
Belangrijkste voorstellen 

In het ontwikkelplan worden vier 
maatregelen voor de gehele Oostrand 
voorgesteld. Daarnaast worden er zes 
deelgebieden onderscheiden, ieder met 
eigen kenmerken, ontwikkelmogelijkheden 
en -snelheden. 

De vier maatregelen voor de gehele 
Oostrand zijn:

1. Groen en ecologie
Ooit maakte de Oostrand onderdeel 
uit van een omgeving met (deels) open 
gebieden. Door de ruilverkaveling is 
dit ingrijpend veranderd, waardoor de 
Oostrand behoorlijk geïsoleerd geraakt 
is en deels zelfs afgesneden van de 
omgeving. Hierdoor is er weinig verbinding 
tussen de Oostrand, het meer open 
landschap ten noorden van de Oostrand 
en het waterlandschap Rijk der Duizend 
Eilanden ten zuiden van de Oostrand. 
Daarnaast is het landschap op bepaalde 
plekken versplinterd. Om dit te herstellen 
en te versterken worden het groen en 
de historische waterlopen die haaks 
op het dorpsplint van Langedijk staan, 
doorgetrokken in de Oostrand. Daarnaast 
wordt de huidige ecologische zone langs 
het Kanaal Alkmaar-Kolhorn, verbreed. 
Ook komt er in de nieuwe buurtjes groen, 
zoveel als mogelijk verbonden met het 
andere groen.

2. Water en bevaarbare routes
De eeuwenlange ligging van de dijkdorpen 
in de polder Geestmerambacht heeft 
ervoor gezocht dat het waternetwerk 
een belangrijk onderdeel is van de 
Langedijkse identiteit. De verbondenheid 
met het water is na de ruilverkaveling 
echter behoorlijk verstoord of zelfs teniet 
gedaan. Met het programma ‘Langedijk 
Ontwikkelt met Water’ wordt vanaf 2000 
gewerkt aan herstel en versterking van de 

relatie met het water door de aanleg van 
een samenhangend vaarnetwerk voor 
kleine recreatievaart. Dit netwerk wordt 
uitgebreid door ook deelgebieden van 
de Oostrand er onderdeel van te maken 
voor recreatie en toerisme. Daarnaast 
dragen extra waterwegen bij aan de 
landschappelijke- en woonkwaliteit van de 
Oostrand en de klimaatopgave. 

3. Nieuwe buurtjes
Voor de gehele gemeente is er tussen 
2020 en 2030 een behoefte aan zo’n 
10.000 extra woningen, waaronder zo’n 
1.385 in Langedijk. Voor de Oostrand is 
verkend hoe nieuwbouw zich verhoudt 
tot de kenmerken van dit gebied. Hieruit 
komt ruimte voor een zo’n 550- woningen. 
Het ontwikkelplan laat voor enkele 
deelgebieden zien hoe hier buurtjes 
kunnen ontstaan met telkens sociale 
huur, middeldure en dure woningen. Voor 
starters, jonge gezinnen en ouderen. Nader 
onderzoek moet laten zien of en hoe een 
deel van deze woningen aangeboden kan 
worden aan woningenzoekenden uit de 
omgeving.

4. Doesenpad
Midden door de Oostrand komt, van noord 
naar zuid, een wandel- en fietsroute. 
Deze route komt langs bedrijvigheid, 
de nieuwe buurtjes en voorzieningen. 
Het is een eigentijdse vertaling van het 
historische lint in Langedijk. Voor een 
deel liggen de fiets- en voetpaden er al, 
maar voor een deel ontbreekt dit ook 
nog. Het Doesenpad geeft ‘adres’ aan 
woningen en voorzieningen, stimuleert 
het wandelen, fietsen en joggen. De naam 
verwijst naar een voormalige sloot in de 
Oostrand, net ten zuiden van en parallel 
aan de Potjessloot. Met deze naam wordt 
aangesloten bij de geschiedenis, maar met 
de functie ervan voegt het iets nieuws aan 
de Oostrand toe. 
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Zes deelgebieden

Met de vier maatregelen die hiervoor zijn 
beschreven, wordt meer samenhang en 
verbinding tussen deelgebieden gebracht. 
Tegelijkertijd zorgen de deelgebieden, 
met ieder specifieke kenmerken en 
functies, juist voor iets eigens. Daarom 
stelt het ontwikkelplan voor elk van deze 
deelgebieden een deels eigen aanpak 
voor.

 

1. Wonen en werken op de Wuijver
De Wuijver is nu een bedrijvengebied 
met een jachthaven en enkele woningen. 
Inzet is om, samen met de eigenaren 
en ondernemers, een deel van de 
bedrijvigheid te transformeren naar wonen 
en woonwerken. Op zo’n manier dat beide 
functies elkaar niet in de weg zitten. Met 
de jachthaven, liggend aan het Doesenpad 
en de ecologische zone, als kloppend hart. 
Hoeveel woningen hier kunnen komen, 

hangt af van de mate waarin bedrijvigheid 
zich transformeert. Gedacht wordt aan zo’n 
100 woningen met een bouwhoogte van 
3 tot maximaal 6 verdiepingen (op enkele 
plekken). 

2. Woonbuurtjes (nu nog deels agrarisch 
en deels bedrijvigheid)
Het gebied ten zuiden van de Wuijver tot 
aan de verenigingen aan de Potjesdam 
leent zich voor verschillende, compacte 
woonbuurtjes. Door de aanwezigheid en 
toevoeging van water oriënteert het wonen 
zich aan het water. Midden in de buurtjes 
kan buurtgroen komen. Om te voorkomen 
dat de geparkeerde auto overal zichtbaar 
is op straat, wordt onderzoek gedaan 
naar deels andere parkeervoorzieningen 
(op loopafstand van de woningen). 
Gedacht wordt aan zo’n 330 woningen 
met een bouwhoogte van 3 tot maximaal 6 
verdiepingen (op enkele plekken). 

3. Wonen en vrije tijd rondom de 
Potjesdam
Rondom de Potjesdam bevinden 
zich verschillende verenigingen en 
voorzieningen. Inzet is om de meeste te 
behouden, maar dan wel op zo’n manier 
dat deze meer zichtbaar, vindbaar en 
toegankelijk zijn voor bezoekers. Op 
twee kavels die nu in eigendom van 
verschillende eigenaren zijn, kunnen 
zo’n 100 woningen komen. Zowel 
grondgebonden als gestapeld in minimaal 
3 en maximaal 6 bouwlagen (op enkele 
plekken). 

4. Vrije tijd
Ten zuiden van de Potjesdam bevinden 
zich de volkstuinen en de tennisclub. Ook 
hier is de inzet om deze te behouden. 
En ook hier geldt als opgave om deze 
voorzieningen meer zichtbaar, vindbaar en 
toegankelijk te maken. 

5. Wonen aan de plas
Aan de oost- en zuidzijde van de Bufferplas 
zijn ‘plaswoningen’ voorzien. Zo krijgt de 
Bufferplas een bestemming, ook al doordat 
het Doesenpad hier langs komt. In dit 
deelgebied is een beperkt aantal grotere 
woningen voorzien; zo’n 10 met maximaal 3 
verdiepingen. 

6. Wonen in het park
Tussen de volkstuinen en de 
Langebalkweg bevindt zich momenteel 
begraafplaats De Oostervaart en 
groen. Inzet is om de ruimte voor de 
begraafplaats te beperken en in het groen 
appartementen te realiseren op zo’n wijze 
dat het groen om deze woningen openbaar 
toegankelijk blijft. Gedacht wordt aan zo’n 
60 woningen met minimaal 3 en maximaal 
5 verdiepingen (op enkele plekken). 
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Water en groen voor natuur en vrije tijd

Gezonde woonomgeving Parkeeroplossingen uit 
het zicht

Wandelen en fietsen krijgen 
ruimte en prioriteit

Groen voor ontspanning 
en vrije tijd

Betaalbare woningen voor iedereen

Wonen aan het water

Diverse mix aan woningen


