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1. Inleiding

Aan de Oostdijk 33a te Heerhugowaard bevinden 
zich twee percelen met woonbestemming. Op het 
westelijke perceel staan twee schuren.

De eigenaar heeft de wens om een nieuwe 
toekomstbestendige invulling aan dit perceel te 
geven door op deze locatie een schuurwoning te 
realiseren. 

De eigenaar wil één van de schuren transformeren 
tot woning en het erf opnieuw inrichten. Er wordt 
medewerking aan de gemeente gevraagd om de 
schuur te transformeren tot schuurwoning.

Door de locatie her in te richten valt ruimtelijke 
winst te behalen. De provincie omschrijft ruimtelijke 
kwaliteit aan de hand van kernkwaliteiten 
van het landschap. Deze kernkwaliteiten 
zijn ingedeeld in drie lagen; de ondergrond 
(aardkundige waarden, archeologische waarden 
en tijdsdiepte), het landschap ofwel landschaps-
DNA (cultuurhistorische objecten, historische 
structuurlijnen, openheid, stilte en duisternis) en de 
occupatie ofwel het dorps-DNA. 

Dit beeldkwaliteitsplan is opgesteld om de nieuwe 
woning zorgvuldig in te passen in het plangebied. 

Door nieuwe ontwikkelingen goed aan te laten 
sluiten bij de kernkwaliteiten van het landschap 
wordt nieuwe kwaliteit bereikt en wordt de identiteit 
van de plek behouden of versterkt.

In dit rapport is als eerste een analyse van 
het plangebied en zijn omgeving opgenomen. 
Vervolgens wordt een model voor de herinrichting 
van het plangebied geschetst. De gewenste 
beeldkwaliteit wordt hierna verder uitgewerkt. 
In het beeldkwaliteitsplan zijn duidelijke keuzes 
gemaakt om een hoogwaardige ontwikkeling 
van het plangebied te waarborgen. De kwaliteit 
van het plangebied wordt bepaald door enerzijds 
de ruimtelijke en stedenbouwkundige opzet en 
anderzijds door de architectonische kwaliteit van de 
bebouwing. In het plan wordt rekening gehouden 
met de ontwikkelingsgeschiedenis en de kwaliteiten 
van het landschap.

De in het beeldkwaliteitsplan opgenomen rand-
voorwaarden geven richting aan de verdere 
uitwerking van het plan. De bouwinitiatieven 
in het plangebied worden getoetst aan dit 
beeldkwaliteitsplan.
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Luchtfoto, Pdokviewer, huidige situatie
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Bestemmingsplan De Draai, Heerhugowaard 2019
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2. analyse

2.1 De ontwikkelingsgeschiedenis

Het plangebied is gelegen aan de rand van 
polder Heerhugowaard. Deze polder ligt op de 
grens van het gebied van droogmakerijen en het 
oorspronkelijke getijdenlandschap van West-
Friesland. 

In het Holoceen stond het gebied in contact met 
de open zee; het was een getijdenlandschap 
waar zand en klei werd afgezet. Kreken en slikken 
moeten het landschap hebben gekenmerkt. 
Door zeespiegelstijging ontstonden uitgestrekte 
veenmoerassen in de lagere delen en raakte de 
gehele polder bedekt met een veenpakket.

Rond de 11e eeuw na Christus wonen en werken er 
al mensen in de Heerhugowaard. Om droge voeten 
te houden werpen de bewoners terpen op die met 
elkaar worden verbonden door dijkjes. Tijdens de 
stormvloeden in de 13e eeuw breken de dijken 
door en worden grote veengebieden weggeslagen. 
Om het ontstaan van grotere meren te voorkomen 
worden de djiken hersteld en wordt het meer wat de 
Heerhugowaard dan is met dijken omringd.

Tot begin 17e eeuw worden telkens kleine 
stukjes meer drooggelegd. Na de succesvolle 
droogleggingen van de Beemster, de Purmer en 
de Wormer willen enkele regenten uit Alkmaar 
omstreeks 1620 de Heerhugowaard leegmalen.
Begonnen wordt met de aanleg van een ringdijk- 
en vaart rond het meer en de bouw van molens 
die het meer leegmalen, waarna in 1631 de 
polder uiteindelijke droogvalt. De Oostdijk vormt 
het oostelijke deel van de ringdijk. 

Het verkavelingspatroon is rationeel en 
geometrisch van opzet, kenmerkend voor 
droogmakerijen. De rechthoekige kavels staan 
loodrecht op de hoofdlijnen, in dit geval de 
Middenweg. Ongeveer halverwege maakt de 
weg een knik van 45 graden, waarmee de weg 
op Alkmaar is gericht.

Kaart van de bedijkte Heerhugowaard door C.J. Visser, 1631.
(let op: kaart is gedraaid)
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Topografische kaart, 1925

Topografische kaart, 1990

Topografische kaart, 1970

Topografische kaart, 2018
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2.2 De kwaliteiten van het landschap

Om nieuwe ontwikkelingen in het landschap in te 
passen, is het van belang om eerst de kwaliteiten 
van het landschap te beschrijven. In dit hoofdstuk 
wordt een analyse gegeven van de omgeving 
van het plangebied, rekening houdende met de 
kernkwaliteiten die in de Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie zijn benoemd.

Het plangebied ligt aan de Oostdijk, de begrenzing 
van de polder Heerhugowaard. De polder heeft een 
planmatige, rechtlijnige opzet, met lange lijnen en 
een orthogonale verkaveling. Buiten het verstedelijkt 
gebied liggen enkele losliggende linten, waaronder 
de Oostdijk.
De verstedelijking, met als laatste uitbreiding De 
Draai, is beeldbepalend in de polder. De dijk en 
boezem van de droogmakerij zijn herkenbaar in het 
landschap. 
Van oudsher concentreerde de bebouwing zich op 
de hogere gronden, waaronder de Oostdijk. 
De bebouwing bestaat hier hoofdzakelijk uit 
boerderijen, waaronder een aantal karakteristieke 
stolpboerderijen, die op grote kavels staan met 
opgaande erfbeplanting.

Uitgangspunten in de Leidraad is het behouden/
versterken van de herkenbaarheid van de 
droogmakerijen: “Versterk de identiteit van de 
polderlijnen,-linten, ringsloten en kaden in de 
droogmakerijen, zowel in het landschap als in het 
stedelijk gebied.”
(bron: Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018, 
provincie Noord-Holland)

Plangebied

grootschalige 
droogmakerij 
Heerhugowaard met 
bebouwingslinten

Bron: Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018, 
provincie Noord-Holland
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De historische linten vormen de dragende 
structuur van Heerhugowaard. Het contrast met 
de verstedelijkte wijken is een bijzondere kwaliteit. 
De lange doorgaande lijnen van de linten dragen 
bij aan “herkenbaarheid en oriëntatie (...) en geven 
een heel eigen karakter aan het stedelijk gebied” 
(bron: Samen werken aan de linten, een strategie 
voor de linten in Heerhugowaard).

Bron: Samen werken aan de linten, een strategie voor de linten 
in Heerhugowaard
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Foto’s van stolpboerderijen aan de Oostdijk. Vlnr: Oostdijk 31, Oostdijk 33b, Oostdijk 35 (bron foto’s: Boerderijenstichting)

Foto van het bebouwingsbeeld van het erf aan de Oostdijk 33a Heerhugowaard (foto van Google Streetview 2020),
op de voorgrond het woonhuis, op de achtergrond de schuren.

De Oostdijk wordt in de visie ‘Samen werken aan 
de linten’ gekarakteriseerd als Dijklint. De ligging 
aan de Ringvaart en het cultuurhistorische karakter 
zijn kenmerkend voor dit type lint. 

Aan de Oostdijk is bebouwing grotendeels als 
gebouwensembles aan de voet van de dijk 
gepositioneerd. Het hoogteverschil met zicht vanaf 
de dijk op de lager gelegen erven is beeldbepalend.

De erven zijn opgezet als ‘groene kamers’ en zijn 
omzoomd met boomsingels. De erven bevinden 
zich op enige onderlinge afstand. 

Stolpboerderijen zijn typische bouwvormen in het 
lint. Bijvoorbeeld de stolpboerderij direct aan de 
noord- en zuidkant van het perceel (Oostdijk 31, 
33b en 35, zie foto’s).
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De erven hebben voornamelijk een rationele
structuur en zijn rechthoekig van vorm.
Tegen de wind hebben de erven een
windsingel of bomenrij rondom de kavel.

Een boerenerf bestaat van oudsher uit een voor- 
en achtererf. De woning staat voor op het erf, 
met daaromheen het voorerf. De achterkant van 
het erf is het bedrijfsgedeelte met verschillende 
bedrijfsgebouwen (schuren, loodsen). 

Het erf heeft 1 ontsluiting langs het
hoofdgebouw en achterop het erf is
een centraal erf. De (agrarische)
bijgebouwen staan rondom het centrale
erf.

Bebouwing vooraan op de kavel georiënteerd
op de weg, bebouwing achter op het erf 
georiënteerd op het erf.

Voorzijde erf sierfunctie, achterzijde erf functioneel.

Agrarische bijgebouwen zijn meestal achter het 
hoofdgebouw geplaatst.

voorerf

achtererf
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Plangebied gezien vanaf de Oostdijk, afbeelding: Google Streetview

Plangebied luchtfoto en kadastrale kaart
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2.3 Huidige situatie plangebied

De planlocatie is gelegen aan de Oostdijk. 

De opstallen bestaan uit één woonhuis en twee 
schuren. De woning is voor op de kavel gelegen 
en op de Oostdijk georiënteerd. De schuren 
liggen achter de woning en zijn beiden op het erf 
georiënteerd. 

De voorkant van de kavel is als siertuin ingericht. 
Achter de schuren ligt nog een open grasveld met 
een enkele  boom. De kavel is aan de west- en 
zuidkant omsloten met water, deels geflankeerd 
met knotwilgen. Het erf is veelal verhard en wordt 
ook gebruikt om te parkeren. 

Door de huidige vraag om het gebied her in te 
richten, ontstaan er mogelijkheden om het karakter 
van de omgeving te versterken en een mooi beeld  
te creëren.

De afbeeldingen op deze en de volgende pagina 
geven een beeld van de huidige situatie.
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Huidige situatie met te transformeren bebouwing in rood Groene inrichting van achterzijde van de kavel

Erf ter hoogte van de schuur achter de woning en de te transformeren schuur

Eerste schuur achter de woningTe transformeren schuur met verhardingen en opslagruimte rondom
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3.1 De herinrichting van het plangebied 

‘Eén van de oorzaken van verrommeling (het 
teruglopen van ruimtelijke kwaliteit) is het verval 
van (agrarische) bebouwing als een ondernemer in 
het landelijk gebied zijn bedrijfsvoering stopt. 

Op dit moment zijn op de locatie twee schuren 
gelegen, waarvan de tweede schuur niet meer in 
gebruik is.  Door deze schuur te transformeren tot  
woning,  ontstaan er kansen om de karakteristieken 
van het erf te versterken. Doordat hiermee het 
erf als geheel een betere uitstraling krijgt, valt er 
hiermee landschappelijke winst te behalen. 

Het voorstel is om de schuur te transformeren en 
de omliggende verhardingen en opslagruimtes te 
verwijderen en opnieuw in te richten.

Het landelijk gebied heeft een grote aantrekkings-
kracht als woongebied: een mooi landschap met 
rust en ruimte. Nieuwe bebouwing en beplanting 
dient daarom zorgvuldig ingepast te worden. Er 
dient een goede keuze gemaakt te worden in de 
aard en positionering van de nieuwe bebouwing. 
Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de 
bestaande stedenbouwkundige, cultuurhistorische, 
landschappelijke en groenblauwe karakteristieken 
van het gebied. 

Door nieuwe ontwikkelingen goed aan te laten 
sluiten bij de kenmerkende kwaliteiten van het 
landschap wordt nieuwe kwaliteit bereikt en wordt 
de identiteit van de plek behouden of versterkt. In 
dit hoofdstuk wordt de gewenste beeldkwaliteit 
verder uitgewerkt.

3. Beeldkwaliteit

3.2 Visie Samen werken aan de Linten 

De doelstelling van de visie ‘Samen werken aan de 
linten’ is tweeledig; enerzijds is de visie gericht op 
het behoud en de versterking van de lintstructuren 
als landschappelijke eenheden. Anderzijds wordt 
ruimte geboden voor initiatief om de kwaliteiten in 
de linten naar de toekomst toe te kunnen behouden. 
Er wordt ruimte geboden aan kleinschalige 
transformaties (rood-voor-rood) middels een 
wijzigingsplan gericht op woningbouw.  

De belangrijkste kernwaarden in de linten worden 
gevormd door:
• de kenmerkende, lijnvormige structuur
• maat en schaal van de verkaveling
• karakter van de bebouwing
• onbebouwde ruimte
• zicht en doorzicht
• het groene karakter 
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Schetsontwerp herinrichtingsplan Oostdijk 33a, Heerhugowaard N

Legenda

0 5 10 15 20
meter

schaal: 1:500

Bestaande woning voorop de kavel

Bestaande schuur, behorend bij won-
ing voorop de kavel

Nieuwe schuurwoning op eigen kavel

Bestaande bomen in de tuin van de 
nieuwe kavel

Gezamenlijk erf (halfverharding 
of gebakken klinkers) met 
parkeren op grasbetonstenen

Bestaande oprit

Bestaande bomen omgeving

Nieuwe inheemse bomen bestaande 
uit streekeigen soorten

Haag op erfgrens

Knotwilgen langs de watergangen
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3.3 Hoofdindeling

Een herontwikkeling op deze plek biedt kansen om 
de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied te 
versterken. Het heringerichte gebied bestaat uit 1 
bestaande woning, 1 bestaande schuur, 1 nieuwe 
woning in de te transformeren schuur en een 
heringericht erf.

Met deze ontwikkeling wordt landschappelijke winst 
behaald. De kenmerken van het landschap zijn 
leidend voor de herinrichting van het plangebied. In 
het plan wordt aangesloten op de karakteristieken 
van een boerenerf. 

Kernwoorden voor de herinrichting zijn: 
• Te transformeren bebouwing behoudt schuur-
  uitstraling
• Relatie voor- en achtererf
• Doorzicht over het erf
• Handhaven open, onbebouwde ruimte 
• Groen karakter van het terrein
• Fraaie voorkant naar de weg
• Groene omzooming van het erf met o.a. hagen en 
  bomen

In de volgende paragrafen wordt de gewenste 
inrichting van het plangebied verder omschreven 
aan de hand van verschillende elementen. De 
getoonde beelden geven een mogelijke situatie 
weer. De referentiebeelden dienen ter inspiratie 
voor de inrichting van het erf.

3.4 Positie en bebouwing op kavels 
en oriëntatie op het landschap

De beeldkwaliteit van het erf wordt bepaald 
door de samenhang tussen de bebouwing, de 
erfinrichting en de omgeving. Deze dienen met 
elkaar in overeenstemming te zijn. Bij de indeling 
van het plangebied is sprake van een referentie 
naar de traditionele opbouw van het boerenerf; een 
woning vooraan op het perceel, en bijgebouwen, 
bestaand uit een schuur en een woning in 
schuurtypologie, achterop het perceel. Deze 
onderlinge verbondenheid wordt ook versterkt door 
de positionering rondom een centraal erf. 

De bebouwing staat geclusterd op de kavel. De 
nieuwe bebouwing sluit qua schaal en maat aan 
bij de bestaande bebouwing. Doordat de voorop 
de kavel gelegen woning teruggerooid ligt, ontstaat 
een voorerf. Dit voorerf wordt sober ingericht met 
een grasvlak en een of enkele grote bomen. 

Het erf dient als entree van alle woningen met 
mogelijkheid om te parkeren. Doordat het erf 
onregelmatig van vorm is en breder wordt na het 
passeren van de buurwoning, kan het parkeren 
minder dominant in het zicht worden opgelost zodat 
de doorzichten gehandhaafd blijven.

Het geheel wordt ontsloten door de bestaande 
oprit. De bestaande bomen op en rond het perceel 
worden zoveel mogelijk in stand gehouden. 

De bestaande sloten worden als erfgrens benut 
en worden vrij gehouden verharding tot aan de 
slootkant. De bebouwing blijft op afstand van de 
sloten. Aan de erfzijde van de sloot komen bomen. 
Hiermee wordt het plangebied in het landschap 
verankerd. 

Bij de inrichting van het gebied zijn de kwaliteiten 
van het wonen in het buitengebied uitgangspunt, 
namelijk ruimte om de woning, rust, landschap en 
uitzicht. Vanaf de woonkavels zijn er doorzichten op 
het omliggende landschap.  
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3.5 Bebouwing

Om aan te sluiten bij het agrarische en landelijke 
karakter van het gebied, krijgt de woning de 
uitstraling van agrarisch bebouwing in de vorm van 
een schuurwoning. 

De nieuwe bebouwing kan op een eigentijdse 
wijze (onder architectuur) vormgegeven worden. 
De bebouwing op het erf vormt samen een 
erfensemble. 

Het schuurtype past binnen het, van oorsprong 
agrarische, erf en sluit aan bij het agrarische en 
landelijke karakter. 

Aan de bouwmogelijkheden voor de nieuwe 
bebouwing wordt op deze pagina richting gegeven. 

Door Studio S3 is reeds een schetsontwerp voor 
de schuurwoning gemaakt, welke op de volgende 
pagina te zien is. 

Uitgangspunten nieuwe woning:

Functie:
- Wonen

Uitstraling woning:
- De bebouwing heeft een eigentijdse duurzame 
  architectuur, met de karakteristieken van landelijke 
  bebouwing in het buitengebied. 
  Zowel een traditionele als een eigentijds uitstraling   
  is hierbij mogelijk.

Vorm woning:
- De hoofdmassa heeft een eenvoudige en 
  eenduidige vorm.
- Op- en aanbouwen zijn ondergeschikt aan 
  hoofdmassa of maken onderdeel uit van het 
  ontwerp.
- De vorm van de woning sluit aan bij de 
  bebouwingstypologie; de hoofdmassa bestaat uit  
  1 bouwlaag met kap.
- Zadeldak
- Samenhangend stelsel van maatverhoudingen,  
  dat beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes 
  en vlakverdelingen.

Oriëntatie woning:
- De voorgevels zijn representatief en georiënteerd   
  op het centrale erf

Materiaal en kleurgebruik:
- Materialen en kleuren zijn afgestemd op de 
  omgeving/ omringende bebouwing. Landelijke of
  traditionele kleuren.
- Gevels van overwegend hout en/of baksteen en 
  glas
- Dakbedekking met keramische pannen en / of riet
- Toepassing van eigentijds materiaal is mogelijk, 
   mits de woningen onder architectuur ontworpen 
   worden en daarin een eigentijdse uitstraling 
   krijgen

Detaillering:
- De detaillering ondersteunt de vormkarakteristiek 
- De architectonische uitwerking en detaillering
  zijn zorgvuldig, afwisselend en evenwichtig
- Elementen in de gevel zoals deuren en ramen
  in een logische verhouding tot elkaar en de
  gevel als geheel plaatsen

Referentiebeelden uitstraling nieuwe schuurwoning
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Herbestemmen schuurwoning, Oostdijk 33A
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3.6 Verkeersontsluiting en verharding

De nieuwe woonkavel wordt vanaf de Oostdijk 
ontsloten via de gezamenlijke oprit. 

Het verhardingsmateriaal van het erf zal bestaan 
uit klinkerbestrating, schelpen, grind of een 
andere halfverharding (passend bij het landelijke, 
agrarische karakter).

Door de erfinrichting sober te houden, sluit de 
ontwikkeling aan bij het landelijke karakter.

De bewoners zijn vrij in de keuze van de positie van 
de terrassen. Het parkeren vindt binnen het centrale 
erf plaats. Parkeren kan op grasbetonstenen, wat 
bijdraagt aan een meer groene invulling van het erf.

Ontsluiting en doorzichtenReferentie, oprit van halfverharding

Referentie, parkeren op grasbetonstenen Referentie, oprit van halfverhardingReferentie, oprit van klinkerbestrating
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3.7 Erfbeplanting en erfafscheiding

Opgaand groen is zeer ruimtebepalend in het open 
landschap. Door tuinen en erven met opgaande 
beplanting, wordt het contrast met het open 
omliggende landschap versterkt. Langs de randen 
komen op bepaalde plekken nieuwe bomen,  welke 
het beeld van een boerenerf versterken.

De nieuwe woonkavel draagt met de beplanting bij 
aan het groenbeeld. Rondom de woning ligt een 
ruime tuin met veel ruimte voor bomen, heesters 
en hagen. De erfbeplanting zorgt niet alleen voor 
beschutting en aankleding van de percelen, maar 
heeft ook een natuurfunctie voor vogels, insecten 
en vleermuizen.

Het voorerf wordt sober ingericht, passend bij het 
karakter van een boerenerf. Hier kunnen enkele 
solitaire bomen geplaatst worden. 

De erfafscheidingen bestaan uit een haag, een laag 
transparant hekwerk of geen erfafscheiding. Voor de 
bomen, hagen en heesters op de woonkavels, wordt 
een gebiedseigen assortiment geadviseerd, zoals 
liguster, veldesdoorn of meidoorn voor de hagen, 
en beuk, eik, linde, paardenkastanje, hoogstam-
fruitbomen, en knotwilgen op de erfranden.

Referentiebeelden landelijke inrichting woonkavel en voorerf

Hagen op de erfafscheiding
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Referentiebeelden landelijke inrichting woonkavel en voorerf

Knotwilgen langs de erfranden

Gemengde haag

Bloeirijke plantvakken op binnenerf
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Een herontwikkeling op deze plek biedt kansen 
om verrommeling tegen te gaan en de ruimtelijke 
kwaliteit van het landelijke gebied te versterken. 
Door de locatie her in te richten met een tot woning 
getransformeerde schuur en het erf opnieuw in te 
richten wordt landschappelijke winst behaald. 

Op deze pagina’s zijn de bestaande situatie en de 
herinrichting van het plangebied naast elkaar gezet. 
Hiermee wordt de verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit inzichtelijk.

De kenmerken van het landschap (groene erven in 
het lint, het agrarisch karakter) zijn leidend voor de 
herinrichting van het plangebied. 

Plattegrond nieuwe situatie ten opzichte van bestaande situatie

4. Conclusie
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Herinrichtingsplan erfindeling Oostmijzerdijk 9, Schermerhorn

Het plan biedt onder meer ruimtelijke kwaliteit op de 
volgende punten:

+ de nieuwe schuurwoning verbetert de uitstraling van de   
   bebouwing op het perceel 
+ verharding en opslagruimtes rondom worden verwij-
   derd waardoor er meer ruimte is voor groen
+ de woning past in het erfensemble
+ versterking van de erfbeplanting op de erfgrenzen
+ plan past in de structuur van het lint
+ rust, ruimte en uitzicht staan centraal
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