De Gouden Zomen van ONS Julianadorp:
De Breuk is Onderdeel van het Geheel
Toelichting

FABRICations.

Leesgids
Dit document geeft een overzicht van het onderzoek-en
ontwerpproces wat onderliggend is geweest aan het ontwerp
van FABRICations en Mandaworks voor Panorama Lokaal
Julianadorp.
De inhoud van deze toelichting volgt de verhaallijn die
voorheen is aangehouden bij presentaties en die tevens
leidend was gedurende het project.
In het ‘DNA van Julianadorp’ gaan we in op de
stedenbouwkundige geschiedenis van Julianadorp. Dit wordt
gevolgd door een stuk over de ‘Wensen voor de Toekomst’,
waarin we de inzichten delen die we hebben opgehaald
in de Ateliersessies en beleidsdocumenten zoals de
Structuurvisie. In ‘Thema’s voor Duurzame Verstedelijking’
kijken we middels een data-gedreven geospatiale analyse
naar de ruimtelijke context, stromen, infrastructuur en
prestaties van het huidige systeem van Julianadorp. In
de ‘Uitdagingen’ en ‘Uitgangspunten’ brengen we al het
onderzoek samen in zes (plus een) speerpunten die als
onderlegger fungeren voor het ontwerp. Tot slot staan we stil
bij het ontwerp van ‘ONS Dorp’; hier laten we aan de hand
van vier zooms en twee tijdspannen (korte termijn, lange
termijn) de interventies zien die mogelijk zijn om Julianadorp
klaar te maken voor de toekomst.

2

INHOUDSOPGAVE

4
Samenvatting
8
Het DNA van Julianadorp
22
Wensen voor de Toekomst
32
Thema’s voor Duurzame Verstedelijking
46
Uitdagingen
68
Uitgangspunten
72
ONS Dorp: het Ontwerp
112
Tijdsbestek en Voortrekkers

3

01. SAMENVATTING
Van Wad naar Bloemkool
Door buitenstaanders wordt Julianadorp gemakkelijk aangezien voor een uitbreidingswijk
van Den Helder, die door het uitblijven van de verwachtte groei nooit aan de stad vast is
gegroeid en als los weefsel in het landschap is blijven liggen. Maar niks is minder waar.
Julianadorp is ooit ontstaan als een agrarische gemeenschap op een ingepolderd wad,
ver buiten Den Helder. Toen Den Helder tijdens de wederopbouw uitbreidde, werd de
onafhankelijkheid van het dorp bewust gehandhaafd vanaf het eerste structuurplan uit
1974.
De verschillende bloemkoolwijken die vanaf de jaren ’70 tot in de jaren ’90 zijn
gerealiseerd, bieden sindsdien een gewild vestigingsklimaat waar ontspanning en
zorg centraal staan, en de nabijheid tot de haven van Den Helder en bollenteelt een
belangrijke rol spelen. Bovendien is het gedeelde ideaal van de verschillende wijken nog
altijd relevant: een woonerf waarin ontmoeten centraal staat, waarin de auto te gast is en
de fietser en voetganger ruimbaan krijgen.
Trotse dorpers
In het huidige Julianadorp staan paradoxaal genoeg juist de waarden die aan de kern
van de woonerfgedachte liggen onder druk. Ondanks de onmiskenbare identiteit van
de trotse dorpers en een sterk verenigingsleven draagt de openbare ruimte in het dorp
op veel plekken niet bij aan sociale cohesie. Hoge schuttingen hebben veelal een einde
gemaakt aan de sociale idealen van haar ontwerpers. De geïsoleerd liggende en niet
overal volledig uitgevoerde langzaam verkeerroutes worden als onveilig ervaren, en
een gebrekkige OV-ontsluiting is een aannemelijke verklaring voor het hoge autobezit
en de nog altijd groeiende parkeerdruk. Maar er is meer. Julianadorp staat, net als heel
Nederland, aan de vooravond van een aantal grote transities. Transities die gaan over
klimaat, over energie, over biodiversiteit, over (zoet)waterbeheer en over circulariteit,
om maar de belangrijkste te noemen. De vraag is of het dorp dat bedacht was als een
aaneenschakeling van introverte hofjes voor ontmoetingen tussen bewoners, met diffuse
overgangen tussen privé en openbaar en met een uitgebreide organische groenstructuur
voor langzaam verkeer, klaar is voor de toekomst?
Uitdagingen
De uitdagingen anno 2020 zijn divers en lopen uiteen van het creëren van meer
gecentraliseerde en meer synergetische voorzieningen voor Ontspanning, Natuurbeleving
en Sport – verwoord door het ONS initiatief - tot het realiseren van een meer divers en
inclusievere woningaanbod voor jongeren en ouderen om de groei van Den Helder op te
kunnen vangen. Maar het gaat ook over het maken van ontbrekende verbindingen, zowel
binnen Julianadorp – Noorderhaven en Oost - als tussen verschillende bloemkoolwijken
onderling, en verbindingen met het landschap, met de zee en met natuur. Niet alleen
ruimtelijk, maar ook in functionele zin zodat meer veerkrachtige structuren ontstaan.
Het vraagstuk van bereikbaarheid en automobiliteit moet ook worden aangepakt, zowel
vanuit leefbaarheid als vanuit het gebruik van eindige fossiele brandstoffen. Julianadorp
zal bovendien klimaatbestendig moeten worden ingericht en de energietransitie vraagt
om een eigen ruimtelijke inpassing aangezien het bestaande netwerk de introductie van
grootschalige PV nu al niet aan kan.
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Tot slot zijn de condities in de omgeving sterk aan verandering onderhevig. Als gevolg
van zeespiegelstijging rukt de verzilting van het gebied op en zal een strategie moeten
worden bedacht om verzitlingsgevoelige landbouw in de toekomst mogelijk te blijven
maken.
De schoonheid van de reparatie
Nu Julianadorp tegen haar grenzen oploopt wordt het de kunst om een nieuwe richting te
ontdekken. Zoals Rijksbouwmeester Floris Alkemade treffend opmerkt in De Toekomst
van Nederland “is het niet alleen de catastrofe die de geschiedenis bepaalt maar vooral
de reactie erop.” Hier doemt de metafoor van de Japanse Kintsukuroi techniek op, de
kunst van het repareren van gebroken keramiek met goud- of zilverkleurige lak vanuit
de overtuiging dat de sporen van breuk en herstel bijdragen aan de schoonheid van een
voorwerp. Vertaald naar Julianadorp liggen er grote kansen wanneer we de breuken die in
het dorp op verschillende schaalniveaus zijn ontstaan als onderdeel van het geheel gaan
opvatten.
Zeven thematische lagen
Door een ruimtelijke analyse en feedback gedurende de ateliersessies zijn er zeven
thematische opgaven voor Julianadorp geïdentificeerd die als de goudlak uit de
Kintsukuroi ingezet kunnen worden als waarde vermeerderende reparatielagen voor het
dorp.
De eerste, meest omvangrijke maar minst zichtbare reparatie is het terugbrengen van een
verbonden watersysteem. In dit watersysteem worden Julianadorp en de Koegraspolder
opnieuw verbonden en is er sprake van een peilverhoging tot 15cm om een zoetwaterlens
in de ondergrond op duurzame wijze te garanderen waarmee zoetwaterlandbouw mogelijk
zal blijven en de groen-blauwe tussenruimten van Julianadorp niet verzilten.
Het grotendeels ondergrondse effect van een nieuw verbonden watersysteem is de
katalysator voor zes bovengrondse lagen waarin Ontspanning, Natuurbeleving, Sport,
Mobiliteit, Energie en Ontwikkelruimte werken als samenbindende elementen tussen
de losse fragmenten van het huidige dorp zodat een nieuw geheel ontstaat: De Gouden
Zomen van ONS Julianadorp.
Details over de thematische lagen, hun effect op het dorp, alsook de benodigde
tijdshorizon en voortrekkers om de strategieen uit te voeren, zijn te vinden in verderop
in deze toelichting. We volstaan hier met een korte opsomming van de belangrijkste
ingrediënten per laag:
•
•
•

Ruimte klimaatadaptief inrichten zodat het stedelijk weefsel en de duinzoom dienen
als zoet waterreservoir voor het omliggende landschap.
Ruimte voor ontspanning en ontmoeting, ook direct aan huis door de schuttingcultuur
om te vormen naar een kwalitatief duinparklandschap aan de achtertuin, dat tevens
privacy biedt.
Vergroten van biodiversiteit door het aanleggen en verbreden van sloten met
natuurlijke waterfilters langs de randen, het opzetten van het peil en het stimuleren
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•
•
•

•

van fijnmazigere agrarische velden.
Het koppelen van sportvoorzieningen en evenemententerrein binnen één gebied dat
op de lange termijn hét ontmoetingsterrein van Julianadorp wordt, omgeven door
unieke nieuwe woonmogelijkheden.
Aantrekkelijk langzaam verkeersnetwerken versterken en auto’s meer centraal
parkeren in mobihubs.
Het vele aantal zonuren en gunstige oriëntatie van dakvlakken optimaal benutten
voor sociale samenhang door aanleg van zonnepanelen op daken die functioneren
als bronnen in een eigen netwerk van buurtbatterijen en mobihubs zodat elektrische
(deel)auto’s, fietsen, scooters optimaal benut worden.
Zoveel mogelijk inbreiden, alvorens uit te breiden, om aan de woningvraag te voldoen
en de leefkwaliteit te verbeteren met nieuwe faciliteiten.
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02. Het DNA van
JULIANADORP
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Van wad naar bloemkool
In dit hoofdstuk maken we een aantal sprongen door de tijd om belangrijke momenten in
de stedenbouwkundige geschiedenis van Julianadorp in kaart te brengen. Aan de hand
van de analyse kunnen we bepaalde sociale sentimenten (zoals het ‘dorper’ gevoel) en
problemen (zoals het parkeerprobleem) beter duiden en mee nemen in het ontwerp.
Kort samengevat zien we in dit hoofdstuk hoe Julianadorp begint als een agrarisch
gehucht op een ingepolderd wad, en uitgroeit tot een zelfstandig bloemkooldorp van
formaat waar zorg en recreatie, alsook de nabije haven en bollenteelt, belangrijke
vestigingsfactoren zijn.
Een belangrijke conclusie die we kunnen trekken uit de geschiedenis is dat Julianadorp
door buitenstaanders gemakkelijk wordt aangezien voor een uitbreidingswijk van
Den Helder, die door het uitblijven van de verwachtte groei nooit aan de stad vast is
gegroeid en als los weefsel in het landschap is blijven liggen. Maar niks is minder
waar. Julianadorp is vanaf haar eerste structuurplan uit 1974 als een zelfstandig dorp
bedacht. De verschillende bloemkoolwijken die vanaf de jaren ’70 tot in de jaren ’90
zijn gerealiseerd zijn weliswaar op verschillende principes en idealen gebaseerd, maar
hebben met elkaar gemeen hebben dat ze allen uitwerkingen zijn van het idee van het
woonerf: een wijkopzet waarin ontmoeten centraal staat, waarin de auto te gast is en de
fietser en voetganger ruimte krijgen.
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02. HET DNA VAN JULIANADORP

Zeedijk
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EEN INGEPOLDERD WAD

Dorp Den Helder

1500 - 1780
Rondom 1500 ontstaat Den Helder als ‘die Helder
Buyrt’ op het eiland Huisduinen.
In 1610 wordt het eiland Huisduinen door middel
van een dijk verbonden met het vaste land. Het
kweldergebied (Buitenveld) dat achter deze dijk
ligt, komt nu alleen nog maar onder water te staan
via het Marsdiep.
Begin 1800, in opdracht van Willem I wordt het
Noord-Hollandsch Kanaal gegraven. Met het
vrijgekomen zand wordt een dijk gebouwd. Dit is de
aanzet voor de aanleg van de Koegraspolder, waar
Julianadorp ligt.
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EEN AGRARISCHE GEMEENSCHAP

Julianadorp

1849 - 1939
In 1849 wordt de Koegraspolder gekocht door
Mr. Loopuyt. De agrarische gemeenschap wordt
opgericht in 1909, en werd later genoemd naar de
princes Juliana.
In deze periode was de landbouw gericht op koeien,
schapen en granen (tarwe en gerst). Rond 1927
kwamen de eerste bollentelers. Door de Grote
Depressie veranderde een deel van de bollenvelden
weer terug in weilanden.
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02. HET DNA VAN JULIANADORP
Het fietsnetwerk volgt
de groenstructuur, is
gescheiden van autoverkeer
en heeft een directe
verbinding met het
Duinzoomgebied.

De Noordelijke helft van
plan Drooghe Weert is nooit
gerealiseerd.
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JULIANADORP ALS ZELFSTANDIG DORP

Zelfs het watersysteem van
Julianadorp is zelfstandig
- het staat los van het
polderwatersysteem.

Structuurvisie 1974: Drooghe Weert
In de structuurvisie van 1974 worden voor het eerst
(voor zover bekend) de plannen voor de uitbreiding
van Julianadorp, dan bekend als ‘Drooghe Weert’,
vastgelegd. Deze uitbreiding is ten behoeve van de
verwachte bevolkingsgroei als gevolg van de Offshore industrie en de Marine.
De stedenbouwkundige keuze komt vanuit de
conceptie dat de bebouwing zo min mogelijk
aaneengesloten moet zijn met bestaande
bebouwing. Julianadorp is dus als zelfstandig
stedelijk weefsel bedacht, met haar eigen
voorzieningen en watersysteem.
Daarnaast wordt de locatie bepaald door vijf
factoren:
•
•
•
•
•
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Bestaande voorzieningen in Julianadorp
Geluidsafstanden, hoogte beperkingen en
militaire obstakels, i.r.t. luchthaven en militaire
basis.
Het gebied wordt relatief weinig beinvloed
door beslissingen op lange termijn.
Relatie tot Duinzoomgebied en de rest van
Noord-Holland (“alle richtingen”) voor een
aantrekkelijk woongebied.
Problemen m.b.t. mobiliteit werden destijds
al erkend, zoals het ontbreken van een
spoorverbinding.

02. HET DNA VAN JULIANADORP

1971

1983

1993

2000
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1971 - 2000
Julianadorp wordt gefaseerd ontwikkeld tussen
de jaren ‘70 en 2000. In deze fases zien we de
celstructuur van Julianadorp sterk terug.
I: Jaren ‘60 - ‘70 wordt Noorderhaven aangelegd.
Tevens zien we de tankgracht uit WOII (het
zigzaggende waterlichaam tussen Julianadorp en
Noorderhaven) langzaam verwijnen.
II: Hierna volgt Vogelzand en Middelzand
in de jaren ‘70 - ‘80. Ook ontstaan de eerste
vakantieparken. Het toerisme in Julianadorp
is deels ontstaan door Duitse soldaten die
terugkeerden voor vakantie.
III: In de jaren ‘80 - ‘90 worden Kruiswin en
Wierbalg ontwikkeld
IV: In de jaren ‘90 - 2000 worden Boterzwin en
Zwanenbalg gebouwd. Ook zien we de aanleg van
de Golfbaan in deze periode.
Het noordelijke deel van het oorspronkelijke
plan ‘Drooge Weerdt’ wordt nooit gebouwd.
Waarschijnlijk komt dit doordat Den Helder niet
zo hard is gegroeid als verwacht.
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WAARDEVOLLE PLEKKEN

8
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11
Points of Interest
Het DNA van Den Helder is duidelijk zichtbaar op
een aantal waardevolle plekken. Op de volgende
pagina zijn de punten op deze kaart verder
uitgelicht.

19

02. HET DNA VAN JULIANADORP
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1. Bibliotheek
2. Agrarisch Museum
3. Batteriemuseum Zanddijk

4. Ontmoetingskerk & Historisch centrum
5. Speel en Avonturen Park
6. Grote open ruimte
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WAARDEVOLLE PLEKKEN
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7. Sportpark
8. Tulpenvelden
9. Jualianadorp strandtoegang

10. Groene Slenk waterelement
11. Moeraseik, Jubileumboom
12. Vuurtoren de Grote Kaap
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03. WENSEN VOOR DE
TOEKOMST
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Inzichten uit eerste hand
De ateliersessies, alsook aangeleverde documentatie zoals de structuurvisie, zijn een
essentieel beginpunt geweest voor de analyse en het ontwerp. In dit hoofdstuk worden
puntgewijs de opgehaalde inzichten uiteengezet. We volgen hierbij het programma van de
eerste ateliersessie.
Algemeen:
• De focus ligt op 2050
• Sleutelwoorden voor het toekomstplan zijn: leefbaarheid, toekomstbestendig,
verbonden met het landschap. Een integrale aanpak van vraagstukken zoals klimaat,
energie, instandhouding van de openbare ruimte en het opvangen van een vergrijzende
bevolking is gewenst.
• Commuter village: Julianadorp moet op zoek naar haar eigen identiteit. Er werd
vermeld dat Julianadorp zich minder zou kunnen oriënteren op Den Helder, en
meer op oost-west verbindingen. In verband hiermee verwees men naar de naam
‘Julianadorp aan Zee’.
• Een gevoel van één plek creëren. Hekken, grachten en vijvers verstoren de
verbindingen op dit moment.
• Duinzoom gebied: toeristische sector moet uitgedaagd worden om diverser te worden
en bij te dragen aan de weerbaarheid tegen de stijgende zeespiegel.
• Koegraspolder: boeren zoeken een robuustere ontwikkeling door de bollensector te
combineren met andere functies. Diversificatie is de sleutelwoord en kan worden
gevonden in de gezondheidszorg, toerisme, energieproductie en huisvesting voor
seizoensarbeiders.
• De economie in het dorpscentrum is grotendeels gewijd aan toerisme, net als de
meeste winkels. Inwoners zijn doorgaans positief over toerisme; het brengt banen met
zich mee en toeristen komen er vaak voor rust en stilte, wat dus tot weinig overlast
leidt.
Noorderhaven & ‘S Heeren Loo:
Bijna 50 jaar daar, geïsoleerd tussen de bollenvelden. Destijds was het de politieke visie.
Nu zoeken ze naar omgekeerde integratie, waarbij ook andere mensen op het terrein
van de Noorderhaven wonen en recreëren. Als inwoner van Julianadorp ga je niet snel
naar de Noorderhaven, al zijn er wel voorzieningen zoals (manege, bos etc). Wens: een
mogelijkheid tot integratie met het dorp, waar de klanten veilig kunnen lopen en wonen
(bijv. Langzaam verkeer op de wegen) Vooral de verbinding tussen de Noorderhaven en
het gebied noord (richting oud centrum). Die is eigendom van de Woonstichting en wordt
herontwikkeld. Paden meander het dorp in. Vergroening Kruiszwin (volgend project wordt
Middenzand)
“Achterwaartse integratie”: In de Noorderhaven worden 3 kleine wijken gerealiseerd,
waarvan er al 2 zijn ontwikkeld. Oorspronkelijk was het plan om er 6 te bouwen, maar
door de crisis is het bedrag verlaagd. Deze nieuwe wijken hebben in totaal 12 gedeelde
huizen met elk 8 gehandicapte inwoners. Ze bevinden zich in de noordwestelijke hoek
van de Noorderhaven en zijn een stap in de richting van geschikter woonvormen voor
gehandicapten.
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03. WENSEN VOOR DE TOEKOMST
Er zijn 3 soorten patiënten (totaal 450 patiënten): (1) meervoudig gehandicapten
(hoofddoelgroep), die in een rolstoel zitten, helemaal niet in staat zijn voor zichzelf
te zorgen, hulp nodig hebben voor letterlijk alles ; (2) ouder wordende verstandelijk
gehandicapten; mensen met minder extreme handicaps, in het ergste geval Syndroom
van Down, vertonen door veroudering symptomen van dementie, wat betekent dat ze
bijvoorbeeld geneigd zijn rond te dwalen; (3) “moeilijk te begrijpen gedrag”- mensen die
er normaal uitzien, maar die bijvoorbeeld extreem agressief of autistisch zijn.
In de woonzorgvoorziening werken ongeveer 1500 mensen; 500 vrijwilligers. Over het
algemeen afkomstig uit Julianadorp, Schagen en Hollandskroon. De jaarlijkse omzet
bedraagt 55 miljoen. De zorginstelling geeft de voorkeur aan evolutie boven revolutie - dit
verwijst naar de grote reorganisatie die in de vroege jaren 2000 door de nationale overheid
werd ingezet.
Er is de laatste tijd een toenemende vraag naar beschermd wonen, doorgaans gevraagd
door ouders van minder gehandicapte kinderen, die de voorkeur geven aan een
beschermde omgeving, ook al is dat niet nodig. Het park van de Noorderhaven is de
achtertuin van de woonzorgvoorzieningen, met o.a. een kinderboerderij, een speeltuin
en een park. De school in de Noorderhaven wordt herontwikkeld tot dagbesteding activiteitencentrum voor gehandicapten.
De Bloemkoolwijken
Vraagstukken die voor alle buurten gelden zijn parkeren (en hondenpoep). Op het gebied
van parkeren steunen mensen vaak de reductie, maar worden ze terughoudend als het
gaat om de parkeerplaats voor hun huis. Veel parkeerproblemen komen van freelancers
met busjes. Het onderzoeksteam van de gemeente gebruikte google om freelancers in
Kruiszwin in kaart te brengen. Een stakeholder zei dat een gedeelde werkruimte met
parkeerplaatsen zou kunnen werken om de parkeerdruk te verminderen.
Gemeente wil ‘landje pik’ met hekken reguleren, bewoners de mogelijkheid geven om hun
tuinen groener te maken, groene parkeerplaatsen creëren, hoofdwegen binnen wijken van
50 km naar 30 km verminderen, gecombineerd met groen, wadi’s creëren.
Na dieper te hebben gevraagd naar herontwikkelingen van de bloemkoolwijk, werd
opgemerkt dat er veel energiearmoede is, wat een belemmering vormt voor de inpassing
van duurzame energie-infrastructuur. Er zijn subsidies en andere maatregelen, maar de
transitie kan nog steeds problematisch zijn. Bijvoorbeeld; op dit moment hebben mensen
al problemen met het kopen van nieuwe CV-ketels of tochtstrips. Dit maakt dat mensen
huiverig zijn voor volledig elektrische scenario’s, waarbij ze nieuwe inductiepannen
zouden moeten kopen.
ONS stadspark
ONS en het verenigingsleven mikt op een stadspark. Hun huidige wens is om alle
sportfaciliteiten op één plek te centraliseren, naar het voorbeeld van Opmeer. Zo kunnen
ze vrijwilligers uitwisselen tussen sportclubs en mensen van verschillende clubs met
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elkaar samenkomen. Het verenigingsleven wordt in Julianadorp als zeer belangrijk
beschouwd. Reden hiervoor is dat mensen over het algemeen thuiskomen na het werk en
thuis blijven en dus geen contact maken met anderen.
Door het centraliseren van sportvoorzieningen komt er nieuwe grond beschikbaar voor de
bouw - nu liggen de voetbalvelden in het midden, wat een goed gebied voor woningbouw
zou kunnen zijn. Belangrijk is dat dit park multifunctioneel moet zijn; gericht op mensen
van alle leeftijden en dat mensen er het hele jaar gebruik van kunnen maken.
Daarnaast zijn er grote uitdagingen binnen de mobiliteitssector: Ondernemers (parkeren)
versus bewoners (problemen met fietsinfrastructuur). Dit brengt vragen op zoals hoe
bereiken we het strand zonder auto? Of de winkelcentra? Er is behoefte aan een degelijk
(recreatief) fietsnetwerk en een behoefte aan een park, omdat nu de Groene Slenk de
enige plek is met een fietspad en om de hond uit te laten. Tevens is het belangrijk om
verbindingen tussen de verschillende wijken te maken.
Hangjongeren zorgen voor overlast, dus moeten ze in het gesprek worden betrokken.
ONS wil voorzieningen voor jongeren en ouderen en wil ze actief betrekken. Het is aan de
ontwerpers om hun dromen te concretiseren en uit te voeren.
Een goed punt om op aan te haken: samen met Institute for Positive Health realiseerde
ONS een beweegtuin voor alle leeftijden. Dit wordt als vrij succesvol beschouwd en
wordt goed gebruikt.
Loopuytpark & Dorpscentrum:
Loopuytpark is vernoemd naar de heer Loopuyt die het land Koegraspolder kocht en
het dorp Julianadorp noemde, naar de toen pasgeboren koningin Juliana. Inwoners
noemen dat de oude dorpskern als het meest sociaal verbonden en het meest divers
wordt beschouwd wat betreft bevolking en huisvesting. Ze probeerden dit na te bootsen
in de nieuwe ontwikkelingen grenzend aan de zuidkant van het centrum, maar volgens
sommigen gaat dit niet goed.
De kiosken van het Loopuytpark worden (bijna 100% zeker) verwijderd om weer het gevoel
van openheid te creëren en recht in de landbouwvelden te kijken (alhoewel de Riepel er is
en het zicht blokkeert...) De Lidl gaat verhuizen van Loopuytpark naar een nieuwe locatie
aan de Schoolweg. De BVJ heeft west8 benaderd die 8 tekeningen heeft gemaakt voor
de toekomst van Loopuytpark. De gemeente Den Helder biedt financiële ondersteuning.
3 ontwerpen zijn samen gekozen, maar de ondernemers zijn het niet eens vanwege het
weghalen van parkeerplaatsen. Onlangs is een vierde tekening toegevoegd.
Julianadorp-Oost (tussen het oude centrum en Noorderhaven)
Het gebied tussen het oude centrum en Noorderhaven is momenteel eigendom van de
Woonstichting, het gaat hier om 36 ha. Woonstichting wil het gebruiken om een oostwestverbinding te creëren en iconische architectuur te realiseren (“op dit moment
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beschouwen mensen de kerk als de beste architectuur van het dorp”).
Vogelwei
Vogelwei is een basisschool in vogelzand die vrij is en herontwikkeld wordt. De
bestemming is officieel woningbouw, gemengd met onderwijs. Een inwoner merkte op
(schijnbaar zonder enige formele ondersteuning of argumentatie, maar desalniettemin
interessant) dat daar een ecodorp zou kunnen worden gerealiseerd waar wonen en
onderwijs samenkomen.
Visies vanuit de Provincie en Gemeente
Provincie Noord-Holland heeft de visie om niet te bouwen in het groen.
Gemeente:
Recreatie: alleen toegestaan als het park of de camping eerst hun huidige bungalows etc.
upgradet. Met andere woorden, geen uitbreiding tot de huidige voorraad is gerenoveerd.
Hun visie is
• Den Helder: De grote stad met veel culturele evenementen etc.
• Koegraspolder: De groene zone ertussenin
• Julianadorp: Het dorp dat mooie faciliteiten biedt (uitdaging is om de politieke
ambities en de ambities van de bewoners op één pagina te krijgen, het moet allemaal
gecombineerd worden in één project).
De gemeente benadrukt daarnaast dat de financiële aspecten belangrijk zijn, het moet
realistisch zijn. ONS heeft al veel politieke steun. Wel moet er aandacht zijn voor een
business case om er zeker van te zijn dat er zowel binnen de gemeente als onder de
bewoners financiële mogelijkheden zijn.
Wat betreft de motie: de gemeente ondersteunt Loopuytpark financieel en ondersteunt de
8 voorstellen van West8, maar lokale ondernemers zijn tegen het plan vanwege de afname
van parkeerplaatsen. De gemeente herziet haar juridische positie om aan te dringen op
de realisatie ervan.
Een groter aanbod aan toeristische voorzieningen buiten het seizoen is tevens gewenst:
Cultureel Den Helder. Zomer touringcars zijn al geïmplementeerd voor een tocht langs de
kust. “De Kop Werkt” is verder een belangrijk document voor de visies over mobiliteit en
wonen.
Daarnaast meldde de Gemeente dat er onlangs een Junior College is gerealiseerd,
waardoor kinderen tussen 12 en 15 jaar het eerste deel van hun middelbare school binnen
Julianadorp kunnen krijgen, waarna ze naar scholen in Schagen of Den Helder gaan. Dit
wordt als een succes beschouwd. Ze zouden graag een ‘echte’ middelbare school willen
hebben in Julianadorp. Dit speelt een rol in de visie van Julianadorp.
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Vakantieparken
renoveren

Verzilting
mitigeren

Nieuwe
verbinding met
het strand
Vergroening
Kruiszwin
Gefragmenteerd
ﬁetsnetwerk oplossen
28
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Herontwikkeling van
Loopuytpark
Sportvelden kunnen
geclusterd worden
Ontwikkelruimte
woningbouw

Nieuwe verbindingen
tussen Noorderhaven
en het dorp
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Hieronder staan een aantal beelden weergegeven die we hebben verzameld tijdens
de eerste ateliersessie. De voorbeelden van ‘Landjepik’ en ‘Haaks Parkeren’ laten
de urgentie zien om de openbare ruimte en het mobiliteitsprobleem aan te pakken.
Tegelijkertijd hebben we ook veel goede voorbeelden gezien van het gebruik van
openbare ruimte, zoals in Vogelzand, waar groen functioneert als bindmiddel: de
voortuinen worden gedeeld. Ook ideeen zoals het centraliseren van sportvoorzieningen
en het vergroenen van Kruiszwin zijn veelbelovend.

“Landjepik”: het
toeeigenen van openbare
ruimte

Best Practice in
Vogelzand: buren delen
een voortuin.
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Schetsontwerp voor de
vergroening van Kruiswin

Creatief parkeren: haaks
op het parkeervlak.

Een centraal sportpark:
een gesuggereert
toekomstbeeld door ONS
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Zes thema‘s voor duurzame verstedelijking
Naast de wensen, geschiedenis en beleid speelt ook de aanwezigheid van infrastructuur
en faciliteiten en de prestatie hiervan een rol in het komen tot een toekomstbestendig
ontwerp. Middels data-gedreven ruimtelijke analyse brengen we Julianadorp in
kaart op zes thema’s voor duurzame verstedelijking (Future Urban Regions, 2015).
De thema’s, hieronder opgesomd in de diagram, volgen op hoofdlijnen de modellen
van Planet, People, Profit en NEXUS Food, Water, Energy. De thema’s presenteren in
feite een houvast om uitdagingen zoals een vitale locale economie, mobiliteit, sociale
verbondenheid, biodiversiteit, water en energie in kaart te brengen.
De inzichten die worden opgedaan in deze analyse worden in het volgende hoofdstuk
samengebracht tot een aantal ‘Uitdagingen’ die in het ontwerp worden aangepakt.

PLANET

Gezond leven

PROFIT

thema’s: stabiel ecostysteem;
biodiversiteit, gezondheid,
demografie, preventie, zorg,
voedsel, wandel- en fietsecologie,
sport.

PEOPLE

Vitale economie

Sociaal-cultureel verbonden

ENERGY

WATER

Duurzame energie

Veerkrachtige infrastructuur

thema’s: circulaire, gevarieerde
en vitale economie; mobiliteit
van mensen, kennis en goederen;
re-shoring, maakindustrie,
waardecreatie, lerende economie.

thema’s: duurzame energiebronnen,
energietransitie; warmte,
electriciteit, brandstoffen,
waterstof, biomassa, aardwarmte.

thema’s: sociaal, cultureel en
historisch verbonden; solidaire
gemeenschappen, participatie,
invloed op stedelijk omgeving,
historische erfgoed.

thema’s: veilige en schone lucht,
water en bodem; verontreiniging,
verzuring, verzilting, veiligheid,
calamiteit en rampen reductie.

FOOD

Materialen cycli

thema’s: beschikbaarheid van
grondstoffen en hulpbronnen;
landgebruik, voedselproductie,
life cycle analysis, recycling,
upcycling.
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De bollenvelden zijn
populair onder toeristen en
bewoners maar verzilting is
een bedreiging
Bron: Panorama Lokaal Den Helder

Sportfaciliteiten zijn
versnipperd
Bron: ONS, eerste ateliersessie

De golbaan versperren de
verbinding tussen de zee en
de bewoners
Bron:Panorama Lokaal Den Helder

De tuinen zijn afgesloten
door hoge hekken
Bron: Omgevingsvisie Julianadorp

(Fiets)verbindingen tussen
de verschillende delen van
Julianadorp missen
Bron: Panorma Lokaal Den Helder

Er is veel ac
onderhoud v
groenvoorzi

Julianadorp
Demografie
0-14: 15%
15-24: 12%
25-44: 23%
45-64: 33%
65+: 17%

Bron: Omgevings

Bron: CBS 2018

Eigendom woningen:
Omstreeks 80% is koop, 5% is
private huur, 15% is eigendom
van woningcorporatie
Bron: CBS 2018

Het gemiddelde inkomen per
huishouden is 20-30 per jaar
(x1000)
Bron: CBS 2014

Sterke ‘Julianadorp identiteit’
met sterke sociale banden
Bron: eerste ateliersessie
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Sociaal-Culturele Verbinding
Julianadorp is een dorp, met trotse ‘dorpers’ en
een dorpmanager.
Het verenigingsleven is belangrijk voor het sociale
leven in Julianadorp. Vrijwilligers spelen hierin
een belangrijke rol.

Main problems
• Lack of a central meeting
Erplace
is vraag naar een nieuw evenementen/
sportterrein.
• Public space is not
De
bollenvelden, de and
rust enillegally
het strand zijn
maintained
belangrijk voor het toerisme en de identiteit
appropriated
Den
Helder heeft een bijzondere
geschiedenis als
• Connections
within
ingepolderd waddeneiland. De Koegraspolder,
waar
Julianadorp ligt,and
is het to
gebied
vroeger
Julianadorp
thewaar
sea
Waddenzee was.
have to be reinforced
De bloemkoolstructuur van Julianadorp steekt af
tegen het gestructureerde landschap rondom. Dit
komt chaotisch over op bezoekers

De dorpskern is niet
centraal gelegen

Bron: Omgevingsvisie Julianadorp

Er is sprake van veel hekken en inzichzelf
gekeerde tuinen, achtertuinen aan de voorkant en
‘Landjepik’.

Voormalig festivalterrein,
heeft nieuwe locatie nodig

Legenda

Bron: Omgevingsvisie Julianadorp

chterstallig
van publieke
ieningen

Overlast van jongeren
Golfbaan
Sportvelden
Dorpskern
Park Noorderhaven wordt
niet gebruikt door
Julianadorpers

Tuinen

Bron: First ateliersessie

Publieke groenvoorzieningen
Park

svisie Julianadorp

Duinen
Overlast van jongeren

Water

Bron: ONS, Kaartenatlas Julianadorp

Gebouwen
Fietspad
Wandelpad
Recreatieve route langs het water
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De gemeente heeft moeite
om meer openbaar vervoer
in Julianadorp te
financieren.
Bron: eerste ateliersessie,
Structuurvisie Julianadorp

Parkeerproblemen
ontstaan deels door
freelancers in de
woonwijken.
Bron: eerste ateliersessie,
Structuurvisie Julianadorp

Bloembollen sector

ca. 10.000 werknemers
Bron: Wageningen University
Research
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Vitale Economie
Den Helder

Den Helder’s
economie
Werkgelegenheid
in de heeft (tenminste) drie
windenergie
groteoff-shore
werkgevers:
de Marine, Off-shore energie
marine zal toenemen
en deen
Bollensector.

Main
problems
De
groei van
de Marine en de Off-shore zorgen
voor een groei in de regio. Julianadorp biedt
• Mobility
aantrekkelijke
ruimte om Den Helder van de
benodigde woningen te voorzien.
• Lack of appartment-type
Er is meer diversiteit in de woningvoorraad nodig
dwellings
voor het middensegment, ouderen en starters.
Bron: Omgevingsvisie Julianadorp

De parkeerdruk in Julianadorp is zeer hoog.
Dit leidt tot overlast en creatief gebruik van
parkeerplaatsen (i.e. haaks parkeren op file
parkeerplaatsen). Dit is deels te wijten aan de
autonomie van Julianadorp en het ontbreken van
een station/spoor.

Seizoenarbeiders zetten de
lokale werkgelegenheid in
de landbouw sector onder
druk.

De Route Langevliet-Nieuweweg is te druk en
gevaarlijk.
Het oude stadscentrum en winkelcentrum
Dorperweerth zijn belangrijk voor Julianadorp’s
voorzieningen.

Bron: eerste ateliersessie,
Structuurvisie Julianadorp

Voor de instroom van jonge
arbeidskrachten zijn meer
appartementen nodig.
Deze zijn niet gerealiseerd
in de voorgaande stedelijke
ontwikkelingen.

Daarnaast zijn er veel ondernemers in de rest
van het dorp te vinden. De ondernemers, met
werkauto’s, dragen bij aan het parkeerprobleem.
Zie ook Infrastructuurvisie 2025.

Bron: Structuurvisie Julianadorp

Legenda
Toeristische sector
Zorgsector

Er is een regionaal tekort
aan arbeidskrachten in de
zorg en technische sector
dat in de toekomst niet zal
worden verholpen.

Noord-Holland Noord

Landbouwsector
Werkloosheid
is in
2019 met 3%
gestegen.
Industriële sector
Opleidingsniveau
draagt hierin bij.

Bron: Structuurvisie Julianadorp

Vliegveld

Bron: Noord-Hollands
Dagblad

Water

‘S Heeren Loo
900 werknemers

Gebouwen
Wegen

De verbinding met het
zuiden wordt als ‘relatief
langzaam’ beschouwd.

Bus
Trein

Bron: Ateliersessie #1, Structuurvisie
Julianadorp
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Zeewind, verzilting en de
zandbodem bemoeilijken de
uitvoering van een nieuwe
groenstructuur.

Groene structuur is
onleesbaar en heeft vaak
geen adequate beplanting.

Bron: Nota Groen Den Helder (2008)

Bron: Nota Groen Den Helder (2008)

Overgewicht is een probleem
in Julianadorp (18%), mogelijk
verwant aan
autoafhankelijkheid en
slechte voeding onder
kinderen
Bron: Volksgezondheid en Zorg Info, Den
Helders Dagblad

Het fietsnetwerk is
ongestructureerd, mogelijk
belemmering voor gebruik
van de fiets
Bron: eerste ateliersessie

Weidevogelpopulatie is
drastisch verminderd (tot
75% sinds 1975) als gevolg
van de intensivering van de
landbouw
Bron: Landschap Noord-Holland
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Gezond Leven
Julianadorp is omringd door natuur (zoals de
duinen en het vogelleefgebied ten zuiden van
Julianadorp) en landschappen die actieve
levensstijlen ondersteunen. Hier kan op worden
voortgebouwd door nieuwe verbindingen te
zoeken.

Main problems
• Biodiversity
• Elderly/young
people
De Groene Slenk als ‘Stepping Stone’ voor
biodiversiteit.
• Activities

Het Bollenlandschap is, hoewel groen, zeer
industrieel. Het gebruik van pesticiden en
bemesting is schadelijk voor de biodiversiteit. Er
liggen dus kansen in het verduurzamen van de
sector.

Pesticiden komen in water
terecht en doden dieren. Na
een jaar teelt moet het land 5
jaar stellen voor het opnieuw
gebruikt kan worden.
Bron: Partij voor de Dieren / Omroep
Gelderland

‘S Heerenloo is een belangrijke
gezondheidsinstelling voor de regio. In het
ontwerp moet rekening gehouden worden met de
behoeften van diens inwoners en werknemers.
Hierbij kunnen nieuwe verbindingen gezocht
worden met Julianadorp.

Legenda
Toewijzigingen
Schaatsen
Golfbaan
De vergrijzing zal toenemen
binnen Julianadorp,
waardoor druk komt op de
zorg en huisvestiging

Sportvelden
Weidevogel leefgebied

Bron: eerste ateliersessie

Natura 2000

Het park wordt weinig
gebruikt door de bewoners.

Grasland

Bron: eerste ateliersessie

Bos
Duinen
Strand
Water
‘S Heeren Loo huist 450
patiënten met een
verstandelijke beperking, die
niet gemakkelijk integreren
in de samenleving.

Gebouwen
Fietspad
Wandelpad

Bron: eerste ateliersessie
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Verwarming van
oppervlaktewater

Bron: Klimaateffect atlas, 2020

Sterk stedelijk hitte eiland effect
Bron: Klimaateffect atlas, 2020

Kwetsbaar gebied,
gevoelig voor watererosie
Bron: RIVM, 2020
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Veerkrachtige Systemen
Hoge mate van verharding leidt (onder andere)
tot Urban Heat Island Effect. Minder grijze
infrastructuur, meer groen-blauwe is raadzaam.
De duinen moeten klimaatadaptief worden
gemaakt tegen de stijgende zeespiegel.
Kans op verzilting moet beperkt worden (zie ook:
Waterplan Noord-Holland, Watervisie 2021).
Kan
de Groene
Slenk als regenwaterbuffer
Main
problems
dienen voor de Koegraspolder? De meanderende
• Urban
Heat
Islands
structuur
met hier
en daar
grotere waterlichamen
is gunstig
voor
wateropslag.
• Lack of Waterstorage
De Koegraspolder niet altijd een bollenstreek
geweest. Het is vloeken in de kerk, maar er kan
nagedacht worden over een transitie naar andere
verziltingsbestendige gewassen zoals koolzaad,
olievlasbieten, Fleur-de-Mer, lamsoor, zeekool,
quinoa of lepelblad, of koeien en schapen.

De verzilting zal plaatsvinden,
de landbouw bestaat voor het
grootste deel uit bollenvelden.
Source: Klimaateffect atlas, 2020

Legenda
Grote kans op
overstroming door grote
oppervlakte verhard
terrein

Bestrating per wijk

Hoog

Source: Klimaateffect atlas, 2020

Laag

Kans op verzilting

Hoog

Laag
Bloembollenvelden

Landbouwgrond in
gevaar door droogte

Aardappelvelden

Bron: Klimaateffect atlas, 2020

Groentenvelden
Gras
Publieke groenvoorzieningen
Gebouwen
Grote kans op overstroming
Gevoelig gebied
Verwarming van oppervlaktewater
Sterk stedelijk hitte eiland effect
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De bollenteelt is de meest
hulpbron-intensieve vorm
van landbouw, vereist
grote hoeveelheden
organisch materiaal
(fosfaat & stikstof).
Bron: Wageningen University
Research

Vooronderzoek voor
Kruiszwin toont aan dat
de straat en de riolering
in slechte staat zijn en
aan vervanging toe zijn.
Bron: Gemeente Den Helder

Julianadorp scheidt het
afval te goed. Er is te veel
plastic afval voor de
huidige capaciteit.
Bron: Den Helder’s Dagblad
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Oostoever
Industriegebied met fabriek
voor fossiele brandstoffen
en recyclingbedrijven

Kooypunt
Industriegebied met
logistiek, magazijnen,
metaal- en
technologiefabrieken

Main problems
• Bulb cultivation is the most
resource intensive form of
agriculture and the waste
needs to be processed with
Materialencycli
care
Verwerking van organisch afval
• Road logistics are forced to
afkomstig uit de bollensector is
problematisch
wegens het gebruik van
use 1 corridor
pesticiden en bemesting.

De afvalopslag van de
bollenteelt verhoogt de
groei van resistente en
gevaarlijke schimmels.

Dorpers zijn actief in het scheiden van
afval. Dit wil nog wel eens leiden tot
overvolle plastic containers. Containers
dragen daarnaast bij aan het rommelige
straatbeeld.

Bron: RIVM

Er kan terug gegrepen worden naar het
verleden als ‘agrarische gemeenschap’
van Julianadorp doormiddel van
stadslandbouw. Dit kan voordelen
hebben voor voedsellogistiek,
eetgewoontes en kan bijdragen aan
gemeenschapsgevoel.

Legenda
Industrie
Gras
Landbouw velden
Bos
Duinen
Water

De capaciteit van de
logistieke infrastructuur
tussen de industrieën, de
haven en het land is
onvoldoende

Sterk stedelijk hitte eiland effect

Bron: Greenport Den Helder
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De huidige capaciteit van het
elektriciteitsnet is
onvoldoende voor de uitrol van
PV (bijvoorbeeld
op boederijen )
Vakantieparken zijn geschikt voor
zonne-energie. Tijdstip van
energieopwekking komt niet overeen
met de energievraag, smart grid?
Bron: RVO - Warmte Atlas, 2020

Hoog aantal auto’s leidt tot
problemen bij het implementeren
van oplaadstations vanwege
ruimtegebrek en druk op het
elektriciteitsnet.

Er schijnt sprake te zijn van
energie armoede, dit moet
meegenomen worden in de
transitie naar duurzame energie.

30%

dakoppervlakte
geschikt voor pv

Bron: CBS, 2015

Warmtepunt:
Vomar Supermarket
1-5 TJ/year

Bron: RVO - Warmte Atlas, 2020

Julianadorp ligt in het middel
van windtransformatiegebied
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Main problems
Energietransitie

• Heat Network
• Transition to electric transport
• Sustainable energy production

De daken van de huizen van bepaalde ‘cellen
binnen Julianadorp’ zijn minder optimaal
georienteerd ten opzichte van de zon dan
anderen, kan dit als basis dienen voor een
energie grid?

De internationale gasleiding kan hergebruikt
worden voor waterstof. Door de hoge dichtheid
van energie infrastructuur ligt Julianadorp in
het midden van een energielandschap.
De eventuele aanleg van nieuwe (fiets-)
infrastructuur kan worden gecombineerd
met een warmtenet. Er zijn al WKO-putten in
Julianadorp op dit moment. Julianadorp is
relatief geisoleerd voor restwarmte vanuit Den
Helder’s industrie.

Toekomstig zonnepark
Kooypunt
Aantal MWp: 12.74

Transitie naar elektrische voertuigen zal een
zwaar beroep doen op de ruimte (laadpalen) en
het elektriciteitsnetwerk.

Warmtepunt:
Deen Winkels BV
<1 TJ/year
Bron: RVO - Warmte Atlas, 2020

Legenda
40%

dakoppervlakte
geschikt voor pv

Water

Nieuwe woningen in Willem
Alexanderhof hebben geen
standaard pv

Gebouwen

Bron: Willem Alexanderhof, 2020

Transformatie station
Wegen
Vliegveld

Daken in Kruiszwin en het
oude centrum hebben veelal
ongunstige orientatie ten
opzichte van de zon. Om
ongelijkheid te voorkomen,
kan gedacht worden aan
energiecoöperatie

Daken minder geschikt voor pv (<40%)
Potentiele geothermie
Potentiele wind turbine zone
Zonnepark
Wind turbine
Hoogspanningsnetwerk

Hoofdpijpleidingsysteem
Pijpleidingen Noordzee

Gascompressorstation
Anna Paulowna kan nog
niet worden gebruikt voor
internationaal waterstoftransport.
Bron: RVO - Warmte Atlas, 2020
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synthese van de analyses: de Uitdagingen
De uitdagingen anno 2020 zijn divers en lopen uiteen van het creëren van meer gecentraliseerde en meer synergetische voorzieningen voor Ontspanning, Natuurbeleving
en Sport – verwoord door het ONS initiatief - tot het realiseren van een meer divers en
inclusiever woningaanbod voor jongeren en ouderen om de groei van Den Helder op te
kunnen vangen. Maar het gaat ook over het maken van ontbrekende verbindingen, zowel
binnen Julianadorp – Noorderhaven en Oost - als tussen verschillende bloemkoolwijken
onderling, en verbindingen met het landschap, met de zee en met natuur. Niet alleen
ruimtelijk, maar ook in functionele zin zodat meer veerkrachtige structuren ontstaan. Het
vraagstuk van bereikbaarheid en automobiliteit moet ook worden aangepakt, zowel vanuit
leefbaarheid als vanuit circulariteit en het gebruik van eindige fossiele brandstoffen. Julianadorp zal bovendien klimaatbestendig moeten worden ingericht en de energietransitie
vraagt om een eigen ruimtelijke inpassing aangezien het bestaande netwerk de introductie van grootschalige duurzame elektriciteit uit PV niet aan kan. Tot slot zijn de condities
in de omgeving sterk aan verandering onderhevig. Als gevolg van zeespiegelstijging rukt
de verzilting van het gebied op en zal een strategie moeten worden bedacht om zoete
landbouw in de toekomst mogelijk te blijven maken.
Kort samengevat zien we dus 6 uitdagingen die we in het ontwerp van Julianadorp willen
aanpakken, en in dit hoofdstuk nader zullen behandelen:
•
•
•
•
•
•

Ontspanning
Natuur
Sport
Mobiliteit
Energietransitie
Ruimtelijke ontwikkeling
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Veel achterstallig
onderhoud van publieke
groenvoorzieningen. Het
groen is niet altijd van
hoogwaardige kwaliteit.

Verbindingen tussen
Julianadorp, Noorderhaven
en het duingebied zijn
suboptimaal.

80 ha
(Groene) openbare ruimte kan met elkaar worden
verbonden en worden opgewaardeerd. Dit oppervlak
is vergelijkbaar met 16 keer het Malieveld.
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LEGENDA

Verbinding
Groene Slenk
Noorderhaven
& Strand
Publieke ruimte
Gebroken
verbinding
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Wegens zorgen om
watervervuiling vanuit d
bollenteelt heeft Julian
een gescheiden watersy
van de Koegraspolder s
2008. Door het watersys
van Julianadorp met da
de Koegraspolder te
verbinden, kan Julianad
waterbuffer fungeren vo
polder.
Het duingebied is
kwetsbaar voor
watererosie en belangrijk
voor waterzuivering en
druk op de zoute kwel. De
duinenrij moet op termijn
worden verbreed en
verhoogd.

240.000.000 liter
Water kan middels een gecombineerd watersysteem
in Julianadorp worden opgeslagen. Hiermee kan
verzilting van het landbouwareaal duurzaam worden
gemitigeerd.
50

Hekken en acht
onderhoud verm
beleving van gr

de
nadorp
ysteem
sinds
steem
at van

dorp als
oor de

Verzilting zal plaatsvinden als
gevolg van klimaatverandering,
dit vormt een bedreiging voor
de zoutgevoelige bollenteelt.

LEGENDA

Verbinding

Julianadorp is voor een
groot deel >50% verhard.
Dit verhindert infiltratie en
draagt bij aan het Urban
Heat Island Effect.

terstallig
minderen de
roen.

Verzilting
Groene ruimte
Duinen
Water
Duinmeren

N.B.:
1. Transformatie naar minder zoutgevoelige gewassen kost 89.000 euro per
hectare. Wateropslag is aanzienlijk goedkoper.
2. <40% verharding wordt geadviseerd.
Bronnen: Een Toekomst Bestendige Koegraspolder, Droste et al. (WUR),
2016; Zoetwater verheldert, Lisette Tolk (WUR), 2013; Interview met
Hoogheemraadschap Noord-Kop; Unieke Zoetwatervoorraad onder de
Duinen, 2019, Dunea); De Groene Compacte Stad, De Vries et al. (WUR),
2017.
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BIODIVERSE WATERPROFIELEN
Een versterking van het huidige watersysteem kan niet alleen verzilting mitigeren,
maar ook biodiversiteit en de waterkwaliteit bevorderen. In het boek “GroenBlauwe Netwerken” worden een aantal leidraden gehanteerd voor biodiversiteitondersteunende waterprofielen, hier onder schematisch weergegeven.

De groenblauwe structuur
toegankelijk maken voor
lokale bewonders en toeristen
met een onverharde route.
Het creëren van verschillende
microklimaten, met het gebruik van
verschillende inheemse sooren van
bomen, struiken, planten etc. wordt
de biodiversiteit versterkt.

Helofytenfilters (min 100 cm
hoog) verbeteren de
waterkwaliteit van het
watersysteem en kunnen
gebruikt worden als biomassa.

De blauwe structuur kan een
organische vorm volgen en heeft een
flauwe helling om een geleidelijke
overgang van water naar land te
creëren met verschillende habitats
om de biodiversiteit te versterken.

min. 6 meter

Minimale breedte van 6 meter om
gunstige leefomgevingen te creëren;
een breder waterlichaam heeft
geringe invloed op biodiversiteit.
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Het waterlichaam zal worden
verbonden met het watersysteem
van de bollenteelt voor drainage
en filtratie.

WATER OPSLAG
Volgens Wageningen University Research en Akkerwijzer, bedraagt het neerslag tekort
ca. 150mm. Tezamen met de stijgende zeespiegel leidt dit tot verzilting, wat op zijn beurt
een bedreiging is voor de bollenteelt.
Een transitie naar minder verziltingsgevoelige gewassen (i.e. zeekraal, lamsoor) zou
ruim 89.000 euro per hectare kosten. Ondergrondse opslag van water kost tussen
de 600 en 2.400 euro per jaar (aan onderhoud en gebruik van een pomp) per hectare
landbouwgrond waarvan het neerslag tekort wordt ondervangen, uitgaande van het
gemiddelde neerslagtekort. De transitie van gewassen betaalt zich terug in 37 tot 149 jaar
ten opzichte van ondergrondse wateropslag. Opslag in oppervlakte bassins is aanzienlijk
duurder: aanleg kost 5.400 euro per ha landbouwgrond en de jaarlijkse kosten zijn
ongeveer het dubbele t.o.v. ondergrondse opslag.
Gezien deze hoge kosten van een transitie naar verziltingsresistente gewassen, is het
logisch om te kijken naar opslag. Julianadorp’s watersysteem zou een buffer kunnen zijn
maar is n.a.v. de geconstateerde vervuiling in het Waterplan van 2005 afgesloten van de
Koegraspolder. Echter, vanwege verandering van het klimaat en het feit dat de vervuiling
toch niet dermate groot bleek te zijn, is het verbinden van het watersysteem weer een
aantrekkelijke optie. Hierdoor kan Julianadorp als waterbuffer dienen om overvloedig
regenwater op te vangen.
Een eventuele uitbreiding van de duinen landinwaards (n.b.: het is waarschijnlijk dat
de Rijksoverheid dit besluit neemt) kan de veerkrachtigheid van Julianadorp verder
versterken. De duinen dienen niet alleen als natuurlijke bescherming tegen de zee, maar
ook als natuurlijk filter, bescherming tegen verzilting en tijdelijke waterbuffer.

verharding
Het merendeel van de wijken in Julianadorp heeft een verhardingspercentage van meer
dan 50%. Recent onderzoek van de Wageningen University Research wijst uit dat het
wenselijk is om het verhardingspercentage terug te brengen naar 40% ten behoeve van
biodiversiteit, waterafvoer- en infiltratie en het tegengaan van het hitte eiland effect.
Bronnen: Een Toekomst Bestendige Koegraspolder, Droste et al. (WUR), 2016; Zoetwater
verheldert, Lisette Tolk (WUR), 2013; Interview met Hoogheemraadschap Noord-Kop;
Unieke Zoetwatervoorraad onder de Duinen, 2019, Dunea); De Groene Compacte Stad, De
Vries et al. (WUR), 2017.
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Het verenig
belangrijk s
bindmiddel.
liggen versn
dorp.

Tennisvereniging Julianadorp

Glassic Gym
Tennisbaan

Sportp

Sportvelde

Surfschool Foamball
Zwembad Ooghduyne

Mogelijkheid om
watersporten rondom
het zwembad te plaatsen.

Skatepark
Golfbaan Ooghduyne

Basketbalveld

Sportvelden

Basketbalveld

Sportve

3 Voetbalvelden
Ofwel 20.000 m2, kan worden bespaard door de 14
sportverenigingen samen te voegen en ruimte te
delen.
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Gerda Zeeman Yoga
Voetbalveld

Basketba

Veel sportfa
in de openb

gingsleven is een
sociaal
l. De verenigingen
nipperd door het

park Julianadorp

en
Sloeproeivereniging Julianadorp
IJsbaan Julianadorp

d

Mogeljikheid om sport en
evenementen te centraliseren
dichtbij de ijsbaan en het
Junior College

LEGENDA

Groene ruimtes

elden

Nieuwe sportlocatie
Duinen en
Noorderhaven

alveld

aciliteiten
bare ruimte.

Huidige sportlocaties

N.B.:
Als we het programma van eisen volgen van
ONS en rekenen met de standaard afmetingen
voor sportfaciliteiten, is er ruim 75.000m2
nodig voor alle verenigingen. 20.000m2 kan
mogelijk bespaard worden door te zoeken naar
synergieën (ieder vierkant is ca. 5.500m2 op
schaal van de kaart)
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55.000m2
75.000m2

05. UITDAGINGEN: SPORT
Sport
Benodigd (bron: PvE ONS)
Vereniging

Behoe*e

IJsclub

behoud van huidige terrein

JVC

2 kunstgrasvelden met tribune
2 grasvelden
1 kunstgras pannaveld
14 kleedkamers
1 bestuurskamer
1 bespreekkamer
Wedstrijdsecretariaat
Opslagruimte
KanVne met terras
Fietsenstalling
75 parkeerplaatsen

105 x 69 m
105 x 69 m
14 x 9,3 m
Minstens 3m breed, 20m2
Minstens 20 m2 wanneer
gecombineerd
ruimtegebruik
Minstens 10 m2
1,25m p.p. op reguliere dag
11 x 1.85 voor 32 ﬁetsen
5 x 2,5 (+ 2,5 x 6)

Julianadorp Power FesVval

2 wedstrijdbanen (klein)

200 x 100 m

Julianapark

Ruimte voor water, natuur, schaatsen
en evenementen (julianapop, Fair)

Duinruiters

Verplaatsen richVng Julianadorp ivm
mogelijk nieuwe leden

Tennis vereniging

Huidig gebruik is 5212m2, behoe_e
aan 2 indoorbanen

24 x 11 m (x 2 banen)

Julianadorp Spring Fair
(onzeker over voortbestaan)

150 kraamhouders
Parkeer gelegenheid en ruimte voor
laden/lossen, optredens.

4,00 x 1,10 m per kraam

SVchVng Evenementen Julianadorp

Terreingrooae van 3 ha.

Handbalclub

1x buitenveld
1x beach veld
4x kleedkamer
1x kanVne
40x parkeerplaats

Classic Gym Sportschool

1500m2 met kleedkamers/douche,
ﬁtnesszaal, areobics,
behandelruimte, spinning, recepVe.
Ca. 200m2 hiervan als zwembad

Ruimtelijke impact (L x B)

Oppervlak (m2)
Voorkeursloc

Evt. Tussen N

7200 Rand van het
7200
130,2
280
20

10
300 4 velden = ca
80 incl. manoev
2062,5 Parkeerruimt

20000 Tussen Ooste

Naast buiten
met Noorder
528
5212

660 Rand van het

30000 Rand van het
40 x 20
27 x 12
Minstens 3m breed, 20m2
1,25m p.p. op reguliere dag
5 x 2,5 (+ 2,5 x 6)

800 Oost/zuidkan
324 noorderhave
80
67,5 2 velden = 4
1100
1500

Cultuur vereniging Julianadorp Vooruit kleedkamers, feestzaal, terrein voor
koningsdag, kermis, sinterklaas etc.
MulVfuncVoneel centrum

Zoekt aansluiVng met andere
iniVaVeven. Hee_ net een nieuwe
ruimte

TOTAAL
Ruimtevermindering door slimme
combinaVes

Nabij Loopuy

77554,2
Gecombineerd parkeren
Gecombineerde kleedkamers &
kanVne
Evenemententerrein

TOTAAL na reduc6e

1100 Parkeren kan
160

20660 Max. Gevraa
55634,2
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Het verenigingsleven centraal
Het verenigingsleven is een belangrijk sociaal bindmiddel in Julianadorp. Er vallen
veel voordelen te behalen uit het combineren van de verenigingen, zoals het delen
van faciliteiten en vrijwilligers, maar ook het vrijspelen van strategische ruimte in
het centrum van Julianadorp. Aan de hand van het bouwbesluit en richtlijnen van de
sportbonden (i.e. KNVB) hebben we de benodigde oppervlakten berekend en gekeken
naar mogelijke besparingen.
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05. UITDAGINGEN: MOBILITEIT

De gemeente heeft
moeite om meer
openbaar vervoer in
Julianadorp te
financieren.

Julianadorp heeft een hoge
parkeerdruk. Dit komt
deels door bedrijfsauto’s
van freelancers en
ondernemers.

32.500 m

2

Parkeeroppevrlak kan worden bespaard door
gedeelde voertuigen bij mobiliteitshubs te plaatsen.
Deze ruimte kan opnieuw ingericht worden voor
groen of plekken voor ontmoeting.
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H

Het fietspad is niet
optimaal verbonden.

H

H
LEGENDA

Aansluitend op het aankomende
Mobihubs beleid kunnen
mobiliteitshubs ingepast worden
om mobiliteitsproblemen te
verhelpen.

Wegen
Fietsnetwerk
Trein

H

Hub
OV-halte
Parkeren

N.B.:
1. Mobiliteitshub worden idealiter dichtbij winkels, meerdere modale
netwerken en plekken met hoge parkeerdruk geplaatst.
Bronnen: Ateliersessies; Structuurvisie; Google Streetview + Object
Recognition
AI (parkeerdruk
data); Mobility
Hub Guidelines,
Interreg+
Bronnen:
Omgevingsvisie
Julianadorp;
Ateliersessies;
Google Streetview
North-Sea
Region.Mobility Hub Guidelines, North-Sea Interreg.
Object
Recognition;
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05. UITDAGINGEN: MOBILITEIT
Mobihubs
Julianadorp heeft een hoge parkeerdruk en autogebruik. Om het parkeerprobleem aan te
pakken kunnen we kijken naar WELL en LEED richtlijnen omtrent parkeren en gedeelde
mobiliteit:
•
•
•
•
•

5% van het parkeeroppervlak voor gedeelde voertuigen
5% van het parkeeroppervlak voor fietsen
11 docks per vierkante kilometer voor deelfietsen
25% van de parkeerplaatsen groen
5% van de parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen.

Het mobiliteitsprobleem geeft aanleiding om op punten met veel faciliteiten, hoge
parkeerdruk en aansluitingen op OV/fietsnetwerk, mobiliteitshubs te realiseren (Mobility
Hubs Guidance, Interreg North Sea Region, 2019). Deze zogenoemde ‘mobihubs’
(toekomstig beleid van Gemeente Den Helder) worden ingericht met deelauto’s,
laadpunten, fietsparkeerplekken en mogelijkheid tot carpoolen.

Waar staan de auto’s?
Door Google Streetview foto’s systematisch iedere 50 meter te downloaden met een
crawler en te analyzeren met een ‘Object Recognition AI’, kunnen we auto’s herkennen
en de parkeerdruk - met enige voorzichtigheid - in kaart brengen. Op de kaart op
voorgaande spread staat deze data als de rode cirkels weergegegeven (hoe groter de
cirkel, hoe groter de parkeerdruk)
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05. UITDAGINGEN: ENERGIE
Vakantieparken hebben
geschikte daken.
Overtollige productie
tijdens laag seizoen zou
opgeslagen moeten
worden.

Nu al is versterking van het n
of energieopslag nodig om
verdere uitrol van PV mogelij
te maken. Voor opslag kunnen
we naar lokale kansen kijken
zoals waterstof en combinati
met wateropslag.

H

H2

57 GWh/jaar
Kan jaarlijks worden opgewekt, zelfs als maar 40%
van het dakoppervlak van Julianadorp voor PV
gebruikt zou worden.
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net

ijk
n
n
ies

H2

Sommige daken hebben
een gunstigere orientatie
ten opzichte van de zon
dan anderen. Er kan
gedacht worden aan een
energiecoöperatie om de
opgewekte energie eerlijk
te verdelen onder de
dorpers.

LEGENDA
Dakoppervlakte
Buurtbatterij
Waterbatterij
H2

Waterstofstation

N.B.:
1. Julianadorp bestaat uit 5.700 huishoudens, wat een energieverbruik
ca. 17.000.000 kWh/jaar is (vakantiehuisjes niet meegerekend). Deze
vraag zou ca. 65.000 m2 aan PV panelen vereisen. De transitie naar
elektrische voertuigen en All-Electric verwarming verdriedubbelt de
elektriciteitsvraag. Julianadorp heeft ruim 568.000m² dakoppervlak. Het
dakoppervlak lijkt dus voldoende.
2. De combinatie van energieopslag met watersopslag is een mogelijk een
unieke kans voor Julianadorp. Watertorens kunnen fungeren als (val-)
waterbatterij en wateropslag.
3. Kleinschalige productie van waterstof bij boerderijen om overtollige
energie op te slaan biedt koppelkansen met de ontwikkelingen van de
NAM, denk aan een lokaal waterstof-vervoersnetwerk.
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JULIANADORP‘S ENERGIECOOPERATIE
Julianadorp bestaat uit 5.700 huishoudens, wat betekent dat het energieverbruik ca.
17.100.000 kWh/jaar is (vakantiehuisjes niet meegerekend). Deze vraag zou ca. 68.400 m2
aan PV oppervlak vereisen.
De transitie naar elektrische voertuigen verdubbelt min of meer de elektriciteitsvraag.
Met All-Electric verwarming komt hier nog een keer dezelfde hoeveelheid bovenop.
Julianadorp heeft ruim 500.000m² dakoppervlak en het dakoppervlak van de
vakantiehuisjes is ruim 68.000 m2. Het dakoppervlak lijkt dus ruim voldoende, zelfs als het
dakoppervlak niet optimaal benut kan worden.
Ongelijkheid in opwekpotentie door dakorientatie kan worden opgelost door een
energiecooperatie, verder lijkt er geen lokale behoefte om PV uit te rollen op
landbouwgrond.

ENERGIE OPSLAG EN KOPPELKANSEN MET WATER EN MOBILITEIT
Naast opwek is ook energieopslag nodig. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat er geen PV
meer op schuren kan worden aangelegd, tenzij het energienetwerk versterkt wordt of
energie opgeslagen kan worden.
Voor alleen Julianadorp geldt dat er, uitgaande van 1 batterij van 20m3 per 500
huishoudens, naar schatting 12 tot 15 buurtbatterijen nodig zijn. De vraag is, hoe wordt
een buurtbatterij meer dan een zeecontainer op straat?
Energieopslag doormiddel van een waterbatterij zou een uitkomst kunnen bieden om
een potentieel energieoverschot op te vangen, en de energieopgave te combineren met
zoetwateropslag wanneer er tevens water uit de bollenvelden moet worden weggepompt.
Als rekenvoorbeeld, om de schaal van het bassin aan te geven: om een jaar aan
energieopwek van de vakantiehuizen op te slaan zou een bassin van 220.259 m3 nodig zijn,
uitgaande van 10m valhoogte (bijv. wanneer een bassin vlak onder het oppervlak van de
duinen zou worden geplaatst).
De optie om energie in de batterijen van elektrische voertuigen (evt. in een
mobiliteitshub) op te slaan is een voor de hand liggende optie voor de opslag van energie.
Unieker voor Julianadorp is wellicht de kans die ligt in de productie en opslag van
waterstof: aansluitend op de ontwikkelingen van de NAM rondom waterstof, zouden
Julianadorp en de agrarische gemeenschap waterstof kleinschalig kunnen produceren
om een energie op te slaan. Dit kan vervolgens gebruikt worden voor vervoer; denk
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bijvoorbeeld aan een lokaal waterstof-vervoersnetwerk in Den Helder. Belangrijk om
hierbij in ogenschouw te nemen is dat de ontwikkelingen rondom (groene) waterstof
sterk afhankelijk zijn van de vraag. Wanneer de vraag naar waterstof groeit, groeit tevens
de urgentie om netwerk en productie uit te rollen. Kortom; Julianadorp kan dus een rol
spelen in de uitrol van waterstofinfrastructuur door vraag te creeren naar waterstof.
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05. UITDAGINGEN: ONTWIKKELRUIMTE

De huidi
voorzien
benodigd

3.800 woningen
Kunnen ontwikkeld worden als de geplande
ontwikkelruimte en de ruimte binnen Julianadorp
volledig zou worden gebruikt voor drielaags woningen
met gemiddeld woonoppervlak. Dit is voldoende tot
2130, uitgaande dat de trends stabiel blijven.
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ige ontwikkelingen
n Julianadorp van de
de woningen tot 2025.

Er is genoeg ontwikkelruimte
binnen Julianadorp en
geplande gebieden om in de
woningvraag te voorzien tot
2050 zonder agrarisch land op
te offeren.

LEGENDA
Ontwikkelruimte
Gebieden in
ontwikkelingen

N.B.:
1. Tot 2028 zijn per jaar 25-30 nieuwe woningen benodigd.
Tot 2025 is Julianadorp voorzien op dit moment.
Daarnaast is een breder scala aan opties benodigd
voor woningen (appartementen, ouderenwoningen).
2. Als we uitgaan van de gemiddelde woning in Den
Helder (63,8 m2, CBS, 2018), is er nog ca. 5.750 m2
woonoppervlak benodigd om Julianadorp in de
woningvraag te voorzien tot 2028. Zouden we dezelfde
trends doortrekken tot 2050, dan is er ca. 48.000 m2
woonoppervlak nodig.
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48.000m2

06. UITgangspunten
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KLIMAATADAPTATIE ALS drager voor het ontwerp
Het watersysteem van Julianadorp heeft een wispelturige geschiedenis. In 1974 werd in
de Structuurplan bedacht om het watersysteem van Julianadorp onafhankelijk te maken
van de Koegraspolder. Vervolgens is het watersysteem wisselend gekoppeld geweest aan
de Koegraspolder. Op dit moment is het watersysteem van Julianadorp losgekoppeld,
gezien dit tot vervuiling zou leiden van het water door de omliggende bollenteelt. De
vervuiling vanuit de bollenteelt blijkt echter met de kennis van vandaag toch niet dermate
groot te zijn geweest.
Om neerslagtekort nu en in de toekomst op te kunnen vangen, wordt gesuggereert om
het stedelijk watersysteem van Julianadorp wederom te koppelen aan het systeem van
de Koegraspolder. In dit scenario zou Julianadorp functioneren als overloopgebied om
regenwater op te vangen, waarbij de sloten fungeren als aan- en afvoer van zoet water
voor de bollenvelden.
De eerste, meest omvangrijke maar tegelijkertijd minst zichtbare reparatie is dan ook
het terugbrengen van een verbonden watersysteem waarin dorp en omliggende polder
samenwerken. Een nieuw watersysteem waarin Julianadorp en de Koegraspolder
opnieuw verbonden worden en er bovendien sprake is van een peilverhoging van 10cm
tot 15cm biedt de enige duurzame mogelijkheid een zoetwaterlens in de ondergrond te
garanderen waarmee zoetwaterlandbouw ook in de toekomst mogelijk zal blijven en de
groen-blauwe tussenruimten van Julianadorp niet verzilten.
Het grotendeels ondergrondse effect van een nieuw verbonden watersysteem is de
katalysator voor zes bovengrondse lagen die de losse fragmenten waaruit het huidige
dorp bestaat samenbindt tot een nieuw geheel.
Bronnen: Den Helder Structuurplan, 1974; Interview met Hoogheemraadschap Noord Kop

Afbeelding: het GroenBlauwe netwerk van
Julianadorp wordt een
kracht tegen de oprukkende
verzilting
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06. UITGANGSPUNTEN
Aan de hand van deze zes thematische lagen stellen wij interventies voor die varieren in
schaal en tijdsspanne en betrokkenen. Zo kunnen sommige interventies met behulp van
inwoners worden gerealiseerd (zoals pv aanleggen, verwijderen van schuttingen), andere
interventies zijn omvangrijker en vereisen betrokkenheid van bestuurlijke stakeholders
op de langere termijn. Interventie vindt met name plaats in het bestaand stedelijk
weefsel. Daarnaast vinden oplossingen plaats in een nieuw ontwikkelingsgebied en de
bollenvelden rondom Julianadorp.

Uitdaging: Verzilting van de bollenvelden,
beleving van natuur stimuleren

Natuur

Oplossingsrichting: Groen-blauwstructuren
opwaarderen, als onderlegger voor
ontmoeting, recreatie en langzaam verkeer,
potentie van duinen en de Groene Slenk voor
wateropslag

Uitdaging: Hoog autogebruik en hoge
parkeerdruk, fiets-en wandelverbindingen zijn
suboptimaal

Mobiliteit

Oplossingsrichting: Implementatie van
mobihubs, bevorderen gedeeld autogebruik,
nieuwe verbindingen voor fiets- en
wandelverkeer

Uitdaging: Eenzijdig woningaanbod is
niet toereikend voor starters en ouderen,
toekomstige benodigde woningen druk op
open landschap
Oplossingsrichting: Opvang woningvraag
gebeurt zoveel mogelijk door inbreiding of op
gepland ontwikkelgebied
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Ontwikkelruimte

Ontspanning

Uitdaging: Ontbreken van goede
verbindingen naar het strand en
Noorderhaven, achterstallig onderhoud van
openbare ruimte
Oplossingsrichting: Herinrichting openbare
ruimte met aangename verbindingen voor
langzaam verkeer, ontwikkeling Duinzoom
voor aangename verbinding met de zee

Sport

Uitdaging: Het identificeren van ruimtelijke
en sociale synergieën bij het (eventueel)
centraliseren van het verenigingsleven
Oplossingsrichting: Samenvoegen
parkeerplaatsen, kantines, evenementen
terrein, vergaderruimten

Energie

Uitdaging: Door verschil dakorientatie is er
ongelijkheid in zelfvoorziening van energie,
overbelasting stroomnetwerk belemmert
inpassing duurzame energieopwek
Oplossingsrichting: Buurtbatterijen en
energiecooperaties zorgen voor eerlijke
verdeling en opslag, elektrische voertuigen en
(eventuele) kleinschalige waterstofproductie
als opslag.
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07. ONS DORP:
Het Ontwerp
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4 condities en zooms, 2 schalen en termijnen
Er zijn grofweg vier condities te vinden in Julianadorp met ieder een unieke ruimtelijke
strategie met exemplarische elementen die in vergelijkbare condities kunnen worden
toegepast.
Aan de hand van vier zooms lichten we de vier condities toe:
Zoom 1: Centrum en Landschap
Zoom 2: Groene Slenk
Zoom 3: Duinlandschap
Zoom 4: Noorderhaven
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07. ONS DORP: HUIDIGE SITUATIE

Zoom 3

Zoom 2
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Zoom 4
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07. ONS DORP: KORTE TERMIJN STRATEGIE
Ontspanning
Het verbinden van Julianadorp met
de kust en landbouwgronden rondom zowel letterlijk als figuurlijk - is een van de
doelstellingen van het voorstel. We stellen
voor om ontbrekende schakels te maken
om het circulatienetwerk van Julianadorp te
voltooien en deze te upgraden naar lineaire
parken met elementen uit lokale landschappen: duinen, wetlands, vegetatie, tuinen.

natuur

Zoom 3

Het waterkanaalnetwerk is geüpgraded: de profielen van de belangrijkste
kanalen zijn gewijzigd om biodiversiteit
te ondersteunen, het water te filteren en
verzilting te mitigeren. Biodiverse-landbouw
wordt aangemoedigd als maatregel tegen
verzilting en stimuleert van de productiecapaciteit van gewassen.

sport
Sportvelden in de openbare ruimte
worden uitgebreid door heel Julianadorp.
Watersportfaciliteiten worden langs De
Groene Slenk ingepast, alsook wandelpaden
in de duinen, sportvelden in de lineaire
parken van de nieuwe verbindingen.

mobiliteit
Het fietssysteem wordt aangevuld
door ontbrekende schakels, bruggen en
verbindingen toe te voegen (en waar nodig
de bestaande fietspaden opnieuw in te
richten), wat resulteert in een coherent en
geïntegreerd fietssysteem dat gemakkelijke
verbindingen binnen het dorp en naar buiten
mogelijk maakt.

Zoom 2

energietransitie
Bestaande daken - en met name de
grotere oppervlakken van commerciële en
educatieve voorzieningen – krijgen PV op
dak. Opslageenheden voor de opgewekte
elektriciteit zijn geïntegreerd met gedistribueerde Mobipunts en ‘buurtbatterijen’.
Hierdoor wordt een energieoverschot opgevangen en de elektriciteit eerlijk verdeeld
onder de Dorpers.

ontwikkelruimte
Kortetermijnontwikkelingen zijn
gericht op inbreiding binnen het bestaande
weefsel van Julianadorp. Toevoegingen
in Julianadorp omvatten faciliteiten voor
bewoners en agrarische gemeenschap
van Julianadorp, maar ook voor bezoekers
en toeristen, waardoor tegemoet wordt
gekomen aan uiteenlopende behoeften.
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Ontspanning
Het bestaande raamwerk wordt
versterkt door de toevoeging van nieuwe
hubs voor ontspanning, uitbreiding en
diversificatie van de recreatiemogelijkheden
in Julianadorp, hierin zijn de gewoonten
en gebruiken van de Dorpers leidend. Een
geconsolideerd sportgebied en festivalterrein ligt ten oosten van Langevliet, direct
verbonden met het centrum.

natuur

Zoom 3

Het watersysteem is verder
geïntegreerd om te helpen bij het mitigeren
van problemen met verzilting op de lange
termijn. Het systeem van verbeterde waterwegen binnen Julianadorp dient als een
complex grootschalig wateropslagsysteem,
verbonden met de omliggende velden om
voldoende zoet water te leveren wanneer
dat nodig is.

sport
Aan de oostkant van Langevliet
wordt een geconsolideerd sportcentrum
ingepast door bestaande sportvelden en
voorzieningen te verplaatsen vanuit het centrum. Langs De Groene Slenk komen twee
watersportknooppunten. Het netwerk van
kleinschalige ‘spontane’ sportknooppunten
wordt uitgebreid om meer lokale activiteiten
te bieden.

mobiliteit
Mobiliteitshubs worden op tactische
locaties ingepast op basis van de analyse
van de behoeften in Julianadorp. Deze hubs
integreren verschillende transportmodi en
organiseren het parkeren in een compactere
en efficiëntere vorm, waardoor programma’s
voor gedeelde auto’s worden gestimuleerd
en de schaarse open ruimte voor andere
behoeften kan worden gebruikt.

Zoom 2

energietransitie
Daken van nieuwe constructies
zijn uitgerust met onderling verbonden PV
infrastructuur. Opslageenheden voor de
opgewekte elektriciteit zijn geïntegreerd met
Mobility Hubs en buurtelektriciteitsbatterijen, die stroom leveren voor de behoeften
van Julianadorp.

ontwikkelruimte
Nieuwe woonontwikkelingen bieden
een alternatief voor de bestaande bloemkooltypologie door een open structuur en
nieuwe kwaliteiten te bieden (toegang tot
water, gedeelde parken en tuinen, integratie
met sportfaciliteiten en bestaande wijken,
enz.). Andere toevoegingen dragen bij aan
de algehele infrastructuur en versterken het
dorp op de 6 thema’s.
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Ontspanning

920 M

aanwezig fietsnetwerk

natuur

7.520 M2

bestaande
waterverbindingen

sport

30.700 M2

bestaande sportvelden

mobiliteit

11.210 M2

parkeerruimte bij
voorzieningen in
Loopuytpark en
winkelcentrum de Riepel

energietransitie

700 M2

bestaande PV-panelen op
huizen

ontwikkelruimte

1.000 woningen

veelal huizen van begin
20ste eeuw en jaren ‘70.
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HUIDIGE SITUATIE
Ambitie
Het oude centrum met het
Loopuytpark krijgt een
krachtigere verbinding met de
Groene Slenk, waarbij op de
korte termijn de waterranden
worden geactiveerd en
duinparkverbindingen
worden gelegd. Op de lange
termijn kan dit gebied bij
verplaatsing van de sportvelden
worden omgevormd tot een
bruisend watercentrum
met zwemgelegenheden,

81

kajakcentrum en een unieke
nieuwe woonbuurt aan het
water. Het looprondje wordt
voltooid door al op de korte
termijn een bioboerderij
en mobipunt aan de Van
Foreestweg aan te leggen,
dat op de lange termijn
garant uitgebreid wordt tot
duurzame bloementeelt en een
hoogwaardig mobiliteits- en
energiehub.
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sport
Er zijn watersport hubs langs de
Groene Slenk ontwikkeld. Deze watersport
hubs zijn goed verbonden met het
historische dorpscentrum via een nieuw
aangelegde promenade.

mobiliteit
Parkeerfaciliteiten in het
dorpscentrum zijn gelokaliseerd bij
winkelcentrum De Riepel, waar ook een
mobipunt is ontwikkeld. Bij dit mobipunt zijn
zowel laadpalen als deelauto’s aanwezig.

4.260 M2

2.340 M2

biodiversiteitsbevordende
groen-blauwstructuren

extra wateroppervlak voor
waterberging

Richtlijn: Op weg naar
een natuurinclusieve duurzame landbouw (WUR,
2015), ONS, Groen-Blauwe
Netwerken (boek)

1.115 M2

watersporthubs langs de
groene slenk

biodivers kanaal voor waterfiltratie

Richtlijn: Omgevingsvisie
Julianadorp, Panorama
Lokaal, Wensen BVJ

watersportcentrum

Richtlijn: Omgevingsvisie
Julianadorp, Panorama
Lokaal, Wensen BVJ

kenniscentrum voor
biodiversiteit en duurzame
bloementeelt

kano / boot station

nieuw aangenaam
langzaamverkeersnetwerk

4.900 M2

waterdek voor gemeenschapscentrum
biodiverse voorbeeldboerderij
biodiverse oever van De Groene Slenk
openbaar strand

natuur
De waterranden worden geactiveerd
en duinparkverbindingen worden gelegd
zodat beleving optimaal is. Sloten zijn
ingericht als biodiversiteitsbevordende
waterprofielen en helpen tegen verzilting.
Door middel van een helofytenfilter wordt
water gefilterd.

1.145 M2

duinverbinding vanaf zee

Ontspanning
Het dorpscentrum is een
aantrekkelijk verblijfsgebied dat verbonden
is via een aangenaam langzaamsverkeer
netwerk richting de Groene Slenk. Er wordt
een kenniscentrum voor biodiversiteit en
duurzame bollenteelt op de rand van het
dorp en de bollenvelden ontwikkeld. Deze
nieuwe ontwikkelingen maken het een
aantrekkelijk looprondje.

Richtlijn:
Omgevingsvisie Julianadorp,
Panorama Lokaal

5.975 M2

parkeerruimte bij
winkelcentrum
Dopperweerth, met
mobipunt
Richtlijn: Panorama Lokaal,
Mobility Hub Guidelines

Richtlijn: Klimaatakkoord,
RES-NH
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verbinding tussen oude centrum en De Groene Slenk

nieuwe PV-panelen op
winkelcentrum de Riepel
(minimaal, uitgaande van
50% van dakoppervlak)

biofarming bezoekerscentrum

4.500 M2

verbeterde waterverbindingen

energietransitie
Er worden PV panelen
aangelegd op grotere dakoppervlakken.
Opslagmogelijkheden van energie worden
geintegreerd in de mobipunten, zodat
elektrische autos als batterij kunnen
functioneren.

Mobipunt

zonnepanelen op nieuwe daken
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biodiverse boerderij

bollen observatieplatform

infopunt bollentoerisme

biodivers kanaal voor waterfiltratie

biodivers kanaal voor waterfiltratie

biodivers kanaal voor waterfiltratie

biodiverse boerderij
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sport
De sportvelden hebben plaats
gemaakt voor een bruisend watercentrum
met zwemgelegenheden en kano centrum.
Vanaf daar vertrekken verschillende kano
routes richting Den Helder en de duinen.

mobiliteit
Het mobipunt wordt vervangen
door een volledige mobihub. De mobihub
voorziet in deelvervoer die de parkeerdruk
verminderd.

4.000 M2

Richtlijn: Omgevingsvisie
Julianadorp, Panorama
Lokaal, Wensen BVJ

Richtlijn: Omgevingsvisie
Julianadorp, Panorama
Lokaal

5.870 M2

18.121 M2

biodiversiteitsbevordende
waterprofielen

toeristische routes langs het
water en de bollenvelden

uitgebreide kanoroute

aangenaam langzaamsverkeer netwerk

extra wateroppervlak voor
waterberging

Richtlijn: Op weg naar een
natuurinclusieve duurzame
landbouw, WUR, 2015,
Groen-Blauwe Netwerken
(boek)

8.460 M2
watersport hubs

Richtlijn: Omgevingsvisie
Julianadorp, Panorama
Lokaal

strand en recreatieve waterkant

natuur
Het Loopuytpark is een aantrekkelijk
verblijfsgebied met veel bomen. Daarnaast
zijn nieuwe groenstroken aangelegd
voor een betere natuurbeleving. Het
duinlandschap versterkt het ‘zee’ karakter
binnen Julianadorp.

4.850 M2

biodiversiteit en duinpark

Ontspanning
Het langzaamsverkeer netwerk
is uitgebreid om veel centrale plekken in
Julianadorp te verbinden. Hierdoor zijn
zowel voorzieningen, de bollenvelden als de
Groene Slenk goed bereikbaar.

routes langs biokanalen voor bollentoerisme
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7.200 M2

parkeerruimte nabij winkelcentrum Dopperweerth,
ingericht als mobihub
Richtlijn: Panorama Lokaal,
Mobihub beleid, Mobility hub
guidelines

Richtlijn: Klimaatakkoord,
RES-NH

137 woningen
Richtlijn: Omgevingsvisie
Julianadorp, Structuurvisie
Den Helder
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dorpsontwikkeling langs waterkant

ontwikkelruimte
De sportvelden hebben plaats
gemaakt voor een unieke woonbuurt
gelegen tussen het dorpscentrum en aan
een bruisend watercentrum.

nieuwe PV-panelen op
winkelcentrum de Riepel
(minimaal, uitgaande van
50% van dakoppervlak)

biofarming bezoekerscentrum en 0&O

Daarnaast komen op de daken van de
nieuwe woningen PVs te liggen.

5.500M2

verbeterde waterverbindingen

energietransitie
Er worden PV panelen aangelegd op
grotere dakoppervlaktes. Opslaan mogelijkheden van energie worden geintegreerd in
de mobipunten, zodat elektrische autos als
opslag batterij kunnen functioneren.
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Mobility Hub

lokale energieopslag

zonnepanelen op nieuwe daken

vernieuwd winkelcentrum

agrarische buurtontwikkeling

zonnepanelen op nieuwe daken

ontwikkeling dorpscentrum

zonnepanelen op nieuwe daken

route bollentoerisme

biodiverse bollenteelt

Loopuytpark kanaaluitbreiding

bezoekerscentrum bollentoerisme

nieuwe Loopuytpark

circulatielus die knooppunten verbindt

buurtpark

biodiverse bollenteelt

watersportcentrum
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07. ONS DORP: ZOOM 2 – DE GROENE SLENK
Ontspanning

2.080 M2

2160 M2

150.000 M2

10.000 M2

aanwezig fietsnwerk

natuur

Avonturenpark Julianadorp

openbaar en privaat groen,
circa 52% verhard

sport

2 Speelvelden Kanoroute
1 voetbalveld, 1
basketbalveld.

mobiliteit

De Groene Slenk

6.000 M2

parkeerruimte bij het
winkelcentrum

energietransitie

8.000 M2

bestaand PV op daken

ontwikkelruimte

bestaande waterverbinding

535 woningen

veelal drielaags vrijstaande
en rijtjes huizen.
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HUIDIGE SITUATIE
Ambitie
De Groene Slenk bij het
winkelcentrum Dorperweerth
wordt allereerst geactiveerd
aan de diverse waterkanten
zodat nieuwe actieve
voorkanten aan het water
worden gemaakt. Restgroen
wordt omgevormd tot
duinpark met goede fiets- en
voetgangersverbindingen en
vervangt de tuinschuttingen
terwijl de privacy wordt
gewaarborgd. Het
winkelcentrum krijgt een
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mobipunt dat op de lange
termijn het parkeren vervangt
in een mobiliteitshub.
Tegelijkertijd ontstaat
de mogelijkheid in de
toekomst om het introverte
winkelcentrum om te vormen
tot een bruisend naar het water
gekeerd grachtenbuurtje,
met woningen voor ouderen
en jongeren gekoppeld aan
centrumvoorzieningen en
winkels.
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strand

Kanoverhuur

6.000 M2

parkerruimte bij het
winkelcentrum, met een
mobipunt
Richtlijn: Gemeente Den
Helder, aankomend Mobihubs beleid

5.500 M2

tijdelijke PV-panelen
op winkelcentrum
Dopperweerth (minimaal,
uitgaande van 50% van
dakoppervlak)
Richtlijn: Klimaatakkoord,
RES-NH
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rechtlijnig duinpark

Richtlijn:De hittebestendige stad (Kluck et al, 2020),
WELL en LEED richtlijnen
(2016), wensen uit de ateliersessie

wateramfitheater

duinlandschap langs straten

openlucht sportpark

7.500 M2

dok voor kano/boot

Richtlijn: Omgevingsvisie
Julianadorp, Panorama
Lokaal

Richtlijn: Omgevingsvisie
Julianadorp, Panorama
Lokaal

gemeenschappelijke tuin

verwijderen van achtertuinhekken

Duinen Avonturen Eiland

zonnepanelen op daken plaatsen

energietransitie
Op de grote daken van het
winkelcentrumcomplex de Dopperweerth
worden tijdelijke pv panelen aangelegd.
Elektrische auto’s in de mobihub dienen als
tijdelijke opslag van energie.

nieuw doorlopend
fietsnetwerk

nieuwe fietsroute

mobiliteit
De bestaande parkeerplaats krijgt
een mobipunt waarbij een makkelijke
overgang van auto naar fiets wordt gefaciliteerd. Daarnaast beschikt de mobihub over
laadpalen en deelvervoer.

openbare ruimte met
toegang naar het water
gerealiseerd

8.000 M2

zonnepanelen op daken plaatsen

sport
De nieuwe locatie voor kanoverhuur
maakt van de Groene Slenk een spontane,
aantrekkelijke sportactiviteit. Ook zijn de
sportvelden voor de school aangepakt.

100 M

waterspeeltuin

natuur
Duinlandschap vervangen zowel
restgroen als de hoge schuttingen en
brengen het ‘zee karakter’ het dorp in.
Deze duinlandschappen vervangen de
hoge schuttingen waarbij de privacy wordt
gewaarborgd.

3.225 M2

rechtlijnig duinpark

Ontspanning
De Groene Slenk wordt beter beleefd
door de aanleg van aangename ontmoetingsplekken langs het water. Vanuit daar is
ook het grote nieuwe Avonturen Eiland te
bereiken, wat bestaat uit speeltoestellen en
duinlandschap.Nieuwe fietsverbindingen via
bruggetjes zorgen voor betere verbindingen
vanuit verschillende wijken richting het
winkelcentrum Dopperweerth.

verbeterde waterverbinding

heringericht publieke waterkant

zonnepanelen op daken plaatsen

lokale energieopslag

Mobipunt

zonnepanelen op daken plaatsen

heringericht publieke waterkant

nieuwe waterverbinding

voetgangersbrug

voetgangersbrug
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waterkant speeltuin

lokaal waterdek

waterpark

watertreden

wateramfitheater

lokaal aanmeerpunt

dok voor kano/boot

sport in het park

speeltuin in het park

dok voor kano/boot

wateramfitheater

rechtlijnig duinpark

dok voor kano/boot

duinenavontureneiland

lokaal aanmeerpunt

gemeenschappelijke tuin
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3.320 M2

Openbare ruimte met
toegang naar het water
gerealiseerd

sport
School activiteiten zijn gericht
op water activiteiten. In de openbare
ruimte is de ruimte beter ingericht voor
buitensporten.

mobiliteit
Het mobipunt wordt vervangen
door een mobihub. Hierdoor wordt er
een makkelijke overgang van auto naar
fiets gefaciliteerd. Daarnaast beschikt de
mobihub over laadpalen en deelvervoer.

energietransitie
Tijdelijke PV panelen worden
hergebruikt op de nieuw ontwikkelde
woningen en mobihubs. De opgewekte
elektriciteit wordt tijdelijk opgeslagen in de
(gedeelde) elektrische auto’s.

ontwikkelruimte
Het introverte winkelcentrum wordt
omgevormd tot een bruisend centrum met
woningen met economische activiteiten in
de plint. Deze woningen bieden ruimte aan
jongeren en ouderen die toegang hebben tot
zowel voorzieningen als optimale beleving
van water en groen.

6.330 M2

1.050 M2

Richtlijn:De hittebestendige stad (Kluck et al, 2020),
WELL en LEED richtlijnen
(2016), Groen-Blauwe
Netwerken (boek)

Richtlijn:De hittebestendige stad (Kluck et al, 2020),
WELL en LEED richtlijnen
(2016)

water toegevoegd met
biodivers profiel

openbaar groen toegevoegd
op daken en in straten

Kanoverhuur
Richtlijn:
Omgevingsvisie Julianadorp,
Panorama Lokaal

1.700 M2

parkeerruimte, ingericht als
mobihub
Richtlijn: Gemeente Den
Helder, WELL, LEED

5.500 M2

PV-panelen (minimaal,
uitgaande van 50% van
dakoppervlak)
Richtlijn: Klimaatakkoord,
RES-NH

60 woningen

drielaags met winkelfunctie
in de plint
Richtlijn:
Omgevingsvisie
Julianadorp, Panorama
Lokaal, uitgaande van
gemiddelde woning grootte
(68.5 m2)
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picknickterrein

natuur
Groene gebieden en tuinen in de
nieuw ontwikkelde gebieden staan in open
verbinding met het water.

lokale toegang tot het water

Richtlijn: Omgevingsvisie
Julianadorp, Panorama
Lokaal

gemeenschappelijke duintuin

Ontspanning
De nieuwe ontwikkelruimtes
langs de Groene Slenk dragen bij aan de
beleving van het water in Julianadorp, zoals
woonboten en water amphitheaters.

nieuwe school met toegang tot water
zonnepanelen op nieuwe daken

nieuwe waterverbinding

buurtontwikkeling langs kanaal

zonnepanelen op nieuwe daken

lokale energieopslag

Mobility Hub

buurtontwikkeling langs kanaal

buurtontwikkeling langs kanaal

zonnepanelen op nieuwe daken

nieuwe waterverbinding

91
waterpark

gemoderniseerde zeeverkennersfaciliteit

kano / boot

cafés en dekken aan het water

commerciële promenade

residentiële tuinen

strandeiland
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Ontspanning

2.190 M

bestaand fietsnetwerk door de
duinen

natuur

40.000 M2

bestaande waterverbindingen

sport

600 M

strekkende meters duinzoom

2.500 M2

bestaand zwembad

mobiliteit

8400 M2

bestaande parkeerruimte aan
het strand

energietransitie

990 M2

huidige PV-panelen

ontwikkelruimte

100 woningen

veelal vrijstaande woningen
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400 vakantiehuizen

veelal vrijstaande recreatieve
woningen

HUIDIGE SITUATIE
Ambitie
Een eerste stap wordt gemaakt
door het leggen van een
landschappelijke en fysieke
verbinding van de duinen met
Julianadorp via een nieuwe
duinstrook, een duinmeerpark
en voetgangersbrug over
de golfbaan. Op de lange
termijn wordt de gehele
duinzoom bij Julianadorp
verbreed, gekoppeld aan de
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duinmeergebied, dat een
betere bescherming biedt
tegen de verhoging van de
zeewaterspiegel en een
extra zoetwaterreservoir
biedt voor Julianadorp en de
omliggende bollenvelden. De
recreative duinmeren vormen
ook de gemiste link tussen de
vakantiedorpen, het duingebied
en Julianadorp.
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natuur
Een landschappelijke verbinding
wordt gelegd tussen de duinen en
Julianadorp, via een nieuwe duinstrook. De
start van dit nieuwe landschap draagt ook
bij aan het filteren van water van het nieuw
verbonden watersysteem.

sport
Nieuwe ontstane routes
faciliteren ‘spontane’ sportactiviteiten
toe zoals hardlopen en wandelen waarbij
verschillende soorten landschap kunnen
worden beleefd.

mobiliteit
Bij de parkeerplaats wordt een mobipunt ontwikkeld. Het is hier mogelijk om van
modaliteit te wisselen, en om elektrische
auto’s op te laden.

1.290 M

nieuw fietsnetwerk vanuit
Julianadorp richting de zee
Richtlijn: Omgevingsvisie
Julianadorp, Panorama Lokaal,
Programma van Eisen ONS

36.150 M2
wetland

Richtlijn: Zoetwater in de
Koegraspolder (WUR),
Omgevingsvisie Julianadorp,
Groen-Blauwe Netwerken
(boek)

duinspoorpark

Ontspanning
Een nieuwe wandelverbinding
wordt aangelegd via een voetgangersbrug
over de golfbaan, die daarna volgt via een
duinstrook richting de zee.

1.290 M

strekkende meters voor
‘spontane’ sportactiviteiten
zoals rennen en wandelen
Richtlijn:
Omgevingsvisie Julianadorp,
Panorama Lokaal, Programma
van Eisen ONS

6.920 M2

parkeerruimte aan het strand
met mobipunt
Richtlijn: Panorama Lokaal,
Omgevingsvisie Julianadorp

950M2

nieuwe PV-panelen (minimaal,
uitgaande van 50% van
dakoppervlak)
Richtlijn: Klimaatakkoord,
RES-NH
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amfitheater met uitzicht over zee

energietransitie
Zowel op bestaande daken als het
dak van het zwembad wordt PV aangelegd.
De opgewekte energie kan eventueel
worden opgeslagen in elektrische auto’s die
bij het mobipunt aanwezig zijn.

overgang over golfbaan

zonnepanelen op daken plaatsen

zonnepanelen op daken plaatsen

Mobipunt

95
rechtlijnig duinpark

waterverbinding

duinmeerpark

duinmeerpark knuppelpad

nieuwe hardlooproute

biodivers kanaal voor waterfiltratie

rechtlijnig duinpark

biodivers kanaal voor waterfiltratie

wandelen duinen
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Ontspanning
Het wandelnetwerk wordt uitgebreid
in het nieuwe aangelegde Duinmeerpark
om zo een uniek duinlandschap optimaal
te kunnen beleven. Daarnaast is er een
bezoekerscentrum waar bezoekers zich
kunnen laten informeren over Julianadorp
en omliggend gebied.

natuur
De gehele duinzoom bij Julianadorp
is verbreed. Het duinmeerpark is compleet
en biedt naast verbindingen tussen
Julianadorp en de kust ook een betere
bescherming tegen de verhoging van de
zeewaterspiegel. Daarnaast wordt in het
duinmeerpark een zoet waterreservoir
aangelegd voor Julianadorp en omliggende
bollenvelden.

sport
Een uitgebreid netwerk dat ‘spontane’ sportactivitetein toestaat is ontwikkeld
in het duinmeerpark.

1.600 M

fietsverbinding in de nieuw
aangelegde duinen
Richtlijn: Omgevingsvisie
Julianadorp, Panorama Lokaal

125.300 M2

600 M

Richtlijn:Natuurlijke
Klimaatbuffers, Vereniging
Natuurmonumenten et al (2006),
Toekomstperspectief 2040
Noord-Hollandse Noordzeekust

Richtlijn: Nota van
Uitgangspunten Duinzoom
Zuid Den Helder

wetland

verbreding van Duinzoom

2.500 M

ruimte voor ‘spontane’
sportactiviteiten zoals rennen
en wandelen
Richtlijn:
Omgevingsvisie Julianadorp,
Panorama Lokaal, Programma
van Eisen ONS

mobiliteit
Het mobipunt wordt vervangen
door een mobiliteitshub waar bezoekers,
toeristen en inwoners gebruik van kunnen
maken.

energietransitie
PV’s worden ook aangelegd op
vakantiehuisjes. De opwek van zonne-energie op vakantieparken kunnen worden gebruikt door toeristen en door de (gedeelde)
elektrische auto’s die onderdeel zijn van de
mobiliteitshub.

ontwikkelruimte
Een nieuw kwalitatief hoogwaardig vakantiepark is ontwikkeld langs het
duinmeerpark.

6.900 M2

parkeerruimte aan het strand
met mobihub
Richtlijn: Panorama Lokaal

950 M2

nieuwe PV-panelen (minimaal,
uitgaande van 50% van
dakoppervlak)
Richtlijn: Klimaatakkoord,
RES-NH

14.400 M2

park met hoogwaardige
recreatie woningen
Richtlijn: Omgevingsvisie
Julianadorp
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nieuw kampeerpark

zonnepanelen op nieuwe daken

Mobility Hub

gevarieerde landbouw

duinmeerpark knuppelpad

duinmeerpark

duinmeerpark

bezoekerscentrum kampeerders

duinspoorpark

wandelen duinen

versterkt duinsysteem

LANGE TERMIJN
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07. ONS DORP: ZOOM 4 – NOORDERHAVEN & LANGE VLIET
Ontspanning

1.710 M

bestaand fietsnetwerk

natuur

19.010 M2

bestaande waterverbindingen

sport

16.220 M2

bestaande sportfaciliteiten

mobiliteit

3.600 M2

bestaande parkeerruimte nabij
sportgelegenheid

energietransitie

770 M2

bestaande PV-panelen

ontwikkelruimte

405 woningen
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HUIDIGE SITUATIE
Ambitie
Het gebied aan de Langevliet
en Noorderhaven biedt op
de korte termijn kansen om
bij de IJsbaan en het Junior
College sportvoorzieningen
toe te voegen, gekoppeld aan
een Mobipunt. Tevens kunnen
sloten worden verbreed met
biodiverse wateroevers en
fysieke en landschappelijke
koppelingen worden gemaakt
met Noorderhaven. Op de lange
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termijn kan het gehele gebied
worden omgevormd tot hét
sport- en evenementengebied
van Julianadorp met een sterk
landschappelijk karakter,
dat omgeven wordt door
unieke bebouwingsclusters
met een grote variëteit in
woningtypologieën die de
verbinding leggen tussen
Noorderhaven en de rest van
Julianadorp.

07. ONS DORP: ZOOM 4 – NOORDERHAVEN & LANGE VLIET

2.880 M2

Richtlijn: Op weg naar een natuurinclusieve duurzame landbouw, WUR, 2015, Zoetwater in
de Koegraspolder, Groen-Blauwe Netwerken (boek)

Richtlijn:De hittebestendige
stad (Kluck et al, 2020), WELL
en LEED richtlijnen (2016),
Groen-Blauwe Netwerken
(boek

biodiversiteitsbevorderende
waterprofielen

bosachtige natuur Noorderhaven

13.350 M2

sportvelden, waar 14 verenigingen gebruik van kunnen maken
Richtlijn:
Omgevingsvisie Julianadorp,
Panorama Lokaal, Programma
van Eisen ONS

mobiliteit
Een Mobipunt is ontwikkeld in het
gebied dicht bij de sportfaciliteiten.

rechtlijnig duinpark

10.690 M2

biodivers kanaal voor waterfiltratie

Richtlijn: Omgevingsvisie
Julianadorp, Panorama Lokaal,
Programma van Eisen ONS

biodiverse waterverbinding met De Groene Slenk

sport
Nieuwe sportfaciliteiten worden
toegevoegd nabij de ijsbaan en het Junior
College.

nieuwe fietsverbindingen

biodiverse boerderij

natuur
Sloten worden ingericht met biodiversiteitsbevorderende oevers. Er wordt een
landschappelijke verbinding gemaakt met
Noorderhaven via het bos dat overloopt in
het bollenlandschap.

700 M

bosrand langs de noorderhaven

Ontspanning
De eerste fietsverbindingen met
het Noorderhaven worden gelegd via
bruggetjes. De verbindingen worden gelegd
in een parkomgeving. Een duinlandschap
richting Julianadorp en de zee, meer groen
verbindingen richting het Loopuytpark en
Willem Alexanderhof.

2.520 M2

parkeerruimte nabij sport
faciliteiten met mobipunt
Richtlijn: Panorama Lokaal

nieuwe PV-panelen (minimaal,
uitgaande van 50% van
dakoppervlak)
Richtlijn: Klimaatakkoord,
RES-NH
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Mobipunt

fietspad

brug

Op het Junior College wordt PV
aangelegd. De opgewekte zonne-energie
kan worden opgeslagen in het nabij
gelegen mobipunt. (Gedeelde) elektrische
auto’s kunnen als tijdelijk energie opslag
functioneren.

735M2

brug

energietransitie

zonnepanelen op daken plaatsen

sporthal

brug

fietspad
rechtlijnig duinpark

biodivers kanaal voor waterfiltratie

verbinding met Willem Alexanderhof

biodivers kanaal voor waterfiltratie

sportvelden

verbinding met Loopuytpark

KORTE TERMIJN
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07. ONS DORP: ZOOM 4 – NOORDERHAVEN & LANGE VLIET
centraal gelegen
evenemententerrein

Richtlijn: Omgevingsvisie
Julianadorp, Panorama Lokaal,
Programma van Eisen ONS

Richtlijn:De hittebestendige
stad (Kluck et al, 2020), WELL en
LEED richtlijnen (2016)

sport
De verschillende sportvelden
vormen het nieuwe bruisende sportcentrum
van Julianadorp. De synergie tussen deze
sportverenigingen wordt gestimuleerd
door een gemeenschappelijk clubhuis en
multifunctioneel gebruik van de velden.

mobiliteit
Een Mobilitietshub is ontwikkeld
naast Langevliet. Het is mogelijk daar de
auto te parkeren en te voet of te fiets het
terrein verder te verkennen.

extra waterberging
Richtlijn:De hittebestendige stad
(Kluck et al, 2020), WELL en LEED
richtlijnen (2016)

28.500 M2

sportvelden, waar 14 verenigingen gebruik van kunnen maken
Richtlijn:
Omgevingsvisie Julianadorp,
Panorama Lokaal, Programma
van Eisen ONS

sportpark

hoogwaardig openbaar groen
dat Noorderhaven met het
Loopuytpark verbindt

3.720 M2

buurtfestivalterrein

93.000 M2

buurtsporten

natuur
Het gebied beslaat uit park en veel
tuinen van verschillende grootte en type.
Bijvoorbeeld gemeenschappelijke tuinen.

41.600 M2

residentiële tuinen

Ontspanning
Het gebied is omgevormd tot
hét sport- en evenemententerrein van
Julianadorp met een sterk landelijk karakter.
De evenemententerreinen liggen centraal
gelegen in het nieuw ontwikkeld gebied. Via
verbindingen vanuit verschillende wijken is
dit terrein goed bereikbaar. Daarnaast zijn er
aangename verbindingen tussen de sportvelden en de ijsbaan en het Junior college.

4.750 M2

parkeerruimte nabij sport
faciliteiten, ingericht als mobihub
Richtlijn: Panorama Lokaal

energietransitie
Nieuwe ontwikkelingen, het Junior
College en de Mobihub hebben PV op de
daken. Zowel buurtbatterijen als elektrische
auto’s kunnen overbodige zonne-energie
opslaan.

3.500 M2

nieuwe PV-panelen op nieuw
ontwikkelde huizen (minimaal,
uitgaande van 50% van dakoppervlak)

Richtlijn: Omgevingsvisie
Julianadorp, Structuurvisie Den
Helder
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school langs educatieve as

voor diverse doelgroepen

Mobility Hub

1.350 woningen

zonnepanelen op nieuwe daken

ontwikkelruimte
Het gebied biedt ruimte aan
grootschalige unieke woonruimte die het
missende puzzelstukje van het stedelijk
weefsel van Julianadorp is. De bebouwing
heeft een open, landelijk karakter zodat
het goed integreerd met het omliggende
landschap.

tuinbuurt

Richtlijn: Klimaatakkoord,
RES-NH

bloemenbuurt

zonnepanelen op nieuwe daken

school langs educatieve as

verbeterde verbinding

festivalbuurt

gemeenschappelijke tuinen

gemeenschappelijke tuinen

clubhuis

watertuin

geconsolideerde sportfaciliteiten van Julianadorp

Julianadorp festivalterrein
bosuitbreiding

LANGE TERMIJN
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TOTAALOVERZICHT
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07. ONS DORP: LANGE TERMIJN STRATEGIE
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TOTAALOVERZICHT
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04. OPLOSSING: SPORTPARK
KORTE TERMIJN
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04. OPLOSSING: DUINZOOMGEBIED
KORTE TERMIJN
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08. tijdsbestek en
voortrekkers

112

De dorper‘s betrokkenheid als kracht
Een centraal aandachtspunt in het maken van de strategieen is dat we hebben gekeken
naar twee soorten interventies. Enerzijds zijn korte termijn interventies in kaart gebracht
die technisch gezien nu al uitgevoerd kunnen worden met de hulp en betrokkenheid van
de Dorpers, zoals het revitaliseren van de openbare ruimte en het verminderen van de
hekken. Voor subsidies kan in dit geval eventueel gekeken worden naar beleidsmatige
initiatieven vanuit gemeente en/of provincie. Anderzijds kijken we naar grootschaligere
interventies zoals het realiseren van nieuwe woningen of een centraal sport park. Dit
zijn ambities die grote investeringen en een grote hoeveelheid stakeholders vereisen
en derhalve op de lange termijn worden geplaatst. In een volgende ontwerpfase zal
participatie van de stakeholders (zowel voor korte als lange termijn interventies) een
grote rol spelen om de strategie aan te scherpen en tot de meest wenselijke en haalbare
uitkomsten te komen.
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08. TIJDSBESTEK, VOORTREKKERS EN INVESTERINGEN

TUSSEN NU EN 2030
Verbeteren verbindingen en uitrol Mobihubs
en herinrichten parkeerplaatsen tegelijkertijd
met inbreiding en herinrichting openbare
ruimte.

NU
Tegelijkertijd met het opwaarderen van
de openbare ruimte kunnen de ‘spontane’
sportvoorzieningen aangepakt worden in
Julianadorp.

Voortrekkers: Woonstichting Den
Helder, Gemeente Den Helder,
Ondernemersvereniging Julianadorp

Voortrekkers: ONS, Dorpers, Instituut voor
Positieve Gezondheid

NU
Herinrichting openbare ruimte binnen
Julianadorp: ontharden, verminderen aantal
hekken, verbeteren verbindingen.

VANAF 2028
Start woningbouwontwikkeling op gebieden
binnen Julianadorp (inbreiding).
Voortrekkers: Woonstichting Den Helder,
Gemeente Den Helder

Voortrekkers: Gemeente Den Helder, Dorpers

NU

2030

BINNEN NU EN 10 JAAR
Vergroten wateropslag capaciteit door
verbinden Groene Slenk met Koegraspolder,
aanleggen biodiverse waterlichamen

TUSSEN NU EN 2050
Uitrol van PV op bestaand dakoppervlak en
opslag middels EV’s en buurtbatterijen. Start
Julianadorpse Energiecooperatie.

Voortrekkers: Hoogheemraadschap NoordKop, Gemeente Den Helder, Dorpers,
Agrarische gemeenschap

Voortrekkers: Liander, Woonstichting Den
Helder, Gemeente Den Helder, Dorpers
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VANAF CA. 2035
Na inbreiding kan uitbreiding op het gebied
tussen het oude centrum en Noorderhaven
starten.

Tussen 2030 en 2050
Afhankelijk van wanneer het startsein wordt
gegeven door de Rijksoverheid, zal de
duinenrij verbreed en verhoogd worden.

Voortrekkers: Woonstichting Den Helder,
Gemeente Den Helder

Voortrekkers: Hoogheemraadschap NoordKop, Gemeente Den Helder, Dorpers,
Agrarische gemeenschap,
Rijkswaterstaat, Natura 2000, Landschap
Noord-Holland

2040

2050

VANAF CA. 2035
Tegelijkertijd met een grootschalige
uitbreiding van Julianadorp kan de aanleg
van een gecentraliseerd Sport park van start
gaan in Julianadorp-Oost
Voortrekkers: ONS, Gemeente Den Helder,
Dorpers
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