temeer ook omdat deze 
vrijwel nog helemaal gaaf is. 

De opbouw van de droogmakerij Heerhugowaard (bron: Zee van Land)
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De vaarpolder
Het Oosterdel is een zeldzaam restant van een 
vaarpolder en heeft grote cultuurhistorische waarde. 
Het gebied onderscheidt zich van andere veengebie-
den door zijn verkaveling, waterrijkheid, openheid en 
grondgebruik. Het veengebied is in de middeleeuwen 
vanuit het duingebied in oostelijke richting ontgonnen. 
Het verkavelingspatroon heeft een west-oost gerichte 
strokenverkaveling. Een dergelijke strokenverkaveling 
vinden we ook in andere (voormalige) veengebieden. 
Specifiek voor het Oosterdelgebied zijn de vele dwars-
sloten die de lengterichting van de kavels doorbreken, 
wat voor een mozaïek aan eilandjes zorgt. 
Een tweede specifiek gegeven van Oosterdel is de ex-
treme waterrijkdom. Het langdurige proces van bagge-
ren en ophogen heeft Oosterdel nog net wat waterrijker 
gemaakt dan andere veengebieden. Ook wat betreft 
de openheid scoort Oosterdel hoog ten opzichte van 
andere, agrarisch gebruikte strokenverkavelingen. Dat 
is vooral te danken aan de beperkte toegankelijkheid 
van het gebied, wat voor een karakteristieke ruimtelijk-
heid zorgt. 
Een laatste specifiek punt van de vaarpolder is het 
grondgebruik. Door de voortdurende ophoging en 
verbetering van de grond werd Oosterdel geschikt 
voor tuinbouw. Oosterdel heeft een hele rijke geschie-
denis als tuinbouwgebied. Het huidige grondgebruik 
(grasland, natuur, biologische teelt) is verwant aan het 
historische gebruik en houdt de karakteristiek van de 
vaarpolder overeind.

Het bebouwingslint van Broek op Langedijk met op de achtergrond de vaarpolder ‘Rijk der duizend Eilanden’
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2.2 Samenhang met de context

De cultuurhistorische en landschappelijke waarden 
van een gebied zijn onlosmakelijk verbonden met de 
context. Voor Oosterdel zijn dat het dorp, maar ook de 
randen van de droogmakerij. 

Het ensemble 
Oosterdel is van oudsher het ‘achterland’ van het 
dorp Broek op Langedijk. Daartoe behoorden ook 
de bebouwde eilanden van de wijk ‘Rijk der duizend 
Eilanden’ ten noorden van Oosterdel. De ruimtelijke 
structuur van water en land is weinig veranderd. De 
overgang van het ‘eilandenrijk’ naar het dorp verloopt 
via een waterloop, die de eilanden scheidt van de 
bebouwde erven, met daarachter de dichte, maar 
ondiepe bebouwingswand van de Dorpsstraat. Samen 
vormen de Achterburggracht, Dorpsstraat en Voor-
burggracht het karakteristieke lint van Langedijk.
De relaties tussen het dorp en het gebied van Oos-
terdel zijn te zien in verschillende elementen, zoals 
de sluis in de Sluiskade met daarnaast de museale 
schuitenhelling, tuindershuisjes en koolschuren aan de 
rand van het Oosterdel en de historische scheepswerf 
‘Houdt Moed’. Een aantal eilanden is nog in gebruik 
bij tuinders woonachtig in het lint. Ook de kanoroutes 
en de vaarexcursies van het Museum BroekerVeiling 
dragen bij aan de samenhang tussen dorp en polder. 

Vaarexcusie van Museum BroekerVeiling
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Groene omlijsting
Oosterdel heeft een groen, horizontaal silhouet. On-
danks de verstedelijking in de droogmakerij heeft de 
bebouwing relatief weinig invloed op het beeld van de 
Oosterdel. Dit wordt versterkt door de beplanting langs 
het kanaal die als ‘een vitrage’ het beeld van de stad 
verzacht. Hierdoor vormen de randen van de droogma-
kerij een min of meer neutrale, ingetogen achtergrond 
en blijft het landelijke karakter van Oosterdel overeind. 
Wel geldt dat hoe dichter je bij het kanaal komt bepa-
lender de stad wordt. 
Richting Langedijk is er zicht op de achtererven, de 
daken van de lage bebouwing en beplanting. Dit beeld 
gaat in noordelijke richting geleidelijk over in de rand 
met bebouwde eilanden, waarbij vooral het groen 
overheerst.
In de zuidrand heeft de woningbouw in de Broekhorn-
polder het beeld, met name dat van de Westerdijk, 
gewijzigd. De invloed van de nieuwe woonwijk, die 
volledig uit laagbouw bestaat, is echter beperkt. 

Het samenspel van beplanting langs de dijk en de stadsrand

broekhoornpolder
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Duidelijke herkenningspunten
Op enkele plekken wordt het horizontale silhouet door-
broken door verticale elementen. Zij vormen oriënta-
tiepunten in het open polderlandschap. De kerkto-
ren geeft het centrum van Broek op Langedijk aan, 
de molen aan de Oosterdijk markeert een historisch 
afwateringspunt van de polder Geestmerambacht 
en de Forumtoren verwijst naar het station. 

Groene omlijsting en de molen als herkenningspunt

Kerktoren Broek op Langedijk als herkenningspunt
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Landelijke schaal
Als geheel heeft Oosterdel een landelijke schaal. De 
schaal van het landschap wordt bepaald door de 
verhouding tussen de ruimte, in dit geval het open pol-
derlandschap, en de randen rondom: het dorp en het 
kanaal met daarachter de stad in de droogmakerij. Het 
gebied heeft een maat van ongeveer 1km bij 1km.

Een horizontaal silhouet en een landelijke schaal
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2.3 Ademruimte

Ruimtelijke kwaliteit is ook het gevoel van buiten zijn en 
de ervaring van het contrast tussen stad en land. 

Wederzijds profijt
Het Oosterdelgebied ligt als bijzondere open ruimte 
in een min of meer verstedelijkte agglomeratie. Dat 
geeft een bijzondere lading aan het gebied. Juist als 
tegenhanger van de stedelijke dynamiek is Oosterdel 
van grote waarde. Het gebied draagt als zone van stilte 
en onthaasting bij aan de leefbaarheid. 
Andersom profiteert het Oosterdelgebied van de goede 
bereikbaarheid door het intercitystation van Heerhugo-
waard. Het Museum BroekerVeiling ligt op nog geen 10 
minuten fietsafstand van het station Heerhugowaard.
Tussen Oosterdelgebied en Heerhugowaard liggen 
twee verbindende lijnen met ieder hun eigen karakter. 
De eerste lijn is de historische route via de Stationsweg 
en heeft een landschappelijk karakter, de tweede lijn 
is de recente Zuidtangent die stedelijke gebieden aan 
elkaar rijgt. 

Oosterdel als tegenhanger van stedelijke dynamiek

Gevoel van buiten zijn: landschappelijke illusie
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Gevoel van buiten zijn
Het wekt verwondering dat pal naast de stad zo’n 
authentiek landschap ligt. De schitterende luchten, 
het spiegelende water en de weidsheid van Oosterdel 
dragen bij aan het gevoel van buiten zijn. De groene 
omlijsting van Oosterdel versterkt de illusie van een 
‘oneindig landschap’. 
Bijzonder in de route van Langedijk naar Heerhugo-
waard is de opbouw van verstild naar stedelijk. Binnen 
10 minuten ben je met de fiets vanuit het gebied van 
Oosterdel op het intercitystation van Heerhugowaard. 
Vanaf het fietspad over de Sluiskade ga je langs de 
haven met een zichtlijn richting Heerhugowaard, ver-
volgens langs het kanaal en over de fietsbrug ‘De Krul’. 
Vanaf de fietsbrug heb je een mooi overzicht over het 
gebied van Oosterdel.  
Het gebied zelfs is het beste te beleven vanaf het water 
of wandelend over de grasdijk langs het kanaal. Vanaf 
het Museum BroekerVeiling zijn er diverse vaarexcur-
sies het gebied in. 

Van intercitystation tot in het hart van Oosterdel met  de vaarexcursie van het museum BroekerVeiling
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Duisternis en stilte
Belangrijke kwaliteiten van het Oosterdelgebied zijn de 
duisternis en de stilte. Dit is te danken aan de beperkte 
toegankelijkheid van het gebied; de afwezigheid van 
verkeer, en het huidige grondgebruik. Ook in de ran-
den is verstoring door licht en geluid beperkt.

Camera Stichting Veldzorg Oosterdel
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H3 Plancontext      
3.1 Inleiding

De bijzondere betekenis van de Oosterdel is veran-
kerd in diverse beleidsdocumenten, op gemeente-
lijk, regionaal en provinciaal niveau. We leggen de 
focus op twee overall-plannen: de Visie ‘Langedijk 
ontwikkelt met water’ en het Masterplan Stationspark 
Heerhugowaard, met de Structuurvisie Stationsgebied 
als basis. Ook staan we kort stil bij twee specifie-
ke plannen: het Ruimtelijk onderzoek Westdijk en 
het plan van Henselmans Ontwikkeling BV voor 
een appartementengebouw aan de Stationsweg. 

3.2 Visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’

De Visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ is een uit-
werking van de Structuurvisie Langedijk 2030, waarin 
gestreefd wordt naar behoud en waar mogelijk verster-
king van de cultuurhistorische waarden, het dorpse 
karakter en de landelijke waterrijke uitstraling. 
Langedijk en water zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Water heeft de loop der dingen in Langedijk 
van oudsher bepaald, maar kan ook in de toekomst 
een belangrijke pijler voor ontwikkeling zijn. De Visie 
‘Langedijk ontwikkelt met water’ belicht het water in al 
z’n facetten als het goud van Langedijk. Het Oosterdel-
gebied speelt daarin een grote rol.
Mede op basis van eerdere plannen en visies is er de 
afgelopen tijd flink geïnvesteerd in het verbeteren van 
de doorvaarbaarheid. In de Visie ‘Langedijk ontwikkelt 
met water’ gaat de aandacht uit naar de koppeling 

van het thema water aan andere werkvelden, zoals 
economie en werkgelegenheid, toerisme en recreatie, 
duurzaamheid en milieu en erfgoed en cultuurhistorie. 
Deze integrale benadering en het zoeken naar samen-
werkingsverbanden, ook buiten de gemeente, moeten 
er toe leiden de realisatie van de gestelde doelen 
dichterbij te brengen en zogenaamde win-win situaties 
te creëren.
De centrale doelstelling van de visie is als volgt: Lange-
dijk gebruikt haar water en oevers beter en duurzamer. 
Dit leidt ertoe dat Langedijk zich verder kan ontwik-
kelen als aantrekkelijke vestigings- en verblijfplaats. De 
visie is opgebouwd aan de hand van zeven ambities:
• de basis op orde,
• verbonden met de regio,
• ruimte voor recreatie,
• duurzaamheid als drijfveer,
• meer ruimtelijke kwaliteit,
• Langedijk op de kaart,
• samen bereiken we meer!

In en rondom het Oosterdel wordt in het kader van 
deze visie onder andere ingezet op het verbeteren 
van de ruimtelijke kwaliteit en het verbreden van de 
recreatieve functie van het Kanaal Alkmaar (Omval) 
- Kolhorn en het havengebied van Langedijk. Daarbij 
zou het intercitystation Heerhugowaard zich kunnen 
ontwikkelen tot recreatiehub. Binnen enkele minuten 
loopt de treinreiziger van het perron naar de rand van 
het Oosterdelgebied. Nu is dit gebied vanaf deze kant 
nog ontoegankelijk, maar in de toekomst zou het een 

bruisend overstappunt kunnen zijn.
Daarnaast wordt het Oosterdelgebied gezien als een 
waardevolle aanvulling op het Museum BroekerVei-
ling, om het verhaal van de vaar- en tuinderscultuur 
te vertellen. De ambitie is om de toegankelijkheid 
van het gebied te vergroten en de verblijfskwaliteit te 
versterken, met aandacht voor de cultuurhistorie en de 
natuurwaarden; ‘behoud door ontwikkeling’. 
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3.3 Stationsontwikkeling Heerhugowaard

In het provinciale OV-knooppuntenbeleid ‘Maak 
Plaats’ wordt ingezet op inbreiding, herstructurering 
en intensivering rondom openbaar vervoersknopen 
binnen de Metropoolregio Amsterdam, met het doel 
deze te ontwikkelen tot aantrekkelijke plekken met een 
gevarieerd aanbod van woningen en voorzieningen. 
Het station van Heerhugowaard maakt deel uit van de 
Zaancorridor; de verbinding tussen Heerhugowaard en 
Amsterdam Centraal.
Op gemeentelijk niveau is het ruimtelijk beleid voor de 
toekomstige ontwikkeling van het gebied rondom het 
station Heerhugowaard vastgelegd in de Structuurvisie 
Stationsgebied. De visie zet de hoofdlijnen uit voor 
een stapsgewijze transformatie met veel ruimte voor 
toekomstige initiatieven. 
Het centrale thema van de structuurvisie is het ‘Sta-
tionspark’: een groen-stedelijke omgeving als aan-
gename en karakteristieke entree voor de stad. Het 
stationsgebied wordt gezien als functionele schakel 
tussen stadshart enerzijds en de waterrijke omgeving 
van Langedijk aan de andere kant. 
Op verschillende plekken is de transformatie al in 
gang gezet. De komende jaren wordt de Zuidtangent 
ontwikkeld en zal met name de zone tussen spoor en 
Westerweg langzaam van kleur gaan verschieten. 

Structuurvisie: de stationsomgeving als schakel tussen Heerhugowaard
en Langedijk

Structuurvisie: bouwhoogtes

Structuurvisie
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Masterplan
Voor het stationsgebied van Heerhugowaard wordt 
momenteel een Masterplan opgesteld. Dit wordt medio 
maart 2018 afgerond. In het Masterplan worden de 
strategische beleidslijnen verankerd in een toekomst-
plaatje voor het gebied. Als voorschot hierop is onlangs 
een 3D-simulatie gepresenteerd.
Belangrijke pijlers voor het Masterplan zijn het planpro-
ces, de verkeersstructuur en de doelstellingen vanuit 
de knooppuntenontwikkeling. Er is sprake van een 
‘participatief proces’, waarbij belanghebbenden en 
initiatiefnemers van andere plannen worden betrok-
ken. Met geleidelijke stedenbouw als strategie wordt 
het Masterplan stap voor stap ontwikkeld en worden 
initiatieven vanuit de markt gestimuleerd: ‘gebiedsont-
wikkeling door gebiedjesontwikkeling’. 
De 3D-simulatie van het Masterplan toont, met name in 
de omgeving van de Stationsweg, hogere volumes dan 
de voorgestelde bouwlagen in de Structuurvisie. 

3D-simulatie 
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Essentiekaart 
Het ontwikkelen van een knooppunt gaat samen met 
een straal van 1.200 meter én een tien minuten fiets-
zone om het NS-station, het OV-knooppunt. Deze zone 
bepaalt de identiteit en potentie van het knooppunt. 
Binnen deze cirkel ligt onder andere het Landschaps-
reservaat Oosterdel. 
Met belangrijke regionale trekkers, als Museum Broe-
kerVeiling en het recreatiegebied Geestmerambacht, 
binnen haar gemeentegrenzen heeft Langedijk toeris-
tische potentie. Bereikbaarheid en naamsbekendheid 
zijn belangrijk pijlers voor het succes en het aanboren 
van potentieel. Een goed functionerend OV-knooppunt 
is daarmee ook voor Langedijk van wezenlijk belang. 
Heerhugowaard streeft naar aansluiting op het toekom-
stig hoogfrequent spoor. Voor Heerhugowaard biedt 
Langedijk een aantrekkelijk recreatief doel, zodat ook 
buiten de spits meer reizigers gebruik gaan maken 
van het spoor. In dit kader hebben beide gemeentes 
gezamenlijk gebrainstormd over kansen voor weder-
zijds profijt. Daarbij is gezocht naar mogelijkheden voor 
het versterken van de identiteit, het vergroten van de 
bereikbaarheid en het verbinden van functies. Een van 
de ideeën uit deze sessies is het laten varen van een 
pontje tussen de fietsbrug ‘De Krul’ en de haven van 
Langedijk. Het resultaat van deze ambtelijke verken-
ning is vastgelegd in een essentiekaart. 

Essentiekaart
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3.4 Ruimtelijk onderzoek Westdijk

Naar aanleiding van de voorgenomen bomenkap op de 
Westdijk, als gevolg van aangescherpte dijkveiligheids-
normen, is onderzoek gedaan naar de waarde van het 
groen langs het Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn, de 
ruimtelijke effecten van de ingreep en de mogelijke 
compenserende maatregelen, binnen de technische 
eisen van de dijkveiligheid.

De Westdijk maakt deel uit van de ringdijk rondom de 
Heerhugowaard, die in 1630 is drooggelegd. In tegen-
stelling tot de andere zijden is de Westdijk duidelijk 
herkenbaar als rand van de droogmakerij, door de 
scherpe en markante overgang naar de aangrenzende 
veenpolder. 

Groene lijst rondom Oosterdel

Daarnaast fungeert de dijk als belangrijke noord-zuid 
route, als onderdeel van het Kanaal Alkmaar (Omval) - 
Kolhorn, door de koppeling met de provinciale ontslui-
tingsweg N242 en het vrijliggende fietspad op de dijk.
De Westdijk wordt gezien als een zeer waardevol 
landschappelijk element. Het groen op en langs de 
dijk is zeer gevarieerd, met bomen en meerstammige 
heesters. Daarnaast is er niet aangeplant in rijen, maar 
meer pluksgewijs. Dit zorgt voor een zeer karakteris-
tiek beeld. Naar alle waarschijnlijkheid is het groen 
aangeplant met de komst van de provinciale weg. De 
cultuurhistorische waarde is daarom beperkt. Voor de 
leesbaarheid van de dijk en de beleving is het groen 
echter van grote waarde. 

Voor het Oosterdelgebied vormt de beplanting een 
groen scherm, waardoor het zicht op de verstedelijkte 
droogmakerij grotendeels wordt ontnomen. Daarmee 
versterkt het de landschappelijke illusie. In het rapport 
wordt de aanbeveling gedaan om langs het gehele 
tracé van de Westdijk groenelementen te plaatsen, 
waarmee de herkenbaarheid van de dijk als struc-
tuurdrager kan worden vergroot. Hierdoor zou ook de 
overgang naar de nieuwbouw in de Broekhornpolder 
kunnen worden verzacht.
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3.5 Plan Henselmans

Het plan van Henselmans Ontwikkeling bv voor de 
bouw van een appartementengebouw aan de Stations-
weg grenst aan het plangebied van het Stationspark 
Heerhugowaard. De Stationsweg is een historische as  
in de droogmakerij met karakteristieke laanbeplanting 
en kleinschalige lintbebouwing. Oorspronkelijk was dit 
de doorgaande route tussen Heerhugowaard, het sta-
tion en Langedijk. Tegenwoordig is het een belangrijke 
langzaam-verkeerroute die eindigt bij de fietsbrug ‘De 
Krul’, waar het perceel direct aan grenst. 
De hoogte van het gebouw varieert tussen circa 12 m 
aan de zijde van het landschap en circa 27 m aan de 
zijde van het station. Daarmee is de bouwhoogte groter 
dan de 2-4 bouwlagen die de Structuurvisie aanhoudt. 
Het appartementengebouw vormt in de context van het 
historische lint een erg massief bouwvolume. Boven-
dien staat het gebouw op een prominente plek in een 
zichtlijn over het havengebied van Langedijk en is het 
gebouw weinig gebiedspecifiek.

Impressie van plan Henselmans Locatie van plan Henselmans

Het nieuwe woongebouw ligt op een prominente plek
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H4 Visualisaties effecten op Oosterdel       
4.1 Inleiding

In deze studie zijn de effecten van het Masterplan, 
zoals verbeeld in de 3D-simulatie, op het landschaps-
reservaat Oosterdel onderzocht. Dit is gedaan aan de 
hand van foto’s en visualisaties vanuit verschillende 
standpunten. Voor de bepaling van de standpunten zijn 
we uitgegaan van de belangrijkste routes en zichtlijnen 
in het gebied.  

Een landschap met zo veel water kan het beste met 
de boot worden beleefd. Met behulp van de rondvaart-
boot van het Museum BroekerVeiling hebben we vanaf 
één van de recreatie-eilanden foto’s kunnen maken. 
Wandelaars kunnen via de Oosterdijk het Eerstelin-
genpad volgen. Dit pad is genoemd naar de vroege 
aardappelsoort ‘de Eersteling’. Een aardappel die in 
deze omgeving op traditionele wijze wordt verbouwd. 
Langs dit pad is een aantal standpunten gekozen 
waarbij de stadsrand vanuit verschillende hoeken te 
zien is, van veraf en van heel dichtbij. Weer anders is 
de beleving vanuit de tuinen van de aangrenzende 
woningen of hoge bruggen rondom, die een prachtig 
uitzicht bieden op het voormalige Rijk der Duizend 
Eilanden. Terwijl er vanuit het dorp zelf maar op enkele 
plaatsen doorzichten zijn naar het Oosterdelgebied. 
Voor een beeld vanuit de dorpsrand van Langedijk 
is gekozen voor een standpunt vanaf de kade van 
Stichting Veldzorg en vanuit het havengebied, waar de 
komende jaren in het kader van ‘Langedijk ontwikkelt 
met water’ veel geïnvesteerd gaat worden. De foto’s en 

visualisaties zijn gemaakt vanuit ooghoogteperspectief. 
Voor een waarheidsgetrouwe weergave hebben we 
de beeldhoek gelijk gehouden met het menselijk oog, 
namelijk 45 graden. Dit komt overeen met een 50mm 
lens (kleinbeeldformaat).

Standpunten visualisaties

1

2

3
4

5

6

7
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Bestaande situatie

Nieuwe situatie met bebouwing van Masterplan

Standpunt 1
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Bestaande situatie

Nieuwe situatie met bebouwing van Masterplan

Standpunt 2
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Bestaande situatie

Nieuwe situatie met bebouwing van Masterplan

Standpunt 3
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Bestaande situatie

Nieuwe situatie met bebouwing van Masterplan

Standpunt 4
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Bestaande situatie

Nieuwe situatie met bebouwing van Masterplan

Standpunt 5
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Bestaande situatie

Nieuwe situatie met bebouwing van Masterplan

Standpunt 6
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Bestaande situatie

Nieuwe situatie met bebouwing van Masterplan

Standpunt 7
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4.2 Effectbeschrijving 

In de effectbeschrijving volgen we de drie kernkwalitei-
ten van het landschap, zoals behandeld in hoofdstuk 2. 
Achtereenvolgens beschrijven we de effecten op: 
- een landschap met een verhaal,
- samenhang met de context,
- ademruimte.

Een landschap met een verhaal 
De visualisaties laten zien dat vooral het aantal, de ver-
ticaliteit en de hoogte van de voorgenomen gebouwen 
afbreuk doen aan de cultuurhistorische betekenis van 
het Oosterdelgebied en de daaraan verbonden weids-
heid van het landschap. 
De nieuwe bebouwing voegt een nieuwe tijdslaag aan 
het landschap toe die geen functionele relatie heeft 
met het gebied Oosterdel. Dat geldt weliswaar ook voor 
de bestaande bebouwing, maar die is, zelfs vanaf de 
Westerdijk, veel minder dominant in het beeld. 

Samenhang met de context
De nieuwe bebouwing vormt een ‘harde’ wand met 
een stedelijk karakter die niet alleen scherp contras-
teert met het Oosterdelgebied, maar daar ook visueel 
afbreuk aan doet. Het gros van de nieuwbouw torent 
boven het groene scherm uit. Zeker van dichtbij over-
heerst het beeld van de stad die ‘koud’ tegen het land-
schap staat. In de beelden van veraf, met name haaks 
op ontwikkelingen, valt het grote horizonbeslag op. Dat 
versterkt de dominantie van het stedelijk front over het 
cultuurlandschap. Ook ontbreekt in de nieuwe bebou-
wing een duidelijke hierarchie met herkenningspunten. 

Het landschap van het Oosterdelgebied is gebaat 
bij een min of meer neutrale, ingetogen achtergrond. 
Daardoor komen het waterrijke en groene karakter 
goed tot zijn recht. In de nieuwe situatie zal de hoog-
bouw de aandacht opeisen en de schaal van het cul-
tuurlandschap verkleinen. In het beeld vanuit het dorp 
of de west- en noordkant van de Oosterdel wordt het 
landschap ondergeschikt aan de nieuwe bebouwing. 
Ook de molen aan de Oosterdijk krijgt te veel concur-
rentie van de hoogbouw.

Ademruimte
De voorgenomen ontwikkelingen hebben een negatief 
effect op de beleving van het Oosterdelgebied. De 
illusie van een ‘oneindig’ landschap, die wordt gecre-
eerd door het groene, horizontale silhouet, verdwijnt 
met de voorgenomen nieuwbouw. Dat vermindert het 
gevoel van buiten zijn. De kwaliteit om de stad achter 
je te kunnen laten en deel te worden van een landelijk 
gebied dat het ritme van de seizoenen volgt, komt 
onder druk te staan. 
Dat geldt des te sterker voor het avond- en nachtbeeld. 
De uitstraling van licht van de nieuwe bebouwing naar 
de omgeving, met name langs het Kanaal Alkmaar 
(Omval) - Kolhorn, zal voor veel verstoring zorgen. 
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H5 Handreiking       
5.1 Inleiding

De studie sluit af met een handreiking om het land-
schappelijke perspectief van het Oosterdelgebied in 
Langedijk beter te verankeren in de planvorming voor 
de stationsomgeving van Heerhugowaard. Daarvoor 
worden twee principes aangedragen, die voortbouwen 
op de bestaande ruimtelijke structuur tussen Heer-
hugowaard en Langedijk:
• ontwikkeling van de Zuidtangent als stedelijke drager,
• versterking van de karakteristiek van het historisch lint 
van de Stationsweg. 

Ruimtelijke structuur overgangszone Langedijk-Heerhugowaard 

Zicht vanaf de krul
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5.2 Twee principes

Ontwikkeling Zuidtangent
Het eerste principe is om de bestaande Zuidtangent 
te gebruiken als structuurdrager voor de ontwikke-
ling van een samenhangende reeks van stedelijke 
milieus. Komend vanuit Langedijk begint de reeks 
met woonmilieus in een lage dichtheid die richting het 
station in dichtheid toenemen en een meer gemengd 
karakter van wonen en werken krijgen. Ter hoogte van 
het station ontstaat de grootste dichtheid en wordt de 
hoogbouw geclusterd. Een voordeel van deze opbouw 
is dat de hoogbouwontwikkeling afstand neemt tot de 
rand van de droogmakerij en daarmee tot het land-
schap van het Oosterdelgebied. In het silhouet van de 
stad zorgt de clustering voor een duidelijke markering 
van de ligging van het station. 

Versterking historisch lint Stationsweg
De oude Stationsweg vormt een mooi aanknopingspunt 
voor het begin van een recreatieve route naar Lange-
dijk en het Oosterdelgebied. Tussen het station en het 
hart van het Oosterdelgebied kan een ‘visitor journey’ 
worden ontwikkeld, waarin het niet alleen gaat om Lan-
gedijk als bestemming, maar ook om de route er naar 
toe. Dat vraagt om een aanpak die voortbouwt op de 
Stationsweg als cultuurhistorisch bebouwingslint, met 
een groen karakter, continuïteit in de laanbeplanting 
en bescheiden bouwvolumes die zich oriënteren naar 
de weg. Andere belangrijke aandachtspunten voor een 
aantrekkelijke route richting Langedijk zijn de toevoe-
ging van beplanting langs het kanaal en verbetering 
van de fiets-en wandelstructuur bij de Broekhorner-
brug.

De Zuidtangent als structuurdrager voor stedelijke milieus met cluste-
ring van de hoogbouw bij het station

De Stationsweg als begin van een ‘vistor journey’ naar Langedijk en de 
vaarpolder Oosterdel

Een aanzet voor een ruimtelijke structuur die de unieke landschap-
pelijke kwaliteiten combineert met de ontwikkeling een aansprekend 
OV-knooppunt

De ontwikkeling van de Zuidtangent als stedelijke 
drager en van de historische route naar Langedijk (via 
de Stationsweg) als landschappelijk drager geven een 
aanzet voor een structuur waarin het beste van twee 
werelden wordt gecombineerd; de ontwikkeling van 
een waardevolle cultuurhistorische polder en van een 
aansprekend OV-knooppunt met intercitystation.
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Standpunten camera

1

2

3
4

5

6

7

5.3 Visualisaties van de handreiking

De effecten van de handreiking worden inzichtelijk 
gemaakt door de visualisaties van het masterplan 
(hoofdstuk 4) te vergelijken met situaties volgens de 
handreiking, waarbij de hoogbouw wordt geclusterd en 
de karakteristiek van de Stationsweg als historisch lint 
wordt versterkt.  
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Nieuwe situatie met bebouwing van masterplan

Nieuwe situatie volgens de twee principes van de handreiking: clustering van hoogbouw rond het station en lage bouwvolumes bij het historische lint van Stationsweg

Standpunt 1
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Nieuwe situatie met bebouwing van masterplann

Nieuwe situatie volgens de twee principes van de handreiking: clustering van hoogbouw rond het station en lage bouwvolumes bij het historische lint van Stationsweg

Standpunt 2
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Nieuwe situatie met bebouwing van masterplan

Nieuwe situatie volgens de twee principes van de handreiking: clustering van hoogbouw rond het station en lage bouwvolumes bij het historische lint van Stationsweg

Standpunt 3
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Nieuwe situatie met bebouwing van masterplan

Nieuwe situatie volgens de twee principes van de handreiking: clustering van hoogbouw rond het station en lage bouwvolumes bij het historische lint van Stationsweg

Standpunt 4Standpunt 4
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Nieuwe situatie met bebouwing van masterplan

Nieuwe situatie volgens de twee principes van de handreiking: clustering van hoogbouw rond het station en lage bouwvolumes bij het historische lint van Stationsweg

Standpunt 5
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Nieuwe situatie met bebouwing van Masterplan

Nieuwe situatie volgens de twee principes van de handreiking: clustering van hoogbouw rond het station en lage bouwvolumes bij het historische lint van Stationsweg

Standpunt 6Standpunt 6
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Nieuwe situatie met bebouwing van Masterplan

Nieuwe situatie met  clustering van hoogbouw en versterken van historisch lint van Stationsweg

Standpunt 7
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5.4 Slotconclusie

De slotconclusie is dat de plannen voor het Stationsge-
bied een sterk negatieve impact hebben op de cultuur-
historische betekenis en de beleving van het land-
schap van het Oosterdelgebied. De ontwikkeling van 
het stationsgebied staat op zichzelf en doet afbreuk 
aan de landschappelijke kwaliteit van het Oosterdelge-
bied. De voorgenomen hoogbouw doorbreekt de illusie 
van een ‘oneindig landschap’, heeft een verkleinend 
effect op de schaal van het landschap en vermindert 
het gevoel van buiten zijn. Het merendeel van de hoog-
bouw torent boven de aanwezige beplanting uit en 
geeft het beeld van een stad die ‘koud’ tegen het land-
schap staat. Door het grote horizonbeslag domineert 
de stadsrand het waardevolle cultuurlandschap. Ook 
heeft de nieuwe stadsrand geen duidelijke hierarchie of 
herkenningspunten. In de avond en nacht zorgt de uit-
straling van licht voor ernstige verstoring van dit relatief 
donkere deel van Nederland.
Herschikking van de bouwvolumes met hoogbouw 
rondom de Zuidtangent en lage bouwvolumes met een 
kleine schaal rondom de Stationsweg biedt kansen 
voor verbetering van de presentatie van de stad naar 
het cultuurhistorische landschap van het Oosterdelge-
bied.
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