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▪ Gebiedsvisie Oostrand

▪ De woningbehoefte is groot. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit ook in Noord- en Zuid-Scharwoude het geval is. 

De Oostrand biedt ruimte om in een substantieel deel van deze behoefte te voorzien. In combinatie met veel van de 

bestaande functies ontstaan er kansen om van de Oostrand een aantrekkelijk groen- en waterrijk gebied te maken 

om te wonen, werken en recreatie. 

▪ Om dit te realiseren start de gemeente met het maken van een ontwikkelplan. Dat doet zij niet alleen, maar samen 

met de huidige gebruikers van het gebied. Het ontwikkelplan bestaat uit een gebiedsvisie en een ontwikkelstrategie.

▪ Ontwikkelplan

De gebiedsvisie en ontwikkelstrategie geven antwoord op de vragen wat gerealiseerd wordt in de uiteindelijke 

situatie en hoe dat gerealiseerd kan worden. Uitgangspunt van het ontwikkelplan is om te onderzoeken hoe de 

functies wonen, werken, recreëren en natuurontwikkeling een plek krijgen in het gebied. 

▪ Het  onderzoek van adviesbureau Companen uit 2020 toont aan dat de komende tien jaar grote behoefte is aan 

woningen in Langedijk. De Oostrand ligt grotendeels binnenstedelijk. Het ligt dan ook voor de hand om op deze 

locatie de mogelijkheden voor woningbouw te onderzoeken in samenhang met bestaande en nieuwe functies in het 

gebied. Met het ontwikkelen van de Oostrand draagt de gemeente bij aan regionale en provinciale doelstellingen 

zoals die er zijn voor wonen en economie.

▪ Samen met u

De gemeente Dijk en Waard vindt het belangrijk om samen met grondeigenaren, inwoners, gebruikers, organisaties 

en andere belanghebbenden te werken aan de ontwikkeling van het gebied. 

▪ Bureau Inbo is geselecteerd om te helpen bij het maken van een ontwikkelplan voor de Oostrand. Zij gaan zich in 

de zomer inlezen,  voorbereiden en beginnen met een analyse van het gebied. In het najaar worden met het bureau 

verschillende bijeenkomsten georganiseerd om met bewoners en verschillende  partijen in het gebied. U ontvangt in 

het najaar hier tijdig meer informatie over. 

▪ Planning:

▪ De gemeente streeft ernaar om aan het einde van het jaar een ontwikkelplan klaar te hebben voor besluitvorming 

door college en gemeenteraad.

▪ Voor meer informatie kun u een email sturen naar: deoostrandnzs@dijkenwaard.nl. 

mailto:oostrandnzs@dijkenwaard.nl




Ca. 48 ha.

Ligging Plangebied Oostrand



Provinciale 
omgevingsverordening

Landelijk gebied



Ca. 48 ha.

Ligging Plangebied – landelijk gebied Oostrand



▪ Plangebied in vogelvlucht

▪ Beleidsmatige verkenning 2013

▪ Cultuurhistorie en routing

▪ Onderzoek versterken watersysteem 2016

▪ Langedijk ontwikkelt met water 2017

▪ Onderzoek woningbehoefte 2020

▪ Visie werklocaties









Versterken watersysteem Noord- en Zuid-
Scharwoude

Onderzoek naar kansen voor beheer en ontwikkeling

2016



Projectplan

Januari 2016

Procesplan

April 2016

Watertafels 

Juni- november 2016

Vaststelling visie

Februari 2017

Ideeën voor de Oostrand

▪ Overhaal/sluis

▪ Electrische 
oplaadpunten

▪ Stadsstrand 

▪ Horeca

▪ Camperovernachtingspl
aats

▪ Fluisterbootverhuur

▪ Kano-overstap

▪ Recreatieve functie 
versterken

▪ Ontbrekende schakel in 
route langzaam verkeer

▪ Versterken 
verblijfskwaliteit





▪ eigendomssituatie

Gemeentelijk eigendom

1. Tuincentrum

2. Moskee

3. Petanque

4. Tennis

5. Uitvaartcentrum 

6. Belegging /

7. Overig provincie en privaat

8. Overig bedrijven

1

2
3

4

5

6

6

Privaat eigendom

7

7

7

7

8

8

8
7



880 – 1380 woningen

770 – 1052 woningen

160 – 610 woningen

Te realiseren komende 10 jaar

Onderzoek Companen



De Wuyver

De Frans

De Mossel I

Visie werklocaties Dijk en Waard



Visie werklocaties Dijk en Waard



Visie werklocaties Dijk en Waard



Visie werklocaties Dijk en Waard

Uitgangspunt 1

Intensieve 

samenwerking 

tussen 

gemeente en 

ondernemers én 

ondernemers 

onderling

Uitgangspunt 2

Aantrekkelijke, 

duurzame en 

bereikbare 

werklocaties

Uitgangspunt 3

Mengen en 

verkleuren met 

aandacht voor 

behoefte van 

bedrijven



Strategische verkenning De Wuyver



Hoe verder?



Uitdagingen / integrale opgave

Van ‘Rafelrand naar Gouden Rand’

▪ Veel verschillende grondeigenaren

▪ Verkeerslawaai Westerweg

▪ Combineren: wonen – werken –
recreëren - natuurontwikkeling

▪ Inpassen bestaande functies

▪ Aansluiten op doelstellingen LOMW

▪ Ontwerpen functioneel watersysteem

▪ Transformatie bedrijventerrein

▪ Verder kwalificeren en kwantificeren

▪ Provincie betrekken



Fase Resultaat / product Gereed Samenwerking

Besluitvorming Opdracht en budget Raad Februari 2021 Februari 2021

Start project Aanbesteding start bureau INBO juli 2022 juli - september workshop 

intern

Initiatieffase Kaders voor Gebiedsvisie & 

ontwikkelplan

Analyse van de opgave, 

ontwikkelstrategie, 

samenwerkingsstrategie, 

haalbaarheidsanalyse / financiële 

strategie

september 2022 3x werkatelier met 

omgeving

Haalbaarheidsfase Gebiedsvisie en ontwikkelplan 1 januari 2022 Ter visie 

Besluitvorming Ontwikkelplan; gebiedsvisie en 

ontwikkelstrategie

1e kwartaal 2023 1e kwartaal 2023

Ontwerpfase Masterplan / Bestemmingsplan PM PM

Planning


