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UITGANGSPUNTEN RUIMTELIJKE KWALITEIT

Voor de versterking aan de Zwakke Schakels Duinen Kop van Noord-Holland en Hondsbossche en Pettemer 

Zeewering hebben Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een dub-

beldoelstelling meegekregen van het Rijk. Niet alleen de veiligheid moet op orde worden gebracht, ook de 

ruimtelijke kwaliteit in het gebied moet een impuls krijgen. Natuurmonumenten, Landschap Noord-Hol-

land, de gemeente Zijpe en Den Helder en provincie en Hoogheemraadschap geven samen invulling aan de 

ruimtelijke kwaliteitsdoelstelling.

Voor de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de Zwakke Schakel 

Duinen Kop van Noord-Holland zijn de volgende uitgangspunten benoemd:

Schaalniveau van de kustlijn en duinen

Inspelen op dynamische kust
De kust in de Kop van Noord-Holland is onderdeel van een dynamisch gebied met de overgang van dui-

nenkust naar waddenkust. Daarbij hoort ook een groot verschil in diepte van de zeebodem voor de kust. 

De kustlijn vormt in de huidige situatie twee holle bogen, met Callantsoog als vooruitgeschoven post. Het 

strand is over de hele lengte redelijk smal. 

Variatie natuurlijke duinen versterken
De duinen in de kop van Noord-Holland zijn gevarieerd in opbouw en liggen opgespannen tussen de harde 

zeeweringen van Petten en Den Helder. De duinenrij heeft een gevarieerde en natuurlijke verschijnings-

vorm over de hele lengte, ook daar waar de duinen smal zijn. 

Borging en versterking van natuurwaarden
De Grafelijkheidduinen, Donkere Duinen en de Noordduinen tussen Den Helder en Callantsoog vormen sa-

men met enkele nollenterreintjes en het Kooibosch ten oosten van Callantsoog het Natura 2000-gebied en 

Habitatrichtlijngebied. Zwanenwater en Pettemerduinen zijn daarnaast ook beschermd als Vogelrichtlijnge-

bied.

De zeereep nabij Groote Keeten kenmerkt zich door een hoge dynamiek. Helmduinen en embryonale dui-

nen zijn hier zeer goed ontwikkeld door de hoge dynamiek. 

Scherpe grens tussen duin en polder handhaven
De duinen langs dit deel van de kust zijn ontstaan langs een aangelegde zanddijk en in de loop van de tijd 

steeds breder naar het westen aangegroeid. Daardoor is de kenmerkende scherpe grens tussen de duinen 

en de polders in het achterland ontstaan. Omdat dit gegeven deel van de ontstaansgeschiedenis is, is be-

houd van deze scherpe grens tussen duinen en achterland een uitgangspunt. Dat wil zeggen geen ‘verdui-

ning’ van de polder, maar ontwikkelen van een natte biotoop en eventueel bossages in de binnenduinrand.

Schaalniveau van patronen en elementen

Handhaven strandopgangen 
In het gebied liggen opvallend veel strandopgangen. Hierdoor is veel variatie in de routing mogelijk met 

mooie uitzichten in een duinvallei of een verrassend doorzicht naar de zee. De vele strandopgangen maken 

dit deel van de Noord-Hollandse kust zeer toegankelijk voor recreanten en blijven dan ook gehandhaafd. De 

aansluiting op wegen en paden in het achterland is niet overal optimaal en kan hier en daar verbeterd wor-

den.

Verbeteren recreatieve routes
De recreatieve fiets- en wandelroutes hebben nu geen doorgaand karakter. Wenselijk is een doorgaande re-

creatieve route door de duinen, van Den Helder tot Petten, variërend door het duindal, met uitzicht over de 

bollen en hier en daar met zicht op zee. 

Zonering strandpaviljoens
Over het hele strandtraject liggen veel strandpaviljoens op korte afstand van elkaar. Ter plaatse van Callants-

oog ligt het grootste cluster, enkele van de paviljoens wordt jaarrond gebruikt. Soms is de ligging van de 

paviljoens ten opzichte van de strandopgangen niet optimaal en belemmeren ze het uitzicht op zee vanaf 

de standopgangen. De positie van de strandpaviljoens kan een probleem zijn bij de natuurlijke aangroei 

van de duinen.

Het is wenselijk een sterkere zonering in het recreatief gebruik van het strand na te streven met intensief 

gebruikte gebieden in nabijheid van de dorpen en grotere extensieve delen daartussen. Deze zonering van 

het toerisme zou ook aan de zijde van de binnenduinrand doorgezet kunnen worden.

Onderscheidende badplaatsen
De badplaatsen in de Kop van Noord-Holland zouden zich meer kunnen profileren op specifieke kwaliteiten. 

Callantsoog heeft een dorpskern die direct bij de strandopgangen ligt. Julianadorp, Groote Keeten en St. 

Maartenszee hebben een groot aanbod aan verblijfsrecreatie. Een meer gevarieerde binnenduinrand zou 

een forse kwaliteitsslag betekenen voor deze plaatsen. Petten en Den Helder zouden beide in economische 

zin meer van hun directe ligging aan zee kunnen profiteren.

TWEE PLANGEBIEDEN
Omdat ter plaatse van Den Helder uiteindelijk geen zeewaartse kustversterking noodzakelijk bleek (maar 

wel een beperkte landwaartse duinversterking ter hoogte van de Helderse Zeewering) is bestuurlijk beslo-

ten het project in twee delen te splitsen.  Er ontstaat één plangebied op het grondgebied van de gemeente 

Zijpe en één plangebied binnen de gemeente Den Helder.

 Begrenzing plan- en studiegebieden

 Overzicht huidige situatie 1: 25.000
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 Smal strand

 Duinen bij Julianadorp

 De scherpe grens tussen duinen en polder bij Groote Keeten

BOUWSTENEN 

Strandverbreding (plangebied gemeente Zijpe)
De versterkingsmaatregel bestaat in principe uit een zeewaarts zandige verbreding. Het 

breedst is deze bij Petten in aansluiting aan de Hondsbossche en Pettemerzeewering. Naar 

noorden wordt de uitbouw geleidelijk minder, gestreefd wordt naar een kustlijn met één holle 

boog. Ten noorden van Callantsoog wordt de strandverbreding met een vloeiende lijn terugge-

bracht tot de bestaande kustlijn.

Routenetwerk (beide plangebieden)
Het routenetwerk bestaat uit strandopgangen die, in oost-west richting, het achterland met 

het strand verbinden en uit recreatieve routes die in noord-zuid richting door de duinen lopen. 

De bestaande strandopgangen blijven gehandhaafd en zijn in principe toegankelijk voor alle 

soorten gebruikers (wandelaars, fietser, ruiters, bevoorrading); er vindt geen scheiding plaats. 

In noord-zuid richting gaat het om verschillende recreatieve routes. Gestreefd wordt naar een 

doorgaand  fietspad door de duinen, van Den Helder tot Petten. Waar mogelijk zijn er voor 

wandelaars aparte routes; op plekken waar dit niet mogelijk is wordt het fiets- en wandelpad 

gecombineerd met ernaast een strook voor ruiters. Er wordt een uniforme bebording voor het 

hele gebied voorgesteld.

HELE PLANGEBIED   -   2

 Overzicht toekomstbeeld 1: 25.000
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ZWANENWATER EN PETTEMERDUINEN

Voorduin en duinvallei 
Door de strandverbreding vanaf Petten tot het Zwanenwater wordt het mogelijk om over de lengte 

van dit deel van de kust een voorduin en een duinvallei te maken. Daardoor ontstaat meer variatie in 

de opbouw van de duinenrij die positief is voor de ecologische ontwikkeling en de ruimtelijke kwaliteit. 

De variatie in embryonale ‘witte’ duinen langs de zeereep, de vochtige duinvallei en ‘grijze’ begroeide 

duinen landinwaarts versterken de beleving van het natuurlijke karakter van dit duingebied. Daarmee 

kan dit deel van de kust zich duidelijk onderscheiden van de overige smalle duinenrij. St. Maartenszee 

en Petten kunnen hun eigen identiteit verder uitbouwen: St. Maartenszee als ‘natuurlijke’ badplaats met 

Pettemerduinen, Zwanenwater en het nieuwe duinvallei in de buurt; en Petten kan zijn ligging aan de 

overgang van harde zeewering en natuurlijke duinen verder benadrukken.

Het aanbrengen van een lange duinrichel voor de zeereep, kan ervoor zorgen dat achter die richel de in-

vloed van zoetwater toe- en die van het zoute zeewater afneemt. Afhankelijk van de duurzaamheid van 

het daarachter ontstane dal, kan er door uitstuivingeffecten een vochtige duinvallei ontstaan. Dit kan 

een handje worden geholpen door het uitgraven van het zand achter de richtel tot onder het grondwa-

terniveau. Hierdoor ontstaat dan een ondiep duinmeer. Een mooi voorbeeld hiervan is aanwezig op het 

Kennemerstrand bij IJmuiden.  Als verzoeting van het water in de vallei wordt gerealiseerd en duurzaam 

blijkt, kunnen hier planten gaan groeien, die kenmerkend zijn voor vochtige duinvalleien. Bij deze ver-

dergaande verzoeting kunnen soorten als moeraswespenorchis, parnassia en ook duizendguldenkruid 

verschijnen. Als er naast de begroeide plaatsen ook kale, zandige plaatsen overblijven kunnen die een 

welkome omgeving vormen voor de zandhagedis. Als het milieu meer zout blijft door de invloed van de 

zee, zullen soorten als zeeraket  en helmgras voorkomen. Deze zijn nu ook aanwezig aan de duinvoet 

en in de zeereep. Door de aanwezigheid van het brede strand en bij matige betreding kunnen aan de 

zeezijde van de duinrichel, jongen duinen gaan ontstaan, en zo een habitattype vormen dat langs de 

Noord- en Zuid-Hollandse vastenlandkust zeldzaam is: embryonale wandelende duinen. 

In de duinvallei steken op enkele plaatsen de oude strandhoofden uit de jonge voorduinen. Ze verwij-

zen naar de voormalige vloedlijn van voor de verbreding van het strand. Het duinvallei wordt ter hoogte 

van de zuidelijke strandslag bij Sint Maartenszee gecompartimenteerd.

Strandtoegangen St. Maartenszee
Door het ontstaan van voorduinen met duinvallei wordt de doorsteek via de strandslagen van 

St. Maartenszee een bijzondere ervaring. De twee routes naar het strand kruisen de duinvallei, de zui-

delijke wordt uitgevoerd als een dam (vanwege de compartimentering van het duinvallei en de bereik-

baarheid van de strandpaviljoens) de noordelijke wordt over plankieren geleid. 

 Zwanenwater fietspad en voorduin Sint Maartenszee: huidige situatie 1: 10.000 Voorduin en strandslagen Sint Maartenszee: toekomstbeeld 

 Duinen en duinvallei Sint Maartenszee: huidige situatie
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 Zwanenwater fietspad en voorduin Sint Maartenszee: toekomstbeeld 1: 10.000

 Duinen en duinvallei bij de strandslag van Sint Maartenszee: impressie

BOUWSTENEN
ZWANENWATER EN PETTEMERDUINEN

Zw1 Voorduin 
 • Hoogte 7 tot 8 +NAP; breedte ca. 80m

 • Op ca. 80m uit de kustlijn (komt overeen met huidige      

  afstand kustlijn tot duinvoet)

Zw2 Duinvallei
 • Breedte afhankelijk van strandverbreding tussen 120 tot 170m

 • Als bodem wordt huidig hoogwaterpeil gehandhaafd 

  (ca. 0 tot 1m +NAP)

 • Voor het ontstaan van een natte duinvallei dient deze uit te stuiven   

  tot op grondwaterniveau

 • De mogelijkheid voor uitstuiven hangt onder andere af  van de    

  breedte van de vallei en neemt daardoor naar noorden toe af

 • Inkomende zandtransport dient  zoveel mogelijk te  worden 

  voorkomen

 • Noordelijk deel in verband met nabijheid Zwanenwater meer op

  natuurwaarden afgestemd

 • Zuidelijk deel is toegankelijk voor recreanten

Zw3  Zuidelijke strandtoegang St. Maartenszee 
 • Uitgevoerd als dam op 5m +NAP 

  (mede om de duinvallei te compartimenteren)

 • Route voor mindervalide

 • Bevoorrading strandpaviljoens en hulpdiensten

Zw4  Noordelijke strandtoegang St. Maartenszee 
 • 3 meter brede boardwalk (uit te voeren als demontabel element)

 • Ontmoedigt wandelaars om in het noordelijke duinvallei te lopen

 • Bevoorrading via zuidelijke strandtoegang en over het strand     

  (handhaven huidige situatie)

ZW5

ZW4

ZW3

ZW2

ZW1
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CALLANTSOOG

Verbrede strandopgang en plein
Het dorpsplein in Callantsoog heeft een unieke ligging direct achter de duinen en 

op korte afstand van het strand. In de huidige situatie wordt van deze kwaliteit te 

weinig gebruik gemaakt: de strandopgang ligt verstopt achter de parkeerplaats en 

de trap is smal en niet uitnodigend. Hier wordt voorgesteld de strandopgang te ver-

breden en de aansluiting op het dorpsplein te verbeteren zodat een aantrekkelijke 

route van het dorpsplein naar het strand ontstaat.

Uitkijkpunt Zwanenwater
Een tweede voorstel is het plaatsen van een uitkijkpunt zuidelijk van Callantsoog. 

Het aansluitende duingebied is beschermd en zeer beperkt toegankelijk voor recre-

anten. Het uitkijkpunt biedt een prachtig uitzicht over het duingebied van het Zwa-

nenwater.

Uniforme informatiepanelen strandopgangen
In de huidige situatie staan bij diverse strandopgangen verouderde informatievoor-

zieningen. Ook staan er verschillende borden van restaurants en strandpaviljoens op 

diverse plaatsen in het duin.

Voorstel is om bij het begin van elke strandopgang eenduidige en heldere informa-

tiepanelen te plaatsen. Deze grote panelen geven informatie over het gebied. Daar-

naast zijn er kleine panelen voor de strandpaviljoens.

Natuur- en recreatieontwikkeling Uitlandse Polder
Ten noorden van het Zwanenwater ligt de Uitlandse Polder. Door de aanwezigheid 

van schoon kwelwater vanuit het duingebied en humusarme zandgronden zijn de 

mogelijkheden voor natuurontwikkeling hier zeer groot. In een brede strook langs 

de binnenduinrand kan schraalland onder invloed van kwelwater tot ontwikkeling 

komen. Verder van de duinen af vestigen zich de  soorten van het Dotter-verbond 

en de Kamgrasweide. In deze lage gebieden komt het water in het winterhalfjaar tot 

boven het maaiveld, waardoor veel steltlopers en watervogels aangetrokken wor-

den. In het voorjaar vormen de plassen die het langst blijven staan een ideale voort-

plantingsplaats voor de Rugstreeppad.

Met de aanleg van lage nolletjes van humusloos zand kunnen gevarieerde overgan-

gen ontstaan van droog duingrasland naar vochtig schraalgrasland. Deze ontwik-

keling biedt goede mogelijkheden voor de realisatie van ecologische verbindingen 

tussen het Zwanenwater en het Koolbos. 

Verder biedt het gebied  mogelijkheden voor recreatie met name op het gebied van 

natuurbeleving. Daarbij kan worden gedacht aan een wandelpad door het gebied, 

verschillende uitkijkpunten maar ook een fietsverbinding tussen het Zwanenwater 

en de kern Callantsoog en de noordelijker gelegen Polder Callantsoog.

Parkeerplaats Kiefteglop
Voorwaarde voor de uitvoering van de Uitlandse Polder is een oplossing van de par-

keerproblematiek. In de huidige situatie is er al een te kort aan parkeerplaatsen en 

door de geplande ontwikkelingen zal de parkeerdruk bij Callantsoog in toekomst 

waarschijnlijk verder toenemen. 

Voor de oplossing van de parkeerproblematiek zijn twee opties aangedragen; de ge-

meente Zijpe en Natuurmonumenten dienen hierover tot bestuurlijke overeenstem-

ming te komen.: 

Door grondruil kan de capaciteit van de huidige parkeerplaats bij de strandopgang 

Kiefteglop worden vergroot en door de parkeerstroken van het bestaande parkeer-

terrein in een meer oost west oriëntatie te veranderen kan het terrein efficiënter 

worden gebruikt. Tegelijk kan de landschappelijke inpassing van het terrein verbe-

terd worden: De parkeerplaats wordt omsloten met nieuwe beplantingsstroken aan 

de bewoonde zijde en lage dijklichamen en/of waterpartijen aan de westzijde. De 

beplantingsstroken zorgen ervoor dat er een buffer ontstaat voor de achterliggende 

woningen. De parkeerstroken worden net als in de huidige situatie in gras uitge-

voerd.

Een andere mogelijkheid is een parkeergelegenheid tegenover de huidige ingang 

van het Zwanenwater.

 Callantsoog: huidige situatie 1: 1500

 Strand Callantsoog huidige situatie

 Strand Callantsoog huidige situatie

CALLANTSOOG   -   5
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 Impressie  verbrede  strandopgang

 Callantsoog: toekomstbeeld 1: 2000

 Callantsoog: toekomstbeeld 1: 5000

 Strand Callantsoog: impressie

 Impressie uitkijkpunt

BOUWSTENEN
CALLANTSOOG
Co2   Verbrede strandopgang en 
plein 
 • Betere toegankelijkheid vanuit het dorps-   

  plein Callantsoog

 • Legt directe relatie tussen horeca op het    

  dorpsplein en de strandveranda

 • Brede trap met geïntegreerde hellingbaan,   

  zodat ook mindervaliden/kinderwagens de

  rechtstreekse verbinding kunnen gebruiken

Co 3 Uitkijkpunt Zwanenwater
 • Uitzicht over zee en Zwanenwater

 • Geen uitstekende toren, slechts een vlonder   

  ca. 70cm boven het maaiveld

 • Het uitkijkpunt wordt op een natuurlijke    

  duintop geplaatst

 • Toegang vanuit de zuidelijke strandopgang   

  in Callantsoog (Kiefteglop)

Co 4 Oplossen parkeerproblematiek 
 • Optie gemeente: vergroting van het parkeer- 

  terrein op huidige locatie 

 • Optie Natuurmonumenten: parkeergelegen

  heid  aan de overzijde van entrée Zwanen-

  water.

 • landschappelijke inpassing dient verder 

  uitgewerkt te worden

Co 5 Uniforme informatiepanelen 
  strandopgangen 
 • 9 grote informatie panelen bij iedere 

  strandopgang 

 • 10 panelen voor strandpaviljoen

Co 6 Uitlandse Polder 
 • Langer vasthouden kwelwater langs oostrand

 • verbinding met Kooibos en Uitlandse Polder 

  Noord

 • Verbreden waterlopen in ZW-NO richting 

 • Laarzenspoor door de polder

 • fietsverbinding tussen het Zwanenwater en 

  kern Callantsoog en Polder Callantsoog

CALLANTSOOG   -   6
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GROOTE KEETEN

Natuurontwikkeling voormalig defensie-terrein Botgat
Het voormalige schietterrein en de landbouwgronden in het Botgat worden herontwikkeld. 

Landschap Noord-Holland, de nieuwe eigenaar van de gronden, heeft aangegeven de gebie-

den een natuurfunctie te geven (vanuit het ILG-programma). Daarnaast wordt de recreatieve 

functie van het gebied versterkt door de aanleg van een uitkijkpunt en wandelpaden. Van-

wege de functie van het gebied als broedgebied van de tapuit en de verstoring die mogelijk 

gepaard gaat met de aanleg en het gebruik van wandelpad/uitkijktoren is het belangrijk een 

goede afstemming te vinden waar paden gerealiseerd kunnen worden teneinde de opper-

vlakte en kwaliteit van het leefgebied van de tapuit te behouden.

De tapuit is een complementaire doelsoort voor Natura 2000-gebied Duinen Den Helder- 

Callantsoog met een verbeterdoelstelling voor zowel het oppervlakte en de kwaliteit van het 

leefgebied. Het is een soort welke voor zijn broedlocatie de voorkeur geeft aan vegetaties 

met korte grassen en voldoende zandige plekken. De soort wordt regelmatig broedend aan-

getroffen in verlaten konijnenholen. De verstoringsrange van de broedende tapuit bedraagt 

zo’n 100 tot 150 meter.

Door het voormalige schietterrein ten noorden van het uitkijkpunt te ontwikkelen en behe-

ren als grijs duin wordt er een positieve bijdrage geleverd aan het broedareaal van de tapuit 

en (deels) aan deze kernopgave voldaan. Er ontstaat zo van de duinreep bij Julianadorp tot 

aan de uitkijktoren bij de Groote Keeten een aaneengesloten duingebied zonder recreatieve 

routes. Dit zal de kwantiteit en kwaliteit van het habitat van de tapuit ten goede komen (rust 

is een factor die medebepalend is voor de kwaliteit van het habitat). Door de landbouwgron-

den ten zuiden van het uitkijkpunt te ontwikkelen tot vochtig duinvallei wordt tevens aan 

het verbeterdoel van vochtige duinvalleien uit het aanwijzingsbesluit voldaan.

Recreatieve routes
Ten noorden van de uitkijktoren wordt geen route door de duinen aangelegd, aangezien 

de duinstrook hier zeer smal is waardoor de impact van recreanten op natuurwaarden in 

dit gebied relatief hoog is. Een wandelpad voert langs de uitkijktoren en verder naar zuiden 

richting strandopgang Groote Keeten. De duinstrook is hier beduidend breder. Door de eer-

der genoemde natuurontwikkeling en deze recreatieve inrichting zal het leefgebied van de 

tapuit er per saldo niet op achteruit gaan. Het bestaande fietspad welk nu aan de rand van 

de duinen/het landbouwgebied ligt wordt gestroomlijnd zodat het voor een klein deel door 

het nieuw te ontwikkelen duingebied voert.

Natuurontwikkeling Zandpolder
Landschap Noord-Holland beheert verschillende natuurgebieden ten noorden van Callants-

oog, waaronder het Natura 2000 gebied de Noordduinen en het Nollenland van Abbesteede. 

Tussen beide gebieden in ligt het te ontwikkelen natuurgebied de Zandpolder. 

Met de inrichting van het gebied wordt naar een natuurlijke overgang tussen duinen en bin-

nenduinrand gestreefd. Het betreft zowel een landschappelijke als een ecologische verster-

king van deze overgang. 

BOUWSTENEN GROOTE KEETEN

GK1 Natuurontwikkeling Botgat 
 • Duinontwikkeling op voormalig defensieterrein (ILG)

  • Ontwikkeling vochtig duinvallei op voormalige 

  landbouwgrond (ILG)

 • Uitkijktoren

 • Wandelroute (kleischelpen) langs uitkijktoren

 • Wandelroute (kleischelpen) oostelijk langs Botgat  

  (vrijliggend van fietspad)

 • Ruiterroute (zand) ten noorden langs Groote Keeten

GK2 Natuurontwikkeling Zandpolder
 • Landschappelijke en ecologische versterking van de 

  natuurlijke overgang tussen duinen en binnenduinrand

 Botgat: huidige situatie 1: 12.500

 Botgat huidige situatie

Tapuit
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 Groote Keeten: toekomstbeeld 1: 12.500

Groote Keeten

GK1

GK2

 Groote Keeten: bestaande situatie 1: 12.500



Bijlage 4 Samenstelling Werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit HPZ en DKNH 

 

 

M. Boermans  namens de gemeente Zijpe 

M. Broos  namens het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

D. van Dijck namens Landschap Noord-Holland voor de projecten in De Kop 

E. Gianotten  DHV namens het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

(voorzitter tot november 2010) 

C. Lansink  namens de provincie Noord-Holland 

(programmamanager en voorzitter vanaf november 2010) 

E. Postma  DHV namens het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

(notuliste tot november 2010) 

N. Reichart  ARCADIS namens de provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (technische ondersteuning en uitwerking rapportages vanaf juli 2010 en 

notulist vanaf november 2010) 

M. Schepers  namens de Vereniging Natuurmonumenten 

E. de Waard  namens de gemeente Bergen 

R. Witkamp  namens het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 


