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In gesprek met 

Jaco Koolaard 

Wethouder van 

de gemeente Langedijk

Vinexlocatie Twuyverhoek
Gemeente Langedijk 

bouwt volstrekt unieke wijk

In de maand november wordt de nieu-

we wijk Twuyverhoek, bij Sint-Pancras

in de Noord-Hollandse gemeente

Langedijk, officieel in gebruik geno-

men. En daarmee is ons land een

nieuwbouwwijk rijker die op papier

een Vinexlocatie is, maar in werkelijk-

heid compleet verschilt van wat er tot

dusver onder die naam is gebouwd.

Dat men bijzonder trots op het resul-

taat is, blijkt wel uit het gesprek dat

PAS-nieuws voerde met wethouder

Jaco Koolaard van de gemeente

Langedijk.

“Het is nu ruim drie jaar geleden dat ik

hier aantrad als wethouder, met in mijn

portefeuille Ruimtelijke Ordening, Beleid

en Projecten en Doorvaarbaarheid. Die

laatste discipline is iets dat echt bij het

karakter van deze streek past en dat ook

in het project Twuyverhoek speelt, daar-

over later. 

De wijk Twuyverhoek is een project waar

wij als gemeente zeer trots op zijn. Waar

vind je zo’n wijk, die zo is opgezet, zo

divers en zo naadloos aansluit op het dorp

Sint-Pancras, onder meer door de lint-

structuur en de indeling in verschillende

velden. En ik ben niet de enige die er

enthousiast over is. Want Twuyverhoek is

na een voorselectie uit vijftig projecten

met nog vier andere mededingers 

genomineerd voor de Gouden

Piramide, een Rijksprijs voor inspirerend

opdrachtgeverschap in de architectuur,

stedenbouw, landschapsarchitectuur,

infrastructuur en ruimtelijke ordening.

Eind november wordt die prestigieuze prijs

in het TV programma AVRO KunstUur

bekendgemaakt en wij hopen natuurlijk

dat wij de prijs in ontvangst mogen

nemen.” 

Chemie

“Vanaf het eerste begin stond vast dat

Twuyverhoek anders dan andere

Vinexwijken moest worden”, zegt

Koolaard. “De structuur van de wijk moest

het DNA van het dorp Sint-Pancras heb-

ben, en dan niet op een nostalgische maar

op een moderne manier. Dat is planmatig

meegenomen in het hele ontwikkelings-

programma. De voorbereiding heeft veel

tijd gekost, ook omdat eerst de architecten

in de ontwikkeling werden betrokken en

pas daarna de projectontwikkelaars. Dat is

bijzonder, want meestal is dat andersom.

Deze aanpak heeft uitstekend gewerkt. Er

was een goede chemie tussen alle partij-

en. Het was een nogal langdurig traject:

we zijn er zeven jaar mee bezig geweest.

Omdat Twuyverhoek geen standaardbouw

kent maar een mix van veel verschillende

woningtypes, waardoor op diverse velden

door verschillende ontwikkelaars werd

gewerkt en  er op diverse tijdstippen werd

opgeleverd, was de logistieke organisatie

niet eenvoudig. Maar het is uiteindelijk

zéér de moeite waard geweest. Ook de

markt heeft dit initiatief gewaardeerd en

goed opgepakt. Op 4 van de 450 kavels na

is alles verkocht of verhuurd.”

Sociale controle

“Twuyverhoek is geen wijk voor iedereen”,

meent Koolaard. “Je moet graag op een

dorp willen wonen, het karakter van de

wijk is niet geschikt voor wie hecht aan de

anonimiteit van de grote stad. Er is sociale

controle en dat bedoel ik in de positieve

zin van het woord. Een derde van de

bewoners is nu al actief in het vereni-

gingsleven en dat zegt veel over de sociale

samenhang, de betrokkenheid bij de wijk

en bij elkaar. Twuyverhoek heeft echt de

eigenschappen van een Noord-Hollands

dorp. Daarvoor zijn door alle partijen de

juiste voorwaarden geschapen. 

Bij die eigenschappen hoort ook de door-

vaarbaarheid. Wij hebben een Europese

subsidie gekregen waardoor Twuyverhoek

een aansluiting (via o.a. een overhaalbrug

en een aquaduct) krijgt op het kanaal

Alkmaar-Kolhorn. Dat past in een toekom-

stige ontwikkeling, waarin een groene

ecologische hoofdstructuur wordt ontwik-

keld in dit gebied, met veel natuur, recre-

atiemogelijkheden en zelfs een nieuw

meer met accent op flora en fauna.”

Samenwerking PAS bv

PAS bv is intensief bij dit project betrok-

ken geweest, heeft de projectleiding

gevoerd van de start tot de oplevering en

is ook verantwoordelijk voor de planeco-

nomische aspecten. “Het enthousiasme

van PAS bv heeft me zeer geïnspireerd”,

zegt Koolaard. “Degelijke advisering, als

het nodig is ook kritisch maar altijd

opbouwend. Er was direct een klik en ik

kan alleen  maar zeggen dat het hele pro-

ces uitstekend is verlopen. Dat de hoofd-

vestiging van PAS bv in Veendam is

gesitueerd, daar keek ik aanvankelijk wat

vreemd tegenaan. Ik associeerde dat met

de bekende desolate beelden. Maar na

een vakantie in het gebied wist ik wel

beter. Gewoon een heel mooie regio.”

Molen

Ook het kunstwerk van René Reijnders dat

in Twuyverhoek de wijk zal opluisteren, is

anders dan anders. ”Geen abstract beeld

waar niemand wat in ziet, maar een fraai

plateau met een maquette van een

Twuyvermolen, waar de wijk naar is 

vernoemd. De straatnamen van

Twuyverhoek verwijzen naar de wieken en

andere onderdelen van een molen. Geen

modern gedrocht, maar een kunstwerk dat

hoort bij het dorpse karakter van

Twuyverhoek en ook functioneert als

speel- en zitobject.”


