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Bijzondere locatie

Twuyverhoek is de recente uitbreiding van St. Pancras, één 

van de kernen binnen de gemeente Langedijk, ingeklemd 

tussen Alkmaar en Heerhugowaard. Het is een bijzondere 

locatie in het HAL-gebied, waar vooral grote uitbreidingen 

worden gerealiseerd zoals de Stad van de Zon. St. Pancras 

is nog steeds een dorp, al rukt de nieuwbouw van Alkmaar 

Daalmeer snel in haar richting op. En het wil ook een dorp 

blijven, daarom moest de uitbreiding Twuyverhoek het 

dorpse karakter niet verzwakken maar juist versterken. 

Om dat te bereiken hebben we goed naar het huidige dorp 

gekeken. Daarbij is gekozen voor een open planproces, 

waarin ruimte was voor onderzoek naar lokale architectuur 

en stedenbouw en een goede wisselwerking tussen de 

schaalniveaus landschap, dorpsuitbreiding en woonhuis. 

Om in korte tijd een inspirerend plan te kunnen maken is 

gestart met twee workshops, waarin de woningontwerpen 

en het stedenbouwkundig plan gelijk op gingen. 

St. Pancras – Twuyverhoek
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Context van Twuyverhoek

Plangebied Twuyverhoek ligt oostelijk van St. Pancras en ten zui-

den van Broek op Langedijk, net niet meer op de strandwal maar 

ook nog niet aan de dijk. Beide noordzuid lopende linten bevinden 

zich op circa een kilometer van elkaar en op dezelfde hoogte als 

waar St.Pancras eindigt, begint Langedijk. Beide linten vormen een 

soort bajonet met de Twuyverweg als verbinding. Aan de zuidzijde 

van deze weg ligt de nieuwe dorpsuitbreiding. De locatie grenst 

langs twee zijden aan de bebouwde kom en langs twee zijden aan 

het open landschap. De westrand bestaat uit een brede vaart langs 

de achtertuinen en parkstroken van de bestaande bebouwing. De 

zuidrand wordt gevormd door een smallere sloot langs de ijsbaan 

en de voorlaatste uitbreiding van St. Pancras. De noordrand loopt 

langs de sloot langs de Twuyverweg en de oostrand volgt de con-

touren van de Dijkstalweg. Hieraan liggen ook een te handhaven 

boerderij en woonhuis. 
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Dorps concept

Kenmerkend voor een dorp is de mix van boerderijen, landar-

beidershuizen, winkelpanden, middenstandswoningen en villa’s 

voor de betere stand. Rijenwoningen komen betrekkelijk weinig 

voor, het kleine vrijstaande woonhuis voert de boventoon. Dit 

betekent niet dat dorpen ruim zijn opgezet. Vanuit een zekere 

boerenslimheid is de bebouwing vaak compact, de openbare 

ruimte beperkt en zijn de sloten smal en de taluds steil. Mengen 

is dorps en voor het overige geldt: niet alleen rij maar ook niet 

alleen vrij. Belangrijk is verder de noordzuid richting van St. Pan-

cras, als echo van de strandwal. Twuyverhoek krijgt haar eigen 

noordzuid gerichte hoofdstructuur in de vorm van een ruime lus 

die eindigt in een parkstrook langs de ijsbaan. Tussen deze lus en 

de bestaande Dijkstalweg is een peilscheidingskade aangelegd 

die de overgang naar het veenweidelandschap een gelaagd ka-

rakter geeft.  
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Informele structuur 

De locatie heeft een regelmatige, rechthoekige vorm. De 

lengte in noordzuid richting bedraagt bijna 500 meter en de 

breedte in oostwest richting verloopt tussen de 350 en een 

kleine 400 meter. Vier oostwest lopende sloten doorsnij-

den de locatie en blijven behouden. De sloten zijn 5 tot 10 

meter breed en de tussengelegen akkers 60 tot 100 meter. 

Deze verkaveling is ontstaan bij een naoorlogse ruilverka-

veling. De Twuyverweg vormt de belangrijkste verbinding 

tussen St. Pancras en Langedijk en maakt deel uit van een 

regionale route. Hierop is de auto ontsluiting aangetakt. De 

Dijkstalweg is toegankelijk voor auto’s maar is smal en als 

recreatieve route meer geschikt voor langzaam verkeer. 
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Verkaveling

Een dorp kent twee gebruiksvormen met bijbehorende ge-

zichten. De formele gebruiksvorm toont het dorp zoals het 

graag gezien wil worden met mooie voorgevels, verzorgde 

tuinen en geschrobde straatjes, de pronkzijde. De infor-

mele gebruiksvorm wordt gekenmerkt door rommelen op 

het eigen erf, tuinhuisjes en achterom naar de buren lopen, 

de ons-kent-ons zijde. De pronkzijde van Twuyverhoek is 

vertaald in een ruimtelijke envelop voor het openbaar ge-

bied. Hierin bevinden zich de waterpartijen en oevers, de 

woonpaden met voordeuren, de bruggen, de speelplekken 

en een beperkt aantal parkeervakken. Hier ligt de opgave 

van het dorp als ruimtelijke verschijningsvorm. De ons-

kent-ons zijde vormt de contramal van de pronkzijde. 
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Achter de voorgevels wordt gewoond, getuinierd, geklust, 

geparkeerd en dergelijke. Hier ligt de opgave van het dorp 

als functionele gebruiksvorm.

Door de combinatie van de noordzuid gerichte hoofd-

ontsluiting en het bestaande slotenpatroon ontstond een 

grid, waarbinnen de woonvelden zijn aangelegd. De velden 

zijn direct ontsloten vanaf de hoofdroute en leiden naar 

de binnenplaatsen van de velden waarop men parkeert 

en kinderen spelen. De noord- en zuidkant van een veld 

grenst altijd aan water, met aan de zuidkant overwegend 

tuinen aan het water en aan de noordkant een ‘postbode-

pad’. 



Wormer  School en woningen12 korrelgroottewoningtypes



13Wormer  School en woningengroen / waterkappen



Wormer  School en woningen14



15

Karakteristiek

De gevels staan gestaffeld ten opzichte van de rijbaan en geven het ge-

voel dat de wijk niet in één keer is gebouwd, maar net zoals een dorp is 

gegroeid in de tijd. Overhoeken worden benut voor een verbreding van het 

profiel, een enkele boom en soms een parkeerplaats of ze vormen de kleine 

kavels voor de starterswoningen die alleen langs de hoofdontsluiting voor-

komen. Vanuit het dorpse stedenbouwkundig concept zijn de verschillende 

ontwikkelaars en architecten verspreid over het plan terecht gekomen, net 

als alle 45 vrij uit te geven kavels voor zelfbouwers. Dit bracht een com-

plexe bouwinfrastructuur met zich mee maar de bijkomende ongemakken 

werden voor lief genomen. De inrichting van de bouwplaatsen was onder-

geschikt aan de doelstelling een dorps plan te maken, met allerlei typen 

woningen door elkaar gemengd.
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Opgave    dorpse uitbreiding van 450 

woningen tussen strandwal 

en veenweidegebied

Locatie  locatie Oostwal, Twuyver-

weg en Dijkstalweg

Oppervlak  circa 18 ha

Opdrachtgever  Gemeente Langedijk

Fotografi e  Sjaak Henselmans

Stedenbouwkundig ontwerp, 

inrichtingsplan en supervisie 

SVP Architectuur en Stedenbouw 

Woningontwerpen 

Min2, Faro, Heren5

Cultuurhistorisch onderzoek 

Marinke Steenhuis

 

Projectgegevens
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SVP Architectuur en Stedenbouw

‘t Zand 17

Postbus 465

3800 AL  Amersfoort

telefoon: 033 470 11 88

fax: 033 470 06 11

e-mail: info@svp-svp.nl

internet: www.svp-svp.nl


