Adviescommissie aardrijkskundige namen in Nederland
p/a KNAG, Kromme Nieuwe Gracht 66, Postbus 805, 3500 AV, Utrecht
Sleen, 23 maart 2019
Aan: Stuurgroep Ambtelijke Fusie HHW – Langedijk
Geachte dames en heren,
U heeft ons verzocht te adviseren aangaande de naam van de nieuwe gemeente die is
ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk.

De Stuurgroep Ambtelijke Fusie HHW – Langedijk heeft in de vergadering van 12 maart
2019 een shortlist opgesteld van vier namen (Heerhugowaard en Langedijk of
andersom, Dijk en Waard of andersom, Langedijk en Heerhugowaard. Daarnaast is
advies gevraagd aan AaniN voor andere verbindende of historische namen.
Een historische naam die het gehele gebied van de twee gemeenten bedekt is niet
gevonden. Een dorpskern waarvan de naam enigszins voor de nieuwe gemeente in
aanmerking komt is Scharwoude, omdat naast Noord- en Zuid-Scharwoude in Langedijk
er ook in de gemeente Heerhugowaard een Noord-Scharwouderpolder ligt. Hiertegen is
in te brengen dat er al een plaats met de naam Scharwoude bestaat in de gemeente
Koggenland. Als dat niet als een bezwaar wordt gevoeld kan Scharwoude aan de
shortlist worden toegevoegd.
Hieronder volgt een korte lijst met de eerder genoemde namen, aangevuld met namen
van de adviescommissie, en een toelichting ten aanzien van de bruikbaarheid van deze
namen.
1a Heerhugowaard en Langendijk
Veel te lang. Zo’n lange naam past niet in de kaart en zal afgekort worden. Denk aan de
arme telefoniste die deze naam moet afdraaien als ze namens de gemeente de hoorn
opneemt.
1b Langedijk en Heerhugowaard
Veel te lang. Zo’n lange naam past niet in de kaart en zal afgekort worden.
2a Dijk en Waard
Onbestemd, kan overal liggen. Onduidelijk of Waard al of niet met een hoofdletter moet
worden gespeld.
2b Waard en dijk
Onbestemd, kan overal liggen. Onduidelijk of Dijk al of niet met een hoofdletter moet
worden gespeld.
3 Heerhugowaard
Naam van de grootste gemeente (tweemaal zo groot, zowel qua inwoners als oppervlak).
Lange naam, niemand weet wie Heer Hugo was. Waard is wel een landschapsnaam die
karakteristiek is voor dit gebied.
4 Langedijk
Naam van de kleinste gemeente, zowel qua oppervlak als inwonertal.
Bij de keuze uit Heerhugowaard en Langedijk hebben we voorkeur voor Langedijk
omdat dit de oudste naam is, stadsrechten had in 1415, en internationaal bekend is

vanwege de veiling Broek op Langedijk. Kenmerkende naam voor de strijd tegen het
water in dit gebied en voor de vaarpolder
5 Scharwoude
Verbindend historisch element. De naam Scharwoude komt in beide gemeenten voor.
Verwarring met dorpje Scharwoude in Koggenland (300 inw) is mogelijk. Scharwoude is
een mooie historische naam, maar er heeft in het verleden (tot 1854) al een gemeente
Scharwoude bestaan en dat was de gemeente van het dorpje in Koggenland. Voor het
ontstaan van Langedijk in 1941 waren Noord- en Zuid-Scharwoude aparte gemeenten.
6 Scharwouderland.
Scharwoude is geen unieke naam is. Een mooie oplossing is te variëren op deze naam:
Scharwouderland.
7 Waard en Langedijk,
Als we verder teruggaan in de tijd, zien we op oudere kaarten dat voor de droogmaking
van de Heerhugowaard in de 17e eeuw op die plek een meer lag met de naam De Waard.
Dat biedt nog perspectief om de combinatienaam af te korten: (De) Waard en Langedijk,
(De) Waard-Langedijk of Langedijk-Waard. Wellicht een compromis tussen een
combinatie van de twee volledige gemeentenamen en een onbestemde fusienaam als
Dijk en Waard.
8 Amerswiel.
Een andere historische naam uit het gebied van beide gemeenten is Amerswiel. Deze
poldernaam staat tot de jaren 60 in het noorden van de Heerhugowaard, precies in het
gebied dat, tot een grenscorrectie in 1990, deels in de gemeente Langedijk lag. Helaas is
de naam vandaag vooral bekend als afdeling van de penitentiaire inrichting
(gevangenis) van Heerhugowaard. we vermoeden dat deze naam daarom weinig
enthousiasme oproept.
Het gaat uiteindelijk ook om de uitstraling van de nieuwe naam, wat willen de
gemeenteraadsleden of de stuurgroep ermee karakteriseren of projecteren: het
Westfriese landschap met lange bochtige dijken doorsneden landschap, of het
oorspronkelijke veenbosch aan de bovenloop van de Schar, of willen ze met de nieuwe
naam het sterk verstedelijkte karakter van de gemeente maskeren?
Samengevat : de Adviescommissie adviseert één van de volgende namen in volgorde van
voorkeur:
1. Scharwouderland
2. Langedijk
3. Heerhugowaard
4. Waard en Langedijk
Namens de Adviescommissie aardrijkskundige namen in Nederland,
met vriendelijke groet,
Drs. N.J. Bakker
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