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Coalitie
1.
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Gemeente
Gemeente Den Helder
Postbus 36, 1780 AA Den Helder
Contactpersoon:
Willem Stam, Strategisch Adviseur

2.

Woningcorporatie(s)
Woningstichting Den Helder
Middenweg 159, 1782 BE Den Helder				
Contactpersoon:
Robbert Waltmann, Algemeen Directeur 			
Woningstichting Den Helder

3.

Derde partij
Zorginstelling sHeerenloo
Eikenhout 310, 1787 RA Julianadorp
Contactpersoon:
Wiebrand Top, Directeur vestiging Noorderhaven

4.

Vierde partij
initiatief ONS (Ontspanning, Natuur en Sport)
Vogelzand 4225, 1788 ML Julianadorp
Contactpersoon:
Michel Jansen, voorzitter

5.

Overige samenwerkingspartners
ONS is een burgerinitiatief waar 11 sport- en culturele
verenigingen een visie hebben neergelegd om 		
Juliandorp vitaler te maken.

6.

Contactpersoon, aanspreekpunt gedurende de 		
gehele prijsvraag:
Willem Stam
Strategisch Adviseur gemeente Den Helder

Motivatie

Samenwerking

Wat is de aanleiding om een locatie aan te
melden? Wat hoopt u dat het oplevert?

Op welke manier gaat uw samenwerken? Hoe
worden bewoners betrokken?

Het afgelopen jaar is een interactief proces doorlopen om
te komen tot een omgevingsvisie Julianadorp. De structuur
van Julianadorp is onsamenhangend en bestaat uit een
agrarisch dorp, een geamputeerde woonwijk (met veel
bouw uit de jaren 60,70,80) daar tegenaan geplakt, een
terrein (84 ha) van een zorginstelling voor mensen met een
lichamelijk en/of geestelijke handicap en aan de westkant,
aan de kust, complexen recreatiewoningen.Dit hele gebied
ligt ca. 5 km ten zuiden van de bebouwde kom van Den
Helder .

Tijdens het opstellen van de omgevingsvisie Juliandorp
heeft een intensief en interactief voorbereidingsproces
plaatsgevonden waar betrokken partijen en veel bewoners
aan hebben deelgenomen.
Er is consensus over de vraagstukken die er spelen en er is
draagvlak voor visie en oplossingsrichtingen.
Er kan dus doorgebouwd worden op het netwerk wat nu is
gevormd in de wijk.

De opgave die in Panorama lokaal wordt geformuleerd
speelt in Juliandorp in hoge mate, m.n. het oostelijke deel
van de wijk.
De oudere (bloemkool)buurten voldoen niet meer aan de
eisen van deze tijd, uitbreidingen aan de oostkant hebben
weinig verbinding met deze eerste buurten, er is weinig tot
geen relatie met de randen, groen en water staan onder
druk.
De omgevingsvisie geeft een uitdagend perspectief, maar
verdient een concretere uitwerking in dit deel van het
gebied waar stakeholders belangen en ideeën hebben. De
tijd is er nu rijp voor om in dit deelgebied van Juliandorp
nu een coalitie te sluiten, een verdiepingsslag te maken en
samen toe te werken naar uitvoering.
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Analyse
• Julianadorp ligt in de Kop van Noord-Holland tussen
de bloembollenvelden, centraal gelegen in de polder Het
Koegras.
• De wijk ligt ongeveer 7 kilometer van het centrum van
Den Helder vandaan.
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De wijken van Julianadorp; bron: gemeente Den Helder
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Analyse
• Julianadorp bestaat uit de wijken: Malzwin, Kruiszwin,
Doorzwin, Middelzand, Julianadorp-West, Blauwe Keet,
Juliandorp-Oost, Koegras Zuid, Noorderhaven
• Polder: de Koegraspolder is een onderdeel van het
grootste aaneengesloten gebied voor bollenteelt in Europa
• Kust: de duinen zijn onderdeel van Europees Natura
2000 gebied Duinen Den Helder-Callantsoog. Daarnaast
vormen de duinen de primaire waterkering tegen
de Noordzee, een functie die, gezien de verwachte
zeespiegelstijging, in de toekomst alleen maar belangrijker
zal worden. De duinreep is smal en dat maakt de zee
eenvoudig te bereiken. De duinen worden doorsneden
met paden om de verschillende strandslagen te kunnen
bereiken.

Atlas Den Helder Julianadorp | 13

Bouwjaar panden
Bouwjaar panden

1:5,000

29-11-2019 11:19:01
Bouwjaar panden
September 30, 2019
1261
– 1800
Bouwjaar
panden
> 1800
1800 –– 1900
1900
>
> 1900 – 1945

> 1900 – 1945

> 1970 – 1980

> 2000 – 2010

0

> 1945
1945 –– 1960
1960
>

> 1980
1980 –– 1990
1990
>

> 2010
2010 –– 2021
2021
>

0

> 1960
1960 –– 1970
1970
>

> 1990
1990 –– 2000
2000
>

> 1970 – 1980

> 2000 – 2010

0.05
0.1
0.3

0.1

1:24,000
0.2
0.6

0Esri Nederland,
0.47
0.95
Community Map Contributors

0.2 mi
0.4
1.2 km
mi
1.9 km

Esri Nederland, Community Map Contributors

Panorama Lokaal
Bron: NS, Rijkswaterstaat, Kadaster, CBS, RVO

14 | Panorama lokaal

Bodemgebruik 2012 - Hoofdgroep

Julianadorp

Breezand

1:25,000

28-11-2019 14:33:23
Bodemgebruik hoofdgroepen
Vliegveld
Hoofdweg
Spoorweg

Bebouwd

Droog natuurlijk terrein

Glastuinbouw

Bedrijfsterrein

Nat natuurlijk terrein

Water

Semi-bebouwd

Recreatie

Buitenland

Bos

Landbouw

0

1,500

0

500

3,000
1,000

6,000 ft
2,000 m

Esri Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster

Web AppBuilder for ArcGIS
Esri Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster | GIS Competence Center - Ministerie van EZK, Kadaster |

© CBS; bewerking PBL 2018

Stadsranden rond Nederlandse bevolkinskernen groter dan 5000 inwoners

Analyse
• Julianadorp is ontstaan als klein dorp in 1909 en inmiddels
uitgegeroeid tot de grootste woonwijk van Den Helder
• Grootste deel van de wijk is gebouwd tussen 1970-1990
• 93.1% eengezinswoningen

Boterzwin 1997 Torenhuizen

Atlas Den Helder Julianadorp | 15

Buurten 2016 - Huurwoningen in bezit woningcorporaties
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• 14.2% corporatiebezit Julianadorp (Den Helder 38%) in
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Relevante ontwikkelingen
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Omgevingsvisie Julianadorp
De Omgevingsvisie Julianadorp is een gezamenlijk toekomstbeeld,
dat tot stand komt door middel van de inbreng van bewoners,
ondernemers, maatschappelijke organisaties, belanghebbenden en
professionals van de gemeente Den Helder en andere overheden.
Op basis van de verkenningen en participatiebijeenkomsten in
Julianadorp komt een achttal grote opgaven voor Julianadorp naar
voren. Vier opgaven overstijgen de lokale of regionale schaal en gelden
daarmee voor heel Julianadorp: omgaan met klimaatverandering,
energietransitie, bereikbaarheid en een beleefbaar landschap.
Vier opgaven zijn voornamelijk gebiedsgericht: het dorpshart van
Julianadorp verder versterken, de toekomstbestendigheid van de
woonbuurten waarborgen, duurzame ontwikkeling van toerisme en
recreatie bevorderen en de Koegraspolder klaar voor de toekomst
maken.
1. Omgaan met klimaatverandering

De mondiale klimaatverandering, als gevolg van een versterkt broeikaseffect, stelt vrijwel
ieder denkbaar gebied voor uitdagingen in de toekomst. Ook de gemeente Den Helder gaat
geconfronteerd worden met een veranderd klimaat, waarin er een grote kans op extreme
weersomstandigheden valt te verwachten. Scenario’s gaan in grote lijnen uit van meer
hete, droge periodes, afgewisseld met (veel) zwaardere buien. Een belangrijke opgave voor
Julianadorp is dan ook om de omgeving, zowel stedelijk als landelijk, aan te passen op dit
veranderende klimaat. Zware neerslag kan in de toekomst niet meer altijd worden afgevoerd
via het riool, waardoor er tijdelijke berging op geschikte, veilige plaatsen moet plaatsvinden
totdat het water kan infiltreren of worden afgevoerd via het oppervlakte water. Tegelijk
moet er water worden vastgehouden voor droge perioden en moeten omgevingen niet te
veel warmte vasthouden, aangezien de temperatuur hierdoor snel kan oplopen (‘hittestress’
genoemd). Dit vraagt om genoeg ruimte voor groen en water(berging) in de stedelijke
omgeving. Een gevaar van klimaatverandering op langere termijn is zeespiegelstijging.
Op termijn kunnen maatregelen ter versterking van de duinen, als waterkering tegen de
Noordzee, noodzakelijk worden.

2. Energietransitie

Als reactie op de klimaatverandering en de rol van het gebruik van fossiele brandstoffen hierin
zijn wereldwijd afspraken gemaakt om over te gaan schakelen naar duurzaam opgewekte
energie, de zogenoemde energietransitie. Ook Nederland heeft de afspraak om in 2050
energieneutraal te zijn onderschreven. De gemeenteraad van Den Helder onderschrijft dit verder
met de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn als gemeente. Dit betekent dat in de komende
jaren het grootste deel van de huishoudens en bedrijven nog moeten gaan overschakelen
naar duurzame energie. In 2019 wordt per regio een strategie ontwikkeld om deze transitie

vorm te geven, de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin wordt meer duidelijk op welke
wijze Julianadorp het beste kan overgaan naar duurzaam opgewekte energie. Bewoners en
ondernemers zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de transitie, de gemeente en
andere overheden stimuleren dit zoveel mogelijk met diverse maatregelen.

3. Bereikbaarheid

Den Helder en Julianadorp zijn, als gevolg van de ligging, relatief lastig te bereiken.
Doorstroming op de N9 richting het zuiden gaat traag, maar de wegcapaciteit is volgens
beheerder Provincie Noord-Holland voldoende. Den Helder is door middel van twee
treinstations verbonden met Alkmaar en de Randstad, waarvan Julianadorp ook gebruik maakt.
Station Den Helder Zuid is hierin het belangrijkste knooppunt voor Julianadorp. De verbinding
tussen Julianadorp en Den Helder is zowel per fiets als auto goed gefaciliteerd. Dit geldt ook
voor het openbaar vervoer overdag. In de avonduren zijn de beschikbare opties per openbaar
vervoer beperkt. De verbinding per openbaar vervoer tussen Julianadorp en diverse omliggende
dorpen zoals Callantsoog en ’t Zand is eveneens een knelpunt. De grote reistijden en beperkte
verbindingen leggen beperkingen op wat betreft het volgen van opleidingen, het vinden van een
passende baan of bezoek aan bepaalde voorzieningen.

4. Een beleefbaar landschap

Julianadorp ligt midden in het open landschap van de Koegraspolder, met een structuur
van rechte vaarten en polderwegen. De duinen en de Noordzee zijn vlakbij en Julianadorp
heeft, onder andere op basis van de structuurvisie Julianadorp uit 2007, zich in het afgelopen
decennium meer gepresenteerd als kustdorp, bijvoorbeeld met de aanduiding Julianadorp
aan Zee. Binnen Julianadorp vormt de Slenk een loper van groen en water die door het hele
dorp tussen de verschillende buurten is uitgerold. Tegelijkertijd liggen er nog veel kansen om
Julianadorp beter te verbinden met het omringende landschap en daarmee het landschap meer
beleefbaar te maken. In de woonbuurten, zeker de dichtbebouwde (oudere) uitbreidingswijken,
is weinig te merken van het omringende open landschap. Er is weinig ruimte voor extra groen
in deze buurten, waardoor vooral de verbinding met het beschikbare groen en landschap in
de omgeving (de Slenk, Koegraspolder, Noorderhaven, binnenduinrand) en de Noordzeekust
belangrijk is voor de woonkwaliteit. Ook het verbinden van de kust en vooral het kusttoerisme
met het dorpshart van Julianadorp is een belangrijk opgave, beiden kunnen in de toekomst
meer van elkaar profiteren.

5. Het dorpshart van Julianadorp verder versterken

Het groene plein van het Loopuytpark is het hart en het visitekaartje van Julianadorp. De
woonbuurten die in de laatste decennia van de vorige eeuw van de vorige eeuw werden
toegevoegd ten zuidwesten van de kern waren bedoeld als uitbreiding van Den Helder. Daarom
zijn aanvankelijk de voorzieningen zoals winkels en scholen niet met het hart verbonden.
Voor het gevoel van de bevolking zijn de nieuwe buurten inmiddels bij Julianadorp gaan
horen. Ten noorden van het Loopuytpark is winkelcentrum De (nieuwe) Riepel gebouwd. De
huidige uitbreiding van Julianadorp, het Willem-Alexanderhof, ligt ten zuidoosten van het
Loopuytpark. Daarmee heeft de kern iets van zijn centrale ligging terug. In de komende jaren
ligt er een grote opgave om het hart van Julianadorp te versterken en op een goede wijze te
verbinden met de woonbuurten. Hiermee ontstaat er een sterk draagvlak onder de aanwezige
voorzieningen. Jongeren en senioren hebben moeite om een passende woning te vinden in
Julianadorp, maar zouden een geschikte woonomgeving kunnen vinden in de buurt van de
voorzieningen van het dorpshart. Een andere belangrijke opgave voor het hart van Julianadorp
is een goede koppeling met de kust. Een aantrekkelijke verbinding tussen Julianadorp en het
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kustgebied draagt niet alleen in sterke mate bij aan de woonkwaliteit, omgekeerd leveren ook
de toeristen en bezoekers een belangrijk aandeel in het in stand houden of verbeteren van het
voorzieningenniveau.
In 2017 werd duidelijk dat door de verwachte ontwikkelingen in de woningbouw een aantal
grote evenementen in Julianadorp een nieuwe locatie moeten zoeken. De evenementen werden
namelijk toegestaan op toekomstige bouwgrond. De gemeente faciliteert bij de verhuizing
naar een nieuw tijdelijk terrein. Gezien het belang van deze evenementen voor de levendigheid
en sociale samenhang (het dorpsgevoel) in Julianadorp is een burgerinitiatief opgekomen uit
de zoektocht naar een definitieve oplossing. Het doel van dit initiatief is de realisatie van een
multifunctioneel terrein, met daarin ruimte voor ontspanning, sport en natuur voor een ieder
in Julianadorp (op basis van deze doelen heeft het initiatief als naam ‘ONS Dorp’). Een goede
begeleiding van dit initiatief, evenals andere brede burgerinitiatieven, is een belangrijke opgave
voor de gemeente Den Helder.

6. De toekomstbestendigheid
Voor de bestaande buurten komt een aantal grote uitdagingen aan. Deels
als resultaat van diverse maatschappelijke ontwikkelingen: de ingezette
energietransitie en het omgaan met vaker voorkomende weersextremen als gevolg
van klimaatverandering, maar ook als gevolg van de leeftijd van de buurten: de
bewoners en het gebruik van de buurt veranderen en een grote onderhoudsbeurt
is op sommige plaatsen nodig. Deze uitdagingen vragen om een duidelijke aanpak,
om deze woonbuurten toekomstbestendig te maken. De volgende vraagstukken
zijn hierbij het meest
14
uitgesproken: (achterstallig) onderhoud van de openbare ruimte wegwerken, de
buurten bestendig maken voor een veranderend klimaat en een grotere kans op
weersextremen, het vinden van een goede verhouding tussen groen in de buurt
en de hoge parkeerdruk, het verduurzamen van bestaande woningen en het
beschermen en versterken van de sociale samenhang en leefbaarheid in de buurt.
Door natuurlijke doorstroming op de woonladder veranderen buurten in de loop
van de tijd. Door de bundeling van veel dezelfde woningen uit dezelfde periode
in een buurt, zie je deze ontwikkeling ook in Julianadorp goed terug. Sommige
woonbuurten in Julianadorp zijn meer kwetsbaar, vooral de oudere wijken
met hofjesstructuur (Vogelzand, Middelzand, Wierbalg, Kruiszwin, Doorzwin).
De buurten, die vooral ingericht zijn op gezinnen, komen steeds meer (ook)
beschikbaar voor andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld alleenstaanden en
arbeidsmigranten. Deze verschuiving hoeft geen probleem te zijn en is onderdeel
van een natuurlijke ontwikkeling. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de veranderende
woonwensen en –eisen van bewoners en de toename van het aantal zelfstandigen
die (mobiel) opereren vanuit hun eigen woning. Het is echter erg belangrijk
dat er oog gehouden wordt voor de ontwikkelingen in de buurt, zodat er geen
knelpunten ontstaan die de sociale cohesie, leefbaarheid of veiligheidsgevoel
aantasten en kunnen zorgen voor een neergaande spiraal van een buurt.
De komende jaren krijgt Julianadorp in toenemende mate te mate met vergrijzing
van de bevolking. Als jongste kern van Den Helder zet deze ontwikkeling
22 | Panorama lokaal

hier later in, maar zijn maatregelen hier ook nodig. Langer zelfstandig
thuis wonen vraagt om tijdige aanpassing en geschikt maken van de eigen
woning of corporatiewoning. Er valt in Julianadorp, evenals in de rest van de
gemeente Den Helder, nog een slag te maken. Op dit moment blijft het aantal
levensloopgeschikte woningen achter bij de vraag (de omvang van de bevolking
in de leeftijdscategorie 65+). Er is echter een groot potentieel aan woningen dat
hiervoor geschikt te maken is, waarbij de buurten met hofjesstructuur potentieel
juist erg geschikt kunnen zijn door de besloten opzet.
7. Duurzame ontwikkelingen van toerisme en recreatie bevorderen

In de Duinzoom, de binnenduinrand van Julianadorp, moet blijvend gezocht worden naar een
evenwicht tussen toerisme en rust en ruimte. Met zo’n 1 miljoen overnachtingen is het gebied
van grote economische betekenis. Trend is dat toerisme op dit moment verder groeit, met name
door een bredere spreiding over het jaar. Dit levert vraag en dus nieuwe toeristische initiatieven
op. Extra toeristische gebruik legt meer druk op het open landschap en de natuurwaarden in het
gebied. Tegelijkertijd kampen veel bestaande vakantieparken met een aantal uitdagingen, zoals
bijvoorbeeld een verouderde uitstraling, permanente bewoning en achterblijvend onderhoud,
deels als gevolg van particulier eigendom. Gezamenlijk moet een evenwicht gevonden worden
waarmee de kwaliteit van de Duinzoom kan worden verhoogd, voor bezoekers en bewoners.

8. De Koegraspolder klaar maken voor de toekomst

Het veranderende klimaat krijgt steeds meer invloed op de Koegraspolder en de economisch
belangrijke en gezichtsbepalende agrarische sector aldaar. De bodem en het watersysteem
zijn kwetsbaar, bijvoorbeeld als gevolg van verzilting die onder sommige omstandigheden
kan optreden. Een ander gevaar is het gebrek aan overloop- of bergingsgebieden bij extreme
regenval. De belangrijkste opgave voor de Koegraspolder is om met alle betrokken partijen
deze uitdagingen het hoofd te bieden én de agrarische sector genoeg ruimte te blijven geven
en waar mogelijk te versterken.
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ONSdorp
ONS dorp ziet kansen en meerwaardenvoor een
multifunctionele en duurzame plek.
Hierbij moet gedacht worden aan:
•
•
•
•
•

Ruimte voor natuur en cultuur
Ruimte voor sport, ontspanning en beweging
Ruimte voor activiteiten en evenementen
Ruimte voor duurzaam en toekomstbestendig leven
Ruimte voor zorg, maatschappelijke dientsten en
ondernemers.
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Het Duinzoomgebied
Aan de westkant van de gemeente Den Helder, direct
grenzend aan de Noordzee, ligt de Duinzoom. Het
samenspel tussen zee, strand, duinen, polder en
recreatieve voorzieningen maakt dit een prachtig gebied
om in te wonen, werken, recreëren en ondernemen.
Om de Duinzoom ook in de toekomst succesvol te
laten zijn is samen met bewoners, ondernemers,
belangenorganisaties en overheden de Gebiedsvisie
Duinzoom opgesteld. Hierin wordt gekozen voor
duurzame ontwikkeling van het gebied.
• Ontwerp voor uitbreiding recreatief paden/vaarnetwerk (fijnmazig, maar niet verstorend voor de
natuur) - actie gemeente en landschap Noord-Holland
• Vergoening van de bestaande vakantieparken
en campings in de duinsfeer - actie toeristische
ondernemers
• Informatie/promotie voor toeristen over de bollenteelt
- actie bollentelers i.s.m. de toeristische ondernemers
• Informatie/promotie voor toeristen over vervangen
voor natuurgebieden in de Noordzee, op het strand en
in de Duinen - actie Landschap Noord Holland i.sm. de
toeristische ondernemers
• Vergoening van de openbare ruimte - actie gemeente
• Het bevorderen van de onderlinge samenwerking
in het gebied via het wijkplatform - actie toeristisch
platform en wijkplatform
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Kruiszwin 1+ 2
Ruimtelijke inrichtingsschets en PVE
Plein 06
Doelstelling:
Het komen tot een inrichtingsvoorstel voor de openbare
ruimte in Kruiszwin. Waarbij gezocht moet worden naar
slimme inpassingen, innovatieve ideeën en maatregelen
om de wijk Kruiszwin toekomst bestendig in te richten.
De impuls aan de buitenruimte zal ervoor zorgen dat
bewoners het als een prettigere verblijfs- en woonplek
blijven ervaren en zorgt dat de woonwijk ook in de
toekomst robuust en (klimaat)adaptief is ingericht.
Een toekomstbestendige woonwijk die bestaat uit:
• Sociale inclusiviteit; bewoners die in harmonie met
elkaar leven. De openbare ruimte is ooit zo bedacht dat
deze onderling ontmoeting stimuleert en spanningen
vermijdt (geen geruzie over parkeerplaatsen)
• Leefbaarheid voor de jeugd: Voldoende plekken
om samen te komen en verschillende manieren voor
vermaak, om overlast van doelloos rondhangende
jongeren te voorkomen
• Klimaatadpatieve systemen: water lokaal vasthouden,
langzamer afstromen en hittestress voorkomen
• Natuur inclusiviteit: bijdrage aan grotere ecologische
structuren en verbindingen.
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Historische kaarten

Atlas Den Helder Julianadorp | 31

historische kaart 1864

September 30, 2019
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Esri Nederland, Community Map Contributors, Esri Nederland;
Kadaster; Herziening Alg. Kaart Nederland (t/m 1:192.000), TMK
50D (t/m 1:48.000), Bonnebladen (t/m 1:6.000)

32 | Panorama lokaal

•historische
•• •• ••• • • • ••kaart
• • ••••1901
••• • • • • • • • • • • • • • • • • •

•September
• • •• • • • •••19,
• •••2019
••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•1:24,000
•• • •• • • • • • • • • • •
•0 •
•0 •

0.3
• •• • • •

0.6
• •• • • •

•0.47
•• • • • • •0.95
••• • • • • •

1.2
• •• mi
•• • ••• •
1.9
• •• km
••• • • • •

• • ••• Nederland,
Esri
• • • • ••• • • •• Community
• • • • • • ••• • Map
• • • • Contributors,
• • • •••• • •• •• •• Esri
• • ••• Nederland;
• • • • ••• • • • • • • • • • •
•Kadaster;
• • • • •• ••• Gemeentekaart
• • • • • • •• • • • ••• (t/m
•••• • 1:768.000),
• •• • • •• • • ••• TK200
• • • • • • (t/m
•••• • 1:192.000),
• •• • • •• • • •• • • • • • • •
•TMK
• • ••50D
• • •••••
(t/m••1:48.000),
•• • •• • • ••••Bonnebladen
• • • • • •• • • • •••••
(t/m••1:6.000)
•• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Atlas Den Helder Julianadorp | 33

•historische
•• •• ••• • • • ••kaart
• • ••••1930
••• • • • • • • • • • • • • • • • • •

•September
• • •• • • • •••19,
• •••2019
••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•0 •
•0 •

•1:24,000
•• • •• • • • • • • • • • •

•0.3
•• • • •

•0.6
•• • • •

•0.47
•• • • • • •0.95
••• • • • • •

•1.2
•• •mi
• • ••• •

•1.9
•• •km
•• • • • •

•Esri
• ••• •Nederland,
• • • ••• • • •• •Community
• • • • • ••• • •Map
• • • •Contributors,
• • •••• • •• •• •• •Esri
• ••• •Nederland;
• • • ••• • • • • • • • • • • •
•Kadaster;
• • • • •• ••• •Gemeentekaart
• • • • • •• • • • ••• ••••
•• • • •• • • ••• •TK200
• • • • • ••••
•• • • •• • • •• • • • • • • • •
(t/m• •1:768.000),
(t/m• •1:192.000),
•TOP50
• • • • •••••
•• • •• • • ••••Bonnebladen
• • • • • •• • • • •••••
•• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(t/m••1:48.000),
(t/m••1:6.000)

34 | Panorama lokaal

• •• •• ••• • • • ••
• • ••••
••• • • • • • • • • • • • • • • • • •
historische
kaart
1965

• • • •• • • • •••
••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
September
19,• •••
2019

• •• • •• • • • • • • • • • •
1:24,000
0• •
0• •

• •• • • • 0.6
• •• • • •
0.3
• •• • • • •0.95
•••• • • • • •
0.47

• ••mi
•• • ••• •
1.2
• ••km
••• • • • •
1.9

• • •••Nederland,
• • • • ••• • • ••Community
• • • • • • ••• •Map
• • • •Contributors,
• • • •••• • •• •• ••Esri
• • •••Nederland;
• • • • ••• • • • • • • • • • •
Esri
• • • • • •• •••Gemeentekaart
• • • • • • •• • • • •••(t/m
•••• 1:768.000),
• • •• • • •• • • •••TK200
• • • • • (t/m
• •••• 1:192.000),
• • •• • • •• • • •• • • • • • • •
Kadaster;
• • • • •(t/m
••••• 1:48.000),
•• •• • •• • • ••••
• • • •(t/m
••••• 1:6.000)
•• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TOP50
TOP25

Atlas Den Helder Julianadorp | 35

historische kaart 1975
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Kadaster; Gemeentekaart (t/m 1:768.000), TK200 (t/m 1:192.000),
TOP50 (t/m 1:48.000), TOP25 (t/m 1:6.000)
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historische kaart 2005
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1:192.000), TOP50 (t/m 1:48.000), TOP25 (t/m 1:6.000)
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historische kaart 2015

September 30, 2019
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Esri Nederland, Community Map Contributors, Esri Nederland;
Kadaster; Gemeentekaart (t/m 1:768.000), Wegenkaart (t/m
1:192.000), TOP50 (t/m 1:48.000), TOP25 (t/m 1:6.000)
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Stad en land verbinden

Van monocultuur naar diversiteit

Passende en betaalbare woning

Hoe verweven we de wijken aan de stadsrand
met het aangrenzende buitengebied?

Hoe maken we de stadsranden minder eentonig

Hoe kunnen we wijken aanpassen om te voldoen

en geschikt voor verschillende bewoners?

aan de vraag naar betaalbare huizen?

Nieuwe woonvormen

Meer biodiversiteit en natuur

Bouwen aan sociale structuren

Hoe maken we een woningaanbod dat aansluit

Hoe zorgen we voor meer biodiversiteit en

Hoe zorgen we voor meer sociale verbinding in

bij de wensen van gezinnen of alleenstaanden?

betrokkenheid van omliggende natuur?

de wijk?

Meer tijd voor elkaar

Nieuwe energie

Water als verbindende factor

Hoe zorgen we voor minder woon- werkverkeer

Hoe gaan we klimaatdoelen halen en op een

Wat kan water betekenen voor het leefklimaat in

en kortere reistijden?

slimme manier verduurzamen?

en rond de stadsranden?
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Woningtype
Woningtype
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PanoramaLokaal
Bron:RVO,Provincies,CBS

Analyse
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Bouwjaar panden

• Het grootste deel van Julianadorp bestaat uit
eengezinswoningen in privé-eigendom. In de oudere
wijken stonden veel huurwoningen, maar deze zijn voor
een groot deel verkocht. Julianadorp kent een relatief
jonge bevolkingsopbouw in vergelijking tot Den Helder
• De oudste wijken (Vogelzand, Middelzand, Kruiszwin,
Doorzwin) zijn opgebouwd uit gesloten hofjes en
toegangswegen. (Bloemkoolstedenbouw) De later
aangelegde buurten (Zwanenbalg, Wierbalg, Boterzwin,
Malzwin) zijn ruimer opgezet en daardoor is hier de relatie
met het open landschap meer te beleven. De komende
jaren worden veel extra woningen toegevoegd in de
projecten Willem-Alexanderhof en ’t Laar. Voor ouderen is
sinds enige jaren geleden de serviceflat/verzorgingshuis
Buitenveld gerealiseerd. Hiermee is een belangrijk aandeel
qua woonvorm voor deze doelgroep toegevoegd.
• Een bijzonder onderdeel van Julianadorp is het gebied
Noorderhaven. De oorsprong van Noorderhaven werd
gelegd in een nota van de Provincie Noord-Holland, waarin
een tekort van circa duizend plaatsen voor de opvang van
mensen met een verstandelijke beperking werd voorzien.
De provincie schakelde daarop de Vereniging ‘s Heeren
Loo in, waarna het bestuur van de vereniging in 1964
besloot tot de bouw van Noorderhaven om dit tekort
op te vangen. Nieuwe inzichten hebben geleid tot een
behoefte tot meer menging en integratie van cliënten met
de samenleving. ’s Heeren Loo heeft meer aansluiting met
Julianadorp gezocht en Noorderhaven wordt ontwikkeld
als gemengd woongebied, met een combinatie van
marktwoningen en cliëntwoningen. Deze ontwikkeling
staat bekend als ’t Laar. Het oostelijk deel van het terrein
blijft bedoeld als woongebied voor mensen met een
verstandelijk beperkingen.
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Buurten 2016 - Gemiddelde woningwaarde
Buurten 2016 - Gemiddelde woningwaarde
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Panorama Lokaal
Bron: RVO, Provincies, CBS
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Aantal woningen
geen - 10.000

250 - 500

10.001 - 50.000

500 - 750
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Bevolkingsdichtheid per gemeente, 2016

© PBL/CBS, 2016 bewerking ARBM

© PBL, 2016; bewerking ARBM

Woningbehoefte per COROP-regio, 2012 - 2050, Scenario Hoog

Analyse
• Gem. WOZ waarde Julianadorp:
180.000
Den Helder					143.000
• Het aantal huishoudens neemt toe, naar verwachting
met 25 tot 30 huishoudens per jaar tot ca. 2028. De groei
is de komende jaren op te vangen met de nieuwe wijk
Willem-Alexanderhof en de woningbouw op ’t Laar/
Noorderhaven.
• Er is vraag naar woningen voor jongeren.
• Ondanks dat de leeftijdsopbouw relatief jong is,
zal het dorp ook vergrijzen. Hiervoor zijn nieuwe of
aangepaste woningen nodig die beter aansluiten aan de
behoeften, bijvoorbeeld appartementen in de buurt van
voorzieningen.
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Buurten 2016 - Huishoudens met kinderen
Buurten 2016 - Huishoudens met kinderen
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Panorama Lokaal
Bron: CBS
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Gemiddeld huishoudinkomen per gemeente, 2012

© CBS, PBL, 2012; bewerking ARBM

Aantal jongeren. Gemeente Den Helder.

Buurten 2016 - AOW-ers

Analyse
• Gemiddeld inkomen in Julianadorp: circa 20-30k
• Relatief jonge wijk: AOW-ers ondervertegewoordigd,
rond 40% huishoudens met kinderen
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Grroenkaart Gemeente Den Helder
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Analyse
• Aan de westkant van de gemeente Den Helder, direct
grenzend aan de Noordzee, ligt de Duinzoom.
• Contrast tussen rust en ruimte in het open bollenveld en
het drukke toeristische gebied Julianadorp aan Zee (zie
afbeeldingen hierboven).
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Leefbaarheid buurten 2016
Leefbaarheid buurten 2016
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Leefbaarheid Buurten 2016
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Panorama Lokaal
Bron: CBS
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Jongeren buiten beeld. Bron: RVO.
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Analyse

GIS Competence Center RVO.nl

• Leefbaarheid is over het algemeen goed
• Relatief veel jongeren buiten beeld in het zuidoostelijk
deel van Julianadorp.
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Bodemgebruik 2012
Bodemgebruik 2012
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Bodemgebruik deeltypen
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Spoorterrein
Bodemgebruik deeltypen
Wegverkeersterrein
Spoorterrein
Vliegveld
Wegverkeersterrein
Bebouwd - woongebied
Vliegveld
Bebouwd - detailhandel en horeca
Bebouwd - woongebied
Bebouwd - openbare voorziening
Bebouwd - detailhandel en horeca
Bebouwd - openbare voorziening
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1:50,000
Bebouwd - sociaal-culturele voorziening

Semi-bebouwd - bouwterrein

Recreatie - Verblijfsrecreatie

Water - IJsselmeer/Markermeer

Bedrijfsterrein
Bebouwd - sociaal-culturele voorziening
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Bedrijfsterrein
Semi-bebouwd - wrakkenopslagplaats
Semi-bebouwd - stortplaats
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Semi-bebouwd - delfstofwinplaats
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Semi-bebouwd - overig terrein
Semi-bebouwd - bouwterrein
Recreatie - park en plantsoen
Semi-bebouwd - overig terrein
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Recreatie - dagrecreatief terrein
Recreatie - volkstuin

Terrein voor glastuinbouw
Recreatie - Verblijfsrecreatie
Overig agrarisch terrein
Terrein voor glastuinbouw
Bos
Overig agrarisch terrein
Open droog natuurlijk terrein
Bos
Open nat natuurlijk terrein
Open droog natuurlijk terrein

Water - afgesloten zeearm
Water - IJsselmeer/Markermeer
Water - Rijn en Maas
Water - afgesloten zeearm
Water - randmeer
Water - Rijn en Maas
Water - spaarbekken
Water - randmeer
Water - water met recreatieve functie
Water - spaarbekken
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Landschapstypen
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Analyse
• •
•• •
• De gebieden aan de randen van de wijk/dorp zijn in
particuliere handen, veelal bollentelers
• Aan de randen van Julianadorp is ruimte voor
toekomstige ontwikkelingen. Hierbij kan nadrukkelijk
breder gekeken worden dan enkel reguliere woningbouw,
ook bijzondere woonvormen, maatschappelijke functies,
gezondheidszorg, lichte bedrijvigheid, landschaps- en
natuurontwikkeling, waterberging en allerlei mengvormen
hiertussen kunnen in de toekomst passen.

•• • •
•

•• • •

• • •••• • • • ••• • • ••• • • • • • ••• •• • • •• • • •••• • •• ••
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Analyse
• Julianadorp en Den Helder zijn vanwege de ligging
relatief lastig bereikbaar voor bewoners, bedrijven en
bezoekers. De wegcapaciteit is volgens wegbeheerder
Provincie Noord-Holland voldoende, maar doorstroming
naar het zuiden is traag.
• Fijnmazig openbaar vervoer binnen het dorp en de
regionale kernen is belangrijk, maar ook dit staat onder
druk vanuit de Provincie. Extra lijnen vergen aanzienlijke
bedragen die door de gemeente opgebracht moeten
worden. De verbinding naar station Den Helder Zuid is
extra belangrijk voor forenzen in het dorp.
• Uitrol van glasvezel in buitengebied staat de komende
jaren op de agenda als belangrijke voorwaarde voor een
goed vestigingsklimaat en innovatie in de agrarische
sector. Uitrol in het woongebied biedt een kans om
aantrekkelijker te worden voor bedrijven aan huis of via
internet, maar ook de inzet domotica/smart living om
aantrekkelijker te kunnen wonen in het dorp kan hiermee
gestimuleerd worden.
• Regionaal zijn er grote personeelstekorten in de sectoren
techniek en zorg, die in de toekomst vermoedelijk niet
geheel opgelost kunnen worden.
• Tegelijkertijd zal de Koninklijke Marine de komende
jaren gaan uitbreiden en zal de haven van Den Helder
een belangrijkere rol gaan spelen bij het ontwikkelen van
duurzame energieopwekking op de Noordzee. Dit levert
veel extra vacatures op, het invullen hiervan kan groei in
de regio betekenen.
• Grote werkgevers binnen het dorp zijn de toeristische
sector, gezondheidszorg, detailhandel & dagelijkse
voorzieningen en de agrarische sector. Ook wonen in het
dorp veel kleine zelfstandigen, die vanuit huis/mobiel
opereren.
• De toeristische sector in Julianadorp is verantwoordelijk
voor zo’n 1 miljoen overnachtingen per jaar, in toenemende
mate meer gespreid over het jaar.
• In de agrarische sector staat het aantal arbeidsplaatsen
onder druk door schaalvergroting en het invullen van
arbeidsplaatsen met (buitenlandse) seizoenarbeiders.
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Kaarten Port of Den Helder
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bron: Den Helder in cijfers

Analyse
• Den Helder kan een belangrijke rol gaan spelen in
de logistieke verbinding met windmolenparken op de
Noordzee.
• Vlakbij Julianadorp loopt een belangrijk nationaal
buisleidingennetwerk (gas) dat in de toekomst een rol zou
kunnen gaan spelen bij het vervoeren van waterstof.
• Wat betekenen deze grootschalige veranderingen voor
Julianadorp?
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Analyse
• Klimaatscenario’s variëren, maar zeker is dat we te
maken krijgen met nieuwe extremen van wateroverlast,
droogte (inclusief verzilting), hitte en overstroming. Het
tegengaan van verlies aan biodiversiteit is cruciaal voor
de voedselveiligheid, vitaliteit van de agrarische sector
en ecologische stabiliteit van de openbare ruimte. Beide
onderwerpen eisen een totaal andere afweging bij de
inrichting van openbare ruimte ten opzichte van de vorige
eeuw, zowel voor de (nieuwe en bestaande) wijken als het
landelijk gebied.
• Verzilting is een bijzonder aandachtspunt voor de
Koegraspolder en de bollenteelt.
• Flexibiliteit van waterberging binnen stedelijk en
landelijk gebied (beide intensief gebruikt en daarmee
kwetsbaar), alsmede een overgangszone tussen
beide delen, bieden daarbij de beste kansen voor een
toekomstbestendig Julianadorp.
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Colofon
Deze uitgave is een bijlage bij het prijsvraagreglement Panorama
Lokaal Den Helder Julianadorp, gepubliceerd op 9 december 2019.
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