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Vertel ons!

Hier ziet u de Oostrand en omgeving inclusief de belangrijkste 
voorzieningen. Volg de stappen hieronder om uw mening te geven 
over de locatie en voorzieningen.

STAP 2
Wat kan worden verbeterd?  
Schrijf op een oranje kaartje uw 
mening, stop het kaartje in een 
prikker en plaats de prikkers op de 
kaart.

STAP 1
Wat is goed in het gebied? 
Schrijf op een groen kaartje uw 
mening, stop het kaartje in een 
prikker en plaats de prikkers op de 
kaart.

STAP 3
Wat mist u?  
Schrijf op een wit kaartje uw mening, 
stop het kaartje in een prikker en 
plaats de prikkers op de kaart.

Bijvoorbeeld:
- Horeca
- Buurthuis
- Zorgvoorzieningen, zoals een huisarts of tandarts
- Woonruimte voor speci�eke doelgroepen
- Winkels 
- Ruimte voor sport
- Recreatieve activiteiten
- Steiger voor boten

Oostrand en omgeving



Bestaande routes 
verbinden voor gebruikers 
uit de hele gemeente.

Nieuwe 
recreatiemogelijkheden 
voor de hele gemeente.

Op het water ontmoeten 
bewoners elkaar in Dijk en 
Waard.

Wonen aan het water.

......

Nieuwe recreatiemogelijkheden in het gebied.

Waardevol voor dieren en 
planten.

Verkoeling voor nieuwe 
woonbuurten.

Hier ziet u de ideeën op het thema ‘water’. Met stickers 
kunt u aangeven wat u aanspreekt (groen) en wat niet 
(rood). Vertelt u ons wat u wel en niet aanspreekt!

Water

Ideeën

Vaarroute ‘ buitenom’1

Vaarroutes ‘binnendoor’ 2

Ruimte voor 
waterberging

Uw ideeën 

3

Schrijf uw ideeën op een post-it en 
plak deze hier op.

Referentiebeelden
Met stickers kunt u aangeven wat u 
aanspreekt (groen) en wat niet (rood).

Vaarroute ‘ buitenom’

Jachthaven

Vaarroutes ‘binnendoor’

Vaarroutes ‘binnendoor’



Oostrand verbinden met de Oosterdel (Rijk der Duizend 
Eilanden) en ontwikkeling Kanaalpark in het zuiden.

Leefgebied voor planten en dieren vergroten.

Groen voor een aantrekkelijke omgeving.

Oostrand Kanaalpark

Groen om te spelen en te sporten.

Groen voor verkoeling en het vasthouden van water.

Natuur inclusieve woonomgeving met planten, insecten en vogels. 
Ter bevordering van de onder druk staande biodiversiteit.

Hier ziet u de ideeën op het thema ‘groen en ecologie’. Met 
stickers kunt u aangeven wat u aanspreekt (groen) en wat 
niet (rood). Vertelt u ons wat u wel en niet aanspreekt!

Groen en
ecologie

Verbinding Oosterdel 
& Kanaalpark

1

Ecologische zone2

Aantrekkelijke 
woonomgeving

3

Versterken/
verbreden 
ecologische 
verbindingszone

Verbinding Oosterdel 
& Kanaalpark

Laan

Bomenrij

Bomenrij

Ideeën

Referentiebeelden
Met stickers kunt u aangeven wat u 
aanspreekt (groen) en wat niet (rood).

Uw ideeën 
Schrijf uw ideeën op een post-it en 
plak deze hier op.



Rafelroute (�ets en voet)

Fiets

Auto

De kruipdoor-sluipdoor paden in het gebied zijn uniek. Die 
behouden we en breiden we uit.

De rafelroute verbindt 
plekken in het gebied te 
voet of op de �ets.

Doorgaand verkeer 
verlaagt de woonkwaliteit.

Bewoners en gebruikers 
ontmoeten elkaar op de 
rafelroute.

... ...

Via een (snel)�etsroute aan de 
oostkant van het gebied is het 
station snel bereikbaar.

station

Parkeerplekken op enkele 
minuten lopen van de woning 
zijn ook goed bereikbaar.

Door op een aantal plekken 
parkeerplaatsen te groeperen, 
behouden we op andere plekken 
ruimte om te spelen en te 
ontmoeten

Met de Westerweg ligt er 
al een goede doorgaande 
route voor �etsers en 
auto’s van noord naar zuid.

Woningen, bedrijven en 
verenigingen zijn met de auto 
bereikbaar via 
bestemmingsverkeer.

Rafelroute en
bereikbaarheid
Hier ziet u de ideeën op het thema ‘rafelroute en 
bereikbaarheid’. Met stickers kunt u aangeven wat u 
aanspreekt (groen) en wat niet (rood). Vertelt u ons wat u 
wel en niet aanspreekt!

Ideeën

Een recreatieve route 
van Noord naar Zuid1

Geen doorgaand verkeer 
in de oostrand 3

Woningen hebben niet 
standaard een eigen 
parkeerplek voor de deur 

4

Een rustige route voor 
voetgangers en �etsers2

Uw ideeën 
Schrijf uw ideeën op een post-it en 
plak deze hier op.

Referentiebeelden
Met stickers kunt u aangeven wat u 
aanspreekt (groen) en wat niet (rood).



Er is in de gemeente Dijk en Waard behoefte aan woningen, daarom realiseren we ook 
woningen in de Oostrand.

+ ++

Rijwoningen sociaal 
segment (huur)

Rijwoningen (koop) Vrijstaande gezinswoningen 
(koop)

Appartementen (koop 
en huur) voor starters 
en senioren

Jongeren en 
starters

Bijzondere 
doelgroepen 

Gezinnen Senioren

appartementen sociaal 
segment (huur)

Bijzondere collectieve 
woonvormen 
(koop en huur)
(zorgwoningen, mantelwoningen, 
Knarrenhof, Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap

werken

wonen

bedrijf
...

++

In het gebied naast de Wuijver is werken 
en wonen gecombineerd, we trekken dit 
door in de Oostrand.

Met de nieuwe vaarroutes liggen meerdere 
buurtjes straks aan het water. Dat is 
aantrekkelijk wonen.

We realiseren een rustige woonbuurt in het 
gebied voor mensen met een zorgvraag.

Met meer woonlagen houden we woningen betaalbaar en kunnen we meer woningen 
realiseren voor starters, ouderen en sociale huurders

Wonen brengt nieuwe dynamiek in het 
gebied en kansen voor bestaande 
bedrijven

Overzicht van alle 
woningbouwlocaties 
in de gemeente

Oostrand

Woonbehoefte, 
locaties en buurten 
Hier ziet u de ideeën op het thema ‘wonen’. Met stickers 
kunt u aangeven wat u aanspreekt (groen) en wat niet 
(rood). Vertelt u ons wat u wel en niet aanspreekt!

Ideeën

Wonen

Wonen

Wonen

Wonen

Wonen

WonenWonen

Wonen Wonen

Vrijetijd

400 – 600 woningen in de Oostrand1

Verschillende type woningen2

Verschillende doelgroepen3

Wonen en werken in de Wuijver 4

Wonen aan 
het water6 Wonen

met zorg7

Op een aantal plekken bouwen we 
hoger dan in de rest van de gemeente5

Uw ideeën 
Schrijf uw ideeën op een post-it en 
plak deze hier op.

Vrijetijd
Vrijetijd

Park &

groen

Wonen & 

werken

Wonen & 

werken

Wonen & werken



Woonbuurten referentiebeelden 
Hier ziet u referentiebeelden van mogelijke woonbuurten. Met stickers kunt u aangeven wat u aanspreekt (groen) en wat niet (rood). 
Vertelt u ons wat u wel en niet aanspreekt!

Woonbuurt zuidelijk deel 
nabij begraafplaats

Woonbuurten middengebied

Woonwerkbuurt De Wuijver



Restaurant

Huisartsenpost

Life & Garden

Zuidscharwoude

Moskee

Langedijk

Kinder-

boerderij Petanque 

club

Tennis

vereniging

Volkstuinen

 Café

Hondenschool 

De Kley-Drivers

Bestaande ondernemers en verenigingen bieden nu al 
recreatie en vrije tijdsbesteding.

De rafelroute biedt nieuwe wandelroutes door het gebied.

Café
Sport

Waar de rafelroute, water en bestaande verenigingen 
samenkomen ontstaan aantrekkelijke plekken voor vrije tijd 
en ontmoeting.

Het water biedt nieuwe vaarroutes door het gebied.

Vereniging
... ...

Er is behoefte aan nieuwe recreatievormen in het gebied.

Sport

Recreatie en
vrije tijd
Met de ontwikkeling van de Oostrand ontstaan nieuwe 
kansen voor recreatie en vrijetijdsbesteding. Met stickers 
kunt u aangeven wat u aanspreekt (groen) en wat niet 
(rood). Vertelt u ons wat u wel en niet aanspreekt!

Ideeën
Samen met bestaande 
verenigingen en 
ondernemers

1

Ommetje2

Aantrekkelijke plekken 
voor vrije tijd3

Nieuwe recreatievormen4

Uw ideeën 
Schrijf uw ideeën op een post-it en 
plak deze hier op.

Referentiebeelden
Met stickers kunt u aangeven wat u 
aanspreekt (groen) en wat niet (rood).



Verhaal en
cultuurhistorie 
De Oostrand heeft al een ontwikkelgeschiedenis die honderden jaren 
terug in de tijd gaat. Lees het verhaal van de Oostrand op dit paneel. 
Heeft u zelf nog historische informatie over het gebied? Vertel het ons!

Jaar 1000
Aanleg Langedijk
Jaar 1200
Aanleg Westfriese Omringdijk

Daarna volgde de ontginning (bloksgewijs) 
van het gebied Langedijk – Veenhuizen

Op de Kaart van Uitwaterende Sluizen uit 1681 is de polderindeling van de Noord- 
en Zuid-Scharwouder- polder zichtbaar. Opvallend is dat de slotenstructuur ten 
oosten van Noord-Scharwoude een beperkt aantal sloten heeft. 

De kaart is op het oosten georiënteerd, waardoor het noorden links ligt.

De kadastrale minuut uit 1821 geeft zowel de Doezensloot als de 
grens tussen de Noord- en Zuid-Scharwouderpolder weer. 

Vroege middeleeuwen
Geestmannen van geestgronden tussen 
Bergen, Schoorl en Hargen ontginnen 
achterliggend gebied. 
 
Weilanden voor vee (veeteelt).

Eind 19e eeuw
Weilanden in kleinere percelen vergraven waarop tuinders kool, aardappelen en 
uien teelden.

Talrijke sloten en 15.000 eilanden, akkers uitsluitend per schuit bereikbaar, 
uitbreiding alleen door nieuwe, verderweg gelegen eilanden  (landbouw)

Tweede helft 20e eeuw
Idylle van waterrijk gebied met verspreid liggende akkers luidde 
neergang in: uren varen, onmogelijkheid tot mechaniseren, slechte 
water- en grondkwaliteit, beperkte gewassenkeuze, armoede. 

Ruilverkaveling, schaalvergroting, nieuwe functies zoals wonen, 
recreatie en bedrijvigheid  (verbreding)

Uw verhalen en historische informatie 
Schrijf uw verhalen en historische informatie op een post-it en plak deze hier op.



Wonen

Wonen

Wonen

Wonen

Wonen

Vrijetijd

Vrijetijd

Park &

groen

Wonen & 

werken

Denk met
ons mee! 
Op deze kaart ziet u alle plannen in een toekomstbeeld en 
ziet u de planning voor de ontwikkeling van de Oostrand. 
Schrijf uw laatste reacties, zorgen of ideeën op een post-it 
en plak deze op of naast de kaart.

Een visie op de Oostrand

De Oostrand is op dit moment 
een uniek gebied met 
verenigingen, ondernemers en 
enkele bewoners. Bestaande 
gebruikers en de gemeente Dijk 
en Waard hebben plannen om 
het gebied verder te 
ontwikkelen tot een 
aantrekkelijk gebied voor 
wonen, werken en recreëren. 

Wat staat er in de visie?

In de visie wordt beschreven 
hoe wordt omgegaan met 
wonen, water, groen en 
bereikbaarheid. Ook wordt er 
onderzoek gedaan naar de 
�nanciële haalbaarheid.

Planning

We willen de visie samen met 
de bestaande gebruikers, 
ondernemers en verenigingen 
maken. We hanteren de 
volgende planning.

September
Fysieke en digitale 
bijeenkomsten met 
belangstellenden om te 
informeren en ideeën en zorgen 
op te halen

Oktober
- gesprekken met alle 
ondernemers en verenigingen in 
het gebied om gezamenlijk de 
Oostrand te ontwikkelen
- gesprekken en onderzoeken 
met o.a. waterschap, provincie 
en woningbouwcorporaties

November
Onderzoek naar �nanciele 
haalbaarheid

December
Een visie op de ontwikkeling 
van de Oostrand

Na december komen we bij u 
terug met een visie op de 
toekomst van de Oostrand.

Bij vragen of ideeën, mail naar: 
deoostrandnzs@dijkenwaard.nl

Uw laatste reacties, zorgen of ideeën 
Schrijf uw laatste reacties, zorgen of ideeën op een post-it en plak deze hier op.


