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1

Inleiding
Water en Langedijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Water heeft de loop der
dingen in Langedijk van oudsher bepaald. Ook in de toekomst kan water een belangrijke
pijler voor ontwikkeling zijn. Samenhang in het beleid en samenwerking op de diverse
schaalniveaus biedt kansen om Langedijk op de kaart te zetten. Een visie geeft daar
richting aan.
Het proces van tot standkoming van de visie is voorafgegaan door een verkenning van
de mogelijkheden. Deze zijn samengebracht in dit Ontwikkelperspectief. Het bestaat uit
een beleidsmatige inventarisatie van al het watergerelateerd beleid op lokaal, regionaal,
provinciaal en rijksniveau. Hierbij is uitgegaan van bestaand beleid. Het Ontwikkelingsperspectief heeft een integrale aanpak. Dit brengt de kansen op resultaat dichterbij.

1.1

Voorgeschiedenis

De aanleiding om een visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ te ontwikkelen, kent een
lange voorgeschiedenis.
Historische achtergrond
Langedijk vormde tot in de 20e eeuw het hart van de handel in kolen, uien en aardappels. De BroekerVeiling was het epicentrum van deze activiteiten. Inmiddels is de veiling
niet meer actief, maar het museum BroekerVeiling vertelt nog wel het verhaal van deze
unieke geschiedenis en laat oude tijden herleven.
Over het water werden alle goederen vervoerd naar Amsterdam via de veiling in Broek
op Langedijk, en later ook de veiling in Noord-Scharwoude. Vee, kolen en ploegen gingen al kloetend over het water. Aan deze fysiek zware en voor de meeste tuinders, relatief armoedige, tijden kwam een einde met de ruilverkaveling die eind jaren zestig/begin
jaren zeventig van de vorige eeuw plaatsvond. De bewoners waren blij nu ook over land
aangesloten te zijn op de rest van Nederland. Er was ruimte voor agrarische innovatie
en moderne bedrijven vestigden zich. Zo tegen het eind van de negentiger jaren kwam
echter ook het gemis van de wateridylle die het leven in Langedijk een romantisch tintje
en een ‘altijd op vakantie’- gevoel gaf. Het water stroomt nog steeds door de aderen van
de Langedijkers en zit verweven in hun dna.
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‘LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER’
het eerste project: vaarroute Achterburggracht - Oosterdel

“Wat is het hier prachtig!!!”

Jarenoude wens:
“kon ik hier maar doorvaren....”

Symposium
Gemeente en Stichting Langedijk Waterrijk,
april 2015

Visie Doorvaarbaarheid en Masterplan Doorvaarbaarheid
Zo gemakkelijk en snel als de vaarpolder in een rijpolder veranderde, zo moeilijk blijkt
het om het omgekeerde te bewerkstelligen. Met de visie Doorvaarbaarheid in 2006 en
het Masterplan Doorvaarbaarheid 2012 voert de gemeente Langedijk regie over het
herstel van historische waterverbindingen en zoekt het mogelijkheden voor meerdere
aansluitingen op regionale wateren.
Tien jaar na de visie Doorvaarbaarheid kan de conclusie worden getrokken dat in die
tijd toch veel is bereikt. Dankzij nieuwe bruggen en vaarduikers zijn extra vaarrondjes
mogelijk. Nieuwe woonwijken sluiten aan op doorvaarbaar water, waterpeilen worden
verhoogd en achtertuinen aan doorvaarbaar water zijn opgeknapt. Ondernemers ondernemen aan water en maken van Langedijk een aantrekkelijke verblijfplaats. De terrassen zitten vol op een zomerse dag, fluisterboten worden verhuurd en Bed & Breakfasts
hebben succes.
Symposium
Herstel van (historische) verbindingen vraagt grote investeringen. Tot nu toe kon dat
grotendeels uit projecten en extra investeringsruimte worden bekostigd. Ook bedrijven
hebben bijgedragen aan uitbreiding van het vaarnetwerk. De financiële armslag wordt
echter steeds kleiner en de benodigde investeringen groter. De gemeente kan het niet
meer alleen. Daarom heeft de gemeente samen met de Stichting Langedijk Waterrijk in
2015 een symposium georganiseerd. Hierbij stond de vraag centraal of er breed draagvlak was onder de bezoekers (ondernemers, organisaties, bewoners en andere overheden) om samen te werken aan het vaarnetwerk. De vraag werd beantwoord met een
enthousiast ‘JA, we zetten gezamenlijk de schouders eronder’!
‘Langedijk ontwikkelt met water’ en privaat initiatief
Het enthousiasme voor een gezamenlijke aanpak op het symposium was aanleiding
voor de gemeente Langedijk om te starten met het project ‘Langedijk ontwikkelt met
water’. De aandacht gaat daarbij uit naar de koppeling van het thema water aan andere
werkvelden. De synergie die ontstaat bij verbinden van inhoud en samenwerkingspartners leidt tot een realistische visie 2030 en een dynamisch uitvoeringsplan voor de korte
en lange termijn.

“We doen het samen!!!”

ACHTERBURGGRACHT

PRIVAAT INITIATIEF GESTART
oktober 2015

OOSTERDEL

oprichting werkgroepen:

De Stichting Langedijk Waterrijk heeft het enthousiasme voor een gezamenlijke aanpak ook ter hand genomen. Zij heeft in oktober 2015 het initiatief genomen voor het
oprichten van een Stichting en een Lokaal Fonds. Deze stelt zich als eerste ten doel:
het verbinden van de Achterburggracht in Noord-Scharwoude met het Oosterdelgebied.
Diverse ondernemingen en organisaties ondersteunen dit initiatief.

+ techniek
+ economie
(oprichting lokaal fonds +
communicatie)

SAMENWERKEN aan het HERSTEL VAN HISTORISCHE VAARROUTES omdat: ... we de
schoonheid van Langedijk willen delen ... we terrassen aan doorvaarbaar water willen
... met de watertaxi naar een restaurant ... onze woningen meer waard worden ... etc...
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1.2

Aanleiding en Doel tot de visie

Water kent geen administratieve grenzen. De verbinding die water fysiek tot stand
brengt, krijgt ook gestalte in visie, beleid en samenwerking. Water verbindt gebieden,
sectoren en mensen. Water en waterrecreatie staan hoog op de agenda’s van diverse
overheden en organisaties, zoals provincie, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, omringende regio’s en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.
De aandacht gaat daarbij uit naar de koppeling van het thema water aan andere werkvelden. Denk hierbij aan water en: ruimtelijke ordening, economie en werkgelegenheid,
toerisme en recreatie, duurzaamheid en milieu, waterkwaliteit en waterhuishouding en
erfgoed en cultuurhistorie. Overheden en organisaties zoeken elkaar op om gezamenlijk
programma’s te maken. De integrale benadering en samenwerkingsverbanden moeten
er toe leiden de realisatie van gestelde doelen dichterbij te brengen en zogenoemde
win-winsituaties te creëren.
Binnen de gemeente Langedijk vindt een soortgelijke ontwikkeling plaats. In het collegeprogramma is water een terugkerend thema in verschillende programmaonderdelen: recreatie en toerisme, leefbaarheid, natuur, milieu en duurzaamheid, veiligheid, wegen en
verkeer en economie. In de loop der jaren heeft de in 2006 opgestelde Visie Doorvaarbaarheid zich ontwikkeld tot het adagium: ’Langedijk ontwikkelt met water’. Met ‘Langedijk ontwikkelt met water’ neemt de gemeente het initiatief tot bundeling van ambities en
uitvoeringsprogramma’s. Dit leidt tot een effectieve uitvoering van beleidsdoelen.
De aanpak sluit ook aan op de uitgangspunten van de Omgevingswet die in 2018 van
kracht wordt. Uitgangspunten van de Omgevingswet zijn:
§ Betere afstemming van ruimtelijke plannen voor o.a. ruimtelijke ordening, natuur
en milieu, economie en toerisme en recreatie
§ Meer ruimte voor particuliere ideeën
§ Meer ruimte voor gemeente, provincies en waterschappen om omgevingsbeleid
af te stemmen op eigen doelstellingen en behoeften
De integrale visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ levert een bijdrage aan de, bij invoering van de wet, voor provincies en gemeenten verplichte omgevingsvisie.

Visie wil Langedijk op de kaart zetten
Het doel van de visie is het concept ‘Langedijk ontwikkelt met water’ integraal te duiden
en onder de aandacht te brengen bij belanghebbenden en mogelijke samenwerkingspartners. De gemeente wil het merk Langedijk door ontwikkelen, bekendmaken en
verbinden met lokale en regionale doelen.
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Werkwijze Project ‘Langedijk ontwikkelt met water’

hoofdstuknaam
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1.3

Proces

1.4

De visie en het uitvoeringsprogramma komen tot stand in overleg met andere overheden en het maatschappelijk veld. Doel daarvan is om samenwerking te genereren en
draagvlak te creëren. In juni en september 2016 hebben twee watertafelconferenties
plaatsgevonden: de zogenoemde ‘watertafels’.

Het ontwikkelperspectief is een inventarisatie van de omgeving waarin de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ tot stand komt. Samen met de uitkomsten van de watertafelconferenties is het ontwikkelperspectief input voor de visie. Het heeft geen officiele
status, maar is vooral een kennisdocument en wordt een bijlage van de integrale visie.

De eerste watertafel vond plaats op 2 juni 2016. Experts en stakeholders hebben bijgedragen aan het scherpstellen van de ambitie voor 2030: Wát willen we bereiken in
2030.? Aan de hand van vijf thema’s is een toekomstbeeld geschetst. Dit toekomstbeeld
wordt verwerkt in de visie.

Met de integrale visie, worden ook de opgaven voor de komende jaren in beeld gebracht. Deze zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda voor de korte en middellange
termijn.
De visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ 2030 is een uitwerking van de structuurvisie.
Dat betekent dat de visie, na vaststelling door de gemeenteraad, als een onderdeel van
de Structuurvisie Langedijk 2030 wordt beschouwd.
De visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ is daarmee zowel een beleidsvisie als een
planologisch-juridisch toetsinstrument. Ze wordt als planologisch juridisch toetsingsdocument ingezet bij ruimtelijke plannen en initiatieven. Doel daarvan is om watergerelateerde ontwikkelingen in balans met elkaar en integraal te laten plaatsvinden. Met
dit overzicht willen we bewoners, ondernemers, bedrijven, organisaties en bezoekers
tevens stimuleren en inspireren om, in lijn met de visie, nieuwe initiatieven te ontplooien
en te realiseren. Voor nieuwe ruimtelijke initiatieven dienen wel de gebruikelijke (planologisch-juridische) procedures te worden gevolgd.

Tijdens de tweede bijeenkomst op 14 september is nagedacht over hóe we die toekomst
gezamenlijk bereiken. Naast stakeholders en experts zijn voor deze bijeenkomst ook ondernemers (horeca, recreatie en toerisme) uitgenodigd. De uitkomsten van deze bijeenkomst maken deel uit van het uitvoeringsprogramma.
In oktober 2016 wordt de raad in een werkbijeenkomst geïnformeerd over de inhoud van
de visie. In een werkatelier wordt de werking van de visie en het uitvoeringsprogramma
onderzocht.
Tenslotte vindt in oktober 2016 een finale bijeenkomst plaats. Alle organisaties, ondernemers en inwoners van Langedijk worden uitgenodigd voor dit ‘dorpsgesprek’. Deze
bijeenkomst vindt plaats bij de ter inzage legging van de visie.
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financien

In de Uitvoeringsagenda 2017-2024 van deze visie worden de belangrijkste speerpunten genoemd, waarin het gemeentebestuur samen met de andere stakeholders de
komende jaren wil investeren.

willen

inventarisatie
analyse
visie

watertafel 1

watertafel 2
raadsgesprek
dorpsgesprek

partners

De visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ is planologisch-juridisch alleen bindend voor
het gebied binnen de gemeentegrenzen van Langedijk. De kaarten in deze visie omvatten een gebied dat groter is dan de gemeentegrenzen. Ze schetsen een beeld voor het
gebruik van water in de regio. Het gebruik van water houdt immers niet op bij de gemeentegrenzen.

WAAROM

STRATEGIE

regio
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Status

1.5

Leeswijzer

Het Ontwikkelperspectief is het achtergronddocument waarlangs de visie tot stand komt.
Na deze inleiding inventariseert hoofdstuk 2 ‘Een brede aanpak’ hoe water onderdeel
is van breed lokaal beleid. Hoofdstuk 3 ‘Regionaal aansluiten’ onderzoekt hoe lokaal
en regionaal beleid met elkaar samenhangen en elkaar versterken. Verdere kansen
voor Langedijk komen in beeld als we kennis en inzicht hebben in de ligging, trends en
ontwikkelingen (hoofdstuk 4) en in de doelgroepen (hoofdstuk 5). Met feiten en cijfers
onderbouwt hoofdstuk 6 het economisch en maatschappelijk belang. De Langedijkse
ambitie heeft een bovenregionaal bereik. Voor een succesvol resultaat is samenwerking
noodzakelijk. Daarvoor zijn in hoofdstuk 7 ‘Samen bereiken we meer’ de mogelijke
samenwerkingspartners in beeld gebracht. De in hoofdstuk 2 tot en met 7 geïnventariseerde sterke en zwakke kanten van Langedijk, met de kansen en bedreigingen die dat
oplevert, komen samen in een analyse in hoofdstuk 8.

prioriteiten
processen
projecten
locaties

Inleiding
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2

Een brede aanpak
2.1

Inleiding

De kwaliteit van Langedijk ligt in de sterke dorpen die zich bevinden in een betekenisvolle omgeving. Die omgeving is ontstaan uit een rijke cultuurhistorie en unieke ontstaansgeschiedenis. Deze zijn nog zichtbaar en voelbaar aanwezig. Het lange bewoningslint rijgt de dorpen aaneen. De mix van wonen en bedrijvigheid houdt het lint vitaal
en levendig. Langedijk wil een veilige en aantrekkelijke openbare ruimte die uitnodigt
voor verblijven en ontmoeten, die mensen bindt en aanzet tot ondernemen.
Naast het lange lint is water hét verbindende thema tussen de verschillende aspecten
die Langedijk tot een unieke gemeente en gemeenschap maken. Alle verschillende
bestaande lokale beleidsdocumenten die elementen van water in zich dragen, zijn geïnventariseerd (zie bijlage 1). In dit hoofdstuk zijn zij integraal uitgewerkt in vier thema’s:
cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit, economie en werkgelegenheid, duurzaamheid en
leefbaarheid, recreatie en toerisme.

De 12 kwaliteitsopgaven voor Langedijk
a. Versterking historische lint
b. Waardevolle en vitale cultuurhistorie
c. Waterrijk Langedijk
d. Openbare ruimte die verleidt om te wandelen en te fietsen
e. Ruimtelijk meebewegen met de ontwikkeling van de bevolking
f. Meer eenpersoonswooneenheden, dichtbij elkaar en dichtbij voorzieningen
g. Groen en natuurlijk Langedijk
h. Duurzaam Langedijk
i. Ondernemend Langedijk
j. Recreatief en toeristisch aantrekkelijk Langedijk
k. Duurzame infra gebaseerd op landschap en structuur Langedijk
l. Verbeteren en versterken bestaand stedelijk gebied
(bron: structuurvisie Langedijk 2012)
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2.2

Cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit

Ontstaansgeschiedenis:
De bewoningsgeschiedenis van Langedijk begon op de hoger gelegen
delen in een groot moerassig veenlandschap waar de zee regelmatig nog
in- en uitstroomde.
Sint Pancras ontstond circa 700 na Christus op een strandwal. De vier
kerkdorpen Broek op Langedijk, Zuid- en Noord-Scharwoude en Oudkarspel werden rond het jaar 1000 na Christus gesticht op een hoger gelegen
zandrug: de Langedijk. Met de aanleg van de Westfriese Omringdijk in de
dertiende eeuw kreeg het land bescherming voor de grillen van de zee.
Vanuit de hoger gelegen delen werd het land ontgonnen. Het moerassige
land werd met sloten ontwaterd. Hierdoor klinkte het veen in en verdween
grotendeels. Met bagger uit de sloten werd het land opgehoogd. De sloten
werden steeds breder en de kavels steeds smaller. Zo ontstond een eilandenrijk van meer dan 14.000 eilanden die werden doorsneden door het
bebouwingslint. Karakteristiek waren de vele vaarroutes en de honderden
bruggetjes. Deze verbonden de Dorpsstraat, over de Voorburg- en Achterburggracht, met de eerste uitbreidingen op de eilanden: de tuinderseilanden.
Na de ruilverkaveling van circa 1965 tot 1970, is het aanzicht rigoureus
anders. Vande 14.000 eilanden zijn er slechts zo’n 250 over. Bij demping
van de Voorburggracht zijn de bruggen verdwenen. Achter het lint kwamen
nieuwe dorpsuitbreidingen. Vanaf circa 1990 kwam de herwaardering voor
het waterrijke landschap terug.
Op en aan het water van het Oosterdelgebied en in het historische lint is de
geschiedenis van Langedijk nog steeds goed te beleven. De Achterburggracht, Dorpsstraat en Voorburggracht vormen samen het karakteristieke
lint. Gebouwd op de Langedijk en op de tuinderseilanden zijn de tuinderswoningen te vinden. De koolschuren zien we terug aan (voormalig) vaarwater van de Voorburggracht en Achterburggracht, hier ligt ook de laatst
overgebleven werf ‘Houdt Moed’. Varen over de Achterburggracht is een
kijkje nemen in de geschiedenis.
Toekomstvisie
Cultuurhistorie en het ontstaan van Langedijk hebben een prominente rol
in de toekomstvisie voor Langedijk. De gemeente streeft in haar ruimtelijk
beleid naar behoud en waar mogelijk versterking van de cultuurhistorische
waarden, het dorpse karakter en landelijke waterrijke uitstraling. Cultuurhistorische structuren zijn belangrijke identiteitsdragers en vormen de aanleiding voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Het water heeft een
prominente rol in de ruimtelijke opbouw van Langedijk.
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Structuurvisie Langedijk: “vitale dorpen vitaal lint”

Ambities en doelen ten aanzien van de cultuurhistorie in de toekomstvisie zijn:
§ Landschap en cultuurhistorie vormen de basis voor nieuwe ontwikkelingen.
§ Een vitaal lint: het centrale lint bestaande uit Dorpsstraat, Voorburggracht en
Achterburggracht vormt de ‘ruggengraat’ en ‘levensader’ van Langedijk.
§ Een waterrijk Langedijk waarin veel wateroppervlak, doorvaarbaarheid en eilandenstructuur vanzelfsprekend zijn.
Behoud erfgoed en landschap door ontwikkeling
De gemeente Langedijk wil haar unieke cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, landschap en cultureel erfgoed volgens het ‘Belvedère-principe’ behouden door ontwikkeling. Toegankelijk maken van het landschap en erfgoed vergroot de waardering en
daarmee de waarde van het gebied. Het maakt de gemeente interessanter en mooier.
Daarom zet de gemeente zich in voor behoud van monumenten, karakteristieke bebouwing, culturele evenementen en revitaliseren en versterken van het vaarnetwerk.
Hiertoe werkt zij nauw samen met het Platform Cultuurhistorie en Toerisme Langedijk en
de Stichting Langedijk Waterrijk.
De Stichting Langedijk Waterrijk draagt zorg voor behoud van het varend erfgoed. Dit
staat centraal in haar activiteiten. Herstel van historische vaarverbindingen is daarnaast
een belangrijk streven. De stichting organiseert allerlei evenementen op het water, zoals: lichtjesavond, van sluis naar sluistocht en als 5-jaarlijks hoogtepunt de organisatie
van ‘Koolsail. Het grote aantal aanwezige koolvletten in de wateren van Langedijk laat
zien dat ook het varend erfgoed zeer populair is.
In 2008 werd het Platform Cultuurhistorie en Toerisme ingesteld. In dit platform zitten
vertegenwoordigers van stichtingen Museum BroekerVeiling, Veldzorg, Langedijk Waterrijk, Toeristische Promotie Langedijk en ‘de kleine musea’ en historische verenigingen.
Naast deze organisaties zijn ook particulieren en ondernemers binnen Langedijk actief
met het behoud en levendig houden van het erfgoed.
Een brede aanpak
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Bouwen aan ruimtelijke kwaliteit
Elk gebied heeft zijn eigen kwaliteiten, die worden bepaald door de samenhang met
landschap, groen, cultuurhistorie en openbare ruimte. Deze disciplines versterken elkaar. De kwaliteit van de Langedijkse leefomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Welstand is een samenspel tussen gemeente en burgers.
De gemeente wil mensen, maar ook marktpartijen, inspireren tot ruimtelijke kwaliteit
en een duurzame leefomgeving. Ruimtelijke kwaliteit omvat de gebruikswaarde van
bouwwerken, hun culturele waarde (belevingswaarde) en toekomstwaarde. Ruimtelijke
kwaliteit heeft bovendien een economische dimensie (zie ook hierna).

2.3

Economie en werkgelegenheid

Cultuurhistorisch erfgoed heeft een economische waarde. Het rijke cultuurhistorische
verhaal en het waterrijke landschap van Langedijk versterkt het vestigings- en bezoekersklimaat. De herkenbaarheid, identiteit, sfeer en allure van dorpen en buurten
bepalen mede de aantrekkelijkheid van de woon- en werkomgeving. Zij zijn tevens van
invloed op de concurrentiepositie en de waarde van bedrijfsterreinen, gebouwen en
woningen. Nieuwe generaties en nieuwe inwoners die van elders komen omarmen de
vaarcultuur van Langedijk. De vele sloepen getuigen hiervan. Recreëren op, aan en in
het water zijn populaire activiteiten. Woningen aan het water worden gretig afgenomen.
Verblijven in Langedijk is een lifestyle, die aantrekkelijk is voor een breed publiek.
Langedijk wil deze zogenaamd zachte vestigingsplaatsfactor verbeteren, vermarkten
en promoten. Langedijk ondersteunt ondernemers door hen te faciliteren bij verdere
ontplooiing van activiteiten en door hun creativiteit de ruimte te geven.
In dit kader wordt hier het initiatief van het Museum BroekerVeiling specifiek als voorbeeld genoemd (zie kader). Het museum brengt sinds haar oprichting in 1973 de
tuinderscultuur tot leven. Een rondvaartboot ontsluit het landschap van de tuinders, het
Landschapsreservaat Oosterdel. Het museum en landschapsreservaat vormen het hart
van de vaar- en tuinderscultuur van Langedijk. Het Museum BroekerVeiling heeft de
ambitie om het overdekte museum uit te breiden met een buitenmuseum met de naam
‘Museum het Rijk der 1000 eilanden’. Het museum heeft zich ten doel gesteld om het
bezoekersaantal te verdubbelen van 50.000 naar 100.000. Zo’n initiatief neemt in zijn
kielzog weer vele andere initiatieven met zich mee die voor nieuwe werkgelegenheid
zorgen.
Van tuinderscultuur naar Agribusiness
Het ondernemende tuindersverleden zet zich voort in het groeiende aantal bedrijven in
de Agribusiness die in Langedijk zijn gevestigd. Deze ontwikkeling is vanuit het verleden
een logisch vervolg. De gemeente stimuleert deze ontwikkeling door, onder andere, de
aansluiting bij Seed Valley, een overkoepelende organisatie in Noord-Holland Noord.
Bedrijventerrein Breekland biedt ruimte voor vestiging van nieuwe bedrijven. Binnen de
agribusiness werken veel hoog opgeleiden, voor hen wil de gemeente Langedijk een
aantrekkelijke woonplaats zijn.
Ondernemen aan het water
Als schakel tussen de verschillende regio’s heeft Langedijk een strategische positie.
Daarom wil Langedijk aansluiten op het regionale sloepennetwerk. Zo wordt Langedijk
toegankelijk voor aangrenzende regio’s. Dit heeft een positief economisch effect voor
de hele regio. Denk hierbij aan het ontwikkelen van één- of meerdaagse routes en de
verbinding met aanbod en voorzieningen aan de wal.

kaart welstandsnota Langedijk 2012
woonlinten belangrijke dragers van ruimtelijke kwaliteit
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In Langedijk kan met een aantal relatief simpele ingrepen (‘missing links’, zie kader) en
maatregelen het vaargebied belangrijk worden uitgebreid. Niet alleen in de huidige situatie maar nog meer in de situatie met een nog groter vaargebied komen meer mogelijkheden voor ‘ondernemen met water’. Het bevaarbaar maken van de Achterburggracht,
een sluis ter hoogte van de Roskamhaven, een rondje Noord-Scharwoude, een vaarverbinding met Sint Pancras/Vroonerplas en revitalisatie havengebied Broek op Langedijk
zijn daarbij een stimulans.
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Museum BroekerVeiling groeit uit
Museum BroekerVeilng is de oudste doorvaargroenteveiling ter Wereld. Samen met het cultuurgebied ‘Het Rijk
der Duizend Eilanden’vormt zij het erfstuk van de rijke tuinderscultuur, kenmerkend voor Noord-Holland Noord
tussen 1887 en 1973.
Ooit bestond het gebied uit ruim 15.000 eilandakkers en was de Broekerveiling een van de ruim 30 doorvaarveilingen in Noord-Holland. Na de verkaveling rond 1970 werden de Broekerveiling en een paar honderd eilanden
als enige gespaard. Maar dat niet alleen. Ook veel andere zaken die hoorden bij het leven rond de tuinbouw.
Het is nu allemaal nog aanwezig en in oorspronkelijke staat. Onder druk van teruglopende middelen staat het
behoud van dit unieke gebied en alles wat erbij hoort onder druk.
Museum Rijk der Duizend Eilanden
Museum BroekerVeiling kan op langere termijn alleen blijven bestaan in de context van zijn directe omgeving.
Het geheel moet dan ook integraal worden bewaard en beheerd. Reden te meer om de lange termijn visie van
G.

het museum in een versnelling te brengen en te behouden wat waard is behouden te blijven. Een ingrijpende
meerjarige vernieuwing en uitbreiding van het museum. De opbrengst: het agrarisch openluchtmuseum van

K.

Nederland!

F.

Het museum wil uitgroeien tot ‘Museum Rijk der Duizend Eilanden’. Een museum dat hét hele Hollandse verhaal

H.
A.

over tuinbouw en handel vertelt. Naast het huidige veilinggebouw wordt daarin ook het cultuurgebied “Rijk der
C.

Duizend Eilanden” en de directe omgeving nadrukkelijk betrokken. Men ervaart hier met eigen ogen, oren en
neus hoe in Nederland gestreden is tegen water en hoe water is benut voor land- en tuinbouw, vervoer, handel
B.

etc. Dit is illustratief voor heel Nederland.

E.

Groenterestaurant
D.

Deel van het plan is ook het realiseren van een restaurant in de BroekerVeiling. De herbestemming tot volwaardig restaurant vormt als het ware het sluitstuk van de beleving van de bedrijfskolom. Van zaaien, bewerken,
oogsten, verwerken tot en met consumptie. Groente wordt het belangrijkste onderdeel van de menukaart.

A.

Rijk der Duizend Eilanden
Gewenst 2016 - 2020

G.

Biologisch Groentenrestaurant
Gewenst 2018

B.

Fluisterschuiten Gewenst
2016 - 2018

H.

Tuindershuisje en koolschuur
Gewenst 2019

C.

Akkers en tuinbouw
Gewenst 2016

I.

Toegangspoort Heerhugowaard
Gewenst 2019

D.

Sluis
Gewenst 2017

J.

Overhaal
Gewenst 2020

E.

Molen
Gewenst 2017

K.

Scheepswerf ‘Houdt Moed’
Gewenst 2020

F.

Elektrische rondvaartboot
Gewenst 2017

J.

I.

Realisatie
Realisatie van de uitbreiding van het museum zal gefaseerd plaats vinden vanaf 2017. Het Museum Rijk der
Duizend Eilanden verwacht vanaf 2020 minimaal 100.000 bezoekers per jaar en een verdubbeling van de omzet.
Het museum gaat zich op een bredere doelgroep richten: scholen, senioren, gezinnen met kinderen en, veel
meer dan nu, buitenlandse toeristen.
Heerhugowaard en Alkmaar
Voor de driehoek Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (samen bijna tweehonderd duizend inwoners) zal het
nieuwe museum een belangrijke toeristische trekpleister zijn. Er zijn vele historische en geografische verbindingen te leggen. Ter verbetering van de bereikbaarheid zal ook een ingang worden gerealiseerd bij kanaal Omval/
Kolhorn, op 3 minuten lopen van het Intercitystation Heerhugowaard.
Holland boven Amsterdam
Het Rijk der Duizend Eilanden zal een aanvulling zijn op de twee andere open lucht belevingsmusea in NoordHolland, het Zuiderzee Museum en Museumtram Hoorn-Medemblik.
Het Museum Rijk der Duizend Eilanden past goed in de profilering van Noord-Holland Noord als Garden of
Europe, greenport Noord-Holland North. Zij laat zien en ervaren hoe deze sector door hard werken, ploeteren en
ondernemerschap is gegroeid.
(bron: Museum BroekerVeiling)
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De ‘missing links’ in het vaargebied
Achterburggracht
Van oudsher was het winkelgebied in Noord-Scharwoude hét winkelcentrum van Langedijk. Met de komst van
het winkelcentrum in Broek op Langedijk is het voorzieningenniveau in dit deel van het lint achteruit gegaan. Er
is een aantal basisvoorzieningen als supermarkt, slagerij en toko. Daarnaast is er horeca, een filmmuseum en
een partycentrum. Het gebied krijgt een nieuwe impuls als het een vaarverbinding krijgt. Vervoer over water, in
combinatie met de aanwezige voorzieningen op de wal, biedt kansen voor (nieuwe) bijzondere product-markt
combinaties voor bewoners en bezoekers.
Havengebied Broek op Langedijk
Het havengebied in Broek op Langedijk, langs het kanaal Alkmaar Kolhorn, is representatief voor ‘Langedijk
ontwikkelt met water’. Revitaliseren van het havengebied in Broek op Langedijk is een impuls voor economische
ontwikkelingen. Als passantenhaven en met een aantrekkelijke ontvangst- en verblijfsruimte is het een visitekaartje voor Langedijk. Om dit te zijn hebben het huidige voorzieningenaanbod en de inrichting een opwaardering nodig. De gemeente Langedijk heeft het voornemen om gezamenlijk met ondernemers, organisaties en
omwonenden een integrale gebiedsvisie voor het havengebied op te stellen. Deze is dan het vertrekpunt voor
verdere ontwikkeling.
Sluis bij de Roskamhaven
De huidige sluis bij de Roskamhaven heeft een gemeentelijke monumentenstatus. Het vormde vroeger de
toegang naar de Roskamhaven die op lager peil was gelegen. Met het omhoog brengen van het waterpeil in de
haven is de sluis in onbruik geraakt. Herstel van de sluis is door zijn ligging niet realistisch. Het ligt meer voor
de hand om aan de zuidzijde van de haven een sluis te bouwen die een verbinding maakt met de naastgelegen,
parallel aan de dijk gelegen Oosterdijksloot.
Naast de sluis bij Broek op Langedijk wordt dit dan de tweede aansluiting van het vaarnetwerk binnendijks op
het regionale sloepennetwerk. Hiermee komt een bezoek over water aan Oudkarspel en een rondje Waarland
en vice versa binnen vaarbereik te liggen. Deze verbinding is essentieel voor een rol voor Langedijk als schakel
tussen de verschillende regio’s
Noord-Scharwoude
Als de Achterburggracht doorvaarbaar is, is er nog één missing link (knooppunten 1 t/m 4) om een rondje NoordScharwoude af te ronden en de toekomstige sluis bij Roskamhaven te bereiken. Knooppunt ©, de verbinding
tussen loskanaal op het Veilingterrein en het kanaal achter de Handelskade, wordt uitgevoerd binnen het project
Veilingterrein. Dit rondje complementeert en vergroot de mogelijkheden voor ondernemen aan het water en het
aanbod van water-land productcombinaties.
Vaarverbinding Broek op Langedijk - Sint Pancras- Vroonermeer - Alkmaar
De verbinding met Alkmaar over water loopt binnendijks via Sint Pancras, maar heeft nu een aantal knelpunten.
Deze zijn in kaart gebracht in het Masterplan Doorvaarbaarheid. Of de verbinding met Broek op Langedijk via het
kanaal of over binnenwater prioriteit krijgt zal nader onderzoek moeten uitwijzen.
De toekomstige verbinding leidt langs bijzondere historische plekken en vertelt met name het verhaal over het
ontstaan van landschap onder invloed van wind en zee (Sint Pancras is gelegen op een strandwal) en drooggemalen plassen die vervolgens weer onder water worden gezet (Vroonermeer). Dit verhaal inspireert ondernemers tot nieuwe initiatieven. Het complementeert het nautische verhaal van Alkmaar. Ook voor de bewoners van
Sint Pancras en Alkmaar is deze verbinding van grote recreatieve waarde.
verbinding buiten-binnenwater

knelpuntenkaart uit Masterplan Doorvaarbaarheid 2012
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2.4

Duurzaamheid en leefbaarheid

Een visie op ontwikkelingen die aan water verbonden zijn, sluit aan op de groeiende
maatschappelijke behoefte aan schoon water, gezonder leven en authenticiteit. Groei
van het aantal bezoekers aan de gemeente en toename van het aantal vaarbewegingen
en recreanten op en aan het water kunnen andere doelstellingen, zoals natuurontwikkeling en leefbaarheid in het gedrang brengen. De gemeente staat aan het roer voor een
goede balans tussen maatschappelijke, economische, recreatieve en duurzame ontwikkelingen.
Leefbaarheid
‘Langedijk ontwikkelt met water’ sluit aan op de kernwaarden van de gemeente: rust,
betrokkenheid, menselijke maat. Nieuwe ontwikkelingen sluiten aan op het authentieke
karakter, waarbij de historische lintbebouwing en het waterrijke landschap kenmerkend
zijn. Verdere ontwikkeling van aan watergebonden activiteiten biedt kansen voor bedrijvigheid en behoud van voorzieningen in de kernen. Het verbeteren van de verblijfskwaliteit staat bij nieuwe ontwikkelingen centraal. Deze is zowel voor bezoekers en als voor
inwoners van belang. Zo betekenen een doorvaarbare Achterburggracht en revitalisatie
van het havengebied Broek op Langedijk voor bewoners en bezoekers een belangrijke
verbetering van de woon- en verblijfsruimte in Langedijk.
Duurzaamheid
De cultuurhistorie vormt de basis voor nieuwe ontwikkelingen. Behoud en versterking
van het oorspronkelijke karakter draagt bij aan de bestendigheid van investeringen.
Duurzame landbouw
Op de eilanden in het landschapsreservaat Oosterdel werden tot voor kort biologische
‘vergeten’ groentes geteeld. Deze werden verkocht op de lokale markt en aan lokale bedrijven. Deze activiteit illustreert het agrarische leven in vervlogen tijden. De teelt sluit
aan op een algemene trend met een hang naar authenticiteit en lokale beleving. Het
Museum BroekerVeiling heeft in haar plannen opgenomen deze activiteit nieuw leven in
te blazen.
Vervoer over water
Toename van vervoer over water mag niet leiden tot bovenmatige geluidsoverlast van
brommende motoren in allerlei toonaarden. De maximale vaarsnelheid is 6 kilometer
per uur. Voor verhuur van boten en het organiseren van rondvaarten is in principe een
vergunning nodig. De gemeente heeft geen vergunningstelsel ingevoerd. Alleen het
museum heeft toestemming van de Stichting Veldzorg, beheerder van het landschapsreservaat Oosterdel, voor de rondvaarten in het Oosterdelgebied.
Aan openbare voorzieningen, zoals rondvaarboten en watertaxi’s worden wettelijk eisen
gesteld ten aanzien van de geluidsbelasting (maximaal 48 dB). Beter is om zowel privaat als openbaar vervoer te voor zien van elektrische voortstuwing. Eigenaren van, als
zodanig geclassificeerd, varend erfgoed verzoeken hierop een uitzondering te maken.
De motor is namelijk onderdeel van de status van varend erfgoed.
Klimaatbestendigheid
Mondiale verandering van het klimaat manifesteert zich ook in Nederland. Er zijn grotere
extremen als het gaat om droogte maar ook een grotere hoeveelheid en intensiteit neerslag. De stijging van de zeespiegel gaat in Nederland gepaard met een daling van het
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landoppervlak. Op Europees, nationaal en regionaal niveau verschijnen nieuwe klimaaten waterplannen. Deze ontwikkelingen leidden tot een door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en gemeente Langedijk gezamenlijk opgesteld Waterplan (2012).
Hierin zijn maatregelen voorgesteld voor een betere doorstroming, die bijdraagt aan een
grotere piekopvang tijdens hoosbuien.
Inspelen op klimaatbestendigheid is het meest effectief wanneer de inrichting is afgestemd op een goed functionerend watersysteem en goed waterbeheer. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier streeft naar vereenvoudiging van de inrichting van het
beheergebied. Dit hangt samen met een voorkeur voor concentraties van gebruiksfuncties om ruimtelijke versnippering tegen te gaan en voor behoud van extensieve buffers
waar dat mogelijk is. In Langedijk functioneert het Oosterdelgebied als een grote buffer.
Onderzoek heeft uitgewezen dat bij hevige regenval het peil in het Oosterdelgebied
nauwelijks stijgt.
De ruimte voor water is de afgelopen halve eeuw flink afgenomen. Sloten zijn gedempt
en landbouwgronden steeds intensiever gedraineerd. Er is veel verhard oppervlak bijgekomen. Het watersysteem is van een bergend systeem veranderd in een afvoersysteem.
De neerslag die valt is echter steeds heviger geworden en wordt in grotere pieken naar
het oppervlakte water afgevoerd. Als bij hevige regenval het oppervlakte watersysteem
niet snel genoeg het water kan verwerken, leidt dit tot overlast en schade.
Het watersysteem in Noord-Scharwoude staat onder druk. De capaciteit van het Oosterdelgebied wordt slecht benut. Op dit moment vindt een gezamenlijk onderzoek van
hoogheemraadschap en gemeente plaats naar een zo robuust mogelijke inrichting van
het watersysteem. De huidige en mogelijke toekomstige functies in dit deel van Noorden Zuid-Scharwoude (Achterburggracht – Oosterdijksloot – Oostrand) worden daarbij
onderzocht.
Waterkwaliteit en natuurontwikkeling
Een robuust, doelmatig watersysteem heeft een relatief groot en positief effect op de
waterkwaliteit en biodiversiteit. Het Oosterdelgebied is zo’n robuust systeem waar naast
recreatie ruimte is voor natuur. Natuur gedijt het beste als er ook stilte- en rustgebieden zijn. Daarom is een scheiding tussen functies als vaarroutes en natuurontwikkeling
van belang. Het Landschapsreservaat is onderdeel van het NatuurNetwerk Nederland
(NNN). Langs de dijk zijn zones specifiek ingericht voor natuur. In het woongebied zijn
natuureilanden geclusterd in groepen of in lengterichting.
In de ecologische visie van de gemeente Langedijk zijn kansen voor een gemeentelijk natuurnetwerk opgenomen. Water en oevers zijn belangrijke dragers voor flora en
fauna. De gemeente streeft naar een samenhangend netwerk van kerngebieden en
verbindingszones ter vergroting van de biodiversiteit. Natuurbeleving heeft een belangrijke recreatieve waarde. Dat vergroot de waarde van de leefomgeving. Maar recreatie
kan de natuur ook verstoren. Bij nieuwe ontwikkelingen worden oplossingen gezocht die
voor beide functies versterking opleveren.
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier speelt hierop in door integrale,
gebiedsgerichte beheerplannen tot stand te brengen en met het project ‘modernisering
schouw’. In de gebiedsgerichte beheerplannen worden alle functies samenhangend
ingepast. Hierin wordt ook het maaibeheer opgenomen. Waar meer ruimte is, zowel
Een brede aanpak
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ruimtelijk als functioneel, kunnen water- en oeverplanten zich verder ontwikkelen. Door
gefaseerd te maaien wordt rekening gehouden met de ecologische eisen van het watersysteem.
In het project ‘modernisering schouw’ is de schouw in overeenstemming gebracht met
de waterhuishoudkundige functie. De oeverbreedte van sloten wordt benut als ecologisch potentieel, met behoud van de aan- en afvoer of andere functies en berging. Bij
voldoende ruimte worden afwijkende afspraken gemaakt over de wijze van onderhoud
en de frequentie daarvan. Dat heeft een meerwaarde. Er is minder ecologische verstoring en er is minder inspanning nodig. Dat levert financiële voordelen en efficiëntie op.
Waterkwaliteit is vanzelfsprekend erg belangrijk voor het zwemwater. De provincie wijst
nieuwe zwemwaterlocaties aan. Het HHNK adviseert daarbij. Het HHNK is daarnaast
verantwoordelijk voor de monitoring, beoordeling en classificatie van de zwemwaterkwaliteit en adviserend bij negatieve zwemwateradviezen en zwemverboden.

2.5

Recreatie en Toerisme

Het doel van Langedijk is om met de vrijetijdssector een groei te genereren in het aantal
banen en bestedingen. Om dit te bereiken sluit Langedijk aan op de speerpunten die
zijn benoemd in de Toeristisch – recreatieve visie Regio Alkmaar 2025, ‘Regio Alkmaar:
Parel aan Zee’.
De lokale ambities op het gebied van recreatie en toerisme bieden kansen voor uitbreiding. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de Langedijkse kernwaarden. Onder meer
het verbeteren van doorvaarbaarheid is daarbij van belang. Met haar bijzondere ontstaansgeschiedenis en karakteristieke verschijningsvorm heeft Langedijk veel recreatief-toeristische potentie. Het ‘product Langedijk’ vraagt in dat kader om versterking en
verbetering binnen de eigenheid en identiteit van Langedijk. Meer watergerelateerde
evenementen in de gemeente of regio zorgen voor verbetering van het imago en een
vergroting van het herhalingsbezoek.
Verdere ontwikkeling van de watersport en daaraan gerelateerde bedrijvigheid is een
economisch speerpunt. Met name de ‘kleine waterrecreatie’ is een sector die bij Langedijk past. Door de ligging aan het kanaal en de nabijheid van Alkmaar komen ook
riviercruisebezoekers en bike-en boat-toeristen in beeld.

15

Langedijk is goed aangesloten op het regionale wandel- en fietsnetwerk. De bezoeker
brengt steeds meer tijd door aan de wal, het vaartuig wordt gezien als een vervoersmiddel om te combineren met andere activiteiten. Langedijk biedt nu al veel mogelijkheden
voor interessante combinaties. Denk hierbij aan varen en een bezoek aan het museum
BroekerVeiling, varen – fietsen of wandelen, varen en een bezoek aan de horeca. Met
een doorvaarbare Achterburggracht, rondje Noord-Scharwoude en een uitgang bij de
Roskamhaven naar het kanaal Alkmaar – Kolhorn zijn vele extra combinaties te bedenken. Te denken valt bijvoorbeeld aan varen - filmmuseum, varen - wijnproeverij, varen
- zwemmen in de Noorderplas, varen – ‘t Regthuis Oudkarspel. Gelet op de aantrekkelijkheid en recreatief-toeristische potentie van het waterrijke product Langedijk zijn meer
acties en inspanningen nodig om de potentiële markten naar het gebied te verleiden.
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Samenwerking is de sleutel voor succes.
De toerist kijkt over de gemeentelijke grenzen. Daarom ook is samenwerking in regionaal verband van belang. Langedijk doet dit binnen de regio Alkmaar. In ruimer verband
wordt op recreatief-economisch gebied onder andere nauw samengewerkt met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en DMO Holland boven Amsterdam.
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3

Regionaal aansluiten en
door-ontwikkelen

De gemeente Langedijk is onderdeel van de bestuurlijke regio’s Alkmaar en NoordHolland Noord in de provincie Noord-Holland. Op het gebied van marketing en promotie
maakt zij onderdeel uit van Holland boven Amsterdam, een samenvoeging van de vier
VVV’s boven het Noordzeekanaal, en ‘Van Hollandse Bodem’, de marketingorganisatie
van Noord-Holland Noord.
Beleid op het gebied van cultuur, cultuurhistorie, economie en recreatie en toerisme,
infrastructuur hangt met elkaar samen en versterkt elkaar. Dit regionaal en bovenregionaal beleid biedt kansen voor Langedijk om zich aan te sluiten. Langedijk versterkt de
regio en vice versa.

3.1

Beleid Provincie

Leidraad voor landschap en cultuurhistorie provincie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland wil de kwaliteiten de diversiteit van het Noord-Hollands
landschap cultuurhistorie graag behouden en verder ontwikkelen en de dorpen behouden en ontwikkelen. De provincie omschrijft ruimtelijke kwaliteit aan de hand van
kernkwaliteiten van het landschap. De voornaamste kernkwaliteiten zijn de aardkundige
en archeologische waarden en tijdsdiepte (‘Ondergrond’), historische structuurlijnen,
cultuurhistorische objecten, openheid en stilte en donkerte (‘Landschaps-DNA’) en
‘Dorps-DNA’.
De identiteit wordt bepaald door de kernkwaliteiten van het landschap. De provincie
gaat uit van een ontwikkelingsgerichte benadering; ook tegenwoordige ruimtelijke ontwikkelingen vormen het landschap. Bij het sturen van ruimtelijke ontwikkelingen wordt
dit gedaan vanuit identiteit. Dit leidt tot meer variatie tussen en grotere samenhang binnen de landschappelijke eenheden. Langedijk valt binnen de landschappelijke eenheid
West-Friesland.
De Provincie Noord-Holland richt zich in eerste instantie op de grote structuurlijnen, dit
zijn de historische dragers van het landschap. Historische structuurlijnen van bovenlokaal belang zijn historische dijken, waterwegen en spoorlijnen. Daarnaast heeft ieder
landschapstype karakteristieke kavelstructuren die met elkaar de ruggengraat van het
landschap vormen. Dit zijn sloten, vaarten, dijken, wegen en beplantingslijnen. De vaarverkaveling van Langedijk is zo’n historische structuurlijn.
Historische structuurlijnen zijn op hun beurt dragers van cultuurhistorische objecten.
De provincie onderscheidt stolpboerderijen, molens en molenbiototpen, kerktorens en
provinciale monumenten.
Cultuurbeleid 2013-2016 Provincie Noord-Holland
De rode draad in de provinciale Cultuurnota 2013-2016 is behoud en ontwikkeling van
cultuurhistorisch waardevolle landschappen met uniek cultureel erfgoed en het voor
iedereen toegankelijk maken van het cultureel aanbod. De provincie wil aan de hand
van drie thema’s de waarde van cultuur blijven versterken en vergroten. Samenwerking
met partners zoals gemeenten is daarbij essentieel. Cultuurcompagnie Noord-Holland,
ProBilio en Monumentenwacht zijn belangrijke partners bij de uitvoering van het cultuurbeleid. De drie thema’s zijn:
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Cultuur en ruimte
Behoud van cultureel erfgoed, ook bij ruimtelijke ontwikkeling, door subsidies beschikbaar te stellen voor restauratie en onderhoud van beeldbepalende monumenten, zoals
forten, kerken en industrieel erfgoed. Herbestemmen van monumenten wordt gestimuleerd.
Cultuur en economie
Cultureel erfgoed, waaronder eeuwenoude landschappen, monumenten en unieke
musea – en cultureel aanbod – zijn onderdelen van het rijke toeristische aanbod. Dit
vergroot de waarde van een gebied; het maakt een regio interessanter en mooier. De
economische waarde van cultuur levert een bijdrage aan het vestigingsklimaat. Dit geldt
zowel voor bewoners, ondernemers als voor bezoekers.
Culturele infrastructuur
De provincie wil dat alle inwoners van Noord-Holland van cultuur kunnen genieten.
Noord-Holland gaat onderzoek doen naar het huidig aanbod van culturele voorzieningen
in de provincie. De resultaten moeten gemeenten helpen bij het maken van regionale
afspraken over het aanbod.

kenis die de volgende elementen in zich dragen:
ᵒ Ze bestaan vaak uit meer dan èèn vorm van waterrecreatie, slimme
combinaties zijn mogelijk.
ᵒ Diverse netwerken komen bij elkaar, met duidelijke ambities van
meerdere stakeholders.
ᵒ Er zijn aantoonbare kansen voor ondernemers aanwezig.
ᵒ Bij voorkeur is cultuurhistorie een onderdeel van een aantrekkelijke
bestemming.
Gebiedsgerichte opgave Noord-Holland Noord:
Het creëren van verbindingen in de verschillende netwerken is een gebiedsgerichte opgave. De provincie ziet met name kansen voor de sloepenmarkt. Ook geldt een opgave
om het aantal zwemplekken uit te breiden en de regio heeft potentie voor de hengelsport.
Kansen voor Langedijk
In de ambitie voor 2030 wordt Langedijk genoemd als voorbeeldlocatie met een aantrekkelijk duurzaam netwerk voor de kleine recreatievaart in een (cultuur)historisch waterlandschap. Voor Langedijk ziet de provincie
kansen door in te zetten op het sloepvaren, hengelsport, kanovaren en (in de winter) voor schaatsen. Duur-

Visie op Waterrecreatie in Noord-Holland 2030
De Provincie Noord-Holland heeft een visie op Waterrecreatie opgesteld. Op het gebied
van waterrecreatie heeft de provincie de ambitie om in 2030 een vitale waterrecreatie
provincie te zijn. Waterrecreatie in de Provincie Noord-Holland kenmerkt zich in 2030
aan de ene kant door activiteit, sportiviteit, beweging en beleving. Aan de andere kant
ervaren van ruimte, rust, cultuurhistorie, natuur, landschap en stilte. Van durfsporten tot
kanovaren. Hierbij moet tevens aandacht zijn voor de mogelijkheden voor mindervalide
inwoners van Noord-Holland.
Zowel vanuit economisch als het maatschappelijk belang wil de provincie de positie van
Noord-Holland als vooraanstaande waterprovincie behouden en versterken. De maatschappelijke en economische waarden moeten optimaal hand-in-hand gaan. Uitvoering
staat of valt bij een goede samenwerking.
De visie richt zich met name op de ambities en opgaven op een hoger (regionaal)
schaalniveau. De koers die de provincie vaart is:
1. goede verbindingen in het vaarnetwerk te realiseren en het varen van rondjes mogelijk te maken. Het zijn randvoorwaarden voor waterrecreatie. Een goed ontsloten routenetwerk is tevens aantrekkelijk voor kansrijke verbindingen tussen water en land.
2. Kansen die voor meerdere doelgroepen winst opleveren, worden geprioriteerd. Daarvoor zijn termen en principes geïntroduceerd die leidend zijn bij de uitwerking van de
strategie:
•
Verbinding water-land: Waar recreatievormen van water en land nauw verweven zijn en samenkomen, zijn kansrijke overgangen en aantrekkelijke bestemmingen te ontwikkelen. Aantrekkelijke locaties zijn aanlegplaatsen, jachthavens, overstapplekken en knooppunten, oeverrecreatie en historische binnensteden.
•
Zonering: dit is een belangrijk instrument om kwetsbare natuurgebieden te
beschermen, maar ook de veiligheid te waarborgen. Zonering houdt ook oog voor
leefbaarheid en kwetsbare gebruikers of andere belangen. Daarnaast gaat het over
toegankelijkheid van waterrecreatie en de mogelijkheden voor ondernemerschap.
•
Aquapunctuur: deze term is geïntroduceerd voor opgaven van regionale bete32
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zaamheid is een speerpunt. Authenticiteit is een belangrijk kenmerk: kleinschalige horeca en overnachtingsplaatsen, het beleven van cultuurhistorie in de oude kernen of het bezoeken van culturele highlights zoals de
BroekerVeiling. Als opgave stelt de provincie onder andere: het aanwezige netwerk beter benutten, waar dat
interessant is historische vaarverbindingen te herstellen en verbindingen buiten-binnenwater te realiseren.

Maak Plaats! Werken aan knooppuntontwikkeling in Noord-Holland
Maak Plaats is het uitvoeringsprogramma van openbaar vervoer knooppunten uit de
Structuurvisie 2040 van de Provincie Noord-Holland. De Zaancorridor, de verbinding
tussen Amsterdam Centraal en Heerhugowaard is het pilotproject.
De Zaancorridor, het spoor van Amsterdam naar Heerhugowaard, heeft potentie. De
woon- en werklocaties langs deze spoorverbinding liggen gunstig ten opzichte van Amsterdam. Ook wil het Rijk de treinen hier vaker laten rijden. Dit vergroot de bereikbaarheid en biedt kansen voor woningbouw, woningzoekenden, bedrijfslocaties, recreatieve
voorzieningen, kantoren, scholen en ziekenhuizen. Hier liggen mogelijkheden voor de
toekomstige vraag daarnaar uit de Metropoolregio Amsterdam. In dit perspectief heeft
de regio Alkmaar een positie gekregen. Dat is een belangrijk toekomstperspectief voor
onze regio en voor de ontwikkeling van het knooppunt Heerhugowaard, op de grens van
Heerhugowaard en Langedijk.
Het ontwikkelen van een knooppunt gaat samen met een straal van 1.200 meter én een
tien minuten fietszone. De vraag is hoe gemeenten hun stationsomgevingen kunnen
ontwikkelen met behoud van de eigen identiteit en tegelijkertijd aansluiten bij de plannen van de andere gemeenten, marktpartijen en initiatiefnemers. Een groot deel van
de gemeente Langedijk maakt ook onderdeel uit van ‘het knooppunt’. De waterrijke
omgeving van het Heerhugowaardse stationsgebied (deels ook gelegen in de gemeente
Langedijk) is binnen de Zaancorridor als mogelijke aanvullende identiteitsdrager genoemd, bovenop de in het provinciale knooppuntenbeleid omschreven ‘moderne stad’.
Langedijk als onderdeel van het ov-knooppunt Heerhugowaard heeft overigens ook een
historische basis: het huidige NS Station Heerhugowaard heette tussen 1948 en 1976
‘NS Station Heerhugowaard-Broek op Langedijk’.
Regionaal aansluiten en door-ontwikkelen

33

Binnen de invloedssfeer van station Alkmaar Noord ligt het water van Vroonermeer Zuid.
Dit water staat in directe verbinding met de toekomstige Vroonerplas. Het Alkmaars
college heeft de verbinding over water tussen Vroonermeer Zuid en Noord en Broek op
Langedijk in haar programma opgenomen.
Kansen voor Langedijk?
Samenwerking met Heerhugowaard en Alkmaar biedt kansen voor betere bereikbaarheid over land en water.
Het biedt ook mogelijkheden voor gezamenlijke promotie van Heerhugowaard-Langedijk-Alkmaar als aantrekkelijke bestemming. Met Heerhugowaard is hiertoe een eerste verkenning gedaan. Deze heeft geleid tot
onderstaande concept verbeelding van de essentie voor kansen op versterking van identiteit, bereikbaarheid
en verbinding van functies.

Licht op Groen! Provincie Noord-Holland 2013
De Provincie Noord-Holland vindt een groen, aantrekkelijk en toegankelijk Noord-Holland van groot belang voor haar bewoners en voor het economisch vestigingsklimaat.
De provincie werkt daarom aan een provinciale groenstructuur die het behoud hiervan
garandeert, met de biodiversiteit die daarbij hoort. De provincie verbindt de ambities
voor een groen, aantrekkelijk en toegankelijk Noord-Holland aan onze ambities voor
ruimtelijke ontwikkeling, water, milieukwaliteit, landbouw, cultuurhistorie en toerisme.
Daartoe heeft zij het versnipperd beleid voor natuur, recreatie en landschap geïntegreerd in de Agenda Groen. De provincie stelt zich onder andere ten doel om gronden
te verwerven en in te richten die nog niet als Natuurnetwerk Nederland (NNN, wettelijk
EHS genoemd) gerealiseerd zijn. Daarnaast is haar doel om recreatieve verbindingen
te realiseren die de beleefbaarheid en recreatieve toegankelijkheid van de provinciale
groenstructuur en het landschap vergroten.

3.3

Beleid Regio Noord-Holland Noord

Economische visie Noord-Holland Noord
De economische gebiedsagenda’s voor Noord-Holland Noord onderscheiden de volgende integrale ontwikkelingsopgaven:
§ Energie-neutrale regio
§ Versterken economie
§ Investeren in Agribusiness
§ Herstructureren in samenhang met energiezuinig renoveren
§ Toerisme van Kust tot Kust
§ Naar een vitaal platteland
Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord voert regie over de agenda. Het doet
onderzoek en ondersteunt bij gemeentelijke opgaven.

3.2

Beleid Regio Alkmaar

Cultuurhistorische visie Regio Alkmaar
De verhalen van de regio Alkmaar zijn taltijk. Nergens in Nederland zijn op zo’n klein oppervlak zoveel oer-Hollandse contrasten te vinden als in de regio Alkmaar. Het gevecht
tegen de zee heeft het landschap gevormd. “God schiep de aarde, maar de Hollanders
schiepen Holland” (Descartes in Egmond aan den Hoef). Met de ontwikkeling van het
gebied ontstonden ook vele culturele hoogtepunten. De regio is sterk in cultuur en cultuurhistorie, maar weet dit nog te weinig zichtbaar te maken.
Kansen voor Langedijk?
Aansluitend op de regionale verhaallijnen biedt Langedijk drie verhaallijnen die ieder het regionale verhaal verdiepen en verbreden. Elke verhaallijn heeft haar eigen icoon. De eerste verhaallijn is die van haar ontstaansgeschiedenis als geest- en lintdorp op hoger gelegen gronden, die werden veroverd op land en water. Iconisch
hiervoor is het kilometerslange bewoningslint.
Een tweede verhaallijn is dat van de tuinderscultuur. Bijbehorende iconen zijn het landschapsreservaat Oosterdel en Museum BroekerVeiling. Als centrum van agrarische handel heeft Langedijk decennia lang grote
betekenis gehad.
Deze combinatie van de twee verhaallijnen is uniek voor Nederland. Langedijk lijkt zich nog maar weinig bewust van haar bijzondere ontstaansgeschiedenis en de beleving daarvan. Dit kan Langedijk in haar promotie
meer benutten.
conceptkaart kansen rondom knooppunt - ambtelijke verkenning
Een heel andere verhaallijn die niets te maken heeft met de tuinderscultuur gaat terug naar de Middeleeuwen.
34
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Er waren diverse oorlogen tussen de Hollanders en de West-Friezen. In 1392 werd de strijd in Vroonen, nu

voldoende aanbod. Langedijk biedt ruimte voor Bed & Breakfast’s, met name aan het lint. Een initiatief in

Sint Pancras, beslecht. Het hele dorp brandde af en de inwoners werden uit Vroonen verdreven. Zij vestigden

ontwikkeling is de uitbreiding van de sport- en wellness accommodatie met een hotel op het bedrijventerrein

zich in Koedijk. Deze geschiedenis werd voorheen in museum Westflinge verteld en is nu ondergebracht in

Zuiderdel. Dit biedt ook ruimte aan grotere bezoekersgroepen.

Museum BroekerVeiling en Huis van Hilde te Castricum.

Er zijn relatief weinig overnachtingsmogelijkheden in het lint. Passend bij de Langedijkse schaal kan hier
onder andere worden gedacht aan een fietshotel of een kleinschalig hotel in het havengebied Broek op Lange-

Economische visie Regio Alkmaar
De regio Alkmaar heeft in haar economische visie gekozen voor de volgende focuspunten:
§ Kennisregio
§ Toerisme en recreatie
§ Duurzame regio
Hoofddoelstelling op het gebied van het tweede focuspunt, toerisme en recreatie, is om
meer toeristen en recreanten naar dit gebied te halen en hier langer te laten verblijven.
Daarmee nemen de bestedingen in de regio toe. Het is dan ook een belangrijke doelstelling binnen het toeristische cluster om de aantrekkelijkheid van de regio behouden
en versterken.
De activiteiten van de Regio Alkmaar zijn daarom gericht op:
1. Het toeristisch aanbod:
§ Huidig toeristisch aanbod optimaliseren
§ Nieuw aanbod toevoegen
§ Verblijfsaccommodaties (hotels, campings, watertoerisme etc.) verbeteren en
uitbreiden
§ Verbindende arrangementen aanbieden
2. Vermarkten van het aanbod:
§ Grotere profilering van de Regio Alkmaar
§ Onderlinge samenwerking en afstemming verbeteren
Om activiteiten samenhang te geven en te bepalen wat gewenst is, is een toeristisch recreatieve visie voor de regio Alkmaar opgesteld.

dijk.

2. Inspirerende cultuur en verhalen
De verhalen en culturele parels van de Regio Alkmaar inspireren om te komen bewonderen en zelf creatief te worden.
Voor ondernemers en culturele instellingen betekent dit dat zij mede investeren om de
verhalen en parels zichtbaar te maken. Ook overheden dragen bij aan een goede infrastructuur op het gebied van marketing en promotie.
Kansen voor Langedijk?
In Langedijk is Museum BroekerVeiling een belangrijke culturele trekpleister en het Geestmerambacht een
belangrijke trekpleister voor dag- en verblijfsrecreatie. Door het koppelen van verblijfsrecreatie aan cultuur
kan de bezoeker optimaal genieten van de rijke mogelijkheden. Als gastheer is restaurant De Burg een mooi
voorbeeld. In een bijzondere entourage met vele foto’s vertelt Ton Horseling het verhaal van Langedijk. Ook
binnen een culturele stichting als Stichting Langedijk Waterrijk kan het Langedijker Verleden verder uitgedragen worden. Een evenement als Koolsail biedt veel kansen voor een groter bereik en naamsbekendheid van
Langedijk.

3. Inspirerende dagattracties
Genieten van de plekken in de Regio Alkmaar met een hoge attractie- en belevingswaarde voor een dagje uit.
Kansen voor Langedijk?
De uitbreidingsplannen van het museum Broekerveiling met een buitenmuseum heeft de potentie een
publiekstrekker te worden. Het museum is de hele week geopend. Naast de Zaanse Schans en het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen zijn er geen attracties in Noord-Holland op dit schaalniveau. Daarom is het een
belangrijk onderscheidend en aanvullend initiatief voor de Regio en verder. Het recreatiepark Geestmeram-

Toeristisch recreatieve visie Regio Alkmaar ‘Parel aan zee’
De diversiteit van de verschillende landschappen en hun cultuurhistorie binnen de Regio
Alkmaar uit zich in een zeer divers toeristisch-recreatief aanbod. De uitvoeringsagenda
bij de regionale visie komt tot stand in nauwe samenspraak met ondernemers, bovenregionale partijen (zoals de Provincie Noord-Holland en het en Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland-Noord) en marketingorganisaties (Holland boven Amsterdam).
Speerpunten van de regionale toeristisch recreatieve visie zijn:
1. Bijzonder overnachten
Verblijven in een unieke regio op een inspirerende plek in de natuur of in een bijzondere
accommodatie zoals een yurt, hooiberghut of boomhut. De focus ligt hierbij op ‘niet
meer van hetzelfde aanbieden, maar ruimte bieden aan onderscheidende initiatieven’.
Het gaat niet zozeer om kwantiteit als meer om kwaliteit.

bacht, heeft naast zwemmen en sportvissen veel te bieden. Er is ruimte voor activiteiten gericht op natuur- en
outdoor belevingen, evenals mogelijkheden voor kortdurende evenementen en festivals.

4. Natuurlijk Sportief
De Regio Alkmaar vormt het ideale afwisselende decor om in te sporten en voor sportevenementen. De ontwikkeling van routes en evenementen vergt een samenwerking van
ondernemers, terreinbeheerders en overheden. Voor de ontwikkeling van arrangementen zullen ondernemers, natuurorganisaties en andere belanghebbenden de handen
ineen moeten slaan.
Kansen voor Langedijk?
Bewegen is voor alle doelgroepen belangrijk. Het waterrijke decor van Langedijk is ideaal voor wandelen,
fietsen en varen of om Langedijk anderszins te beleven. Met op zichtafstand de Schoorlse Duinen zijn combinaties mogelijk die kust en achterland verbinden. Ook de ontwikkeling van sportieve evenementen biedt
mogelijkheden. Het water en het recreatiegebied Geestmerambacht bieden hiervoor volop ruimte. Een triatlon
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Kansen voor Langedijk?

varen – lopen – fietsen tussen ‘dorp en duin’ zou een initiatief kunnen voor zo’n bijzonder evenement. Het is

Langedijk biedt binnen het bestaande beleid gelegenheid voor verbreding van agrarische activiteiten, zoals

in dit verband ook interessant te onderzoeken welke meerwaarde het Diepsmeerpark kan hebben. Het is niet

kamperen bij de boer. Er is een vraag naar camperovernachtingen. Daarvoor is binnen Langedijk nu on-

gelegen aan doorvaarbaar water, maar het heeft wel water en ruimte voor een sportief aanbod passend bin-
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nen dit thema.

5. Inspirerende steden en dorpen
Het hoogwaardige winkelaanbod, de stedelijke bezienswaardigheden en het diverse
horeca-aanbod in de regio vervelen nooit.
Kansen voor Langedijk?
Het historische lint is een aantrekkelijk decor om langer te verblijven. Divers en hoogwaardig horeca-aanbod
verleidt de verblijfstoeristen en dagrecreanten mogelijk om hun dagje uit te verlengen met een avond. De uitdaging is om vooral de kwaliteit, bezienswaardigheden en winkelaanbod verder uit te bouwen. Met name het
winkelgebied in Noord-Scharwoude kan zich verder ontwikkelen. In combinatie met een bereikbaarheid over

Ingetogen aqua en de vernieuwende leefstijlen blauw, paars en rood zijn de belangrijkste doelgroepen voor de Regio. Deze groepen vragen gedeeltelijk om andere benaderingen. De Regio streeft doelgroepgerichte communicatie na, daarbij in ieder geval
rekening houdend met:
§ De sfeer en tone of voice van de communicatie
§ De drager van de communicatie (website, papier, apps etc.)
§ De informatie op de drager (aandacht voor kosten of juist meer de beleving etc.)
§ Specifieke aandachtspunten die belangrijk zijn voor de doelgroep (toegankelijkheid, kindvriendelijkheid e.d.).
§ Vraaggericht ontsluiten van het aanbod (via website of smart phone) met behulp
van leefstijlen.

water, zijn er kansen voor het ontwikkelen van een bijzonder niche. Met de revitalisatie van het winkelcentrum
BroekerVeiling heeft Broek op Langedijk aantrekkelijke openbare ruimte en voorzieningen erbij.
De gemeente maakt zich sterk voor de openstelling en toegankelijkheid (ook voor de vergrijzende recreant)
van bezienswaardigheden en monumenten. De gemengde bestemming van het lint biedt ruimte voor een
breed palet aan initiatieven.

6. Bewust ontspannen
De Regio Alkmaar biedt kansen voor yoga en bezinningstoerisme.
Er is een toenemende vraag naar fysiek welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Binnen
de regio is dit thema nog geen bepalend onderdeel van de identiteit. In de regio werken
ondernemers hier aan door mogelijkheden te creëren op het gebied van wellness, yoga,
meditatie, detoxvakanties, kunst- en kookworkshops, maar ook denksporten. Vooral
voor de groeiende groep ouderen zijn uitstapjes en vakanties aantrekkelijker te maken
(denk aan kwaliteit, comfort, veiligheid en gezondheid) en beter toegankelijk.
Kansen voor Langedijk?

Samenwerking op operationeel niveau
Publieke en private partijen pakken gezamenlijk de handschoen op. Alleen dan heeft de
visie kans van slagen. De regionale actieplannen zijn vooral gericht op productontwikkeling, marketing en promotie en samenwerking.
Randvoorwaarden voor productontwikkeling
Duurzaamheid bevorderen
§ door te werken aan duurzaamheid wordt de beleving van de natuur voor de
lange termijn gegarandeerd. Voorbeelden hiervan zijn elektrisch varen en oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s.
Bevorderen van zonering
§ door middel van transferia, zoals Toeristische Overstappunten (TOP’s) of natuurpoorten. Hierbij staan overgangen van de auto naar de fiets (of ander gepast vervoer) centraal. Ook kan (in het concept van natuurpoorten) op de plek
zelf worden gewerkt aan een duurzame beleving van de natuur.

In Langedijk is er aanbod van dit soort activiteiten. Zij bevinden zich veelal op bedrijventerreinen (wellness en
kookworkshops) of aan niet doorvaarbaar water. Het is de uitdaging voor Langedijk om dit thema te verbinden

Kansen voor Langedijk?

met haar waterrijke mogelijkheden. Niets zo ontspannen als varen, roeien, kanoën en zwemmen!

Nabij Museum BroekerVeiling en het winkelcentrum Broekerveiling wordt in 2017 een TOP gerealiseerd.

Dit thema zal met name worden ingevuld door initiatieven van ondernemers, die deze faciliteiten vaak in com-

In het kader van zonering én bereikbaarheid is voor Langedijk ook de nabije ligging van het stationsgebied

binatie met verblijf of gericht op de zakelijke markt kunnen aanbieden. Hier gaat het vooral ook om het zoeken

Heerhugowaard van belang. Langedijk ligt met de haven Broek op Langedijk en het landschapsreservaat Oos-

van logische verbindingen tussen ondernemers die samen invulling kunnen geven aan dit speerpunt.

terdel binnen de invloedssfeer van het stationsgebied zoals die in het MaakPlaats beleid van Provincie, NS,
Pro-rail en betrokken gemeenten is neergelegd (zie ook paragraaf Maak Plaats). Langedijk en Heerhugowaard

7. Inspirerend gastheerschap
De bewoners en ondernemers zijn de ambassadeurs van de Regio Alkmaar. Bezoekers
aan de regio moeten zich niet alleen welkom voelen en met een positieve ervaring naar
huis gaan, zij moeten ook geïnspireerd raken; inspiratie om leuke dingen te gaan doen,
inspiratie om nog eens terug te komen en inspiratie om anderen te vertellen hoe leuk en
goed zij het hebben gehad bij hun bezoek aan de regio.
8. Natuurlijk verbinden
De Regio Alkmaar is enorm divers en heeft voor veel doelgroepen bijzondere inspirerende ‘parels’ te bieden. De uitdaging is om deze parels (bijvoorbeeld via arrangementen) te rijgen tot een aantrekkelijke ketting, met activiteiten en voorzieningen die voor
een vergelijkbare doelgroep aantrekkelijk zijn en elkaar aanvullen. Daarnaast moet het
aanbod letterlijk aan elkaar worden verbonden via routenetwerken,
9. Natuurlijke marketingmix
38
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onderzoeken nu gezamenlijk hoe zij elkaar kunnen versterken binnen deze ontwikkeling. Uiteindelijk doel is:
versterking lokale economie, versterken recreatief en toeristisch aanbod, goede bereikbaarheid, verbinden
lokale belangen tot gezamenlijke belangen en die verbinden met regio en provincie. Daarnaast zijn voor Langedijk de oost-west-verbindingen van belang. De komst van de Westfrisiaweg zal een grote verbetering zijn
ten opzichte van de huidige situatie.
Ter bevordering van natuurbeleving en woongenot is elektrische voortstuwing speerpunt voor verdere duurzame ontwikkeling, zowel op het land als op het water.

§

Op peil houden en verhogen van de aantrekkelijkheid van recreatiegebieden;
hiermee vindt een meer optimale spreiding plaats van bezoekers aan natuur- en
recreatiegebieden.

Kansen voor Langedijk?
Het recreatiegebied Geestmerambacht vormt de landschappelijke verbinding tussen de Schermer en het
duingebied bij Schoorl. Het is een aantrekkelijke verbinding door verschillende landschappen. Het verbindt
Het Park van Luna bij Heerhugowaard, via de Groene Loper ten noorden van Sint Pancras, met de plas en
Regionaal aansluiten en door-ontwikkelen
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aanliggende natuur- en recreatiegebieden ten noorden van Alkmaar en westen van Langedijk. Deze verbinding draagt bij aan een optimale spreiding van bezoekers aan en een goede bereikbaarheid van de natuur- en
recreatiegebieden.

Het Toeristisch Recreatief Actieplan 2015
Het Toeristisch-Recreatief Actieplan van de Regio Alkmaar is een nadere uitwerking
van de speerpunten en de uitvoeringsagenda. In het actieplan zijn zeven projecten zijn
geselecteerd om in 2015/2016 op te pakken. Deze projecten versterken zichtbaar het
vrijetijdsprofiel van de regio en bieden mogelijkheden voor ondernemers om nieuwe
product-markt combinaties te ontwikkelen.
De zeven projecten zijn:
1. Marketing
Het doel is het opzetten, versterken en uitbouwen van een strategische regionale marketing met het onderscheidend vermogen van Regio Alkmaar als uitgangspunt. Marketing richt zich onder meer op bevordering van cultuurtoerisme en recreatiesport. Hiertoe
wordt een overzicht gemaakt van het huidige aanbod. Een website en onlineproducten
zullen het aanbod visualiseren.
2. Regionale evenementen (kalender)
Het doel is de samenwerking met betrekking tot evenementen te verbeteren en ervoor
te zorgen dat inwoners en bezoekers een overzicht hebben van alle evenementen in de
regio. Evenementen hebben een regionale uitstraling.
3. Cultuurhistorische verhalen
Het doel is het aanbod verbinden tot producten waarvoor de bezoeker langer wil blijven.
Regionale verhalen worden gekoppeld aan ‘trekpleisters’.
4. Recreatieve routes
Bestaande routes worden in kaart gebracht en regionale verbindingen worden verbeterd. Ook wordt samenwerking met ondernemers langs de routes opgezet en er wordt
aansluiting gezocht met marketingorganisaties.
5. Waterrecreatie
De verblijfstoerist de mogelijkheid bieden om de regio zowel via het water als over het
land op een actieve wijze te verkennen. Aansluiten bij sloepennetwerk Laag Holland.
Samenwerking in beheer, promotie en marketing, versnippering kano- en vaarrouteontwikkeling opheffen.
6. Toeristische overstappunten (TOP’s)
Bezoekers leiden naar geschikte startplekken en daarmee zowel het verkeer beter te
reguleren alsook bezoekers een optimale toegang tot de regio bieden. In 2017 wordt
een TOP gerealiseerd in Broek op Langedijk bij het winkelcentrum.
7. Verblijfsrecreatie
In regionaal verband visie ontwikkelen op verblijfsrecreatie. Het Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord heeft de opdracht gekregen het project aan te sturen.

3.4

beleid overige (regionale) partners

Deltavisie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)
Het klimaat verandert. Het regent vaker en heftiger, de zeespiegel stijgt en de bodem
daalt. De Deltavisie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is het regionale antwoord op het landelijke Deltaprogramma. Watervraagstukken hangen samen
met de gebruiksfuncties in een gebied. Het Hoogheemraadschap beoogt daarom proactief, meedenkend adviseurschap. De drie thema’s waarlangs de Deltavisie is opgesteld zijn waterveiligheid, wateroverlastbestrijding en voldoende schoon zoet water.
Waterveiligheid
Bescherming tegen water is de primaire taak van het hoogheemraadschap. Bij ophoging
van dijken wordt rekening gehouden met andere ontwikkelingen om zo werk met werk te
maken.
Beperken van wateroverlast
Flexibiliteit van het watersysteem wordt beperkt door waterkwaliteitsverschillen. Toevoer van voedselrijk water uit landbouwgebieden, meegevoerd met een overschot aan
neerslag, is ongewenst in natuur- en recreatiegebieden. Met het oog op voedselveiligheid wordt wateroverlast ook een waterkwaliteitsprobleem als in het landbouwgebied de
wateroverlast vanuit stedelijke gebieden wordt opvangen. Met dat water wordt ook het
sterk verdunde overstortwater uit de riolering aangevoerd.
Duurzaam beheer van zoet water
De zoetwatervoorziening in het Hollands Noorderkwartier heeft vier belangrijke maatschappelijke functies:
§ in stand houden van de infrastructuur;
§ ecologisch gezond houden van het watersysteem;
§ voorkomen van risico’s voor de volksgezondheid;
§ faciliteren van gebruiksfuncties.
Zoet water wordt kostbaar en minder vanzelfsprekend. Daarom moet het duurzaam en
eerlijk verdeeld worden op een basaal niveau en met de huidige infrastructuur. Dat kan
gedaan worden door in te zetten op een duurzaam beheer van de beschikbare hoeveelheid schoon zoet water. In de Deltavisie is hiervoor de term Trias Aquatica geïntroduceerd (naar analogie van de Trias Energetica):
1. Zuinig met zoet water!
2. Inzetten en ontwikkelen van ‘nieuwe’ zoetwaterbronnen
3. Veiligstellen van de klassieke zoetwaterbron
Duurzame ruimtelijke inrichting
De Deltavisie gaat uit van een integrale benadering, waarbij de aspecten leefomgeving,
economie, natuur, landbouw en recreatie een rol spelen bij de afweging van welke ingrepen het meest wenselijk zijn. Uitgangspunt voor het hoogheemraadschap is vereenvoudiging van de inrichting van het beheergebied. Belangrijke inrichtingsprincipes zijn
het concentreren van gebruiksfuncties om ruimtelijke versnippering tegen te gaan en het
behoud van extensieve buffers waar dat mogelijk is.
Een goede partner in de ruimtelijke ordening
Investeren in het klimaatbestendig inrichten van een gebied is een van de strategieën
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die wordt gehanteerd omdat voorkomen beter is dan genezen. Hiervoor streeft het
hoogheemraadschap naar goed adviseurschap in de ruimtelijke ordening. Daarbij brengt
het hoogheemraadschap haar kennis in en draagt ruimtelijke alternatieven aan die bijdragen aan een goed functionerend watersysteem en goed waterbeheer in relatie tot de
(nieuwe) gebruiksfunctie.
Waterprogramma 2016-2021 (HHNK)
Het waterprogramma is de uitwerking van de Deltavisie voor de middellange termijn: Bij
nieuwe ontwikkelingen worden door middel van de watertoets de belangen van waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit behartigd en wordt aangegeven welke
compenserende maatregelen nodig zijn bij toename van verharding. Doel is dat de waterhuishoudkundige situatie niet verslechtert. In het Waterprogramma 2016-2021 wordt
op het aspect waterveiligheid met het oog op klimaatverandering zwaarder ingezet met
de Watertoets+. Met als doel het vergroten van het bewustzijn van de risico’s die aan
extreme neerslag en overstromingen zijn verbonden. Met een robuuste inrichting zijn
functies bij overstroming veiliger.
Kansen voor Langedijk?
Gemeente en Hoogheemraadschap werken nauw samen bij watervraagstukken, bijvoorbeeld bij ‘water op
straat’ onderzoek en bij gebiedsontwikkelingen. Op dit moment doen hoogheemraadschap en gemeente

3.5

Conclusie regionaal aansluiten en door-ontwikkelen

De ambities van Langedijk als aantrekkelijke woon- vestigings- en bezoekersplaats,
(hoofdstuk 2) reiken verder dan de nabije regio. Vergroting van het aantal bedrijfsvestigingen en bezoekers in samenhang met vraagstukken op het gebied van duurzaamheid
vraagt om een breed perspectief. De gemeente zoekt actief de samenwerking op met
regio, provincie en andere overheden en organisaties. Aansluiten bij provinciale en regionaal gestelde doelen biedt namelijk veel inspiratie voor de kansen in Langedijk.
Met haar bijzondere ontstaansgeschiedenis, karakteristieke verschijningsvorm en culturele aanbod voegt Langedijk iets unieks toe aan de regio. Het verbreedt en verdiept het
regionale cultuurverhaal over handel en creativiteit, agrarische cultuur en (landschaps)
iconen. Het cultureel erfgoed en cultuuraanbod van de regio wordt hiermee versterkt.
Door herstel van historische vaarverbindingen en het realiseren van verbindingen tussen buiten- en binnenwater worden de recreatieve mogelijkheden verbreed. Dit biedt
nieuwe kansen voor ondernemers en ontwikkeling van (meerdaagse) arrangementen in
de regio.
Een goede doorstroming van water betekent een verbetering van de waterkwaliteit,
maar kan ook leiden tot een win-winsituatie als tegelijkertijd een vaarverbinding wordt
hersteld. Win-winsituaties zijn bijvoorbeeld ook te vinden rondom de knooppuntontwikkeling van stationsgebied Heerhugowaard.

onderzoek naar een verbetering van het watersysteem in Noord- en Zuid-Scharwoude. In dit onderzoek wordt
gezocht naar de optimale balans tussen enerzijds waterveiligheid en waterkwaliteit en anderzijds ruimtelijke
ordening en recreatief gebruik van het water.

Waterrecreatie Nederland
Waterrecreatie Nederland is een publiek-private samenwerking die zich inzet voor een
doorvaarbaar en beleefbaar waterland. Zij werkt aan het landelijke recreatietoervaartnet,
veiligheid, duurzaamheid en innovatie. Dit doet zij door het afstemmen van beleid en
plannen, ontwikkelen en uitvoeren van publiek-private programma’s en projecten.
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Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een kleine opsomming van wat door samenwerking kan worden bereikt. We kunnen veel van elkaar leren, maar ook samen doen.
Samenwerking met overheden en organisaties brengen de kansen op realisatie van de
ambities van Langedijk dichterbij.
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4

Inzichten,
trends en ontwikkelingen

4.1

Inleiding

Naast het regionale beleid zijn er ook andere omgevingsfactoren die van invloed zijn op
de ruimtelijke en economische ontwikkelingskansen van Langedijk. Deze omgevingsfactoren zijn enerzijds intrinsiek aan Langedijk verbonden en zijn tot stand gekomen door
landschap, cultuurhistorie en geografische ligging in de provincie. Anderzijds worden ze
bepaald door maatschappelijke ontwikkelingen die trendgevoelig zijn.

4.2

Langedijk een sterk merk

Langedijk heeft een aantal unieke iconen binnen haar gemeentegrenzen. Het begrip
‘1000-eilandenrijk’ heeft landelijke bekendheid. Naast molens, dijken en polders vormen het Oosterdelgebied, het kilometers lange dorpslint met doorvaarbare gracht en de
overkoepeling door vele bruggen en het Museum BroekerVeiling een historisch decor
dat exemplarisch is voor het Hollands landschap. Deze omgeving in combinatie met het
verhaal van de agrarische cultuurgeschiedenis is uniek voor Nederland. Het heeft nog
veel onbenutte potentie voor de lokale en regionale markt.

4.3

Langedijk als schakel in de regio

Langedijk ligt in een waterrijke provincie Noord-Holland met veel soorten water en een
zeer groot aantal watergerelateerde recreanten en toeristen, zowel op het gebied van
dagrecreatie en –toerisme als van meerdaagse verblijven.
Langedijk centraal in Noord-Holland boven Noordzeekanaal
Noord-Holland Noord is het gebied ten noorden van de zuidelijke lijn onder Alkmaar tot
en met de Kop van Noord-Holland. Het noordelijk deel van de provincie kenmerkt zich
door een goede infrastructuur voor riviercruises, hengelsport, fluistervaren en kanovaren. Het kanaal Alkmaar – Kolhorn en het Noord-Hollandskanaal zijn twee van de drie
kanalen die Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid met elkaar verbinden. Het
Noord-Hollandskanaal is een staande mast route en de verbinding voor riviercruises tussen Alkmaar en Den Helder. Het kanaal Alkmaar Kolhorn verbindt Alkmaar via Kolhorn
met Den Helder en Medemblik. Kleinere riviercruiseschepen, motorjachten en sloepen
maken hier gebruik van. Langs het kanaal liggen verschillende jachthavens met elk hun
bijzondere eigen setting.
Langedijk ligt op steenworp afstand van Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de kust.
Het invloedsgebied van de MRA reikt tot ten zuiden van Alkmaar. Door de toenemende
vraag is de druk op recreatie groot voor riviercruises, jachthavens en de ‘kleine recreatievaart’. Een hoogwaardig aanbod van activiteiten op korte afstand van havens maakt
een bezoek aan een haven aantrekkelijker.
Het invloedsgebied van de kust reikt tot in het binnenland. Het kusttoerisme vindt vooral
in het hoogseizoen plaats. Een verbreding van het aanbod aan recreatieve activiteiten,
op korte afstand van de kust en minder weersafhankelijk, maakt de regio aantrekkelijker.

4.4

Algemene trends

(bron: o.a. verkenning visie waterrecreatie provincie Noord-Holland)
Klimaatverandering
De klimaatverandering biedt mogelijk kansen voor waterrecreatie. Temperatuurstijging
is een van de redenen waardoor een verruiming en verschuiving van ‘het seizoen’
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optreedt. Door waterbergingsopgaven en watercompensatie-opgaven ontstaat mogelijk
extra areaal voor watersport.
Digitalisering
De digitale toepassingen en mogelijkheden worden steeds omvangrijker. Digitalisering
biedt kansen voor de waterrecreatiesector, onder meer op het vlak van informatievoorziening, routering, etc. Maar ook in relatie tot bijvoorbeeld digitale community-vorming,
het gebruik van sociale media, en door de inzet van blogs en apps. Deze kunnen beter
worden benut.
Gezondheid
Er is een toenemende focus op gezondheid, welzijn, ‘slow’, stilte, beleving is een trend.
Water, landschap en natuurgebieden bieden kansen hierop in te spelen.
Integratie van sport
Sport wordt steeds meer geïntegreerd in de leefomgevingen. Het sportaanbod zal
steeds meer naar de vraag gebracht worden in plaats van de vraag naar het aanbod.
Deze ontwikkeling heeft effect op de ruimtebehoefte voor sport en de begeleiding.
Vakanties
Vakanties in eigen land stijgen in populariteit. Mensen hebben minder te besteden.
Daarom gaan zij er vaker op uit met de camper of kamperen ze. Graag doen ze dat op
een bijzondere plek. Mensen hebben steeds minder vrije tijd. Er is sprake van meer
korte vakanties die intensief beleefd worden. Voor een dagje uit wil men iets meemaken.
Het liefst maken mensen op zo’n dag veel en verschillende dingen mee.
Demografie
Door de groei en het aandeel van ouderen en niet-werkenden zal de vraag naar waterrecreatie veranderen. Mogelijk profiteren daarvan vooral de kleine recreatievaart (sloepvaren en fluistervaren) en watersporten (roeien en kanoën). Het biedt ook meer ontwikkelingsmogelijkheden voor de riviercruises.
Toename buitenlandse bezoekers / MRA
De verstedelijking leidt tot een sterk toenemende kwantitatieve vraag naar waterreceatievoorzieningen. Dit wordt grotendeels binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA)
opgelost. De regio’s in Noord-Holland Noord pikken mogelijk een graantje mee.
Lokaal en Duurzaam
De fenomenen globalisering en lokalisering (de wereld is een dorp en het dorp bevat
de wereld) hebben effect op mensen. Er is een toenemende herwaardering van lokale,
kleinschalige en duurzame productie en initiatieven. Deze maatschappelijke ontwikkeling biedt kansen voor de MKB/familiebedrijven. Authenticiteit en de menselijke maat in
combinatie met de afwisseling en diversiteit van het landschap bieden een uitstekende
uitgangspositie voor verdere ontwikkeling van de sector. Er zijn verdere ontwikkelingskansen voor elektrisch varen.
Van bezit naar delen
Vooral jongeren kiezen steeds meer voor delen in plaats van bezitten. Het bezit van motor- en zeiljachten zal naar verwachting op de lange termijn gaan afnemen. Naast delen
wordt naar verwachting ook in toenemende mate een beroep gedaan op de verhuur46

Ontwikkelperspectief ‘Langedijk ontwikkelt met water”

markt.
Werkgelegenheid
Groei van het aantal banen is, sinds de recente crises, geen logische graadmeter meer
voor economische groei. Ontwikkeling is veel meer gericht op verbetering van kwaliteit/
service en productiviteit. Tevens ligt er meer nadruk op de maatschappelijke waarde
in plaats van de economische. De maatschappelijke waarde is van direct belang voor
burgers en van indirect belang voor de waarde van het woon/leefklimaat.

4.5

Trends in waterrecreatie

Riviercruiseschepen
Voor Langedijk is van belang de ligging van het kanaal Alkmaar Kolhorn tussen Amsterdam – Alkmaar en Den Helder – Medemblik. Vanuit Alkmaar is Langedijk met de bus of
fiets goed bereiken. Varen is steeds minder een recreatieactiviteit op zich, maar wordt
meer en meer gebruikt om naar toeristische attracties te gaan. Passagiers brengen dan
ook steeds meer tijd aan de wal door. De bestedingen aan de wal nemen hierdoor toe.
Kustrecreatie
Het gedrag van de strandrecreant verandert. Voorheen kwamen strandbezoekers ’s
ochtends en bleven zij tot het begin van de avond. Nu komen strandbezoekers later op
de dag, eten een hapje en gaan dan pas naar huis. ’s Ochtends geven zij een andere
invulling aan de dag. Dit biedt ruimte voor verbreding van activiteiten om het binnenland
te bezoeken.
Pleziervaart
De boot wordt steeds meer een verblijfplaats. Bootvakanties worden korter en onder
watersporters is er een toenemende behoefte aan luxe en gemak. Dit is een trend waar
jachthavens op in kunnen spelen door voorzieningen te bieden die het langere verblijf in
de jachthaven mogelijk en prettig maken. Te deken valt aan Wi-Fi, douche- en wasvoorzieningen, horeca, animatie en reactieve voorzieningen. De capaciteit van de passantenhaven van Langedijk is relatief klein. Samenwerking met andere jachthavens zoals
bijvoorbeeld in Broekhorn, Kolhorn en Alkmaar ligt voor de hand.
Sporttoerisme
Sporttoerisme wordt steeds belangrijker als aparte markt. Sport is een belangrijke vorm
van vrijetijdsbesteding en wordt ook steeds meer beoefend tijdens vakanties. Er is een
tekort aan zwemlocaties in Noord-Holland. Zwemlocaties worden bedreigd met blauwalg. Rivieren worden daarentegen steeds schoner, waardoor mensen voor oeverrecreatie en zwemmen in buitenwater kiezen, zoals het meer in Geestmerambacht, het kanaal
Alkmaar Kolhorn en de Noorderplas.
Kleine recreatievaart
Het aantal kanosporters en sloepvaarders neemt in hoog tempo toe. Steeds meer
50plussers beoefenen de kanosport. Deze groep consumeert tijdens een kanotocht
meer dan jongere groepen.
Langdurige tochten met een kano of sloep worden steeds populairder. Dit biedt kansen
voor ondernemers langs kano- en sloeproutes. Er komt meer aandacht voor aangepast roeien in Nederland. Een toenemend aantal roeiverenigingen biedt mogelijkheden
hiervoor. Zij richten zich vooral op jongeren en jong volwassenen met een lichamelijke
of visuele beperking. Sloepvaren is een groeimarkt. Er is een toename in de verkoopcijInzichten, trends en ontwikkelingen
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fers voor sloepen; ook tweedehands sloepen zijn gewild. De sloep is met name populair
onder ouderen. Veel ouderen stappen namelijk over van een zeilboot naar een sloep.
De sloep wordt voornamelijk in de eigen woonomgeving gebruikt.

4.6

Conclusie

Met haar rijke cultuurhistorie en grote hoeveelheid en diversiteit aan water oefent
Noord-Holland een grote aantrekkingskracht uit op toeristen. De provincie bezit veel
toeristisch potentieel voor nog meer groei. De combinatie van het water, de natuurgebieden en de rijke cultuurhistorie biedt vele mogelijkheden voor Langedijk om aan het
toeristisch potentieel bij te dragen.
Het is aan ondernemers om op bovenstaande trends en ontwikkelingen in te spelen. De
gemeente faciliteert de initiatieven door bijvoorbeeld ruimte recreatief te bestemmen,
door vergunningverlening en het stimuleren van het opzetten van een ondernemersnetwerk.
Wil de toeristisch-recreatieve sector blijven groeien, dan moet tegemoet worden gekomen aan de steeds kritischer en veeleisender consument. De sector moet worden
geprofessionaliseerd en investeringen in kwaliteit, diversiteit, duurzaamheid en digitalisering zijn daarbij van belang.
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5. 1 Inleiding
De gemeente ziet kansen om Langedijk voor meer inwoners, ondernemers en bezoekers aantrekkelijk te maken. Er is perspectief voor het versterken van verblijfskwaliteit,
voorzieningenniveau en ondernemers- en vestigingsklimaat. Met de visie ‘Langedijk
ontwikkelt met water’ wil de gemeente kaders ontwikkelen om zich te profileren en
vraaggericht te opereren. Hiervoor is het belangrijk om een beeld te hebben van de
wensen van de inwoners en van de huidige en toekomstige bezoekers. Alleen dan kunnen de juiste keuzes worden gemaakt.
De provinciale leefstijlatlas biedt nuttige handvatten om vraaggericht te werken. Op
basis van de hierin opgenomen gegevens is een globaal profiel te schetsen van de
vrijetijdsbesteding van de inwoners en bezoekers van Langedijk. De gegevens van
omliggende gemeenten en regio’s bieden met elkaar zicht op de doelgroepen waarvoor
Langedijk aantrekkelijk is. Met die gegevens kan ook gerichter worden gestuurd op
promotie en marketing.
De vrijetijdsbesteding van inwoners en bezoekers hangt samen met hun leefstijl. In de
leefstijlatlas van de provincie zijn deze leefstijlen in categorieën onderverdeeld. Iedere
categorie heeft een omschrijving, die gekoppeld is aan een kleur. Zo wordt snel zichtbaar welke leefstijl overheerst in een geselecteerd gebied.

Langedijk ligt centraal in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Binnen een straal
van 30 kilometer liggen de regio’s West-Friesland, Kop van Noord-Holland, Alkmaar,
Waterland, IJmond en een deel van de Zaanstreek. De bezoekers zijn te onderscheiden
in dagrecreanten en verblijfsrecreanten.

5.2

Dagrecreanten

Zestig procent van de bezoekers is afkomstig uit een gebied binnen een straal van
dertig kilometer. Voor Langedijk is dat Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Naast
Nederlandse dagrecreanten brengen ook buitenlandse gasten een eendaags bezoek
aan de regio. Dit aantal is echter veel kleiner dan het aantal binnenlandse dagrecreanten. Verder is bekend dat van de verblijfstoeristen aan Amsterdam 23% de regio buiten
Amsterdam bezoekt. Hiervoor besteden zij gemiddeld echter niet meer dan vier uur per
bezoek. Een bezoek aan Langedijk is voor hen veelal niet geschikt.
Kansen voor Langedijk?
Langedijk richt zich vooral op recreanten en bezoekers vanuit de regio: Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.

Leefstijl inwoners Langedijk
In de gemeente Langedijk wonen relatief gezien veel recreanten met een Ingetogen
Aqua leefstijl. De Ingetogen Aqua leefstijl vertegenwoordigt samen met Gezellig Lime de
grootste groep in de gemeente (respectievelijk 21 en 24%).
Leefstijl regio Noord-Holland Noord
De grootste groep inwoners in de Regio Alkmaar is net als in Langedijk Ingetogen Aqua.
Hiermee is de regio onderscheidend van de overige regio’s in Noord-Holland Noord. In
de regio’s West-Friesland en Kop van Noord-Holland zijn namelijk de leefstijlen Gezellig
Lime én Uitbundig Geel de grootste groepen.
Leefstijl recreanten overige regio’s in Noord-Holland boven Noordzeeka
naal
De Regio IJmond heeft relatief veel Gezellig Lime recreanten. De regio Waterland valt
juist op doordat zij een gemiddelde spreiding vertoont, met een licht accent op Ondernemend Paars. De Zaanstreek vertoont juist een opvallend groot percentage Ingetogen
Aqua en scoort met rood en paars opvallend laag.
Kansen voor Langedijk?
Naast Ingetogen Aqua zijn Uitbundig Geel en Gezellig Lime ruim vertegenwoordigd in Noord-Holland boven
het Noordzeekanaal. Dit biedt mogelijkheden voor spreiding van het aanbod aan activiteiten. De regio’s hebben onderscheidende profielen waarop de promotie en marketing zich kan richten.

5.3

Verblijfsrecreanten

Verblijfs(toeristen) zijn bezoekers die minimaal één nacht overnachten. Onder de verblijfstoeristen kan een onderscheid worden gemaakt tussen bezoekers uit het buitenland
en uit Nederland.
De populairste bestemming in Langedijk is Museum BroekerVeiling met circa 50.000
bezoekers per jaar, naast het jaarlijkse Indian Summer Festival in het Geestmerambacht
met circa 30.000 bezoekers. In 2015 hebben in Langedijk bijna 60.000 overnachtingen
50
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plaats gevonden.
§
§
§

In 9 Bed & Breakfast’s: 2.491overnachtingen
In 2 hotels: 3.510 overnachtingen
Op 1 camping: 54.648 overnachtingen

Buitenlandse verblijfstoeristen
Van het aantal buitenlandse bezoekers aan de regio Noord-Holland boven het Noordzeekanaal zijn geen cijfers bekend. Voor de regio Noord-Holland Noord is bekend dat
ongeveer 38% van de verblijfstoeristen buitenlandse verblijfstoerist is, Daarvan is 35%
Europees. Dit zijn hoofdzakelijk Duitse gasten die komen voor de Noordzeebadplaatsen.
De meeste van hen zijn afkomstig uit Nordrhein-Westfalen. Buitenlandse bezoekers zijn
vaak uit op een typisch Nederlandse ervaring.
Kansen voor Langedijk?
In Langedijk is de basisinfrastructuur aanwezig om zich verder te ontwikkelen tot centrum voor de beleving
van de Hollandse vaar- en tuinderscultuur.

Funshoppen en uit eten gaan is bij alle leefstijlen en op alle locaties populair.
Verblijf:
Met uitzondering van de Kop van Noord-Holland verblijven de meeste bezoekers in een
hotel. In de Kop wordt vaker bij een particulier gehuurd. In de regio Waterland is het
vakantiehuis op een park opvallend populair. Op dit moment wordt in Noord-Holland
Noord onderzoek gedaan naar het aanbod van vakantieverblijven. De eerste voorlopige
conclusies zijn dat het aanbod groot is, maar nogal verouderd. Kansen liggen er door
zich te onderscheiden door kwaliteit in combinatie met een authentieke omgeving en
bijzonder aanbod aan activiteiten.
Kansen voor Langedijk?
Langedijk biedt met haar rijke cultuurhistorie, museum, natuurgebieden en de nabijheid van kust en duinen,
een omgeving en activiteiten die aantrekkelijk zijn voor alle leefstijlen: wandelen, fietsen en zwemmen en/of
een bezoek aan bezienswaardigheden.
De ligging van Langedijk biedt vele mogelijkheden voor dit brede scala aan doelgroepen. Langedijk heeft
eigenlijk twee gezichten: de oost- en westzijde
- Oostzijde: Het unieke waterrijke landschap en het Museum BroekerVeiling ligt aan de oostzijde van het lint.

Binnenlandse verblijfstoeristen
Leefstijlen
De grootste groep Nederlandse toeristen die verblijven in de regio Alkmaar heeft de
leefstijl Avontuurlijk Paars. De regio West-Friesland onderscheidt zich met een zeer
hoog percentage Ingetogen Aqua. Bijna de helft van de verblijfstoeristen daar heeft
deze leefstijl. De kop van Noord-Holland vertoont een wat meer gelijkmatig beeld. Het
onderscheidt zich met een relatief hoog percentage Gezellig Lime en Ingetogen Aqua.
Over heel Noord-Holland Noord gezien zijn de leefstijlen van verblijfstoeristen redelijk
gelijkmatig verdeeld met iets meer Gezellig Lime, Ingetogen Aqua en Avontuurlijk Paars
ten opzichte van Uitbundig Geel en Rustig Groen.

Hier ligt het accent op cultuur, natuur en kleine recreatievaart.
-Westzijde: Met het duinlandschap aan de horizon is de kust heel nabij.
Daarnaast is er het recreatiegebied. Hier ligt het accent op wandelen en fietsen in de natuur en sportieve
activiteiten als mountainbiken, klimmen, zwemmen en spelen.
Avontuurlijk Paars, Ingetogen Aqua en Gezellig Lime zijn veel voorkomende leefstijlen onder de binnenlandse
verblijfstoeristen in de regio Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Met haar ligging achter de duinen
biedt Langedijk een omgeving voor bezoekers die naast een kustbezoek (alle leefstijlen) ook graag andere
activiteiten ondernemen (paars, lime, geel). Of die juist de drukte van de kust vermijden en liever verblijven in
het rustiger waterrijke polderlandschap (aqua, blauw, lime). Langedijk heeft mogelijkheden om zich te ontwikkelen voor een publiek dat kwaliteit wil en ondernemend is en graag zowel culturele als sportieve activiteiten

Bezoekersdoel:
Bezoekers van West-Friesland en Waterland komen vooral voor meren, plassen, polders, platteland en cultuurhistorie. Echter de meeste verblijfsrecreanten komen voor de
Noordzeekust. Op de minder-mooi-weer-dagen is voor hen het aanbod in het ‘achterland’ belangrijk. Bovendien is er een trend om ’s ochtends eerst een andere activiteit te
ondernemen om vervolgens pas in de middag tot laat in de avond het strand te bezoeken. Fietsen en cultuurbezoek zijn belangrijke activiteiten buiten de badplaats.

onderneemt. Voor de gele en groene recreant is Langedijk een aantrekkelijk vis- en /of fietsgebied. Voor de
groene en aquarecreant biedt Langedijk folklore en voor de paarse recreant naast het strandbezoek en cutlureel bezoek, roei- en kanomogelijkheden.
Daarnaast is het historische centrum van Alkmaar met haar vele winkels en restaurants, grachten en historische gevels binnen fietsbereik. Ook kan een dagje Amsterdam worden gedaan. Op een gemiddelde fietsafstand van 10 minuten van station Heerhugowaard ligt Amsterdam op minder dan een uur reisafstand.

Activiteiten
Alle doelgroepen bezoeken graag een natuurgebied, bezienswaardigheden, museum en
strand. Zwemmen, fietsen en vooral wandelen wordt door alle doelgroepen veel gedaan.
De gele bezoekersgroep is minder natuurgericht, zij zijn meer op attractieparken gericht.
Geel, lime, aqua en blauw ondernemen relatief vaker watergerelateerde activiteiten.
Hoewel de paarse doelgroep een vakantieverblijf aan water en plassen niet specifiek benoemt, ondernemen zij relatief vaak activiteiten binnen de kleine recreatievaart
(kanoën, roeien, varen en dergelijke). Deze activiteiten scoren ook relatief goed in de
leeftijdsgroep van 41-50 jaar.
Een boottocht of rondvaart scoort bij alle doelgroepen goed, relatief iets meer bij de
Gezellig Lime doelgroep. Deze doelgroep onderneemt graag iets in groeps- of familieverband.
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6

Feiten en Cijfers
6.1

Inleiding

Het idee om Langedijk te ontwikkelen met water is ambitieus. Het vraagt om grote investeringen, daadkracht en vindingrijkheid. Feiten en cijfers laten zien dat die inspanningen
economisch en maatschappelijk gezien relevantie hebben.

6.2

Economisch belang
(bronnen: NBTC, CBS, LISA, CVO)

Waterrecreatie
In Langedijk werken 1600 mensen in de recreatie en toerisme branche. Hiervan zijn
400 werknemers specifiek werkzaam in de waterrecreatiesector. (bron:LISA) Landelijk
is er een groei aan bestedingen binnen de recreatie- en toerismesector en een groei
in werkgelegenheid. In Noord-Holland is met name het aantal vakantiegangers aan de
IJsselmeerkust sterk gegroeid sinds 2005 (van 684.000 naar 1.186.000). Het aantal vakantiegangers dat de Noordzeekust bezoekt, is al jaren min of meer stabiel (2.220.000).
Tegen de landelijke trend in en met uitzondering van de IJsselmeerkust, is er een lichte
daling in de werkgelegenheid. Wel zijn de uitgaven gestegen.
Het totaal aantal vakanties van Nederlandse bezoekers in de regio Noord-Holland
boven het Noordzeekanaal is circa 800.000. Zij verblijven gemiddeld ongeveer 5,5 dag
en besteden circa 30 euro per persoon per dag. In de regio Alkmaar zijn dit veelal korte
vakanties (2-5 dagen) en in de overige regio’s middellange vakanties (5-8 dagen).
Circa 25% van de recreatieve activiteiten in Noord-Holland hebben een relatie met water. De belangrijkste groeimarkten in de waterrecreatie zijn:
§ Hengelsport
§ Sloepvaren
§ Roeien
§ Kanovaren
§ Strandrecreatie
§ Riviercruises
§ Zeecruises
Naar schatting omvatten de totale bestedingen en werkgelegenheidscijfers het volgende:
§ Zeecruise- en ferryvaart, riviercruises en chartervaart in Noord-Holland:
§ 220 miljoen euro aan consumptieve uitgaven.
§ Kustrecreatie: 756 miljoen euro
§ Pleziervaart: 73 miljoen euro aan consumptieve uitgaven zoals dagtochten, vakanties en exploitatie van jachthavens.
§ Watersporten (zwemmen, sportvissen en duiken): 240 miljoen euro
ᵒ In Noord-Holland zijn er 145 officiële zwemlocaties. Twee daarvan
bevinden zich in Langedijk, het meer in het Geestmerambacht en de
Noorderplas.
ᵒ In Noord-Holland zijn 106 hengelsportverenigingen met 113.552 geregistreerde vissers. Daarvan kwalificeert 80% zichzelf als recreatief
en de rest als sportvisser. In Langedijk is één hengelsportvereniging.
Hengelsportverenigingen kennen een goede organisatie en hebben
een sterk communicatienetwerk.
ᵒ Het aantal duikverenigingen in Noord-Holland is 46. Langedijk kent
één duikvereniging. Het meer in recreatiegebied Geestmerambacht is
een duiklocatie.
§ Kleine recreatievaart: 19 miljoen euro
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Ander economisch belang
1. Waardestijging onroerend goed
Het realiseren van bevaarbaar water grenzend aan (bestaand) onroerend goed
leidt in Langedijk zichtbaar tot meer private investeringen van aanliggende
huiseigenaren, investeringen ook die doorgaans leiden tot waardevermeerdering.
Het bevaarbaar maken van water leidt tot een waardevermeerdering van het
daaraan geleden onroerend goed, gemiddeld 10 – 20%. De waardevermeerdering
is groter naarmate het bevaarbare water een verbinding heeft met een groter en
uitgestrekter vaargebied met meerdere mogelijkheden.
2.Verbetering woon- en vestigingsklimaat
Kwalitatief hoogwaardige en aantrekkelijke woon- en verblijfsomgevingen leiden
doorgaans tot een blijvend goed woon- en vestigingsklimaat, zowel voor bedrijven
(imago) als voor bewoners en werknemers (werkgelegenheid), met name
hogeropgeleiden.
3. Hogere bestedingen en omzetten bij middenstand en MKB Verbetering van het woonen vestigingsklimaat leidt tot meer en hogere bestedingen van zowel de bedrijven als
van het grotere aantal (kapitaalkrachtiger) inwoners.
4. Meer watergerelateerde investeringen en bestedingen
Naarmate een vaargebied groter, aantrekkelijker en veelzijdiger is, biedt het meer
mogelijkheden voor meer functies en doelgroepen op het terrein van
vrijetijdsbesteding. Daarnaast zal ook de gemiddelde verblijfstijd in het gebied
toenemen bij het bieden van meer mogelijkheden om de vrije tijd langer in he t
gebeid door te brengen. Meer ondernemingen (B&B, bootverhuur, horeca,
middenstand etc.) zullen daarmee bestaansrecht en profijt hebben van de
overheidsinvesteringen in de openbare ruimte i.c. het bevaarbare gebied.

6.3

Maatschappelijk belang

In brede zin kenmerkt het maatschappelijk belang van de aanwezigheid van water en
waterrecreatie als bezigheid zich door: sportiviteit, beleving, het ervaren van ruimte,
rust, natuur en stilte, bij vakanties, pleziervaartactiviteiten op de binnenwateren, bij surf-,
zwem- en vistochten, cruisevaartactiviteiten, chartervaart en (dag)activiteiten op het vlak
van kanoën, roeien, sloepvaren en fluistervaren. Ondernemers al dan niet in de recreatiesector, vrijwilligers, bewoners, musea en bezoekers profiteren daarvan en maken een
levendige aan waterverbonden cultuur.
Het maatschappelijk belang van water kent in Langedijk specifieke uitwerkingen. In
gevecht met wind en water heeft de mens Noord-Holland gevormd. Langedijk identificeert zich met deze geschiedenis van noeste arbeid om het land te beschermen tegen
het water en land te maken door water te graven. Maar ook het tuindersverleden waarin
het water een belangrijke en onmisbare economische ader was voor de Langedijkers, is
onderdeel van de identiteit. Het water zit de Langedijkers in het dna verweven.
Het waterrijke karakter roept bovendien een vakantiegevoel op. Met het water naast
de deur is wonen in Langedijk “alsof je altijd op vakantie bent”, een veelgehoorde
uitspraak. Schoon water vergroot de recreatieve mogelijkheden, maar is ook belangrijk
voor natuurontwikkeling en verkoeling op warme dagen. Evenwichtige, duurzame aan
watergerelateerde ontwikkelingen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Langedijk als
woon- en verblijfplaats.

.

5. Meer watergerelateerde evenementen in gemeente of regio
Naast een toename van het aantal permanente ondernemingen zal een toename
van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van een gebied leiden tot meer initiatieven
voor het organiseren van evenementen. Evenementen ook die, zij het tijdelijk,
zullen leiden tot meer investeringen en bestedingen in het gebied. Bijkomend
aspect bij aantrekkelijke en spraakmakende evenementen is een verbetering van
het imago van de regio en een vergroting van herhalingsbezoek, zowel op het
gebied van dagtoerisme als op het vlak van meerdaagse verblijven.
Gelet op de jaarlijkse en gemiddelde bestedingen in de vrijetijdssector moge duidelijk
zijn dat de over een bepaalde periode (10-20-30 jr) gekapitaliseerde baten in een
gemeente of regio de geïnvesteerde kosten van de overheid met gemak kunnen
overtreffen, zelfs tot een veelvoud daarvan. Genoemde baten betreffen het totaal van de
baten die onderdeel uitmaken van de regionale economie. Een belangrijk deel hiervan
vloeit, direct of indirect, terug naar de overheid en overheden welke verantwoordelijk
waren of zijn voor de kosten van aanleg en beheer en onderhoud van de openbare
ruimte waaronder het water .
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Samen bereiken we meer
Het toeristisch-recreatieve product is niet dat ene bootverhuurbedrijf of dat ene café of
restaurant. Het wordt bepaald door de regio met een eigen identiteit en imago. Het toeristisch-recreatieve product is een complex en samenhangend geheel van water, natuur,
landschap, recreatief aanbod, beleving en gastvrijheid. Een geheel ook van enerzijds
een collectieve openbare ruimte met openbare voorzieningen en anderzijds van private
aanbieders. Die private aanbieders kunnen ook ondernemers op vrijwillige basis zijn.
Juist zo’n samenhangend en onderscheidend aanbod vraagt om samenwerking tussen
overheden, tussen overheid en ondernemers en ondernemers onderling. Samenwerking
op basis van een breed gedragen visie, met voor ieder daarbinnen een eigen specifieke
rol, taak en belang.
Een goede samenwerking met andere overheden en het maatschappelijk veld is voorwaarde om tot een effectief uitvoeringsprogramma te komen. Dit wordt bereikt door voor
‘Langedijk ontwikkelt met water’ in te zetten op een nog op te richten samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft inspraak op de integrale visie en de uitvoeringsagenda. Nadat de visie met het uitvoeringsplan ‘Langedijk ontwikkelt met water’
tot stand is gekomen, blijft dit samenwerkingsverband bestaan. Deze stelt jaarlijks de
uitvoeringsagenda vast en bespreekt de voorgang in de vorm van een Ronde Tafelbijeenkomst. Een nader op te stellen ambitiedocument vormt de basis voor de samenwerking. Partners die worden uitgenodigd deel te nemen aan de Ronde Tafel zijn:
1. Provincie
2. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
3. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
4. Stichting in oprichting (deze vertegenwoordigt de lokale ondernemers,
organisaties en bewoners)
5. Gemeente Heerhugowaard
6. Gemeente Alkmaar
7. Gemeente Langedijk
Andere mogelijke toekomstige partners voor de totstandkoming van het uitvoeringsplan
zijn:
§ Regio Alkmaar
§ DMO (Holland boven Amsterdam)
§ Bedrijfsleven/ondernemersplatforms (AOL-BKL)
§ Staatsbosbeheer
§ Stichting Toeristische Promotie Langedijk
§ Stichting Veldzorg
§ Museum BroekerVeiling
§ Stichting Langedijk Waterrijk
§ Platform Cultuurhistorie
§ Recreatieschap Geestmerambacht
§ Sloepennetwerk.nl
§ Havens in de regio
§ Rederijen en touroperators
§ Partners met expertise van businessmodellen en innovatie
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Samenvatting Sterkten Zwakten - Kansen Bedreigingen

8.1

Inleiding

In hoofdstuk 2 tot en met 7 is het bestaande lokale, regionale en provinciale beleid in
beeld gebracht. Er is onderzocht wat trends en ontwikkelingen zijn, welke maatschappelijke en economische belangen bestaan en hoe doelgroepen hun vrije tijd besteden.
Tenslotte zijn de mogelijke samenwerkingspartners in beeld gebracht. In elk van deze
hoofdstukken zijn kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes naar voren gekomen. In
dit hoofdstuk zijn deze verzameld en gecategoriseerd. Met een inzicht in al deze punten
kunnen keuzes worden gemaakt en de strategie bepaald.
Sterk Langedijk
Cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit
§ Inspirerend cultuuraanbod (Koolsail, lichtjesavond, etc.)
§ Wandelen, fietsen, varen (door Hollandse decors)
§ Iconisch landschap en dorpen
§ Sterke verhalen (Westfriese Omringdijk, strijd bij Sint Pancras, etc.)
§ Historisch lint
Economie en werkgelegenheid
§ Actieve verenigingen/stichtingen
§ Lokale bestuurlijke prioriteit
§ Internationale innovatieve ondernemers in agribusiness
Duurzaamheid en Leefbaarheid
§ Goede (zwem)waterkwaliteit
§ Breed maatschappelijk draagvlak
§ Lokaal betrokken verenigingen en organisaties
Recreatie en Toerisme
§ Ligging nabij kust en duinen, duinlandschap op zichtbare (fiets)afstand
§ Aanwezigheid Old time favourites: Museum BroekerVeiling, molens, oude werven, tuinderscultuur
§ Goede aansluiting op regionale fietsroutes
§ Divers aanbod (water)recreatie: cultuur, kanovaren, sloepvaren, zwemmen,
hengelsport
Infrastructuur
§ Goede bereikbaarheid, nabijheid stationsgebieden Heerhugowaard en Alkmaar
Noord
§ Goede fysieke infrastructuur
§ Ligging centraal in provincie Noord-Holland boven Noordzeekanaal
§ Robuuste fysieke waterstructuur
§ Goede recreatieve verbindingen kust en achterland
Politiek/bestuurlijk
§ Water is speerpunt lokaal, regionaal en provinciaal beleid
§ Samenwerking in de regio, met provincie en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland
Noord
§ Breed lokaal draagvlak
§ Visie waterrecreatie Provincie
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Zwak Langedijk
Cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit
§ Matige kwaliteit inrichting openbare ruimte
§ Sleetse uitstraling havengebied Broek op Langedijk
Economie en werkgelegenheid
§ Weinig innovatiekracht in MKB en detailhandel
§ Weinig samenwerking overheid – ondernemers / ondernemers onderling
Duurzaamheid en Leefbaarheid
§ Laat trots niet voldoende zien
§ Weinig zonering (natuur-recreatie)
Recreatie en Toerisme
§ Weinig (meertalige) communicatie
§ Geen (beeld van) slechtweervoorzieningen
§ Weinig aanvullend aanbod activiteiten op Museum BroekerVeiling
§ Kleine havencapaciteit
§ Onbekendheid met aanbod, lage vindbaarheid, weinig fysieke en digitale informatie
§ Weinig verblijfs- en overnachtingsmogelijkheden voor grote aantallen recreanten en toeristen
§ Weinig voorzieningen nabij (zwem)water
§ Weinig gewone en bijzondere (van luxe tot back-to-basic) slaapplaatsen
§ Weinig kwaliteitsaanbod
Infrastructuur
§ Weinig waterlaadplaatsen
§ Weinig oplaadpunten voor elektrisch vervoer
§
Politiek/bestuurlijk

Kansen Langedijk
Cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit
§ Lokale identiteit is van bovenregionale betekenis: ‘Hollands centrum voor vaaren tuinderscultuur’
§ Lokale identiteit laten zien (glocalization) en beleven
§ Benutten korte afstand tot zee en duinen / duinen op zichtafstand
Economie en werkgelegenheid
§ Inspelen op vergrijzing qua aanbod en voorzieningen (zorgtoerisme)
§ Inspelen op groei korte vakanties qua promotie en verbinding aanbod
§ uitbreiding Museum BroekerVeiling
§ Stijgende vraag naar fysiek welzijn (gezondheid) en persoonlijke ontwikkeling
§ Aansluiting zoeken bij omliggende havens aan het kanaal Alkmaar-Kolhorn
§ Versterken samenwerking met bestaande ondernemersplatforms
§ Professionalisering van bestaande platforms en verenigingen
§ Marktgroei op het vlak van zeecruises, riviercruises, strandrecreatie, kanovaren,
roeien, sloepvaren, hengelsport
§ Ontwikkelen activiteiten en evenementen buiten het hoofdseizoen
§ Regionale samenwerking ondernemers
§ Hoge bestedingen en aan en groei van recreatie en toerisme
Duurzaamheid en leefbaarheid
§ In balans ontwikkelen, recreatie - leefbaarheid – duurzaamheid
§ Elektrisch varen uitbreiden
Recreatie en toerisme
§ Informatietechnologie gebruiken bij aanbod en promotie (sloepennetwerk.nl)
§ Onderdeel van toeristisch aantrekkelijke provincie met diverse en uitgebreide
watermogelijkheden
§ Aansluiten op activiteiten omliggende regio’s b.v. Westfriese waterweken en
Westfriese Omringdijk
§ Aansluiten op sloepennetwerk en hengelsportnetwerk
§ Ontwikkeling hotel op Zuiderdel
§ Boot en jachthaven worden steeds meer een verblijfplaats, dit stelt andere eisen aan de jachthaven (voorzieningen, recreatie aanbod, etc.)
§ Kloeten in Langedijk als unieke lokale activiteit
§ Toenemende vraag naar verhuurboten
§ Toename kusttoerisme
Infrastructuur
§ Korte afstand tot metropoolregio Amsterdam
§ Regionale bestuurlijke samenwerking
§ Mogelijkheden voor aansluiten water-land activiteiten benutten
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Politiek/bestuurlijk
§ Provinciale, regionale en bestuurlijke prioriteit
§ Waterrecreatie speerpunt van provinciaal beleid
§ Hoogheemraadschap anticipeert op ruimtelijke vraagstukken
§ Samenwerking met buurgemeenten, regio Alkmaar en Provincie
§ Ondersteuning Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
§ Bovenregionaal belang
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bijlage
Bedreigingen Langedijk
Cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit
§ Weinig budgetten bij overheden
Economie en werkgelegenheid
§ Veel concurrerende aanbieders (van bestemmingen) op internet
§ Kritische, veeleisende consument
§ Druk op bestedingen van dagrecreanten en verblijfstoeristen
§ Vergrijzing van organisaties
§ Achterop raken bij ontwikkelingen vraagzijde
Duurzaamheid en leefbaarheid
§ Impact toerisme op landschap: uitdaging is natuur ontzien of zelfs verrijken
§ Impact toerisme op leefbaarheid
§ Te helder water is slecht voor vissenbestand van populaire vissoorten (karpers
en snoekbaars)
§ Drukte op en aan het water zorgt voor veiligheidsrisico’s
§ Natuurnnetwerk Nederland (NNN), Zwemwaterrichtlijn en Waterwet vraagt een
goede regie in samenhang met recreatieve ontwikkelingen
§ Blauwalgbesmetting en afname biomassa door klimaatverandering.
§ Weinig budgetten bij overheden
Recreatie en toerisme
§ Teruglopend bezoek recreatiegebieden
§ Andere regio’s in NHN werken hard aan ontwikkeling van recreatie en toerisme
§ Weinig budgetten bij overheden
Infrastructuur

Politiek bestuurlijk
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Geraadpleegde bronnen Ontwikkelperspectief
Gemeente
§ Visie missie Langedijk: ‘ondernemend samenleven’ (2008)
§ Collegeprogramma Langedijk 2014-2018: ‘samen verantwoordelijk’
§ Structuurvisie Langedijk (2012-2030)
§ Ecologische structuurvisie Langedijk (2012)
§ Kansen voor de Oostrand, een beleidsmatige verkenning (2015)
§ Visie doorvaarbaarheid (2008)
§ Actualisatie masterplan doorvaarbaarheid (2012)
§ Economische visie (2012)
§ Waterways en ondernemerschap Langedijk (2012)
§ Detailhandelsstructuurvisie (2011)
§ Gebiedsvisie Broek op Langedijk (2010)
§ Gebiedsvisie Vitaal Lint Noord- en Zuid-Scharwoude (2013)
§ Nota kleinschalig kamperen (2012)
§ Milieubeleidsplan (2009-2012)
§ Waterplan Harenkarspel Langedijk (2012-2016)
§ Strategische beheervisie (2012)
Provincie Noord-Holland
§ Structuurvisie Provincie Noord-Holland (2008)
§ Maak Plaats, Provinciaal knooppuntenbeleid (2014)
§ Watervisie Provincie Noord-Holland (2016-2021)
§ Collegeprogramma Provincie Noord-Holland (2015)
§ Provinciaal besluit stopzetten ontwikkeling bedrijventerrein Breekland II (2015)
§ Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030 (2016)
§ Licht op Groen! (2013)
§ Leidraad voor landschap en cultuurhistorie (2010)
§ Cultuurbeleid 2013-2016
§ Leefstijlatlas (2012)
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK
§ Deltavisie HHNK
§ Waterprogramma HHNK (2016-2021)
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
§ Hub in succesvolle regio (2015)
§ Economische visie ONHN
Regio
§ Regiobeeld Regio Alkmaar (2013)
§ 0-meting structuurvisie regio Alkmaar (2014)
§ Toeristisch recreatieve visie Regio Alkmaar (concept 2015)
§ Recreatief Toeristisch Actieplan (2015)
§ Economische visie Regio Alkmaar (concept 2016)
§ Ontwikkelingsvisie Geestmerambacht (2006)
Waterrecreatie Nederland
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Watertafel 1 - 2 juni 2016
Tafel 1
Vergroten verblijfskwaliteit en beleefbaarheid van water
Gespreksleider Peter Wiersma
Notulist: Gerda Woltjer

-

-

Hoe zie je 2030:
Vaarroutenetwerk
-

-

-

-

Alle dorpskernen zijn over water met elkaar verbonden. Dit heeft geleid tot meer bezoekers. Dankzij de grotere bezoekers aantallen zijn er meer winkels, meer horeca
en andere voorzieningen.
Doorvaarbaarheid is mogelijk voor alle dorpskernen van de gemeente.
o Hier voor zijn alle kansen, ook vanuit Sint Pancras, benut
o Oudkarspel is aangesloten en heeft hierdoor bevordering van toerisme en
er zijn, weer, winkels ontstaan.
Er zijn meerdere punten aangelegd waarmee peilverschillen zijn overwonnen. Hiervoor zijn extra sluizen en/of overhalen aangelegd. De vaarbeleving is niet meer alleen voor het 1.45- peil.
De Voorburggracht is ook weer bevaarbaar gemaakt.

Verbindingen water-land / overstappunten en opstappunten
-

-

-

-

Voor bezoekers van de gemeente die aankomen met riviercruises zijn er overstappunten gecreëerd in of bij:
o Haven Broek op Langedijk
o Stationsgebied Heerhugowaard
o Roskamsluis
o Station Alkmaar Noord
De overstappunten zijn voorzien van camperplaatsen en oplaadpunten.
Op het binnenwater kunnen meerdere rondjes worden gevaren. Er zijn verschillende overstap- en aanlegmogelijkheden om winkels en horeca per boot toegankelijk
te maken.
De opstappunten worden gebruikt voor cultuurhistorische wandelingen en vaartochten. Kleine horeca, zoals fruitstalletjes zijn hier mogelijk.
Er zijn voldoende steigers aangelegd voor boten en voor vissers.
o Steigers toegankelijk voor invaliden
o Bij steigers oplaadpunten voor elektrische boten
o Op en rondom de steigers is het netjes en schoon.
Hier kan men, niet alleen, overstappen op kleinere boten maar ook een (elektrische) huurfiets om een deel van de route waterbeleving Langedijk te maken.
Bij deze opstappunten zijn oplaadpunten voor boten en fietsers aangelegd.

Wandel- en fietsroutes langs het water.
Er zijn nog meer wandelroutes en fietsroutes langs het water aangelegd. Hierdoor
kan er behalve alleen een rondje varen ook een deel van een rondje gefietst of gewandeld worden.
Het elektrisch varen is gestimuleerd waarbij het belang van het varend erfgoed
hoog is gehouden.
Het water was te veel weggestopt:
o Er zijn in de laatste nieuwbouwwijken, langs de oevers van het Vroonermeer en daar waar meer mogelijk is strandjes aangelegd.
o Het water wordt gepromoot. Hiervoor zijn meerdere (culturele) opstappunten aangelegd. Deze opstappunten worden gebruikt voor bijvoorbeeld
cultuurhistorische wandelingen en vaartochten.
•

Ruimtelijke kwaliteit
-

Het parkeren van de toerristen is gereguleerd. Er zijn geen grote asfaltplakken aangebracht.
Varend erfgoed in beeld.
Het water bijvoorbeeld bij het Lint is zichtbaar gemaakt.
De Achterburggracht is met het Lint Dorpsstraat verbonden.

Waterkwaliteit
-

Er is een balans gevonden tussen helder water en visstand. Het visbestand gaat
snel achter uit bij te helder water.
Langedijk is de hoofdstad voor Hengelsport geworden.
Voor Fauna en Flora zijn er meerdere rustgebieden aangebracht.
In heel Langedijk is gezond water met kwaliteit aanwezig.

Informatievoorziening
-

App met info over sluis, musea, andere wetenswaardigheden.
Er is een app gemaakt waarbij de (varende) toerist alles over Langedijk kan terugvinden zoals openingstijden van de sluis, musea en andere wetenwaardigheden.
Voor bezoekers zijn goede parkeervoorzieningen mooi ruimtelijk ingepast.

Tot slot nog een quote: “Water zit in het DNA van Langedijk”

Verbinding buitenwater-binnenwater
-

Er zijn meerdere locaties waarlangs het buitenwater (kanaal Alkmaar Kolhorn), verbonden is met het binnenwater door overhalen en/of sluizen.
•

Beleving water
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Waar mogelijk zijn strandjes aangelegd.
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Watertafel 1 - 2 juni 2016
Tafel 2
Verbindingen met de regio
Gespreksleider Piet Tromp
Notulist: Leonie Bruin
Wat is belangrijk bij verbindingen met de regio?
Welke verbindingen zijn er al, het gaat om zowel infrastructurele verbindingen, maar ook om verbindingen tussen diverse andere zaken,
bijvoorbeeld recreatieve doeleinden en activiteiten.
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-

Goede ov-verbindingen
1. Vanuit Heerhugowaard rijdt er 6 x per uur een trein naar Amsterdam CS.
2. Langedijk heeft een gunstige ligging aan OV-knooppunt Heerhugowaard. (regiofunctie/bereikbaarheid)
3. Vanuit station Heerhugowaard ben je binnen 5 minuten bij het water van Langedijk.
4. De Dijk rond het kanaal Omval-Kolhorn leent zich mooi voor fietsroutes.
5. Een ligging binnen 10 minuten fietsafstand wordt als aantrekkelijk ervaren en gezien.
6. Museum Broekerveiling wil haar bezoekersaantal verhogen van 50.000 naar
100.000+.
7. In het weekend kan het busverkeer verhoogd worden.
8. Maak Langedijk aantrekkelijk, men moet een doel hebben om er naartoe te gaan,
bijvoorbeeld inspelen op groente (groentemarkt ) etc.

-

Verbindingen water-land
9. Verbindingen creëren tussen water en land.
10. Fiets-, vaar- en wandelroutes creëren is interessant (bv. Zoals in Zeeland).
11. Er zijn nog tekort trailerhellingen/te water-laat-plaatsen.
12. De haven van Broek op Langedijk doorgraven/uitgraven tot aan de Dorpsstraat.

-

Verbindingen over water
13. Verbinding tussen Vroonermeer-Daalmeer is interessant voor een kanoroute.
14. Verbinding naar Hargerwaard/de kust. Deze verbinding was er vroeger ook (dit
duurde wel een hele dag).
15. In Heerhugowaard zijn er gebieden waar alleen kanovaart mogelijk is, zie de 3 cirkels op de tekening.
16. Maak de oude tuindersroutes zichtbaar!
- Tuindersroute Heerhugowaard-Museum Broekerveiling.
- Tuindersroute Alkmaar-Noord-Sint Pancras-Broek op Langedijk
17. Verbinding met ’t Geestmerambacht is interessant.
18. Verbinding naar de Afsluitdijk is interessant.
19. Breng de ouderwetse overhaal weer terug in Langedijk! Het liefst op meerdere
plaatsen.
20. Suggesties: verbinding vanuit Heerhugowaard naar het kanaal, pondje naar de
Broekerveiling en dan een wandelroute rond Oosterdel, of rondje varen door het
Oosterdelgebied.
21. Laat een watertaxi varen vanuit Alkmaar!
Ontwikkelperspectief ‘Langedijk ontwikkelt met water”

22. Verbinding Langedijk-Sint Pancras- Alkmaar Noord.
23. Ontwikkel een rondvaartboot die passend is in het gebied.
-

Promotionele activiteiten verbinden
24. Verbindingen zoeken vooral met de regio en slimme combinaties maken. Molens,
kaasmarkt, campings, zodat er een gecombineerd verblijf mogelijk wordt gemaakt.
25. De merknaam ‘LANGEDIJK’ is van belang voor haar positionering in de regio.
26. Samen sterk kan beter op het toeristische vlak, dus meer samenwerking, er liggen
kansen.
27. Begin bij Langedijk zelf en maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Niet te
ambitieus.
28. Maak Langedijk zichtbaar op de kaart en laat zien dat het vanuit veel plaatsen niet
ver is.
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Watertafel 1 - 2 juni 2016
Tafel 3

Verbreden recreatieve mogelijkheden
Gespreksleider Rob Vroegop
Notulist: Birgitta Lucassen
Infrastructuur op orde
§ Doorvaarbaarheid
§ Onderhoud waterwegen
§ Waterwegen op diepte baggeren / beteugeling plantengroei
§ Beschermd gebied, gemotoriseerd/ongemotoriseerd
§ Verbinding buitenpolder of binnenpolder blijven
§ Ideeën De Blauwe Loper
§ (rand) sloten op polderpeil
§ Brug Oostelijke Randweg/villa Kramer
§ Brug onder Oostelijke Randweg
§ Overhaal maken à aansluiting fietsroutes bij Molen van Zwaantje
Oost – West verbinding
§ Doorstroming bezoekers wat bereikbaarheid betreft
§ Oost – West verbinding
§ Verbinding Geestmerambacht – Museum Broekerveiling met rondvaartboot
§ Ontsluiting met NH-kanaal en Saskervaart à steigers aanbrengen
§ Oost – West verbinding verbeteren / aansluiten bij de regio
Betere ontsluiting Oosterdel en beleefbaarheid van het gebied
§ Ontwikkel verbinding met wandel- en fietsnetwerken
§ Elektrisch varen toestaan in Oosterdel
§ Er kan meer in het Oosterdelgebied dan nu is toegestaan, hoe hier mee om te
gaan, toezicht
§ Oosterdel en museum liggen in elkaars verlengde, dit benutten
§ Bebouwing randgebied Oosterdel, hoogte aanpassen
§ Verblijfsrecreatie woonboot à toestaan aan rand van Oosterdel
§ Horeca in Oosterdel
§ Meer relaties tussen museum en Oosterdel met arrangementen voor bezoekers
§ Kanaal met meer aanlegplaatsen en horeca
§ Verbinding passantenhaven BOL met kanaal Langedijk

§
§
§
§
§
§
§
§
§

Aansluiting wandel – en fietsnetwerken
Vaaropleidingen c.q. verhuur organiseren
Fiets/wandelverbindingen maken
Wandelen/fietsen langs water
Noorderplas à horeca en toiletten à handhaving
Sloepenverhuur à leren varen à handhaving
Gebruik ijsbanen hele jaar door voor waterrecreatie en lessen in vaardigheden
Waterrecreatie aanbieden voor diverse doelgroepen: educatie, ouderen, mensen met een beperking
Waterrecreatie voor ouderen

Kinderen als doelgroep aantrekken
§ Pluktuinen
§ Pontjes met touw tussen eilanden (kinderen)
§ Eilanden met info over historie
§ Meer zwemwater
§ Meer (gecontroleerd) zwemwater
§ Pluktuinen
§ Activiteiten ontwikkelen voor gezinnen met (jonge) kinderen
§ Benadruk “Het Lint” in educatie
Totaalbeleving doorvaarbaarheid Langedijk / Langedijk als openluchtmuseum /
Lint bebouwing
§ Museum: openluchtmuseum van heel Langedijk à Achterburggracht en akkerschuiten
§ Verdere voortgang ontwikkeling rondom museum Broekerveiling
§ Verhaal cultuurhistorie vertellen
§ Ontwikkeling haven BOL tot toeristische trekpleister Ontwikkeling en opwaardering haven BOL
Divers
§
§
§
§
§
§
§
§

Fotoborden
Voorlichtingsborden over kool, in kunst kool benadrukken
Kunst in structuurvisie opnemen
Alkmaar heeft kaas, Langedijk heeft kool à laat dat zien door kunst met kool
Zonnenpanelen voor elektrisch varen
Zonnecollectoren voor (gratis) opladen van elektrische bootjes
Verhuur van elektrische sloepen
Amfibie-fluisterschuit

Verbinden locaties en activiteiten
§ Hop on/hop off tussen SP en OK
§ Bestaande dingen met elkaar verbinden
§ Verhuur E-bikes
§ Aansluiting met landelijke ketens
§ Weet op wie je je richt à meltaliteit, cultuurverschil
§ Verbinding met Poldermuseum
§ Gebruik maken van nabijheid station Heerhugowaard
§ Aanhaken bij ontwikkelingen cruises en touringcarbedrijven
§ Horeca en toitlet
Verbreden activiteiten
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Watertafel 1 - 2 juni 2016
Tafel 4

Duurzame ontwikkeling.

-

Gespreksleider Fokko Bons
Notulist: Gerhard Schutte
Wat zijn je dromen voor 2030?
-

74

Ontwikkelen in balans, Zonering, ruimte voor natuur en recreatie
o ‘Varen is prima, maar zorg ook voor bootvrije zones om de natuur te stimuleren’.
o ‘Geen Giethoorn’, bedoeld in de zin dat je niet over de boten moet kunnen
lopen.
o Ontwikkelingen zijn prima, maar evenwicht in de ontwikkelingen, v.w.b.
toerisme, rust, natuur.
o ‘We kunnen rondjes varen, maar wel rustig’.
o Denk om afkalving / kwetsbaarheid van eilanden.
o Nestkasten in het gebied Oostrand.
o Spaarzaam met beschoei ing. (maar daar waar het te smal of te druk is
moet beschoeiing wel i.v.m. afkalving).
o Doorvaarbaarheid zorgt voor stromend water. Dat stimuleert de waterkwaliteit = ecologie.
o ‘Het Oosterdelgebied als een blijvende belangrijke Stepping Stone in het
Natuurnetwerk’.
o Zoals we nu omgaan met ecologisch bermbeheer is goed.
o Bij elektrisch varen: Ontheffing voor de ‘Pruttelpot’.

-

Historie basis voor nieuwe ontwikkelingen
o ‘Langedijk staat op de kaart, als gebied waar je geweest moet zijn’. Historie laten zien.
o ‘Ik wil aan mijn (klein)kinderen de historie laten zien. Op de akkertjes,
met een pluktuin, met het kloeten, met een trekpontjesroute (zoals in
Diepsmeerpark)’.
o Alles elektrisch varen, maar wel uitgezonderd ‘varend erfgoed’ en oude
akkerschuiten.
o ‘Ik wil trots zijn op Langedijk. De cultuurhistorie laten zien!’

-

Spreiden
o Als je vaar-rondjes maakt, komen er de helft minder boten langs.
o Maak een vaarverbinding dwars door de Oostrand, want daar beleef je
meer groen dan langs de Achterburggracht.
o Maak een overhaal naar het kanaal.

-

Elektrische voortstuwing bevorderen
o Alles elektrisch varen, maar wel uitgezonderd ‘varend erfgoed’ en oude
akkerschuiten.
o Maak laadpunten.

Ontwikkelperspectief ‘Langedijk ontwikkelt met water”

Maak zonnecellen op eilanden waar ook laadpunten zijn. ó Natuur
Elektrisch varen is wel belangrijk, maar niet dè oplossing tegen overlast.
Maak een watertaxi.
•
Handhaving
o Aandacht voor handhaving van vaarregels i.v.m. de veiligheid.
o Er moet indien nodig een maximum gesteld kunnen worden aan de aantallen huurboten.
•
Informatievoorziening
o Er leven verschillende gedachten bij ecologie. In de zin van: niet iedere
bewoner is blij met ruige bermen. Leg uit (educatie) waarom we dat doen.
o Eén keer per jaar maaien, Eén keer per jaar sloten schonen.
o Betrek het onderwijs er bij: pluktuin, pontjes.
•
Promotie
o Wij zijn een Koolnatie.
o ‘Koolkoppenstad’ (in analogie met Kaeskoppenstad)
o
o
o

-

-

Op de kaart:
§
§
§

Vaarverbinding van Achterburggracht naar Ringsloot door Oostrand
Maak Achterburggracht doorvaarbaar door een brug in de Oostelijke
Randweg (t.h.v. Geestweg).
Maak Achterburggracht t.h.v. Lindenlaan e.v. bevaarbaar.

Samenvatting:
In balans ontwikkelen.
Elektrisch varen stimuleren.
Het verhaal van Langedijk vertellen, aan gasten, maar vooral ook overdracht op de jeugd.
Ecologisch groenbeheer.
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Langedijk op de kaart, marketing en samenwerking

v “Openluchtmuseum dat Langedijk heet”
Horeca is heel belangrijk en moet blijven cq. versterken. Een goede samenwerking met de regio is onmisbaar: sluit aan bij ‘Holland boven Amsterdam’. Dan pak
je ook brede promotie voor Langedijk op. Langedijk als één (1 Langedijk) wat betreft toerisme en recreatie, met name rondom het museum Broekerveiling / Oosterdelgebied.
Er was ooit het plan om Sint Pancras van Twuyvermolen richting spoorbrug als
“Openluchtmuseum” aan te merken. Nieuw leven inblazen?

Watertafel 5
Sylvia Stoop / Krista Schoon

Wat is je droom voor Langedijk in 2030?
Dromen:

v Haven van Broek op Langedijk in ere herstellen
Vergelijk met de mooie haven van Heerhugowaard in Broekhorn, dat nu toch weer
wordt volgebouwd. Maar Langedijk heeft het Oosterdelgebied. Heerhugowaard
heeft plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied. Dit moeten we verbinden met de haven van BoL. De haven van Broek heeft direct relatie met de oude
werf (Houdt moed), het Schapenland, de Groene Loper. We moeten het gebied
rondom de Broekerveiling verder ontwikkelen en verbinden met VroonermeerNoord, Geestmerambacht, maar ook Oudkarspel: Het Waardje en vergeet het
Behouden Huis niet! (zie voor Het Waardje ook de plannen voor Buitengebied
bestemmingsplan).

v Langedijk, Sint Pancras en Alkmaar-Noord als één doorvaarbaar gebied.
Verbinding met de Twuyvermolen, museum Broekerveiling, allerlei bedrijven en
horeca (vb. theehuis, zoals ooit sprake van was bij Twuyvermolen in Sint Pancras).
De Twuyvermolen moet daarbij weer een functie krijgen: gaan draaien!
Het waterpeil is al gelijk, alleen zou bij wateroverlast een probleem ontstaan, omdat het water dan niet over gelijk stijgt.
v Langedijk als sportvishoofdstad van Noord-Holland.
Veel mensen van buiten weten de weg naar Langedijk te vinden. Dit zorgt voor
versterking van horeca en faciliteiten. Voor het Geestmerambacht is er bijv. al
online sponsoring, dit is bekend gebied voor sportvissers. Maar de visstand in het
Geestmerambacht loopt terug en mogelijkheden zijn dus beperkt. Mensen willen
graag ‘grote vissen’ vangen.
Verbinding via het water tussen de wateren van Langedijk en het Geestmerambacht: vis aquaduct. Je kunt nu wel varen maar voor een fluisterboot is het te ver:
de accu is te snel leeg (maar oplossingen mogelijk: beter accu’s / oplaadpunten?).
v Waterwegen van Langedijk behouden en versterken, inclusief cultuurhistorie
Waterbeleving, dan wordt gedacht aan: gezellige terrassen aan het water, mooie
tuinen, mooie vlonders waar mensen kunnen aanleggen, mooie sluizen met goede passagemogelijkheden.

v “Rijk der duizend verrassingen”
Langedijk heeft meer te bieden dan alleen water. Als je Langedijk binnenkomt
vanaf het NS-station Heerhugowaard en bij de haven van Broekhorn een bootje
neemt naar het museum en andere bestemmingen, beleef je Langedijk op een
totaal andere manier (als voorbeeld wordt genoemd: Zuiderzeemuseum waar je
met de boot naar toe gaat – je bent meteen weg, er even helemaal uit, je beleeft
het museum vanaf het water).
Het museum fungeert als een ‘centerpoint’: het begin van je ontdekking van Langedijk. Hiervandaan verwijzen we naar alles wat Langedijk te bieden heeft: “er is
veel meer!”
Oosterdelgebied als ‘openluchtmuseum’. We moeten meer communiceren over
wat Langedijk te bieden heeft. Over het water bereiken we meer!
v Langedijk is nog steeds Langedijk
We blijven zelfstandig bestaan, we behouden onze identiteit.
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Ontwikkelperspectief ‘Langedijk ontwikkelt met water”
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