Panorama Julianadorp
De zoete enclave
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Visie
Voortbouwend op wat er is en inspelend op de klimaatveranderingen,
is Julianadorp over 30 jaar een volledig circulair woon-werkrecreatielandschap. Zelfvoorzienend, gastvrij en op de omgeving gericht
(ecocentrisch). Kringlooplandbouw, zorg en toerisme zijn de economische
dragers en hebben dezelfde overkoepelende ecocentrische benadering.
Door de sterke sociale en ecologische verbindingen is Julianadorp een thuis
voor mens en dier. Volledig één met de omgeving, de zee en de polder in
alles voelbaar.

Transitie opgaves & overkoepelende principes
kringlooplandschap

Voor Panorama Julianadorp richten wij ons op
vijf transitieopgaves:
het woon-werk-recreatielandschap, mobiliteit
& verbindingen, de kernen, de buurten en
het kringlooplandschap. De transities, elk op
zichzelf omvangrijk en onderling sterk met
elkaar verbonden, strekken zich uit over een
lange termijn. Deze is onderverdeeld in fasen.
Deze overkoepelende principes zijn de tien
geboden voor de verandering:
•
•
•
•
•
•
•

behouden en versterken wat goed is
revitaliseren of elimineren wat niet goed
denk circulair
optimale biodiversiteit
inbreiden, niet uitbreiden
vermengen van wonen, zorg en toerisme
versterken van netwerken voor langzaam
verkeer
• Julianadorp energieneutraal
• werkgelegenheid ten goede aan de bewoners
• we doen het gezamenlijk

buurten

kernen

mobiliteit & verbindingen

woon-werk-recreatielandschap

woongemeenschap
proeftuin zilte teelt

De Duinpan
de schulpweg

kreekkwelgebied

de polderlijst
ONS

Woon-werk-recreatielandschap

Julianadorp krijgt een leefmilieu dat gebaseerd
is op zoet water. Het dorp heeft zo zijn eigen
watersysteem, met specifieke kwaliteiten en
kansen.
Voor het Julianadorp als een veilige en
zoete enclave gaan we uit van een robuust
watersysteem met meer oppervlaktewater,
waar neerslag vertraagd kan worden
afgevoerd en opgeslagen voor drogere

perioden. Landschappelijk zetten we in op
twee belangrijke schakels (verbindingen): een
schulpweg en een polderlijst. De schulpweg
verbindt de woonkern Julianadorp met de
Noordduinen en het strand. De polderlijst
articuleert en verbindt de dorpsrand met het
omliggende landschap.

Woon-werk-recreatie landschap

2020
Geblokkeerd door gated
communities. Het strand
is alleen via de flanken
bereikbaar. Het nodigt niet
uit om naar het strand te
wandelen of te fietsen.

2050

geblokkeerd

verbinding en rand

1e eeuw
Toekomstig Julianadorp ligt
achter een gesloten duinenrij
in een veengebied. Invloed
van zee komt voornamelijk
vanuit oostkant.

800
Duinenrij is doorbroken, veen
is weggespoeld.
Toekomstig Julianadorp ligt
op de locatie van een grote
zeearm.

1500
Eerste gebieden worden bedijkt. De invloed van de zee
ter plaatse van toekomstig
Julianadorp is nog erg groot,
zowel uit zowel het westen
als uit het oosten.

1800
Grote delen van de kop
worden bedijkt. De binnenwateren worden droog
gemalen. Koegraspolder
is ontwikkeld en de eerste
boerderijen vestigen zich.

2020
Julianadorp ligt geisoleerd
en in zichzelf gekeerd in het
landschap. De zee wordt niet
beleefd.

2050
De nabijheid van de zee
wordt in Julianadorp overal
beleefd. Er zijn fysieke
verbindingen met het dorp.
De enclave ligt open in het
landschap.

in zichzelf gekeerd

een open enclave!

Woon-werk-recreatie landschap

De schulpweg

Woon-werk-recreatie landschap

De kust en het dorp worden landschappelijk
met elkaar verenigd door een dubbele, op de
historie geïnspireerde verbinding. De eerste
verbinding betreft een te reconstrueren kreek,
die direct achter de duinstrook begint. De
kreek sluit aan op de bestaande waterstructuur
van Julianadorp en maakt de nabijheid van de
zee tot diep in het dorp voelbaar.
Deels parallel hieraan wordt een tweede
verbinding aangelegd in de vorm van een

De schulpweg

pad voor fietsers en voetgangers, als een
schulpweg zoals die gewoonlijk bij duindorpen
aanwezig is en die doorloopt tot op het strand.
Voor Julianadorp stellen wij een centrale as
voor die begint in het dorp en overgaat in een
ecroduct, dat ongelijkvloers de Zanddijk kruist
en eindigt op het strand. De strandopgang
betekent een aanmerkelijke verbetering in de
bereikbaarheid van de zee voor de Dorpers.

duinen

bestaande recreatieparken
krijgen nieuwe overgangen
naar het duinlandschap

natte landschap

natuurlijk kwel van zoet
duinwater vormt de begin
van het kreeksysteem

paden

kreken

nieuwe vormen van
recreatie omarmen de
verbinding met het landschap

de verbinding

Woon-werk-recreatie landschap

De polderlijst verbindt het dorp met
de polder in de vorm van een halfopen
tuinbouwlandschap met recreatieve
mogelijkheden. Dit tuinbouwlandschap
is ingericht op zoet grondwater, daardoor
weelderig begroeid en door de wind beschut
tegen de zee. Net als bij de schulpweg
baseren we ons voor de polderlijst op andere
duindorpen, zoals Oudorp op Goeree. Met een
halfopen, recreatief tuinbouwlandschap krijgen

De polderlijst

ook de noord- en oostrand van het dorp een
heldere begrenzing met de open polder.
Dit recreatieve tuinbouwlandschap speelt een
belangrijke rol in de voedselcirculariteit van
Julianadorp. Het is een intensief beheerd en
efficiënt productielandschap voor groenten en
fruit, voor en door het dorp.

verkaveling

erfafscheidingen

woon- en/of zorg erven
voedselbossen en moestuinen

paden

zoete retentiebekken met flauwe
oevers aan de binnenkant

kreken

de polderlijst

Noord-Hollands-Kanaal

Woon-werk-recreatie landschap

De polderlijst

Mobiliteit & verbindingen

De verbindingen voor langzaam verkeer
worden geïntensiveerd en de straten ingrijpend
vergroend. Door autobezit drastisch terug te
brengen en over te schakelen op elektrisch
deelgebruik kan het aantal auto’s in het dorp
aanzienlijk worden teruggebracht. Zo ontstaat
er een kans om van de straat een verblijfsplek
te maken die de woonkwaliteit, veiligheid en
sociale cohesie ten goede komt.

Mobiliteit & verbindingen

De elektrische deelauto’s fungeren als batterij
voor de energie die wordt opgewekt uit de
zonnepanelen op elk dak in Julianadorp. Op
deze wijze kan elektrische energie worden
opgeslagen en worden piekspanningen op het
elektriciteitsnet opgevangen. Dat beperkt de
benodigde aanpassingen aan het energienet.
Op regenachtige dagen voorzien 500 deelauto’s
heel Julianadorp voor een halve dag van
elektrische energie.

2020
huidige infrastructuur

Mobiliteit & verbindingen

2025
- electrische oplaadpunten in de buurten
- vergroening van de nevenstructuur
- uitbreiding langzame verbindingen
- afwaarderen Noorderhaaks

2035
- mobiliteitshubs in de kernen
- vergroening van de buurtstructuur
- uitbreiding langzame verbindingen
- verwijderen Noorderhaaks

2050
- mobiliteitspunten in de buurten
- vergroening van de Zuiderhaaks
- geen autobezit meer in Julianadorp

Mobiliteit & verbindingen

Hiërarchie van wegen

Hoofdwegen

Buurtwegen

Hoofdwegen verbinden de drie kernen met elkaar en
hebben een breed opgezet profiel waarin het groen wordt
geïntensiveerd. Er wordt ruimte geboden voor verschillende
vormen van deelmobiliteit en zelfrijdend openbaar vervoer.
Daarnaast is er een tweede lijn die dient als extra recreatieve
route voor langzaam verkeer.

Buurtwegen krijgen een herkenbaar profiel, bijv. bestaand uit
een lijn van bomen, verlichting en een wadi. Bestrating wordt
verminderd en er komt meer groen. Er ontstaat collectieve
ruimte, waar ook het buurtmobiliteitspunt een plaats krijgt.
Door middelen van hagen en duintjes is de privé ruimte
gescheiden maar visueel verbonden met de openbare ruimte.

Woonstraten

Pleinen

Woonstraten worden flexibel ontworpen en aan de
respectievelijk situatie aangepast. Bestrating wordt verminderd,
bomen en heesters toegepast. Privé en openbare ruimte zijn
nauwelijks van elkaar gescheiden. Er ontstaat een levendige
ruimte.

Pleinsituaties bieden kansen om collectieve functies in de
openbare ruimte toe te passen met een focus op groen in
plaats van parkeren. Bewoners kiezen zelf hoe zij dit inrichten,
bijvoorbeeld met een moestuin, insectenhotel, jeu de boulesbaan of speelveld.

Kernen

Verspreid over Julianadorp liggen verschillende
kernen. Er zijn drie hoofdkernen en vier
ondersteunende kernen voor het totale
gebied. Ze vormen het sociale hart van de
omliggende woonbuurten en zijn clusters voor
voorzieningen zoals winkels, scholen, een
artsenpost en bibliotheek.
Alle kernen zijn te voet of met de fiets goed
bereikbaar. Onderling verbonden met een route
voor snelverkeer die aantakt op het regionale

wegennet, zijn de kernen bereikbaar met de
auto.
De kernen zijn in hoofdlijnen al aanwezig.
Voor een bestendige toekomst krijgen de
verschillende kernen elk een eigen focus
en karakter. Ze worden beter bereikbaar en
krijgen een aantrekkelijker uitstraling met meer
groen.

Kernen

De Duinpan

P

situatie straatniveau

DORP

functies
VVV
De Pan - huis van transitie
recreatie verhuur
horeca

situatie duinniveau
parkeren in het ‘nieuwe‘
duin, uit het zicht

Kern

seizoens bebouwing
voor kiosks
Strand
BG

strand verbinding

Kern Strand 1e
STRAND

Kernen

Analyse - Dorperweerth

Kwaliteiten en verbeterpunten kern
De kern Dorperweerth mist een sociaal hart.
Er is veel verharding door parkeerterrein
en weinig groen. Er is geen verbinding met
het omliggende groen in de omgeving. Het
winkelcentrum heeft veel achterkanten en
ruimte voor logistiek aan de openbare ruimte.
De bouwkwaliteit van het winkelcentrum
is laagwaardig, deel van de bebouwing zou
vervangen kunnen worden door hoogwaardige
nieuwbouw waarin zowel de bestaande
basisvoorzieningen opgenomen kunnen
worden als nieuwe woningen en parkeren uit
het zicht. De openbare ruimte kan weer een
plek worden om te verblijven.

Rijnboutt PL Julianadorp - Wierbalg

Dorperweerth nieuw

bestaande situatie

ontwikkelmogelijkheden

Kernen

Dorperweerth
duurzame materialen
Rijnboutt PL Julianadorp - Wierbalg

Kern Supermarkt

gezamenijke daktuin

zonne-energie

flexibel bouwen
toekomstbestendig door mogelijkheid
functieverandering parkeergarage

vitaal dorpshart
geen achterkanten aan
openbare ruimte

parkeren elektrische auto’s
uit het zicht

starters en seniorenwoningen

Kern Supermarkt
mogelijkheid nieuwbouw

winkels
appartementen
parkeren
daktuin

Buurten

Door de bloemkoolwijken en vakantieparken te
ontdoen van alle elementen die het contact met
de omgeving belemmeren, ontstaat er een open
relatie met het omliggende landschap. Nieuwe
en verbeterde randen voorzien hierbij in een
natuurlijke overgang.
Bewoners worden gestimuleerd om hun
afscherming te vervangen door natuurlijke
alternatieven: middelhoge groene hagen
of duintjes. Zo ontstaat er vrij zicht op het

landschap, waarbij voldoende veiligheid en
privacy is gewaarborgd.
Een verbeterde menging van wonen, zorg en
toerisme wordt met een bestemmingswijziging
ondersteund. Buurten met louter tijdelijke
bewoners, zoals de huidige vakantieparken,
behoren tot het verleden. De kuststrook wordt
hierdoor ook voor Dorpers bewoonbaar.

Buurten

Buurten

Kwaliteiten Kruiszwin
In het oorspronkelijke ontwerp was elke
bloemkoolroos van het Kruiszwin een groen
pleintje, een gezamenlijk erf waar kinderen
veilig konden spelen. Net voor het erf lagen de
parkeerplaatsen en een paar garageboxen. De
achtertuinen en omgeving liepen in elkaar over,
met daar doorheen fiets- en wandelpaden naar
nabijgelegen buurten en kernen.
Verbeterpunten Kruiszwin
Deze oorspronkelijke aanleg is in basis nog
aanwezig. De pleintjes zijn nu echter minder
groen dan ontworpen en hebben daardoor
een meer anonieme uitstraling. Doordat
de achtertuinen geprivatiseerd zijn met
schuttingen en de nabijgelegen buurten er vlak
tegen gebouwd zijn, is de open kwaliteit van
het omringende landschap verloren gegaan.
Kansen
Met simpele ingrepen zoals een groene
inrichting van straten en pleinen, en een
groenere, zachtere erfafscheiding, kan de sfeer
van de buurt al sterk verbeterd worden. Auto’s
verdwijnen uit het straatbeeld, parkeerplaatsen
kunnen worden vervangen door groen.

Analyse - Kruiszwin

bestaande situatie

ontwikkelmogelijkheden

Buurten

•
•
•
•

Toekomstbeeld

Vergroenen, wonen in een recreatielandschap
Auto’s verdwijnen uit het straatbeeld
Nieuwe woontypologieën toevoegen binnen bestaande woningvoorraad
Voortuinen bewoners doortrekken tot voor bergingen

2020

2050

Woontypologieën

Buurten

Senioren woning - begane grond Appartement - 1e verdieping

KK

VW

Collectieve aanpassing: een heel blok tegelijk van 1
eengezinswoning naar 2 appartementen met collectieve tuin

KK

Individuele aanpassing: van 1 eengezinswoning naar 2
appartementen

VW

Appartement - zolder

Het Kringlooplandschap

De doelstelling ‘grootschalig agrarisch’ voor
de Koegraspolder kan onverminderd blijven
bestaan, ook als besloten wordt om te stoppen
met het doorspoelen van de polders met zoet
water om verzilting tegen te gaan.
Dat moment markeert de overgang naar zilte
landbouw. Er wordt overgestapt op andere
teelten die passen in een lokale circulaire
economie, waaronder zilte aardappelen, graan,
zeekraal en zeewier. Wanneer de verzilting

verder doorzet, komt de kweek van krab,
scholvis, zagers en oesters in aanmerking.
Door het zout niet langer uit te spoelen naar de
Waddenzee maar in een brakke proefboerderij
te gebruiken, kan hiermee al worden gestart.
In de Koegraspolder kunnen proeftuinen
ontkiemen tot een nieuwe, circulaire agrarische
economie voor de lange termijn.

Het Kringlooplandschap

Het Kringlooplandschap

Kwaliteiten Koegraspolder
•
•
•
•
•

open polderland
nollenlandschap en Mariendal
werkgelegenheid
vergezichten en Hollandse luchten
gave Mondriaaneske hoekige 		
polderverkaveling
• klassieke stolpboerderijen met rijk
beplante erven
• ruimte voor voedselproductie voor lokaal
gebruik
Verbeterpunten Koegraspolder
• kleilaag vernieling; beschermen
• water systeem slecht onderhouden;
regulier onderhoud
• overtollig riet; verwijderen
• water systeem herstellen. eenvoudige
manier om doorstroom weer te realiseren
• bollenteelt is niet duurzaam
• telers en bestuur staan te ver van elkaar
af; beter samenwerken
• huidige watersysteem in de toekomst
waarschijnlijk niet houdbaar

Het Kringlooplandschap

1176 hectare

Landvoetafdruk Nederlander:
249,6 m² (PBL)

2020

Julianadorp:
14.500 inwoners

EXPORT

69%

100 %
BRAK
0%

= 361,92 ha

2050
EXPORT

LOKAAL

ZOET
100%

0%

Infiltratie zoet regenwater

BRAK
77%

ZOET
23%

LOKAAL

31%

Infiltratie zoet regenwater
Doorspoeling
landbouwgrond

Zoute kwel
Zoute kwel

>200 mg Cl/L
mg Cl/L

De Koegraspolder is omringd door zeewater.
De bodem is zandig, met direct daaronder een
dunne maar dichte kleilaag. Zout bevindt zich
op zeer geringe diepte, ongeveer een halve
meter onder maaiveld. Door de kleilaag is de
opwaartse zoute kwel beperkt. Vanwege de
smalle duinstrook kan deze vrij gemakkelijk
doordringen in de Koegraspolder. Onder invloed
van zeespiegelstijging en bodemdaling zal
dit effect in de toekomst sterker worden. In
onderstaande geofysicameting wordt zichtbaar
wordt dat het zout heel erg dicht onder het
maaiveld zit en de klassieke landbouwdrainage
invloed heeft op het zoutgehalte in het
grondwater. Een zoetwaterlens kan zich
daardoor moeilijker vormen. De drains trekken
het zoute water aan door een capillaire werking.

>1500 mg Cl/L

Omslagpunt; geen doorspoeling
meer met zoet water. Landbouw
van export naar lokaal.
18.000 mg Cl/L

3.600 mg Cl/L
800 mg Cl/L

200 mg Cl/L

4.500 - 7.500
mg Cl/L

6.500 mg Cl/L

1.000 mg Cl/L

Tijd

In 2020 wordt 100% van het omliggende landbouwareaal ingezet voor 100% export.
In 2050 kan met producten uit de verziltende landbouw van 31% van het omliggende landbouwareaal
de volledige bevolking van Julianadorp circulair worden gevoed met een lager energie en zoet water gebruik.

Fasering

0 - 5 jaar
Woon-werk-recreatie landschap
• bollenperceel langs duinrand aankopen
en omvormen tot integraal natuur/
recreatie/waterberginglandschap
• in de natte laagtes het waterpeil
verhogen naar 60 cm door het creëren
van een oostelijke afvoer met een stuw
• kwelsloot langs de duinweg afdammen,
gelijk opzetten en laten afwateren in het
nieuwe natte gebied
• recht van overpad over golfbaan
Kringlooplandschap
• boeren, gemeente en bedrijfsleven
maken proeftuinen voor natuur-inclusieve
landbouw
• boeren, HHNK en WUR starten
educatielabs zilte landbouw
• afbouwen van giftige besproeiingen

Buurt en kernen
• oostzijde van Julianadorp ontwikkelen
tot groen gebied met een energieneutraal
en natuurinclusief woningcluster
• tevens op zelfde wijze realisatie van ONSlocatie in dit deel
• Julianadorpers vergroenen
erfafscheidingen
• toegankelijk maken vakantieparken
• oprichten de Pan ‘huis van de transitie’
Mobiliteit
• aanleg nieuwe langzaam-verkeersroutes
• gezamenlijke aankoop van elektrische
deelauto’s
• vergroening van inritten
Energie
• stimuleren zonnepanelen op dak
• stimuleren collectieve oplossingen voor
verduurzamen van de buurten
• opslag energie in deelauto’s
• bepalen warmte voorziening (geo-/
riothermie + warmtenet)
• mogelijkheden onderzoeken van
waterstof

5 - 15 jaar
Woon-werk-recreatie landschap		
• kwelsloot langs duinweg verder
afdammen
• ‘recroduct’ realiseren tussen de duinen
en het natte natuurgebied met centrale
fiets/wandelboulevard
• de bestaande watergang in het dorp als
kreek verruimen, licht opzetten en
aansluiten op het natte gebied met
koppeling via het groene woningcluster
naar watergang Noorderhaven
• oostelijk deel van de polder ontwikkelen
tot groen gebied met kleinschalige
landbouw en woningclusters
• waterbuffer realiseren langs provinciale
weg
• de golfbaan wordt ecologisch beheerd

Buurt en kernen
• ontwikkeling nieuwe kern Julianadorp
aan Zee
• transformatie van Dorperweerth kern
• vakantieparken kunnen ook permanent
worden bewoond
• Julianadorpers hebben moestuinen voor
hun eigen voedselvoorziening

Kringlooplandschap
• proeftuin opzetten voor brakke landbouw
waar kleilaag verstoord is

Energie
• aanleg van warmtenet
• isolatie van woningen
• waterstof opslag in lege gasvelden
Noordzee creëert banen

Mobiliteit
• stimuleren elektrisch deelgebruik en
openbaar vervoer
• ontwikkelen van mobiliteitshubs in de
kernen (MaaS)
• aanleg nieuwe langzaam-verkeersroutes
• vergroening van neveninfrastructuur
• afwaarderen wegen

15 - 30 jaar
Woon-werk-recreatie landschap
• noordelijk deel van de polder ontwikkelen
in geïntegreerd hagenlandschap met
kleinschalige landbouw en woonclusters
met een bredere ondiepe waterberging
als rand die tevens dient als zoete buffer
tegen mogelijke verzilting van de polder
• mogelijk zal de duinenrij worden verbreed
als maatregel tegen zeespiegelstijging,
dit zal de stroom van zoet kwelwater
vanuit de duinen vergroten als bron voor
Julianadorp als zoete enclave
• de golfbaan is getransformeerd tot
parklandschap
Kringlooplandschap
• in het geval dat de polder verbrakt door
toenemende zoute kwel, overgaan op
brakke landbouw

Buurt en kernen
• geen verschil meer tussen vakantiepark
en dorp, er zijn alleen tijdelijke en
permanente bewoners van Julianadorp
Mobiliteit
• mobiliteitshubs in de kernen (MaaS)
• transformatie van mobiliteitspunten in de
buurten in aanbod van auto’s naar
fietsen, bakfietsen en stepjes
• autonome shuttleservice tussen de
hoofdkernen
• vergroening van buurtinfrastructuur
Energie
• mogelijk omvorming gasinfrastructuur
naar waterstofnetwerk
• alle woningen van het gas af

Beslis niet voor ons, we doen het samen!

We nodigen u uit, de gemeente den Helder,
Noorderhaven, de Woningstichting, de telers,
ondernemers en vooral de bewoners om samen
met ons deze visie gestalte te geven.
Input van ervaringsdeskundigen
Met de input, ervaring en expertise van de
stakeholders gaan we de plannen concreet
maken. Elke deelopgave gaan we samen
uitwerken tot een breed gedragen resultaat.
Consensus
Uiteenlopende belangen vormen ook een bron
van inspiratie en goede ideeën. Dat vergroot
de kans op een (nog) betere aanpak, waar
iedereen zich in kan vinden.

