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9RRUGHYHUVWHUNLQJYDQGH=ZDNNH6FKDNHOV'XLQHQ.RS1RRUG+ROODQGHQ+RQGVERVVFKH
HQ 3HWWHPHU =HHZHULQJ KHEEHQ 3URYLQFLH 1RRUG+ROODQG HQ +RRJKHHPUDDGVFKDS
+ROODQGV1RRUGHUNZDUWLHUHHQGXEEHOGRHOVWHOOLQJPHHJHNUHJHQYDQKHW5LMN
1LHW DOOHHQ GH YHLOLJKHLG PRHW RS RUGH ZRUGHQ JHEUDFKW RRN GH UXLPWHOLMNH NZDOLWHLW
LQ KHW JHELHG PRHW HHQ LPSXOV NULMJHQ 'H JHPHHQWHQ %HUJHQ =LMSH HQ 'HQ +HOGHU
1DWXXUPRQXPHQWHQHQ6WDDWVERVEHKHHUHQSURYLQFLHHQKRRJKHHPUDDGVFKDSJHYHQ
VDPHQLQYXOOLQJDDQGHUXLPWHOLMNHNZDOLWHLWVGRHOVWHOOLQJ
9RRUGHYHUVWHUNLQJYDQGHUXLPWHOLMNHNZDOLWHLWYDQGH=ZDNNH6FKDNHO+RQGVERVVFKH
HQ3HWWHPHU=HHZHULQJ]LMQGHYROJHQGHXLWJDQJVSXQWHQEHQRHPG
x %HKDQGHOGHGLMNDOVHHQJHKHHO
'HGLMNLVHHQKHUNHQEDDUHOHPHQWYDQXLWGHIXQFWLHDOVZDWHUNHULQJ'H+RQGVERVVFKH
HQ3HWWHPHU]HHZHULQJZRUGHQJHOLMNEHKDQGHOG
x 9HUVWHUNKHWDDQZH]LJHFRQWUDVW
9HUVWHUNHQYDQKHWFRQWUDVWWXVVHQGH]HHZHULQJHQGLUHFWHRPJHYLQJ ]HHHQODQG HQ
WXVVHQGH]HHZHULQJHQGHDDQJUHQ]HQGHGXLQJHELHGHQ GLMNHQGXLQ 
x %HKRXGYDQPDDWHQVFKDDO
'H KXLGLJH VFKDDOYHUVFKLOOHQ WXVVHQ ]HHZHULQJ HQ HOHPHQWHQ LQ GH RPJHYLQJ EOLMYHQ
EHKRXGHQ'HPDDWUHJHOHQHQQLHXZHLQULFKWLQJSDVVHQLQKHWNDUDNWHUYDQKHWJHELHG
x 9HUEHWHUWRHJDQNHOLMNKHLG
'HGLMNLVHHQEHODQJULMNYHUELQGHQGHOHPHQWPHWUHFUHDWLHYHIXQFWLHVDDQGHNRSSHQ
'H WRHJDQNHOLMNKHLG YDQ GH GRUSHQ HQ GH NXVW ZRUGW JHKDQGKDDIG HQ YHUVWHUNW GRRU
EHVWDDQGHZHJHQHQSDGHQEHWHUWHYHUELQGHQPHWURXWHVLQGHRPJHYLQJ3HWWHQHQ
&DPSHUGXLQRQWZLNNHOHQ]LFKWRWDDQWUHNNHOLMNHNXVWSODDWVHQPHWHONHHQHLJHQNDUDNWHU
x %RUJLQJYDQZDDUGHQ
'H3HWWHPHUGXLQHQPHW.RUIZDWHUGH6FKRRUOVHGXLQHQHQGH9HUHHQLJGH+DUJHUHQ
3HWWHPHU SROGHU PDDU RRN GH 'XLQUHO YDQ +DUJHQ YHUWHJHQZRRUGLJHQ LQWHUQDWLRQDDO
HUNHQGHFXOWXXUKLVWRULVFKHHQQDWXXUZDDUGHQ'H]HZDDUGHQZRUGHQJHERUJGHQYHUGHU
YHUVWHUNW
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9RRU GH YHUVWHUNLQJ YDQ UXLPWHOLMNH NZDOLWHLW LV GH YROJHQGH GRHOVWHOOLQJ JHIRUPXOHHUG
UHDOLVHHUHHQGLUHFWHYHUEHWHULQJYDQUXLPWHOLMNHNZDOLWHLWHQEHQXWNDQVHQYRRUWRHNRPVWLJH
RQWZLNNHOLQJ+HWSURJUDPPDPRHWZHUYHQG]LMQPDDURRN¿QDQFLHHOHQPDDWVFKDSSHOLMN
XLWYRHUEDDU+LHUDDQ]LMQGHYROJHQGHYLHUGRHOHQRQWOHHQG

83)/3178&))0(

2QWZLNNHOHQUHFUHDWLHHQWRHULVPHRQWZLNNHOGDDUELMDDQYXOOHQGHQ
RQGHUVFKHLGHQGSURJUDPPDHQYHUEHWHUGHWRHJDQNHOLMNKHLG
'H]H GRHOVWHOOLQJHQ ]LMQ JHNRSSHOG DDQ GH GRHOVWHOOLQJ ³5XLPWH YRRU UHFUHDWLH HQ
WRHULVPH´XLWGHSURYLQFLDOHVWUXFWXXUYLVLHHQGHVXEGRHOVWHOOLQJ³DDQOHJJHQYDQUHJLRQDOH
ZDQGHO¿HWVHQYDDUURXWHV´7HYHQVVOXLWKHWDDQRSGH³SLORW3HWWHQ´XLW3URYLQFLDOH
.XVWYLVLH

>

9HUVWHUNHQODQGVFKDSHQFXOWXXUKLVWRULH
'H]H GRHOVWHOOLQJ LV JHNRSSHOG DDQ GH GRHOVWHOOLQJ ³%HKRXGHQ HQ RQWZLNNHOHQ
YDQ FXOWXXUODQGVFKDSSHQ´ XLW GH SURYLQFLDOH VWUXFWXXUYLVLH HQ GH XLWZHUNLQJ LQ KHW
³EHOHLGVNDGHUODQGVFKDSHQFXOWXXUKLVWRULH´
8LWEUHLGLQJYDQKHWDUHDDOQDWXXU
'H]HGRHOVWHOOLQJLVJHNRSSHOGDDQGHGRHOVWHOOLQJ³%HKRXGHQHQRQWZLNNHOHQYDQQDWXXU´
XLW GH SURYLQFLDOH VWUXFWXXUYLVLH VXEGRHOVWHOOLQJHQ ³GH HFRORJLVFKH KRRIGVWUXFWXXU
EHJUHQ]HQHQEHVFKHUPHQ´
9HUEHWHUHQOHHIEDDUKHLGNHUQHQ
'H]HGRHOVWHOOLQJLVJHNRSSHOGDDQGHYRRUQHPHQVYDQGHSURYLQFLDOHVWUXFWXXUYLVLH
OHHIEDDUKHLGHFRQRPLHZRQHQHQEHUHLNEDDUKHLGJHFRPELQHHUGWHYHUEHWHUHQ

>
>

>

>

0DDWUHJHOHQDDQGH]HHZHULQJ GLMN ]HOIPHWHHQELMGUDJHDDQGHUXLPWHOLMNHNZDOLWHLW]LMQ
LQWHJUDDORQGHUGHHOYDQKHWDOWHUQDWLHI+HWJDDWKLHUELMRP
%RXZVWHHQ
=
6WUDQGYODNWH
PHWMRQJHGXLQWMHV

7RHOLFKWLQJ
'H]DQGYODNWHPHWMRQJHGXLQWMHVHQZDWHULVLQWHJUDDO
RQGHUGHHOYDQGH]HHZDDUWVHYHUVWHUNLQJ+HWNDUDNWHU
LVQDWXXUOLMNHQUXVWLJPHWVWUDQGDFWLYLWHLWHQDDQGH
NRSSHQ2SGH]DQGYODNWHYLQGWSULPDLUHGXLQYRUPLQJ
SODDWV ]DQGLQYDQJHQGHMRQJHGXLQWMHV 

=
3DQRUDPDSDG
RS]HHZHULQJ

+HWSDQRUDPDSDGLVKHW¿HWVSDGRSGHNUXLQYDQGH
GLMN+HWSDGYHUELQGWEHLGHNRSSHQHQGRRUJDDQGH
URXWHVODQJVGHNXVW9DQDIGHNUXLQLVHHQZHLGVXLW]LFKW
ULFKWLQJ]HHHQODQGPRJHOLMN

=
'LMNRYHUJDQJHQPHW
SDUNHHUSODDWVHQ

7HUXJEUHQJHQYDQEHVWDDQGHGLMNRYHUJDQJHQ
PHWSDUNHHUSODDWVHQPHWXLW]RQGHULQJYDQGH
SDUNHHUSODDWVHQDDQGH+RQGVERVVFKHZHJLQGH
9HUHHQLJGH+DUJHUHQ3HWWHPHU3ROGHU

>

>

>

LPSUHVVLHVWUDQGYODNWHPHWMRQJHGXLQWMHV

NYPM



/97834/6%',8
,32(7&377',))24)88)1)6>));)6-2+

: ) 6 ) ) 2 - + ( )
,%6+)6)2
4)88)1)6430()6

,9-(-+)7-89%8-)

*DDIHQULMNODQGVFKDS
'H 9HUHHQLJGH +DUJHU HQ 3HWWHPHU SROGHU YRUPW HHQ ]HHU JDDI HQ ULMN
ODQGVFKDSGDWXQLHNLVODQJVGH1RRUG+ROODQGVHNXVW+HWJULOOLJHHQ¿MQPD]LJH
YHUNDYHOLQJSDWURRQ LV LQ JURWH GHOHQ YDQ GH SROGHU VLQGV GH 0LGGHOHHXZHQ
QDXZHOLMNVYHUDQGHUG'HJURWHRSHQKHLGYDQGHSROGHUFRQWUDVWHHUWVWHUNPHW
GHEHVORWHQKHLGYDQKHWGRUSVOLQWHQELQQHQGXLQUDQGELMYDQ*URHWHQGHGXLQHQ
YDQ %HUJHQ 'H JHRPRUIRORJLVFKH RSERXZ LV GLYHUV PHW ZHOYLQJHQ YDQ JHWLM
DI]HWWLQJHQ LQ HHQ YHUGHU ODDJJHOHJHQ MRQJH ]HHNOHLYODNWH ,Q KHW ZHVWHQ HQ
QRRUGHQNRPW]RXWNZHOZDWHUYLDGHRQGHUJURQGYDQXLW]HHELQQHQ'LWUHVXOWHHUW
LQELM]RQGHUHYRFKWPLQQHQGH]LOWHHQEUDNNHYHJHWDWLH,QGXLQHQLQKHW]XLGHQ
RQWVSULQJHQGLYHUVHGXLQUHOOHQPHW]HHU]XLYHUYRHGVHODUP]RHWNZHOZDWHU
3ROGHUDOVHHQKHLGYHUVWHUNHQ
%LM GH RQWZLNNHOLQJ YDQ GH SROGHU LV EHKRXG YDQ GH KXLGLJH QDWXXUOLMNH
FXOWXXUKLVWRULVFKH HQ ODQGVFKDSSHOLMNH ZDDUGHQ XLWJDQJVSXQW 'H
RQWZLNNHOLQJVNDQVHQYRRUQDWXXUODQGVFKDSHQUHFUHDWLH]LMQXLWJHZHUNWLQHHQ
VHW PDDWUHJHOHQ ELM GH ERXZVWHQHQ HQ KLHURQGHU WRHJHOLFKW /HLGHQG KLHUELM LV
KHW SULQFLSH GH SROGHU DOV VDPHQKDQJHQGH HHQKHLG WH EHVFKRXZHQ HQ GH]H
HHQKHLGYHUGHUWHYHUVWHUNHQ2SGHNDDUW]LMQWHYHQVPDDWUHJHOHQXLWKHW'/*
LQULFKWLQJVSODQ  RSJHQRPHQ+HWEHWUHIWKLHUHHQEHVWDDQGSODQYRRUKHW
YHUVWHUNHQYDQQDWXXUHQODQGVFKDSVZDDUGHQGRRURPSODJJHQYDQGHOHQYDQ
GHSROGHU
%H]RHNHUVLQGHSROGHU
'HWRHJDQNHOLMNKHLGYDQKHWJHELHGYRRUZDQGHODDUVHQ¿HWVHUVZRUGWYHUEHWHUG
'HEHVWDDQGHSDGHQEOLMYHQEHVWDDQHQEHWHUYHUERQGHQGRRUKHWRSORVVHQYDQ
RQWEUHNHQGH VFKDNHOV 'H EHVWDDQGH URXWHV ZRUGHQ EHWHU DDQJHJHYHQ ELM GH
HQWUHHSXQWHQYDQGHSROGHU
+HW JHELHG LV HQ EOLMIW DXWROXZ SDUNHUHQ YLQGW SODDWV RS GH YHUEHWHUGH 
SDUNHHUSODDWVHQ DDQ GH UDQG YDQ KHW JHELHG %LM GH SDUNHHUSODDWVHQ ELM GH
.OHLSXWWHQ NRPW HHQ YRJHONLMNSXQW PHW LQIRUPDWLH RYHU KHW JHELHG 2RN LQ GH
GLMNYRHWYDQGH2XGH6FKRRUOVH=HHGLMNNRPWHHQYHUGHNWYRJHONLMNSXQW

YRJHONLMNSXQW ERYHQ HQ$WODQWLNZDOOELM&DPSHUGXLQ RQGHU
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/HJHQGD
SHLOJUHQV

, ,

ZDWHU

QDDP
+
1DWXXURQWZLNNHOLQJ
NZHOJHELHGHQ

RPVFKULMYLQJ
 +HUSUR¿OHUHQRHYHU]RQH-DDJNDGHHQDDQVOXLWLQJ
RSGXLQUHO+DUJHUJDWKD
 .OHLQVFKDOLJHPDDWUHJHOHQVWURRPSMHV]XLG]LMGH
+33ORNDDOYHUJUDYHQ
 +HUVWHOJUDVODQGGRRUYHUJUDYLQJELM6FKRRUOVH
=HHGLMNKD
 1LHXZHNOHLSXWWHQ/HLSROGHUKD
 3ODJJHQSHUFHOHQYRRU]RHWHNZHO]XLG]LMGH+33
KD
 0DDWUHJHOHQXLWLQULFKWLQJVSODQ  ]LH
DDQGXLGLQJRSNDDUW

+
1DWXXURQWZLNNHOLQJNOHLSXWWHQ

 6WDELOLVHUHQPRUIRORJLHEHVWDDQGHNOHLSXWWHQ
VWRSSHQHURVLHRHYHUV

+
%H]RHNHUVLQGHSROGHU

 QLHXZHSDUNHHUSODDWVELMDDQVOXLWLQJ
+RQGVERVVFKH9DDUWRS+DUJHUYDDUWP
 3DUNHHUSODDWVHQDDQSDVVHQRSQLHXZHWHHQ+3=
PYHUZLMGHUHQVWUDQGRYHUJDQJ
 9RJHONLMNHQLQIRSXQWHQELM3XWWHQHQELM6FKRRUOVH
=HHGLMN

+
:DQGHOURXWHV

 6FKRRUOVH=HHGLMNSOXVORRSEUXJRYHU
+RQGVERVVFKH9DDUW

+
)LHWVYRRU]LHQLQJHQ

 )LHWVURXWH&DPSHUZHJHQ%URQQHQZHJYHUEHWHUHQ
 7ZHHYHLOLJH¿HWVRYHUVWHHNSXQWHQ+RQGVERVVFKH
ZHJ&DPSHUZHJHQ+D]HZHJ

+
%HUHLNEDDUKHLGQDWXXUJHELHGHQ
YHUEHWHUHQ

 3UHVHQWDWLHYDQURXWHVHQPRJHOLMNKHGHQELM
HQWUHHSXQWHQ

]RHW
]RXW

,

SDUNHHUSODDWV
PHWXLW]LFKWSXQW
ODQJ]DDPYHUNHHUVURXWH
QLHXZHZDQGHOURXWH
YHUZLMGHUHQZHJ
YHUOHJJHQZHJ
GLMNHQ
YHUZLMGHUHQEDJJHUGHSRW

,

SODJJHQ

,

GXLQEHNHQ
YHUEHWHUHQNZHOVWURPHQ
KLVWRULVFKHERHUGHULMHQ

,

,
,

,

3ODQRORJLVFKNDGHUHQEHHOGNZDOLWHLW
%HODQJULMNH UDQGYRRUZDDUGH ELM GH UHDOLVDWLH YDQ GH]H SODQQHQ LV KHW SODQRORJLVFK
YHUDQNHUHQ YDQ GH UXLPWHOLMNH ODQGVFKDSSHOLMNH NZDOLWHLWHQ HQ QDWXXUOLMNH ZDDUGHQ
YDQGHSROGHUGRRUDDQZLM]LQJDOV(+61DDVWKHWDDQZLM]HQDOV(+6]RXKHWJRHG
]LMQ RP GH JURQGHQ WH YHUZHUYHQ GRRU HHQ SDUWLM GLH GH EHVFKUHYHQ NZDOLWHLWHQ
RQGHUVFKULMIW HQ EHKDUWLJW 2P GH XQLHNH NZDOLWHLWHQ YDQ GH SROGHU WH EHKRXGHQ
HQ YHUURPPHOLQJ WHJHQ WH JDDQ LV RQV DGYLHV RP HHQ GRFXPHQW RS WH VWHOOHQ GDW
JHNRSSHOGLVDDQKHWEHVWHPPLQJVSODQZDDUGRRUKHWRRNMXULGLVFKHVWDWXVKHHIW'LW
GRFXPHQW EHHOGNZDOLWHLWSODQ OHJWGHKXLGLJHNZDOLWHLWHQYDVWHQIRUPXOHHUWUXLPWHOLMNH
HQ IXQFWLRQHOH NZDOLWHLWVDPELWLHV YRRU WRHNRPVWLJH RQWZLNNHOLQJHQ LQ GH SROGHU +HW
GRFXPHQWJHHIWQLHWDOOHHQHHQDOJHPHQHEHVFKULMYLQJYDQGHNZDOLWHLWHQPDDU]DOMXLVW
RRNXLWVSUDNHQGRHQRYHUKRHRPWHJDDQPHWGHKXLGLJHERHUHQHUYHQ'DDUELMJDDW
KHWELMYRRUEHHOGRPGHYHUKRXGLQJEHERXZGRQEHERXZGYDQKHWHUI'HVHWWLQJYDQGH
EHERXZLQJHQGHPDDWHQVFKDDO'HRYHUJDQJHUISROGHUNOHXUVWHOOLQJHWF

,
,
, ,
,
,
,
,
,

,

, ,

(33672)()7
(33672)()430()6

12.70
01.39

01.00

05.00

nieuwe strandvlakte

panoramapad

vogel broed/ fourageergebied

weg

doorsnede 01 Polder

(33672)()430()6

12.70
01.39

01.00

05.00

nieuwe strandvlakte

panoramapad

weg

parkeerplaats

polder

doorsnede 02 Polder

LPSUHVVLHSDQRUDPDSDGRSGLMN
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%LM]RQGHUHVWUDQGRYHUJDQJ
'H NRS YDQ &DPSHUGXLQ YRUPW QX HHQ NOHLQVFKDOLJH VWUDQGRYHUJDQJ PHW
HHQ ELM]RQGHU NDUDNWHU +HW OLJW RS GH RYHUJDQJ YDQ GULH WRWDDO YHUVFKLOOHQGH
ODQGVFKDSSHQ KHW QDWXXUOLMNH GXLQJHELHG GH FXOWXXUKLVWRULVFK ZDDUGHYROOH
SROGHUHQGH]HHPHWJURRWVFKDOLJHHQUHFKWOLMQLJH]HHZHULQJ
8LWJDQJVSXQWLQGHXLWZHUNLQJLVRQWZLNNHOLQJYDQUHFUHDWLHHQWRHULVPHHQKHW
YHUVWHUNHQYDQKHWELM]RQGHUHNDUDNWHUYDQGH]HSOHN
'H YRRUJHQRPHQ ]HHZDDUWVH YHUVWHUNLQJ EHWHNHQW HHQ WUDQVIRUPDWLH YDQ KHW
EXLWHQGLMNVHJHELHG9RRUGH]HHZHULQJNRPWHHQEUHGHVWUDQGYODNWH'LWELHGWYHHO
PRJHOLMNKHGHQYRRUGHRQWZLNNHOLQJYDQUHFUHDWLHHQWRHULVPH6WUDQGEHOHYLQJ
HQ±DFWLYLWHLWHQYRUPHQKLHUELMGHDDQYXOOLQJRSKHWSUR¿HO³UXVWHQQDWXXU´
.QRRSSXQWYDQURXWHV
'HEHUHLNEDDUKHLGZRUGWYHUEHWHUGGRRUGH+RQGVERVVFKHZHJGRRUWHWUHNNHQ
WRWYODNDFKWHUGHNDYHOVGLHJUHQ]HQDDQGH+HHUHZHJ+LHUPHHZRUGWWHYHQV
GHUXVWUXLPWHHQHHQKHLGYDQGHSROGHUYHUVWHUNW9DQDIGH]HZHJNXQQHQGH
EH]RHNHUVYDQ&DPSHUGXLQGLHPHWGHDXWRNRPHQUHFKWVWUHHNVGHSDUNHHUSODDWV
EHUHLNHQ'H]HPHHUORJLVFKHURXWLQJ]DOPRJHOLMNWRWJHYROJKHEEHQGDWKHWKXLGLJH
VOXLSYHUNHHULQGHNHUQYDQ*URHWHQ6FKRRUOPHHUZRUGWRQWPRHGLJG'RRUGH
YHUOHJJLQJYDQGH+RQGVERVVFKHZHJNDQGH+HHUHZHJZRUGHQDIJHZDDUGHHUG
WRWHHQZHJGLHWRHJDQNHOLMNLVDOOHHQYRRUEHVWHPPLQJVYHUNHHU+LHUPHHZRUGW
GH ZHJ YHUNHHUVOXZ HQ ZRUGW GH]H DDQWUHNNHOLMN YRRU ¿HWVHUV HQ YRHWJDQJHUV
UHFUHDQWHQ  +HW JHKHHO NDQ YHUGHU ZRUGHQ YHUVWHUNW GRRU GH LQULFKWLQJ DDQ
WH SDVVHQ DDQ GH IXQFWLH HHQ ¿HWVYRHWJDQJHUVJHELHG 'H XLWVWUDOLQJ YDQ GH
+HHUHZHJGLHQWDDQWHVOXLWHQELMGHXLWVWUDOLQJYDQGHVWUDQGDV
'HEHUHLNEDDUKHLGZRUGWYHUGHUYHUEHWHUGGRRUEHVWDDQGH¿HWVHQZDQGHOURXWHV
URXWHVVDPHQWHODWHQNRPHQRSGHVWUDQGRYHUJDQJZDDUGRRU&DPSHUGXLQHHQ
QRJORJLVFKHUKDOWHSXQWZRUGWLQGHURXWHVODQJVGHNXVW
6WUDQGHQWUHHPHWXLW]LFKWSXQW
'RRUUHDOLVDWLHYDQQLHXZHYRRU]LHQLQJHQNULMJWKHWJHELHGHHQUHFUHDWLHYHLPSXOV
9RRUJHVWHOGZRUGWGHKXLGLJHRYHUJDQJRSWHZDDUGHUHQWRWHHQEUHGHVWUDQG
DV'H]HDVOLJWLQKHWYHUOHQJGHYDQGH DIJHZDDUGHHUGH +HHUHZHJ2SGHDV
NRPHQDOOH¿HWVHQZDQGHOURXWHVXLWGHRPJHYLQJVDPHQ+LHUPHHZRUGWKHW
NQRRSSXQWYDQURXWHVYHUVWHUNW
+HW SDG YRUPW ]R OHWWHUOLMN HHQ KHUNHQEDUH HQ IXQFWLRQHOH YHUELQGLQJ 'H DV
KHHIWHHQPRRLHXLWVWUDOLQJHQYRUPWGRRUHHQHHQGXLGLJPDWHULDDOJHEUXLNRRN
GH UXLPWHOLMNH VFKHLGLQJ WXVVHQ GH QDWXXUOLMNH YRUPHQ YDQ GH GXLQHQ HQ KHW
NXQVWPDWLJHYDQGHGLMN
%RYHQRSGHGLMNRSGHNQLNLQGH]HHZHULQJLVHHQXLW]LFKWSXQWJHSURMHFWHHUGGDW
HHQZHLGV JUDGHQ XLW]LFKWJHHIWRYHUKHWRPOLJJHQGHODQGVFKDS+HW³EDONRQ
RSGHGLMN´YRUPWGHHQWUHHWRWKHWVWUDQGHQYRUPWWHYHQVGH³ZDFKWUXLPWH´YRRU
PHQVHQGLHPHWKHWRSHQEDDUYHUYRHUNRPHQRIYHUWUHNNHQ
0HWKHWRPOHJJHQYDQGH+RQGVERVVFKHZHJNDQWHYHQVHHQLQWHJUDOHRSORVVLQJ
YRRUKHWSDUNHUHQJHERGHQZRUGHQ'HSDUNHHUYRRU]LHQLQJHQOLJJHQLQKHWJHELHG
WXVVHQ GH RPJHOHJGH ZHJ HQ GH +HHUHZHJ 'H XLWEUHLGLQJ YDQ KHW SDUNHUHQ
NDQRSGHNDYHOQDDVWKHWEHVWDDQGHSDUNHUHQ'DDUPHHFRQWUDVWWXVVHQUXVW
HQG\QDPLHN3ROGHUHQGRUS+HWWHUUHLQOLJWRSHQLJHDIVWDQGYDQGHVWUDQGDV
PDDULVYRRUYRHWJDQJHUVYHUERQGHQGRRUGH KHULQJHULFKWH +HHUHZHJ
1DDVW GH EHVWDDQGH ¿HWVHQVWDOOLQJ ]DO RRN GH QLHXZH ¿HWVHQVWDOOLQJ DDQ KHW
VWUDQGSDG OLJJHQ 'H KXLGLJH NHHUOXV ZRUGW KLHUWRH LQJHULFKW DOV ¿HWVHQVWDOOLQJ
HQDDQJHYXOGPHW]DQG7HYHQVLVRSGHELQQHQWHHQYDQGHGLMNUXLPWHYRRUKHW
VWDOOHQYDQ¿HWVHQ
&DPSHUVWDQGSODDWVDDQ]HH
(HQGHHOYDQKHWEXLWHQWDOXGYDQGHGLMNLVWRHJDQNHOLMNJHPDDNWYRRUFDPSHUV
&DPSHUGXLQ ZRUGW &DPSHUGXLQ .qPSHUGXLQ  'H]H &DPSHUVWDQGSODDWV LV
EHUHLNEDDUYDQDIKHWG\QDPLVFKHXLWZLVVHOSXQW'HLQULFKWLQJYDQGH]HSODDWVHQ
LVVREHUHQGRHOPDWLJZDWSDVWELMGHXLWVWUDOLQJYDQGHGLMN'H]HVWDQGSODDWVHQ
]XOOHQ DOOHHQ WRHJDQNHOLMN ]LMQ LQ HHQ EHSDDOGH SHULRGH YDQ KHW MDDU HQ DOOHHQ
RYHUGDJ+LHUPHHYRRUNRPMHGDWHUMDDUURQGHQDYRQGHQQDFKWHOLMNHXUHQGUXN
RSGLWJHELHGYDQ&DPSHUGXLQRQWVWDDWHQNXQQHQGHIDFLOLWHLWHQEHSHUNWEOLMYHQ

:-79%0-7%8-)>));)6-2+
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QDDP
&
$DQVOXLWLQJGXLQGLMN

RPVFKULMYLQJ
 9HUVWHUNHQGXLQODQG]LMGHRSORFDWLHNHHUOXVHQGXLQ
YRRUSDYLOMRHQ0LQNHPDRS]HHZHULQJDDQYXOOHQ

&
8LW]LFKWSXQW

 8LW]LFKWSXQWRSNQLNGLMNYRUPJHYHQDOVEDONRQ
PHWODQJH]LWUDQGPHWDDQWDOEUHGH]LWUDQGHQRS
EXLWHQWDOXG

&
3DUNHHUYRRU]LHQLQJ

 3DUNHHUYRRU]LHQLQJHQGDJUHFUHDQWHQXLWEUHLGHQELM
KXLGLJHORFDWLH

&
9RRU]LHQLQJ29

 NQRRSSXQW PHWEXVKDOWH RSHQEDDUYHUYRHURS
]HHZHULQJ
 0RJHOLMNKHLGPRELHOHNLRVN

&
)LHWVHQVWDOOLQJ

 +RRJZDDUGLJH¿HWVVWDOOLQJGLUHFWDFKWHUELQQHQWHHQ
GLMN LQFORSODDGSXQWHQ

&
6WUDQGRYHUJDQJ

 %UHHGVWUDQGSDGDOVFHQWUDOHDVWXVVHQGXLQHQGLMN
PHWHHQGXLGLJPDWHULDDOJHEUXLN PDWHULDOLVHULQJ 
 $VYRUPWHQWUHHRYHUJDQJGLMNGXLQHQYHUELQGW
SDUNHHUSODDWVPHWVWUDQG

&
&DPSHUVWDQGSODDWV

 &DPSHUVWDQGSODDWVRSEXLWHQWDOXGEHUHLNEDDUYLD
QLHXZHKHOOLQJEDDQDDQVOXLWHQGDDQG\QDPLVFK
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(33672)()7
(33672)()'%14)6(9-2

12.70
05.00
01.39

nieuwe strandvlakte

nieuw
panoramapad
camperstandplaats

nieuw strandpaviljoen

polder

verlegging weg

doorsnede 01 Camperduin

(33672)()'%14)6(9-2

12.70

05.00

nieuwe strandvlakte

01.39

nieuw strand-as

Spreeuwenweg

entreé en uitzichtsbalkon

doorsnede 02 Camperduin

35.00

(33672)()'%14)6(9-2

20.00
12.70

05.00

nieuw strandvlakte

nieuw strand-as

bestaand paviljoen
Minkema

doorsnede 03 Camperduin

(33672)()'%14)6(9-2

35.00
20.00
12.70

05.00

nieuw strandvlakte

bestaand paviljoen
Minkema

doorsnede 04 Camperduin
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$DQWUHNNHOLMNHNXVWSODDWV
'RRUGHYRRUJHVWHOGH]HHZDDUWVHYHUEUHGLQJNDQ3HWWHQ]LFKRQWZLNNHOHQWRWHHQ
DDQWUHNNHOLMNH NXVWSODDWV 3HWWHQ LV GH JURRWVWH NHUQ LQ KHW SODQJHELHG HQ HHQ
]HHZDDUWVHYHUVWHUNLQJELHGWYHHOPRJHOLMNKHGHQYRRUGHYHUGHUHRQWZLNNHOLQJ
YDQUHFUHDWLHHQWRHULVPH+HWGRUS3HWWHQNDQPHHSUR¿WHUHQYDQGH]HQLHXZH
OLJJLQJPLWVGHNHUQEHWHUYHUERQGHQLVPHWGHNXVW+HWODQGVFKDSSHOLMNNDGHU
KLHUYRRULVGHOLJJLQJYDQKHWGRUSDFKWHUGHGLMNPHWGXLQHQDDQQRRUG]LMGH
9RRU]LHQLQJHQRSSDUNHHUSODDWV
'RRU UHDOLVDWLH YDQ QLHXZH YRRU]LHQLQJHQ ELM GH GLMN NULMJW KHW JHELHG HHQ
UHFUHDWLHYHLPSXOV,QKHWYRRUVWHOLVRQGHUVFKHLGJHPDDNWLQHHQLQWHQVLHIHQ
H[WHQVLHI JHGHHOWH +HW LQWHQVLHYH GHHO PHW DFWLYLWHLWHQ HQ YRRU]LHQLQJHQ OLJW
GLUHFWDFKWHUGHGLMNWHJHQGHNHUQ3HWWHQHQLVJRHGEHUHLNEDDU
+HWYRRUVWHOLVRPKHWKXLGLJHSDUNHHUWHUUHLQXLWWHEUHLGHQWRWHHQUXLPRSJH]HW
FHQWUDDOSDUNHHUWHUUHLQLQHHQJURHQHRPJHYLQJDFKWHUGH]HHZHULQJJHOHJHQ
WXVVHQGHQLHXZHEUHGHGLMNRYHUJDQJHQKHWWHUHDOLVHUHQXLW]LFKWSXQW
2S KHW SODWHDX ]LMQ GLYHUVH YRRU]LHQLQJHQ WH YLQGHQ ]RDOV KHW XLWJHEUHLGH
LQIRUPDWLHFHQWUXPµ'LMNWH.LMN¶ORRGV.150LQYDOLGHQSDUNHHUSODDWVHQEDQNMHV
HQ¿HWVHQUHNNHQ$FKWHUGH]HHZHULQJWXVVHQGHYHUEUHGHGLMNRYHUJDQJHQKHW
XLW]LFKWSXQWNRPWHHQSDGYRRUODQJ]DDPYHUNHHUGDWGHWRHJDQJWRWKHWVWUDQG
PRJHOLMNPDDNW+HWXLW]LFKWSXQWLQGHNQLNLVYRUPJHJHYHQDOVHHQEDONRQNQLN
WHJHQGHGLMNHQELHGWHHQZHLGVXLW]LFKWRYHUGHRPJHYLQJGXLQHQVWUDQGHQ
]HHHQDFKWHUODQG
6WUDQGWRHJDQJPHWYRRUGXLQ
+HWH[WHQVLHYHJHGHHOWHPHWQDWXXUHQVWUDQGJHULFKWHUHFUHDWLHOLJWRSGHNRS
ELMGXLQJHELHG
'HDDQVOXLWLQJRSKHWQLHXZHYRRUGXLQGDWYHUGHUULFKWLQJQRRUGHQORRSWNDQZRUGHQ
JHEUXLNWRPGHVWUDQGSDYLOMRHQVELM3HWWHQHHQYHUKRRJGHSRVLWLHWHJHQKHWGXLQ
WHJHYHQLQFRPELQDWLHPHWHHQQLHXZHDIULWQDDUKHWVWUDQGYRRUERRWWUDLOHUV
'HVWUDQGWRHJDQJYDQDI3HWWHQNULMJWKLHUGRRUHHQVWHUNHHLJHQLGHQWLWHLWDOVHHQ
VRRUWGXLQEDONRQ'HVWUDQGZHJZRUGWWHUXJJHOHJGHQDDQJHYXOGPHW]DQG
*URHQHHQWUHHPHWµURQGMH3HWWHQ¶
+HWYRRUVWHOLVGHHQWUHHYDQ3HWWHQWHYHUEUHGHQWRWHHQUXLPHQJURHQSUR¿HO
ZDDULQ ]RZHO DXWRYHUNHHU ]XLGHQ  DOV ZDQGHODDUV HQ ¿HWVHUV QRRUG]LMGH  GH
UXLPWHNULMJHQ+HWJURHQHSUR¿HOVOXLWDDQRSGHEHVWDDQGHJURHQVWUXFWXUHQ]RDOV
GHWDQNJUDFKWHQYHUELQGLQJPHWGXLQHQLQGHRPJHYLQJ'HHQWUHHORRSWGRRU
WRWDDQGHYHUEUHGHRYHUJDQJRSGHGLMNHQYRUPW]RHHQORJLVFKHYHUELQGLQJ'H
RYHUJDQJ]HOIZRUGWYRUPJHJHYHQDOVHHQEUHGHWUDS P PHWQDDVWJHOHJHQ
KHOOLQJEDDQ 2S GH VWUDQGYODNWH NDQ HHQ QLHXZ VWUDQGSDYLOMRHQ ZRUGHQ
JHUHDOLVHHUG+HWLVPRJHOLMNRPELMGLWQLHXZHVWUDQGSDYLOMRHQVWUDQGKXLVMHVWH
SODDWVHQ
'H DDQVOXLWLQJ RS EHVWDDQGH ZDQGHO HQ ¿HWVURXWHV ZRUGW YHUEHWHUG GRRU GH
YHUELQGLQJ QDDU KHW QRRUGHQ ]RZHO LQ GH GXLQHQ DOV DDQ ]HH]LMGH WH OHJJHQ
5LFKWLQJ ]XLGHQ LV ]RZHO HHQ URXWH RS GH NUXLQ SDQRUDPDSDG  DOV RS GH
ELQQHQGLMNVH ¿HWVURXWH PRJHOLMN 2P KHW FHQWUXP EHWHU WH YHUELQGHQ PHW GH
NXVWLVHHQYHUELQGLQJYDQXLWKHWFHQWUXPQDDUGHZDQGHOHQ¿HWVURXWHVELMGH
VWUDQGRYHUJDQJZHQVHOLMN


LPSUHVVLHVWUDQGSDYLOMRHQDDQGHQRRUG]LMGHYDQ3HWWHQ
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$DQVOXLWLQJGXLQGLMN

RPVFKULMYLQJ
 9HUVWHUNHQGXLQJHELHGGRRUWHUXJOHJJHQ6WUDQGZHJ
 $DQGHODQG]LMGHZRUGWKHWEHVWDDQGHWDOXGRSJHYXOG
PHW]DQG

3
8LW]LFKWSXQW

 8LW]LFKWSXQWRSLQPDUNDQWHNQLNWHJHQGH3HWWHPHU
=HHZHULQJ
 0RJHOLMNLQFRPELQDWLHPHWHHQKRUHFDYRRU]LHQLQJ
GLUHFWDFKWHUGH]HHZHULQJ 

3
3DUNHHUYRRU]LHQLQJ

 3DUNHHUYRRU]LHQLQJHQDXWR¶VHQ¿HWVHQRS
SDUNHHUSODWHDXLQEUHGH]RQHDFKWHUGLMNGRRU
KHULQULFKWLQJKXLGLJHSDUNHHUSODDWVHQXLWEUHLGHQLQ
OHQJWHULFKWLQJ QRRUG]XLG

3
%H]RHNHUVFHQWUXP

 (UNRPWHHQRQGHU]RHNQDDUGHPRJHOLMNKHGHQYRRU
HHQEUHGHUHRS]HWYDQKHWEH]RHNHUVFHQWUXP'LMN
WH.LMNPHWDDQYXOOLQJYDQDQGHUHHOHPHQWHQ]RDOV
QDWXXUEHKHHUGHIXQFWLHYDQ(&1HQKHWGRUS3HWWHQ
1RJJHHQFRQFUHWHSODQQHQ

3
6WUDQGRYHUJDQJHQRPJHYLQJ

 $DQOHJYDQHHQQLHXZHYHUEUHGHRYHUJDQJ WUDSYDQ
PKHOOLQJEDDQ ELMQLHXZVWUDQGSDYLOMRHQ
 3DGYRRUODQJ]DDPYHUNHHUWXVVHQGLMNWHHQHQ
SDUNHHUSODDWV

3
6WUDQGYRRU]LHQLQJHQ

 1LHXZSDYLOMRHQELMYHUEUHGHGLMNRSJDQJ
 6HULHQLHXZHVWUDQGKXLVMHV

3
1LHXZHURXWHGRUSVWUDQG

 5RXWHLQKHWGRUSYHUEHWHUHQYHUELQGLQJWXVVHQ
GRUSVFHQWUXPHQVWUDQGPHWURXWHYRRUODQJ]DDP
YHUNHHUYDQXLWFHQWUXP +RRJVWUDDW
 ([WUDGLMNRYHUJDQJRPXLW]LFKWSXQWWHEHUHLNHQ

3
2SZDDUGHUHQHQWUHH3HWWHQ

 %UHHGJURHQSUR¿HOYDQHQWUHH3HWWHQORRSWGRRUWRW
DDQGLMN DDQVOXLWHQGRSJURHQVWUXFWXXU3HWWHQ
 +HUSUR¿OHUHQ6SUHHXZHQGLMNPHWZDQGHO¿HWVSDGDDQ
QRRUG]LMGH
 1LHXZHRQWVOXLWLQJEHVWDDQGHSDYLOMRHQDDQQRRUG]LMGH
 5HFRQVWUXHUHQNUXLVSXQW
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(33672)()7
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12.00
06.00 - 08.00

02.00

nieuwe strandvlakte

nieuw
wandelpad

voorduin

nieuw
strandpaviljoen

wandelpad

doorsnede 00 Petten

(33672)()4)88)2
12.70
06.00 - 08.00

+ 08.00 - 10.00
weg verwijderen: bestaand

05.00



nieuwe strandvlakte

voorduin

fiets- en wandelpad

panoramapad
met balkon

duin tot aan dijk doortrekken

doorsnede 01 Petten

(33672)()4)88)2

12.70
05.00

nieuwe strandvlakte

nieuw strandpaviljoen

fiets- en wandelpad

panoramapad

fiets- en wandelpad

plateau met parkeren

weg

(33672)()4)88)2

camping

nieuw wandelpad

bestaand profiel
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KUST OP KR ACHT
DUINEN KOP VAN NOORD-HOLLAND
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 dubbeldoelstelling 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-Holland, de gemeente Zijpe en Den Helder en provincie en Hoogheemraadschap geven samen invulling aan de
ruimtelijke kwaliteitsdoelstelling.

DEN HELDER

Strandslagen:

Voor de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de Zwakke Schakel
Duinen Kop van Noord-Holland zijn de volgende uitgangspunten benoemd:

Huisduinen

Schaalniveau van de kustlijn en duinen
Inspelen op dynamische kust

Donkere duinen

De kust in de Kop van Noord-Holland is onderdeel van een dynamisch gebied met de overgang van duinenkust 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.

Duinoord

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

Borging en versterking van natuurwaarden
De Grafelijkheidduinen, Donkere Duinen en de Noordduinen tussen Den Helder en Callantsoog vormen samen met enkele nollenterreintjes en het Kooibosch ten oosten van Callantsoog het Natura 2000-gebied en
Habitatrichtlijngebied. Zwanenwater en Pettemerduinen zijn daarnaast ook beschermd als Vogelrichtlijngebied.
De zeereep nabij Groote Keeten kenmerkt zich door een hoge dynamiek. Helmduinen en embryonale duinen zijn hier zeer goed ontwikkeld door de hoge dynamiek.

De Zandloper

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 behoud van deze scherpe grens tussen duinen en achterland een uitgangspunt. Dat wil zeggen geen ‘verduining’ van de polder, maar ontwikkelen van een natte biotoop en eventueel bossages in de binnenduinrand.

Julianadorp

JULIANADORP

Schaalniveau van patronen en elementen

Drooghe Weert

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 worden.

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

Groote Keeten

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

Voordijk

Abbestede

Onderscheidende badplaatsen

De Seinpost

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.

Dorpsplein

CALLANTSOOG

Kiefteglop

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 besloten 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.

Sint Maartenszee
Noord
Zuid

SINT MAARTENSZEE

Petten

PETTEN

Overzicht huidige situatie 1: 25.000

Begrenzing plan- en studiegebieden
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KUST OP KR ACHT
KUST OP KR ACHT
DUINEN KOP VAN NOORD-HOLLAND
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 teruggebracht 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.

Smal strand

Duinen bij Julianadorp

De scherpe grens tussen duinen en polder bij Groote Keeten

Overzicht toekomstbeeld 1: 25.000
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KUST OP KR ACHT
DUINEN KOP VAN NOORD-HOLLAND
Kiefteglop

CALLANTSOOG

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 invloed 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 grondwaterniveau. 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 verdergaande 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 verwijzen 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 zuidelijke wordt uitgevoerd als een dam (vanwege de compartimentering van het duinvallei en de bereikbaarheid van de strandpaviljoens) de noordelijke wordt over plankieren geleid.

Sint Maartenszee
Noord

Zuid

SINT MAARTENSZEE

Petten

PETTEN
Voorduin en strandslagen Sint Maartenszee: toekomstbeeld

Zwanenwater fietspad en voorduin Sint Maartenszee: huidige situatie 1: 10.000

Duinen en duinvallei Sint Maartenszee: huidige situatie

Helmgras

06 JANUARI 2011

Zeeraket

Vochtige duinvallei

Duinmeer

Parnassia

Moeraswespenorchis

Duizendguldenkruid

Zandhagedis

ZWANENWATER EN PET TEMERDUINEN
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KUST OP KR ACHT
KUST OP KR ACHT
DUINEN KOP VAN NOORD-HOLLAND
3

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)

ZW4

ZW3

3

ZW5

ZW1

ZW2

Zwanenwater fietspad en voorduin Sint Maartenszee: toekomstbeeld 1: 10.000

Duinen en duinvallei bij de strandslag van Sint Maartenszee: impressie
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KUST OP KR ACHT
DUINEN KOP VAN NOORD-HOLLAND
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 verbreden en de aansluiting op het dorpsplein te verbeteren zodat een aantrekkelijke
route van het dorpsplein naar het strand ontstaat.

Abbestede

Uitkijkpunt Zwanenwater
Een tweede voorstel is het plaatsen van een uitkijkpunt zuidelijk van Callantsoog.
Het aansluitende duingebied is beschermd en zeer beperkt toegankelijk voor recreanten. Het uitkijkpunt biedt een prachtig uitzicht over het duingebied van het Zwanenwater.

De Seinpost

Uniforme informatiepanelen strandopgangen
In de huidige situatie staan bij diverse strandopgangen verouderde informatievoorzieningen. 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 informatiepanelen te plaatsen. Deze grote panelen geven informatie over het gebied. Daarnaast zijn er kleine panelen voor de strandpaviljoens.

CALLANTSOOG
Dorpsplein

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 worden. In het voorjaar vormen de plassen die het langst blijven staan een ideale voortplantingsplaats voor de Rugstreeppad.
Met de aanleg van lage nolletjes van humusloos zand kunnen gevarieerde overgangen ontstaan van droog duingrasland naar vochtig schraalgrasland. Deze ontwikkeling 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.

Kiefteglop

UITLANDSE POLDER

Parkeerplaats Kiefteglop
Voorwaarde voor de uitvoering van de Uitlandse Polder is een oplossing van de parkeerproblematiek. 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 gemeente Zijpe en Natuurmonumenten dienen hierover tot bestuurlijke overeenstemming te komen.:
Door grondruil kan de capaciteit van de huidige parkeerplaats bij de strandopgang
Kiefteglop worden vergroot en door de parkeerstroken van het bestaande parkeerterrein in een meer oost west oriëntatie te veranderen kan het terrein efficiënter
worden gebruikt. Tegelijk kan de landschappelijke inpassing van het terrein verbeterd 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 uitgevoerd.
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
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KUST OP KR ACHT
KUST OP KR ACHT
DUINEN KOP VAN NOORD-HOLLAND
BOUWSTENEN
CALLANTSOOG
Co2 Verbrede strandopgang en
plein

CO2

•
•
•

Betere toegankelijkheid vanuit het dorpsplein 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
•
•
CO5

•
•

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)

km 13

,2

Co 4 Oplossen parkeerproblematiek
•
•
CO3

•

Optie gemeente: vergroting van het parkeerterrein op huidige locatie
Optie Natuurmonumenten: parkeergelegen
heid aan de overzijde van entrée Zwanenwater.
landschappelijke inpassing dient verder
uitgewerkt te worden

CO4

CO4

Callantsoog: toekomstbeeld 1: 2000

Co 5 Uniforme informatiepanelen
strandopgangen
•
•

9 grote informatie panelen bij iedere
strandopgang
10 panelen voor strandpaviljoen

CO6

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: toekomstbeeld 1: 5000

Impressie verbrede strandopgang

Impressie uitkijkpunt

Strand Callantsoog: impressie
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KUST OP KR ACHT
KUST OP KR ACHT
DUINEN KOP VAN NOORD-HOLLAND
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 gebieden 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. Vanwege 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 oppervlakte en kwaliteit van het leefgebied van de tapuit te behouden.
De tapuit is een complementaire doelsoort voor Natura 2000-gebied Duinen Den HelderCallantsoog 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 aangetroffen 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 beheren 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 landbouwgronden ten zuiden van het uitkijkpunt te ontwikkelen tot vochtig duinvallei wordt tevens aan
het verbeterdoel van vochtige duinvalleien uit het aanwijzingsbesluit voldaan.

Recreatieve routes

GK1
Groote Keeten

Botgat: huidige situatie 1: 12.500

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 eerder 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 Callantsoog, 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 binnenduinrand gestreefd. Het betreft zowel een landschappelijke als een ecologische versterking van deze overgang.

GK2

Groote Keeten: bestaande situatie 1: 12.500

Groote Keeten: toekomstbeeld 1: 12.500
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BOUWSTENEN GROOTE KEETEN

VWUDQG
GXLQ

GK1 Natuurontwikkeling Botgat
•
•
•
•
•
•

QDWXXURQWZLNNHOLQJ

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

ZDWHU
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UXLWHUURXWH
ZDQGHOSDG
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GK2 Natuurontwikkeling Zandpolder
•

DXWRQRPH
RQWZLNNHOLQJ

RYHULJHVWUDQGEHERXZLQJ

Landschappelijke en ecologische versterking van de
natuurlijke overgang tussen duinen en binnenduinrand

XLWNLMNSXQW
ELM]RQGHUREMHFW
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Tapuit

Botgat huidige situatie
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