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Een van de landelijke sferen van Julianadorp; een ondergelopen weiland
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Woeste kwelders veranderden in polders, polders in productie- en woongebieden. De ontwikkelingen gingen 
traag en sprongsgewijs en hebben diepe sporen achtergelaten in het landschap. Het dorp in deze polder kent 
een opleving, het dorp wil een identiteit die recht doet aan haar ligging; het dorp aan zee. Julianadorp is een 
zelfstandig dorp met kwaliteiten, potenties en een prachtige ligging aan zee welke versterkt moet gaan worden. 
De volgende ruimtelijke dragers moeten deze vernieuwde identiteit van Julianadorp naar Julianadorp aan Zee 

mogelijk maken;

De visie; Julianadorp wordt Julianadorp aan Zee

Het nieuwe landschap;

De nieuwe identiteit van Julianadorp aan Zee zal tot stand worden gebracht 
middels het introduceren van een nieuw (natuur)landschap, de basisonderlegger, 
zodat het hele dorp als één geheel zal worden ervaren. In de reeds bestaande 
ontwikkelde gebieden zal het omliggende groen worden vertaald naar een natuur- 
en boslandschap om meer samenhang te brengen in de verschillende bebouwde 
clusters (enclaves). 

Het ‘oude dorp’ als het hart van Julianadorp aan Zee;

Het oude dorp wordt de kern van Julianadorp aan Zee. Het Loopuytpark wordt het 
bruisende hart van het dorp en zal ingericht worden als ´vermaakplein´. Dit houdt 
in dat het plein een verblijfsgebied gaat worden met cafés en restaurants waarbij de 
buitenruimte geschikt is voor diverse evenementen. 

De verbinding van het hart naar de zee;

De Van Foreestweg verbindt het dorpshart met de kust. Deze verbindingsroute 
moet een attractieve en recreatieve route vormen voor de bewoners en de toeristen 
van Julianadorp aan Zee . Deze weg krijgt een ander uiterlijk en een inrichting als 
verblijfsgebied. De Van Foreestweg krijgt zijn eigen strandopgang aan het einde van 
deze weg en zorgt voor een duidelijk en centraal toeristisch verblijfscentrum tussen 
het oude dorp ´het hart´ en het strand. De Van Foreestweg vormt een ‘parelsnoer’ van 
functies gericht op de recreatieve sector. Hierbij kan worden gedacht aan pensions, 
sauna, kanoverhuur, eetplein, verkooppunt van lokale producten, wellness-achtige 
voorzieningen, leisure-centrum, enz. 

Bebouwingsaanpak in clusters;

De bebouwingsenclaves, zoals de huidige woonbuurten en recreatieparken, zijn 
omsloten en doorweven door een natuur- en boslandschap . Er zijn ook een aantal 
nieuwe enclaves voorgesteld op de nog onbebouwde delen van Julianadorp aan 
Zee. Met deze enclaves wordt bebouwing voorgestaan in de vorm van woningen 
en/of recreatieve voorzieningen  met een (zeer) lage dichtheid. Deze recreatieve 
voorzieningen dienen echter niet te concurreren met voorzieningen langs de Van 
Foreestweg.

Het agrarische/landelijke gebied;

Het agrarische gebied wordt ervaren als een open landschappelijk gebied welke in 
deze visie gehandhaafd blijft en zelfs versterkt wordt. Langs de Van Foreestweg is 
bebouwing toegestaan mits de (zicht)relatie met het achterliggende open agrarische 
gebied niet uit het oog wordt verloren. De bebouwing langs de Middenvliet en 
de Langevliet mag niet meer verdichten om zodoende het open landschap te 
benadrukken. De kuststrook en het Duinzoomgebied zijn belangrijke waardevolle 
natuurgebieden. Het kwelwater vanuit de duinen zal gebruikt worden om 
natuurontwikkeling te stimuleren in de duinzoom. In het noorden wordt de natuur 
verder vergroot. Dit gedeelte zal extensief gebruikt worden, waardoor de fl ora- en 
faunaontwikkeling geoptimaliseerd kan worden.
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De structuurvisie Julianadorp aan Zee 2005-2020 geeft een ruimtelijk toekomstbeeld 
voor Julianadorp en haar omgeving. De structuurvisie probeert een antwoord te 
geven op de vraag wat voor dorp het wil zijn. Het laat zien wat er de komende 
jaren op Julianadorp afkomt en hoe daar ruimtelijk, functioneel en sociaal op wordt 
ingespeeld. Deze structuurvisie wordt gekleurd met uitspraken in het beleid van 
hogere overheden (zie bijlagen).

Aanleiding voor een structuurvisie

Van een klein dorp is Julianadorp, in een relatief korte tijd, uitgegroeid tot de 
grootste wijk van Den Helder. Vrijwel gelijktijdig heeft Julianadorp zich als een 
toeristisch verblijfsgebied ontwikkeld met de komst van een toenemend aantal 
recreatieparken langs de kust. Het dorp heeft zich ontwikkeld als een prettige 
omgeving om in te wonen en te recreëren. 
De tijd brengt ook veranderingen met zich mee; we staan voor nieuwe uitdagingen 
als het gaat om identiteit, landschap, wonen, bereikbaarheid en recreatie. Maar ook 
de sociale aspecten zoals jeugd, zorg en werkgelegenheid moeten verrijkt worden. 
De structuurvisie uit 1996 was niet meer accuraat om op de recente ontwikkelingen 
een passend antwoord te geven er is dus besloten een nieuwe structuurvisie te 
schrijven. We moeten nadenken over en inspelen op de veranderingen die op 
het dorp afkomen. Door dit zorgvuldig te doen kan het dorp zich positief blijven 
ontwikkelen in zijn omgeving. Het maken van een structuurvisie is bij uitstek 
het middel om richting te geven aan de toekomstige ontwikkelingen en deze 
veranderingen in een duidelijk kader te plaatsen.

Toekomstbeeld tonen, inspireren, strategie bepalen

Met deze structuurvisie kijkt Julianadorp vooruit naar 2020 en verdere toekomst, 
dat is dichterbij dan we denken. Nu moeten keuzes worden gemaakt om onszelf en 
de volgende generaties een aangenaam sterk dorp te kunnen bieden. De keuzes 
zijn erop gericht de leefkwaliteit te versterken door de kwaliteiten te behouden, te 
versterken en nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen. Met de structuurvisie 
hoopt het gemeentebestuur velen binnen en buiten de stad te inspireren om dat 
toekomstbeeld gezamenlijk waar te maken. 

Leeswijzer: 

Deze structuurvisie is opgedeeld in verschillende hoofdstukken die ingaan op de 
toekomst, de koers, de ontwikkelingsrichting en de uitvoering van Julianadorp aan 
Zee ingedeeld in;

 Deel 1 Op de toekomst voorbereid
 Deel 2 De koers voor Julianadorp
 Deel 3 Ontwikkelingsrichting per zone
 Deel 4 Zicht op uitvoering

Veel plezier en inspiratie met het doorlezen van deze toekomstige visie van 
Julianadorp aan Zee!

I
n

l
e

i
d

i
n

g



9  Structuurvisie Julianadorp aan Zee Definitieve versie februari 2007

Het plangebied van de Structuurvisie Julianadorp aan Zee 
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Deze structuurvisie als beleidsdocument heeft een viertal functies:

Toekomstbeeld

De Helder(s)e koers die Julianadorp in de komende decennia wil gaan varen 
moet de basis zijn om vooral samenhang te brengen in de vele losse projecten, 
(beleids)initiatieven en beheervraagstukken. Deze tezamen moeten immers richting 
geven aan de nieuwe identiteit van Julianadorp. Dit vraagt om een werkwijze die 
ervoor zorgt dat de gemeente met haar partners blijft anticiperen en bijstellen.

Communicatiemiddel

De structuurvisie is een middel om uit te kunnen dragen wat de gemeente 
wil bereiken voor Julianadorp; zowel richting bewoners en ondernemers in en 
buiten Julianadorp als hogere overheden, afdelingen en medewerkers binnen de 
gemeentelijke organisatie. Hierbij hoort een passende communicatiestrategie.

Uitwerking regierol

De structuurvisie is richtinggevend voor de samenwerking met andere partijen. De 
gemeente moet als initiatiefnemer een regie rol voeren en sturen op hoofdlijnen. 

Aanjager voor ontwikkelingen

Aan deze structuurvisie is een uitvoeringsagenda toegevoegd, waarin de projecten 
voor de komende vijf jaar zijn opgenomen. Plannen die in deze structuurvisie voor de 
betreff ende planperiode van de visie zijn voorgesteld worden werkelijk tot uitvoering 
gebracht.  De gemeente staat open voor aanvullende plannen die het toekomstbeeld  
van deze structuurvisie kunnen ondersteunen en waar maken.

Samenwerking als aanloop, maar vooral als gevolg

De gemeente heeft intensief met velen gesproken en van gedachten gewisseld over 
de toekomst van het dorp. Uiteraard lopen meningen uiteen, maar wat vooral blijkt, 
is dat velen zeer begaan zijn met hun stad en regio velen hebben zich met passie en 
goede ideeën in de discussie geroerd. Hierdoor is er een goed beeld ontstaan over 
de gewenste toekomst van Julianadorp. De structuurvisie is van ons allemaal en het 
startpunt voor het gezamenlijk werken aan Julianadorp met haar omgeving.

Van visie naar uitvoering

Na de goedkeuring van de Structuurvisie Julianadorp aan Zee door Het College 
van Burgemeester en Wethouders van Den Helder en de defi nitieve vaststelling 
door de gemeenteraad kan worden gewerkt aan de uitvoering. De gemeente zal in 
samenwerking met haar partners, de zogenaamde co-makers, deze structuurvisie 
gaan uitwerken en uitvoeren.
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Van bewonersspel naar visie 



12  Structuurvisie Julianadorp aan Zee Definitieve versie februari 2007

D
e

e
l

1

Een kleine kern is een dorp. 
Een dorp is groter dan een gehucht en kleiner dan een stad.

Een dorp is net als een gehucht een verzameling bij elkaar staande woningen en 
erven op het platteland. Maar een dorp heeft daarnaast altijd een bijzondere voor-
ziening, zoals een kerk, een begraafplaats, een dorpshuis, een winkel, een school. 
Voorzieningen die de verzameling huizen een aantrekkingskracht geven waarmee 
een gemeenschap zich verbonden weet en waardoor een sterker samenhangend 
geheel ontstaat. Een dorp heeft ‘kernkracht’, een gehucht niet.

Door haar beperkte omvang heeft het dorp een relatie met het omringende land-
schap. Het dorp is een vorm van wonen op het platteland. Het wonen is landelijk. Een 
kleine kern is een landelijke nederzetting met kernkracht.

Uit: Kleine Kernen Kookboek, 

Studie door la4sale naar een nieuw beleid voor de ontwikkeling van kleine kernen in Noord-Holland Noord, 2002

Op de toekomst voorbereid
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Loopuytpark te Julianadorp
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Deel 1 heeft betrekking op de huidige identiteit en potenties van het landschap,  de 
netwerken en het ruimtelijk gebruik voor Julianadorp. Deze drie factoren landschap, 
netwerken en ruimtelijk gebruik vormen met elkaar de invulling van een stad of 
dorp. In dit geval zijn deze onderdelen toegespitst op het dorp; Julianadorp en het 
landelijk gebied. 

Om meer inzicht te krijgen in het heden en de toekomst is het belangrijk het 
verleden te kennen. Om deze reden wordt dit hoofdstuk begonnen met de 
ontstaansgeschiedenis van Julianadorp. Hierna wordt een poging gedaan om de 
huidige identiteit van Julianadorp te beschrijven. Daarbij worden ook de potenties 
van het dorp aangegeven.
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Luchtfoto plangebied Stuctuurvisie Julianadorp aan Zee
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De ruimtelijke component

Van landbouwdorp tot uitbreidingswijk

Voor de inpoldering kenmerkte het landschap in de Kop van Noord-Holland zich 
als een kweldergebied. Dit gebied was slechts aan de westzijde beschermd tegen 
de zee door het duingebied en de in 1610 aangelegde Oldenbarneveldtsdijk, nu de 
Zanddijk genoemd. De opdracht, begin 1800, van koning Willem I tot het graven van 
het Noordhollands Kanaal was de defi nitieve aanzet tot de vorming van de polder 
‘Het Koegras’.  Voor het graven van het Noordhollands kanaal (1819-1825) moest een 
dijk, de Koegrasserzeedijk, worden aangelegd die het zeewater van de Waddenzee 
en de Zuiderzee moest afdammen. Na de inpoldering kon omstreeks 1850 worden 
begonnen met de ontginning van de polder Koegras. Er werden dwarsvaarten 
gegraven en wegen aangelegd waaraan een toenemend aantal boerderijen werd 
gebouwd. Ook de ondergrond werd, mede door de aanleg van een groot aantal 
scheidingssloten, geschikt gemaakt voor andere vormen van grondgebruik zoals 
akkerbouw en veeteelt.

De oude dorpskern van Julianadorp is ontstaan, doordat rond 1870 een school is 
gebouwd voor de in de Koegraspolder gevestigde agrariërs. Een kleinzoon van de 
eerste eigenaar van de polder, beiden Pieter Loopuyt geheten, vatte het plan op 
om samen met een aantal familieleden een stuk land te kopen om te exploiteren 
tot bouwgrond voor het stichten van een Maatschap. Samen met elf mensen kocht 
hij 2,6 hectare grond nabij de reeds aanwezig school aan de Langevliet. Op de 
aangekochte grond werd een pleintje geprojecteerd met rondom 22 perceeltjes. Het 
buurtje werd ‘Loopuytdorp’ genoemd (het huidige Loopuytpark). 
Met de bouw van de kerk in 1909 en de goedkeuring van H.M. Koningin Wilhelmina 
om de naam Julianadorp te dragen, was de stichting van Julianadorp een feit. Tot 
de jaren ’60 verlopen de ontwikkelingen zeer gestaag. Op kleinschalige wijze groeit 
de kern Julianadorp uit tot een klein landbouwdorp met rond 1955 slechts 800 
inwoners.
 
Op 1 januari 1965 wordt Den Helder aangewezen als kerngemeente in het 
economische  ‘stimuleringsgebied’  Kop van Noord-Holland. Hiervoor moest een 
groot aantal woningen worden gebouwd. Men koos voor een uitbreiding ten 
westen van de dorpskern Julianadorp richting het zuiden tussen de Middenvliet 
en de Callantsogervaart. Op 10 november 1965 wordt het plan Drooghe Weert 
aangenomen, goed voor tienduizend woningen en dertigduizend mensen tussen 
Julianadorp en de Duinzoom. Het eerste plan bestond uit een nieuwe woonwijk 
tussen de Middenvliet en Callantsogervaart. Maar door veel bezwaren van 
voornamelijk de agrariërs is het plan Drooghe Weert gesplitst in een noordelijk deel 
(echter nooit tot uitvoering gebracht), tussen de Middenvliet en de Van Foreestweg, 
en een zuidelijk deel, tussen de Van Foreestweg en de Callantsogervaart. Drooghe 
Weert Zuid werd vanwege minder obstakels als eerste uitgewerkt. Op 15 augustus 
1974 wordt een start gemaakt met de bouw van de allereerste woningen. Na dertig 
jaar bouwen bestaat Julianadorp vandaag de dag uit de woonwijken van Drooghe 
Weert Zuid, het oorspronkelijke  ‘oude dorp’ en de Koegraspolder. De nieuwe 
wijk Drooghe Weert Zuid, die nu ook de naam Julianadorp draagt, bestaat uit de 
woonbuurten Middelzand, Vogelzand, Doorzwin, Kruiszwin, Wierbalg, Boterzwin, 
Malzwin en Zwanenbalg. Noorderhaven ligt als geïsoleerde ontwikkeling aan de 
zuidoostzijde van de woonbuurten. 
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Julianadorp door de jaren heen

Historische kaart van Den Helder uit 1815

1750                      1863                  1952                                               1971                                             1983                                         2005
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De sociale component

De oorspronkelijke bewoners hadden een sterke band met het agrarische leven. 
Door het gebied bij Julianadorp in de jaren ‘60 aan te wijzen als uitbreidingsgebied 
werd in Julianadorp een nieuwe bevolkingsgroep geïntroduceerd. De komst van 
de nieuwe bewoners heeft een verschuiving in de waarden en normen teweeg 
gebracht. Het dorp heeft verschillende leefstijlen gekregen. Echter, de bewoners van 
Julianadorp zijn een onderdeel van de gemeenschap Julianadorp, dat staat voor het 
gevoel ergens bij te horen.

Vanaf de grote uitbreiding in de jaren ’70 werd Julianadorp meer gezien als een 
uitbreiding van Den Helder. Het is een plek geworden waar jonge gezinnen de 
mogelijkheid hebben om hun (jonge) kinderen in een ruime en rustige wijk te laten 
opgroeien. Daarnaast heeft Julianadorp ruimtelijke karakteristieken die bepalend 
en onderscheidend zijn ten opzichte van andere plekken. Het gaat om de ligging 
en de herkenbaarheid, om de karakteristieke plekken en de ruimtelijke structuren, 
oriëntatie, betekenisvolle plekken en routes. Deze aspecten zijn van bijzondere 
betekenis voor de inwoners en gebruikers van het dorp. 

Hoe nu verder?

Vanwege praktische overwegingen heeft de uitbreiding van Den Helder, Drooghe 
Weert Zuid, plaatsgevonden ten westen van de Langevliet tussen de Van Foreestweg 
en de Callantsogervaart. De daarop volgende uitbreiding Drooghe Weert Noord is 
nooit uitgevoerd. De helft van de ontwikkeling is een vreemde eend in het agrarische 
landschap. De vier ruimtelijke ontwikkelingen uit het verleden; de uitbreidingswijk 
Drooghe Weert (A), het oorspronkelijke oude dorp (B), de recreatiegebieden (C) 
en de enclave Noorderhaven (D) zijn in de loop van de tijd gerealiseerd maar de 
samenhang tussen deze ontwikkelingen vragen om een gezamenlijke visie. De tijd 
lijkt er nu rijp voor om van de afzonderlijke delen van Julianadorp een geheel te 
maken, één dorp: Julianadorp aan Zee. 
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Identiteit en potenties

Het begrip identiteit blijkt bij nadere bestudering een sterk woord te zijn met een 
onduidelijke inhoud. Door het begrip voor Julianadorp te beschrijven in woord en 
beeld proberen we meer inzicht te geven in de huidige en toekomstige betekenis. 

De letterlijke betekenis volgens het woordenboek van identiteit en identifi ceren wordt als volgt omschreven: 
eenheid van persoon of wezen, volkomen overeenstemming, eigen karakter, het individuele kenmerk. 
Identifi ceren: vereenzelvigen met, vaststellen van identiteit, dat wat eigen is aan een persoon.

Identiteit wordt voornamelijk aan personen verbonden, en niet aan zoiets abstracts 
als een dorp, een stad of een plaats. Daarnaast is de beleving van identiteit 
afhankelijk van de persoon die waarneemt. Voor de één zal de identiteit voornamelijk 
worden bepaald door zijn eigen geschiedenis, leefwijze en/of zijn relatie met de 
plek. Voor de ander wordt de identiteit bepaald door het gebruik/beleving van een 
plek, en speelt de (persoonlijke) geschiedenis geen rol. Dit betekent dat een stad 
of dorp veel meer identiteiten kan hebben, die door elkaar heen bestaan en elkaar 
beïnvloeden. Identiteit is een subjectief gegeven met sterke sociale en ruimtelijke 
componenten. Hierna wordt een poging gedaan om Julianadorp als identiteit te 
beschrijven.

De identiteit van Julianadorp wordt beschreven aan de hand van de 
lagenbenadering zoals opgenomen in de Nota Ruimte. Na het uiteenzetten van de 
theorie van de lagenbenadering, volgt de behandeling van de verschillende lagen 
van Julianadorp.

De lagenbenadering

De lagenbenadering houdt in dat in Nederland niet  ‘zomaar’  kan worden 
ontwikkeld, maar dat integraliteit een randvoorwaarde is. Uitsluitend rekening 
houden met de belangen van één functie is strijdig met het ruimtelijk beleid van dit 
moment, dat leidt namelijk niet tot optimalisatie.

Binnen de lagenbenadering zijn de lagen als volgt opgebouwd:
 1. ondergrond;  opgebouwd uit bodem, water, natuur en groen
 2. netwerken;  bestaande uit wegen, kabels en leidingen
 3.  occupatie;  waaronder wonen, werken en recreëren

Door de lagenbenadering als uitgangspunt te nemen voor het ruimtelijk beleid, 
wordt het mogelijk het belang van bodem, water en groen meer accent te geven en 
functies als wonen en werken beter te koppelen aan de kenmerken van deze 
ondergrond en het infrastructurele netwerk.

In de volgende paragrafen wordt deze theorie van de lagenbenadering toegepast op het plangebied van 

Julianadorp aan Zee. 
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Schematische weergave van de lagenbenadering

10-40 jaar

25-100 jaar

50-500 jaar

Statische kwaliteit

3. Occupatie

2. Netwerken

1. Ondergrond
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2. Netwerken

1. Ondergrond

10-40 jaar

25-100 jaar

50-500 jaar

Loopuytpark

Loopuytpark

Loopuytpark

Recreatieparken

Woonbuurten

Oude dorp

   Lagenbenadering van het huidige Julianadorp

Lagenbenadering als duurzaamheidsnetwerk
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Laag 1; Ondergrond; het landschap

Woeste kwelders veranderden in polders, polders in productie- en woongebieden.

De fysieke ondergrond is bepalend voor de ruimtelijke ontwikkeling van Julianadorp. 
Het is de eerste laag vanuit deze lagenbenadering. Het gaat hierbij met name om de 
elementen landschap, water en milieu.

In het noorden van Noord Holland ligt een ingedijkte opgeslibte waddenplaat, 
de Koegraspolder. Het wezen van de polder Het Koegras wordt gevormd door de 
weidsheid direct achter de smalle, strakke duinenrij met een messcherpe overgang 
naar de polder. 

Het kustlandschap

Het duinlandschap heeft zich in een smalle strook  van ongeveer 500 meter breed 
gestabiliseerd. Deze situatie is uniek voor Nederland. De duinen vormen in feite een 
groot woestijnachtig gebied, een steppe, vol heuvels en dalen, kammen en kraters. 
Een opeenvolging van pioniers (grassen, zeedistels en ander voortrekkers) met hier 
en daar struweelvorming sieren het glooiende landschap. Direct achter deze duinen 
ligt een strook waar het kwelwater van de duinen zichtbaar wordt, de zogenaamde 
Duinzoom (van Mariëndal, Den Helder, in het noorden tot het Zwanenwater, 
Callantsoog, in het zuiden). In dit gebied is, met name aan de noordzijde, sprake van 
een specifi eke fl ora en fauna wat een grote aantrekkingskracht heeft op de lokale 
bevolking en het toerisme. Het kwelwater wordt o.a. benut voor natuurontwikkeling 
aan de noordzijde en door de fi ets- en kanoroute van Den Helder naar Julianadorp.

Het polderlandschap

Tussen de duinen en het Noordhollands kanaal ligt de hoofdweg (de Nieuwe Weg), 
met op regelmatige afstand haaks daarop vaarten, vlieten en dwarswegen. De 
hoofdwegen en dwarswegen verdelen de polder in en stelsel van bijna volkomen 
vierkanten. Het polderlandschap heeft een open karakter en bezit een aantal 
landschappelijke elementen uit het verleden: 

- de Garst   (een resterend Nollengebied);
- de Verloren Dijk  (oorspronkelijk van Donkere Duinen, via de Garst, tot Kooypunt);
- de Zanddijk;
- de Tankgracht (een verdedigingswerk uit de Tweede Wereldoorlog);
- het boscomplex van Noorderhaven

Vanaf 1927 is in de Koegraspolder de bloembollenteelt opgekomen. Door deze 
functie is het open karakter van het gebied tot op heden redelijk goed bewaard 
gebleven.

Stedelijk groen

In het woongebied is een groene zone met water, genaamd de Slenk, als 
structurerend en ecologisch element gemaakt. Deze zone scheidt de woonwijken 
van elkaar. Het recreatieve verblijfsgebied (de vakantieparken) liggen als 
(groene)enclaves in het agrarische landschap. Bijzonder is om te vermelden dat 
Julianadorp normatief gezien , na de binnenstad, de wijk met het minst openbaar 
groen van de gemeente Den Helder is.
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Hoogtepunten             Openheid
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Potenties landschap

Om een visie neer te leggen voor de ontwikkeling van Julianadorp aan Zee biedt 
het huidige landschap bij uitstek kansen om op aan te haken. Zo kan de ligging 
aan zee, de contrasten polder en bebouwde gebieden en de aanwezigheid van 
bijzonder landschapselementen sterker benut worden. Centraal in de (ruimtelijk) 
ontwikkeling staat dan het behouden en versterken van de kenmerken van de 
diverse landschappen. 

Het kustlandschap, met onder andere de unieke duinstrook, zou kunnen dienen als 
basis voor de nieuwe identiteit van Julianadorp aan Zee. De sterke betreding van 
het gebied zorgt voor een vervlakking in uitstraling en beleefbaarheid. Door enige 
mate van zonering toe te passen zijn afwisselend natuur-, extensieve en intensieve 
recreatieve gebieden te maken. De Koegraspolder heeft een sterke historische 
lading. De openheid en de overblijfselen van landschapselementen (o.a. de nollen, 
het eilandduin Huisduinen en de Verloren dijk) zijn de sterke karakterelementen die 
benut moeten worden. Als verbindende schakel tussen deze landschapselementen 
en de natuur kunnen de aanwezige ecologische- en (natuur)recreatieve verbindingen 
dienen.
Met de bovenstaande elementen kan Julianadorp zich een nieuwe identiteit 
aanmeten. Van een uitbreidingswijk van Den Helder zou een transformatie kunnen 
plaatsvindend naar een dorp, een dorp aan zee; Julianadorp aan Zee.
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De Duinzoom; Mariëndal met zijn natuurontwikkeling
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Water 

Water speelt een belangrijke rol in de gemeente Den Helder. De kwaliteit van het 
water varieert van helder duinwater en schoon kwelwater tot troebel slootwater, 
voedselrijk boezemwater, stedelijk water met rioolwateroverstorten en water in 
jachthavens met verontreinigde bagger. 

Het watersysteem van de Koegraspolder is voor een deel nog gekoppeld aan het 
stedelijke gebied.

Potenties

Het doel voor het water in de gemeente Den Helder is het realiseren van een 
veilig, ecologisch gezond watersysteem met een hoge belevingswaarde. Door 
het verbeteren van de waterkwaliteit wordt het aantrekkelijker om water te gaan 
gebruiken als drager voor ruimtelijke plannen. Om het doel te bereiken, worden 
maatregelen getroff en om de belangrijkste oorzaken van de slechte waterkwaliteit 
op te lossen. De belangrijkste oplossingsrichtingen zijn het terugdringen van 
de vervuilende bronnen, het scheiden van watersystemen met gebiedseigen 
kenmerken, het vasthouden van schoon regenwater en het laten circuleren van het 
water.

“Plan Waterbreed”; Waterplan voor Den Helder, Grontmij Nederland bv, Alkmaar, juli 2005Id
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Realisatie fi ets- en kanoroute; tussen Den Helder en Julianadorp aan Zee
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Laag 2; Netwerken

De infrastructuur is de tweede laag in de lagenbenadering. Hieronder vallen 
de zichtbare verkeers- en vervoersstromen, kabels en leidingen, maar ook de 
onzichtbare verbindingen zoals die voor informatie en communicatie (ICT) en de 
vlieg- en vaarroutes. In deze Structuurvisie wordt deze laag beperkt tot de zichtbare 
verkeers- en vervoersverbindingen.

Huidige verkeerssituatie

De hoofdverkeersstructuur van Julianadorp wordt gevormd door de oude, rechte 
polderwegen Langevliet, Schoolweg, Van Foreestweg, Zanddijk en Callantsogervaart. 
Sinds de jaren ‘70 zijn deze oude wegen, binnen de bebouwde kom van Julianadorp, 
aangevuld met nieuwe ontsluitingswegen, te weten: Breewijd, Zuiderhaaks, 
Zuidwal en Boterrug. Alle overige wegen in en rond Julianadorp zijn (potentiële) 
erftoegangswegen met een verblijfsfunctie. Een aantal moet nog wel als zodanig 
worden ingericht.

Julianadorp kent een paar belangrijke externe verbindingswegen. In de eerste plaats 
is de route Langevliet-Nieuweweg een belangrijke en populaire verbindingroute 
richting Den Helder. De verbinding is echter gelegen over wegen die niet zijn 
ingericht en ook niet ingericht kunnen worden voor een ontsluitingsfunctie 
(Rapport Buitenwegen Den Helder, 2006, Grontmij bv). In de tweede plaats is de 
route Zuiderhaaks-Schoolweg-N9 een hoofdroute naar Den Helder. De Zanddijk 
functioneert als secundaire verbindingsroute naar Den Helder, maar is meer bestemd 
voor het recreatieve verkeer.

Voor het verkeer in zuidelijke richting is de route Zuiderhaaks- Schoolweg-N9 een 
belangrijke route. Daarnaast zorgt de route via de Callantsogervaart voor een 
ontsluiting met het zuiden. Voor de bewoners uit het zuidelijk deel van Julianadorp 
wordt de Callantsogervaart ook gebruikt als ontsluitingsweg naar het noorden. 

Knelpunten

Julianadorp kent op het gebied van verkeer een aantal knelpunten:

Doorstroming

Het kruispunt Langevliet-Van Foreestweg-Schoolweg (plaatselijk bekend als 
‘Veul’) staat bekend als knelpunt vanwege de wachtrijvorming in de ochtend- en 
avondspits. In de ochtend heeft met name het verkeer vanaf de Van Foreestweg 
problemen om in te voegen in de hoofdverkeersstroom over de Langevliet. 
Invoegingsproblemen zijn er ook vanaf de Schoolweg naar de N9. Daarnaast wordt 
landbouwverkeer en afslaand verkeer naar de aanliggende erven op de Langevliet-
Nieuweweg als lastig ervaren. 

Verkeersveiligheid

Binnen verkeersveiligheid wordt onderscheid gemaakt in objectieve 
verkeers(on)veiligheid en subjectieve verkeers(on)veiligheid. In het eerste geval 
zijn de ongevallengegevens maatgevend. In het tweede geval gaat het om de 
beleving van de verkeersdeelnemers. Kruispunt ‘Veul’ is zo’n locatie waar relatief 
weinig ongevallen plaatsvinden, maar waar de gebruikers een hogere mate van 
onveiligheid ervaren. De Zanddijk en de Van Foreestweg (tussen de Breewijd en 
de Langevliet) zijn ook wegen waar men zich onveilig voelt. De rijsnelheid van het 
autoverkeer, de smalle rijbaan en een gebrek aan een fi etspad zijn veel genoemde 
redenen. Op het buiten de bebouwde kom gelegen gedeelte van de route 
Langevliet-Nieuweweg vindt jaarlijks een groot aantal ongevallen plaats. De kruising 
met de Middenvliet kan worden aangemerkt als een blackspot. Dit betekent dat er 
binnen drie jaar minimaal zes ongevallen zijn gebeurd waarbij letsel is opgetreden. 
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Verkeersintensiteit 2015 bij ongewijzigd beleid
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Hinder

De grote verkeersdrukte op de Langevliet binnen de bebouwde kom zorgt voor een 
ongewenste barrièrewerking tussen de woonwijken en de voorzieningen rond het 
Loopuytpark. De weg wordt hierdoor slecht oversteekbaar ondanks de geregelde 
voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Parkstraat. Daarbij komt dat 
automobilisten, bromfi etsers en fi etsers het rode verkeerslicht regelmatig negeren, 
waardoor de voetgangers de oversteek als onveilig ervaren. Via deze 
voetgangersoversteekplaats moeten basisschoolleerlingen vanuit het oude dorp 
oversteken naar de scholen die aan de westzijde van de Langevliet zijn gelegen. Met 
de komst van het nieuwe Juniorcollege zal het binnen de bebouwde kom gelegen 
deel van de Langevliet nog vaker worden overgestoken door schoolgaande jeugd. 
De huidige verkeersdrukte maakt dit lastig, ondanks de redelijk veilige oversteek bij 
de rotonde Zuiderhaaks/Langevliet.

Verkeersstudie Julianadorp

Over de wijze waarop knelpunten binnen het thema verkeer zouden moeten worden 
opgelost bestaan verschillende ideeën. Na de inventarisatie van de knelpunten is 
er een studie verricht naar de verschillende mogelijkheden over de ontsluiting van 
Julianadorp.

Voor het verkeersonderzoek zijn vele oplossingsmogelijkheden berekend, maar 
worden in het rapport alleen de meest essentiële en reële varianten besproken. Naar 
aanleiding van het verkeersonderzoek wordt duidelijk dat de 
verkeersafwikkelingsproblemen in het dorp kunnen worden verminderd of opgelost 
door de aanleg van ten minste één extra kwart van de totale randweg. Dit kan zijn de 
noord-oost variant of de noord-west variant. De aanleg van een volledige rondweg 
voegt weinig toe aan het oplossen van de verkeersproblematiek in het dorp.

De noord-oost variant levert slechts een beperkte bijdrage aan het oplossen van de 
verkeershinder op kruispunt ‘Veul’, tenzij wordt gekozen voor een drastische ingreep. 
Deze ingreep vindt plaats in de vorm van een knip bij dit kruispunt. De knip zorgt 
ervoor dat verkeer alleen nog de afslagbeweging naar Den Helder kan maken via 
de Van Foreestweg. Een dergelijke ingrijpende maatregel heeft echter gevolgen 
die niet wenselijk zijn. Zo leidt deze knip tot een onaanvaardbare stijging van het 
autoverkeer via de Zanddijk. Bovendien wordt sluipverkeer, dat eigenlijk via de N9 
naar Den Helder zou moeten rijden, gefaciliteerd om gebruik te maken van de route 
Schoolweg - nieuwe oostelijke randweg - Langevliet. Hierdoor is de intensiteit op de 
Langevliet hoger dan wenselijk.

Bij de noordwestelijke variant wordt de Breewijd verlengd. Met de aanleg van deze 
verlengde Breewijd verbetert de verkeersafwikkeling op kruispunt ‘Veul’ en neemt 
het verkeer dat door het dorp rijdt af. Op de Breewijd zal het verkeer wel toenemen. 
Echter, voorlopige berekeningen laten zien dat de milieueff ecten op de gevels van 
de woningen niet zodanig zullen zijn dat er maatregelen moeten worden genomen. 
De geluidsbelasting stijgt met maximaal 1,5 dB(A). Deze variant heeft als bijkomend 
voordeel dat een betere ontsluiting van het nieuwe winkelcentrum ‘De (nieuwe) 
Riepel’ ontstaat voor autoverkeer.
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Voor een goede ontlasting van de Langevliet staat in het Rapport “Buitenwegen 
Den Helder 2006” van de Grontmij aangegeven dat de aanleg van een nieuwe 
verbindingsweg tussen Den Helder en Julianadorp op termijn de beste oplossing 
is. Vanuit de verkeersstudie wordt geconcludeerd dat deze weg ten westen van 
de Langevliet moet komen te liggen. De westelijke ligging zorgt voor een betere 
verdeling van het verkeer van en naar Den Helder dan de oostelijke variant. De 
nieuwe, westelijke weg kan de functie van zowel de Zanddijk als de Langevliet 
grotendeels overnemen. Tevens kan de westelijke weg via een zogenaamde 
‘hark-structuur’ als ontsluiting gaan functioneren voor de in de Duinzoom gelegen 
functies, zoals strandslagen en campings. Daarmee kan de Zanddijk veel meer als 
recreatieve route gaan functioneren.

Het bovenstaande beeld laat zien dat het grootste deel van het verkeer tussen 
Julianadorp en Den Helder gebruik zal gaan maken van de nieuw aan te leggen weg. 
Zoals het er hier naar uitziet, kan dat leiden tot een sterke toename van het verkeer 
op de bestaande Breewijd als directe toerit naar de nieuwe weg. Hierdoor kunnen de 
milieueff ecten op deze weg voor problemen zorgen (geluidsbelasting op de gevels). 
Studie naar traject, aansluitingen en fl ankerende maatregelen op de omliggende 
wegen kan uitsluitsel geven over hoe het verkeer beter verdeeld kan worden. 
Daarmee moet het mogelijk zijn overlast te voorkomen.

Potenties

In de verkeersstudie wordt de conclusie getrokken dat de verlengde Breewijd 
de beste optie is om te komen tot een betere (tijdelijke) ontsluiting van 
Julianadorp. Hierbij wordt wel benadrukt dat er op de wegen in het dorp sterke 
verkeersremmende maatregelen moeten worden getroff en. Datzelfde geldt 
overigens ook voor de Zanddijk om ongewenst uitwijkgedrag naar deze weg te 
voorkomen. 

De defi nitieve oplossing van de verkeersproblemen rond Julianadorp is de aanleg 
van een nieuwe ontsluitingsweg (80 km/u) tussen Julianadorp en Den Helder. 
Bijvoorbeeld ten westen van de Langevliet. Dit is de meest logische plek en geeft 
het meest gunstige eff ect voor twee erftoegangswegen, namelijk de Langevliet/
Nieuweweg én de Zanddijk. Aangezien het gaat om een grove indicatie van de 
mogelijkheden en eff ecten, verdient het de aanbeveling bij een meer diepgaande 
studie ook de oostelijke variant te overwegen.

Kruispunt ‘Veul’
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Laag 3; Ruimtegebruik

De derde laag in de lagenbenadering bestaat uit verschillende 
ruimtegebruikspatronen (occupatie) die voortkomen uit de ondergrond en 
netwerken. Functies als wonen/verblijven, voorzieningen, werkgelegenheid, 
toerisme, recreatie, maar ook sociale componenten zoals; sociale infrastructuur, 
jeugd, ouderen en culturele planologie komen in deze paragraaf aan de orde. 

Wonen en voorzieningen

Huidige identiteit

Van oorsprong is Julianadorp een klein dorp waar woonhuizen, boerderijen, 
bedrijven en voorzieningen zijn afgewisseld. In het oude dorp is voornamelijk 
vrijstaande bebouwing terug te vinden die voor wat betreft maat, schaal, architectuur 
en materiaalgebruik sterke overeenkomsten hebben met elkaar. Het stratenpatroon 
wordt begeleid met enkele bomen en groene erfafscheidingen, is smal, stenig en 
rechthoekig van structuur. De grootschalige uitbreiding vanaf de jaren ‘70, ten 
westen van de Langevliet, heeft een totaal andere ruimtelijke opbouw. De opbouw 
heeft ingespeeld op de wensen, voornamelijk huisvesting voor gezinnen, en ideeën 
van die tijd. De woonbuurten zijn gesegmenteerd en sterk naar binnen gekeerde 
enclaves, de zogenaamde  ‘bloemkoolwijken’ . De verschillende woonbuurten worden 
door middel van een markante groen- en waterstructuur met elkaar verbonden. 
Julianadorp heeft een groot aantal voorzieningen onder andere twee winkelcentra, 
scholen en sportvelden verspreid door het gebied. Voor regionale voorzieningen is 
Julianadorp aangewezen op de stad Den Helder.

Inwoners prognose 

In 2005 telt Julianadorp ruim 15.000 inwoners, daarmee is ze bijna zo groot als het 
dorp Schagen. De grote groei van Julianadorp die men in de jaren ’70 voorspelde, 
heeft nooit plaatsgevonden. In tabel 1 is de prognose dat Julianadorp in het jaar 2020 
naar de 18.000 inwoners groeit. Het aantal ouderen boven de 65 jaar zal dan bijna 
verdubbeld zijn. In tegenstelling tot de groep jongeren: deze groep zal na een kleine 
afname licht groeien naar een aantal van 4.614.

Potenties

Julianadorp heeft lang de doelstelling gehad te bouwen voor gezinnen met 
kinderen. Om toekomstbestendiger te worden zal Julianadorp aan Zee moeten gaan 
inspelen op de veranderende samenleving. Mensen worden ouder dan voorheen 
en blijven langer zelfstandig wonen. De voorzieningen in Julianadorp aan Zee 
zouden makkelijker bereikbaar en meer geclusterd moeten gaan worden. Het aantal 
alleenstaanden groeit, net als het aantal jongeren dat op zichzelf woont. Maar ook 
de veranderingen van woonwensen brengt een verandering van de woningvoorraad 
met zich mee. 

Voor de Gemeente Den Helder ligt een woningbouwprogramma (2005 – 2015) van 
ongeveer 2.000 woningen, zie Regionale Woonvisie 2006. Voor 25% geldt dat deze in 
de sociale huur-  en koopsector gerealiseerd moeten worden, speciale aandacht moet 
uitgaan naar de zorgvragers, onder andere senioren. De overige 75% hoeft niet in de 
sociale hoek te zitten, de voorkeur gaat er naar uit woningen in de bovenkant van de 
markt en/of speciale woonmilieus, zoals (middel)dure en vrijstaande woningen met 
een lage dichtheid per hectare.
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Tabel 1: Prognose aantal inwoners Julianadorp 2005-2020
Bron: Gemeente Den Helder, Onderzoek & Statistiek

2005 2010 2015 2020

aantal index aantal index aantal index aantal index

0-19 4297 100 4056 94,4 4354 101,3 4614 107,4

20-64 10099 100 10169 100,7 10856 107,5 11204 110,9

65+ 1232 100 1520 123,4 1915 155,4 2425 196,8

Totaal 15628 100 15745 100,7 17125 109,6 18243 116,7

Stedenbouwkundige schets van de nieuwe woonwijk; Julianadorp Oost (Bron: Uitgangspunten voor de 
ontwikkeling van Julianadorp Oost, januari 2007 vastgesteld door de gemeenteraad, RWO Planontwikkeling)
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Werkgelegenheid

Huidige identiteit

Julianadorp is in de eerste plaats een prettige omgeving om te wonen. Veel van de 
bewoners werken buiten Julianadorp, toch zijn er vier aspecten te noemen die de 
economische kracht vertegenwoordigen;

Agrarische sector: De landbouw (gerelateerde) bedrijven zijn van belang voor de 
werkgelegenheid in Julianadorp. Binnen deze landbouwsector is de bollenteelt het 
belangrijkste. Landbouwgronden zijn te vinden in het landelijk noord en landelijk 
oost gebied (zie deel 3; Ontwikkelingsrichting per zone). 

Commerciële dienstverlening: Detailhandel is vooral te vinden rondom het 
Loopuytpark, het winkelcentrum ´De Riepel´ aan de Van Foreestweg en 
winkelcentrum ´Drooghe Bol´. 

Maatschappelijke dienstverlening: De zorg is een belangrijke werkgever, met zijn 
´Buitenveld´ en Noorderhaven heeft Julianadorp een zeer diverse portefeuille onder 
zijn hoede. 

Toerisme en recreatie: De huidige toerisme- en recreatiesector speelt zich vooral af 
rondom de recreatieparken van Julianadorp. 

Potenties

Door de structuurvisie voor Julianadorp aan Zee te ontwikkelen geeft deze ruimte 
voor ondernemen en dus werkgelegenheid binnen de gestelde kaders van de visie.

Agrarische sector: De ontwikkelingen in de bollenteelt is voor de toekomst nog 
onduidelijk, desondanks brengen deze ontwikkelingen kansen met zich mee om het 
agrarische gebied voor nieuwe functies met een open karakter in te richten. 

Commerciële dienstverlening: Winkelcentrum ´De Riepel´ gaat gesaneerd worden 
en ten noorden van de Schoolweg/Loopuytpark wordt een nieuw winkelcentrum 
gebouwd. Het oude dorp rondom het Loopuytpark wordt als ‘hart’ van Julianadorp 
aan Zee gekenmerkt en geeft plaats aan (nieuwe) ondernemers. Met de komst van 
de servicezones kan de commerciële dienstverlening een centrale plaats innemen 
rondom deze zones. Ook kan men inspelen op de kwaliteitsimpuls van de recreatie 
en toerismesector (zie paragraaf; Toerisme en recreatie).

Maatschappelijke dienstverlening: De landelijke trend voor het verlenen van zorg is 
een verschuiving van intramurale zorg naar extramurale zorg. Dit betekent dat de 
zorg die iemand nodig heeft steeds meer verkrijgbaar is in de directe leefomgeving 
van de particuliere cliënt. 

Toerisme en recreatie: Het landschap moet worden benut en versterkt om van geheel 
Julianadorp aan Zee een kwalitatief hoogstaande recreatieve omgeving met nieuwe 
toepassingen en extra werkgelegenheid te maken. 



35  Structuurvisie Julianadorp aan Zee Definitieve versie februari 2007

Agrarische sector
Bedrijven/instellingen: 9
Arbeidsplaatsen: 38

Commerciële dienstverlening
Bedrijven/instellingen: 440
Arbeidsplaatsen: 2008

Maatschappelijke dienstverlening
Bedrijven/instellingen: 54
Arbeidsplaatsen: 1563
Waarvan 1135 personen werkzaam in Noorderhaven

Toerisme en recreatie
Bedrijven/instellingen: 99
Arbeidsplaatsen: 292

Werkgelegenheid in Julianadorp (incl. buitengebied) naar bedrijfsactiviteteiten (1-1-2004)
Bron: Register Maatschappelijke Objecten 2004/ Onderzoek & Statistiek
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Toerisme en recreatie

Huidige identiteit

Toerisme blijft een belangrijke component in de economische structuur van Den 
Helder en Julianadorp. Het zwaartepunt van het verblijfstoerisme van Den Helder 
bevindt zich aan de kustzijde van Julianadorp die vooral met recreatieparken wordt 
ingevuld. Het merendeel van de verblijfstoeristen zijn gezinnen met (jonge) kinderen 
en senioren, een deel hiervan is van Duitse afkomst. 

De recreatieparken vormen een afzonderlijk toeristisch verblijfscentrum in contrast 
met de woonbuurten van Julianadorp. Een belangrijkste verbindingsweg tussen de 
recreatiegebieden is de Van Foreestweg. In de afgelopen jaren hebben er langs de 
Van Foreestweg spontane en niet gestructureerde ontwikkelingen plaatsgevonden; 
er zijn verschillende horecavoorzieningen ontstaan en er is de mogelijkheid tot het 
huren van kano’s en fi etsen.

Potenties

Julianadorp kan zich als een dorp aan de kust ontwikkelen; Julianadorp aan Zee.

De Gemeenteraad heeft de wens geuit om (recreatieve)voorzieningen te realiseren 
die aantrekkelijk en toegankelijk zijn voor zowel de bewoners als de recreanten. Het 
dorp in relatie brengen met de kust biedt een aantal interessante mogelijkheden 
voor het toerisme en de recreatie. Zoals al eerder is vermeld zal het oude dorp sterk 
neergezet moeten worden als het (historisch) hart van Julianadorp aan Zee. 

De Van Foreestweg kan zich ontwikkelen als een verblijfsgebied in de vorm van een 
aantrekkelijke, optisch verkorte route van het oude dorp naar de kust. Aan deze route 
kunnen allerlei recreatieve voorzieningen worden geconcentreerd naast de reeds 
bestaande (o.a. horeca Veul, Tichelaarstraat e.o. etc.). De bestaande plekken kunnen 
versterkt worden waardoor deze een spin off  functie kunnen hebben voor nieuwe 
ontwikkelingen. 

De kuststrook kan door een grotere diversiteit, zowel ruimtelijk als functioneel (van 
natuur tot cultuur, van intensief naar extensief etc.) aantrekkelijker gemaakt worden 
en een gevarieerder publiek aantrekken (zie; Ontwikkelingsrichting per zone). De 
uitbreiding van de recreatieve routes voor de fi etser, wandelaar, paardenliefhebber 
etc. in zowel het landelijke gebied als de kuststrook versterken het gevarieerde 
aanbod. Meer activiteiten op het strand zouden gestimuleerd moeten worden.

Niet alleen de fysieke maar ook sociale componenten zijn van belang in deze structuurvisie, in de volgende 
paragraaf wordt de sociale infrastructuur belicht. 
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Toerisme op het strand van Julianadorp
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Sociale infrastructuur

Huidige identiteit

In deze visie speelt naast de fysieke factoren ook de sociale component, de 
bewoners, een belangrijke rol voor de toekomst van Julianadorp. Bij het opzetten 
van een structuurvisie van een wijk of dorp is de fysieke en sociale infrastructuur een 
onlosmakelijk vervlochten geheel. De samenleving is een dynamisch geheel en de 
sociale infrastructuur verandert dus voortdurend. De totale infrastructuur draait om 
wat mensen nodig hebben en wenselijk vinden. Fysieke aanpassingen hebben direct 
gevolgen voor de sociale infrastructuur en het welbevinden van de inwoners. 

Potenties

Bij de sociale infrastructuur van een wijk zijn de volgende aandachtspunten van 
belang:
- Een belangrijk doel van het gemeentelijk sociaal beleid is alle inwoners kansen 
te bieden tot optimale ontwikkeling en tot volledige participatie in de lokale 
samenleving. 
- Bevordering van integratie en samenleven.

Julianadorp kent een rijk verenigingsleven en een sterk organiserend vermogen. 
Het geheel van organisaties, diensten, voorzieningen en betrekkingen maken 
het mogelijk dat mensen in sociale verbanden (buurten en groepen, netwerken, 
huishoudens) samen kunnen leven en kunnen participeren in Julianadorp aan Zee. 
De inwoners zijn zeer betrokken bij (de ontwikkeling van) het dorp en zijn bereid om 
zich voor hun dorp in te zetten. Voorbeelden hiervan zijn het opgezette Wijkplatform 
Julianadorp, de Pleinfeesten, Julianapop en het organiseren van doelgroepgerichte 
activiteiten als JEVAK (Stichting Jeugdvakantie Activiteiten Den Helder).
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Sociale ontmoetingen in Julianadorp
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Jeugd

Huidige identiteit

Julianadorp is een typische omgeving voor gezinnen en kent daardoor veel jeugd. Er 
zijn procentueel gezien meer jongeren in Julianadorp dan in Den Helder (zie tabel 2).

Er zijn veel speelplekken in Julianadorp veelal ingericht voor kinderen tot ongeveer 
acht jaar maar er zijn minder speelplekken voor kinderen die ouder zijn. Veel 
speelplekken hebben een achterstand in onderhoud. Daarnaast is er bij een groot 
deel van de jongeren de behoefte om andere jongeren te ontmoeten tijdens 
sportieve, recreatieve of culturele activiteiten. Momenteel zijn er en tweetal 
jongerenhuiskamer in Julianadorp.

Potenties

Bij bewoners, raadsleden en co-makers leeft een duidelijk besef dat jeugd belangrijk 
is voor Julianadorp aan Zee. Als iemand met een positief gevoel is opgegroeid op 
een bepaalde plek heeft deze meer binding, is respectvoller voor zijn omgeving en is 
minder verhuisgeneigd. Bovenal zijn de jongeren de toekomst van Julianadorp aan 
Zee!
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Tabel 2: Gezinsverhouding Julianadorp en Den Helder totaal (1-1-2005)
Bron: Gemeente Den Helder, Onderzoek & Statistiek

Julianadorp (wijk 8) Den Helder

aantal % aantal %

Hoofd gezin (man/vrouw) 1261 9,0 6314 10,6

Hoofd gezin (man/vrouw/kind) 1822 13,0 5970 10,0

Ouder met kind(eren) 643 4,6 3132 5,3

Echtgenote binnen gezin 3082 22,0 12284 20,7

Kind 4433 31,6 15845 26,7

Alleenstaande 2703 19,3 15559 26,2

Hoofd partnerrelatie 66 0,5 270 0,5

Hoofd huwelijk gelijk geslacht 16 0,1 56 0,1

Totaal 14026 100,0 59430 100,0

Jeugd in Julianadorp
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Culturele planologie

Huidige identiteit

Voor de ruimtelijke component van deze integrale visie is gebruik gemaakt van 
de lagenbenadering. In en tussen deze lagen zijn sporen aanwezig van de cultuur 
en de geschiedenis in de vorm van cultuurhistorische en archeologische waarden, 
historische landschappen, gebouwde monumenten en diverse bevolkingsgroepen. 
De ruimtelijke veranderingen hebben niet alleen invloed op de politieke, 
economische en fysieke omstandigheden, maar ook op de sociale en culturele 
omstandigheden van Julianadorp. Culturele voorkeuren en gebruiken, met name het 
beleid, liggen als het ware bovenop de drie lagen. Deze elementen bepalen hoe met 
de drie lagen wordt omgegaan en op welke wijze de burger hier concreet mee wordt 
geconfronteerd.

Potenties

Door verandering van de lokale cultuur moeten de publieke domeinen 
geherdefi nieerd worden. Dit betekent dat het gebied een nieuw eigen leven moet 
gaan leiden door zich de nieuwe en gewenste identiteit aan te meten; Julianadorp 
aan Zee. Hier kan culturele planologie bij helpen. Er zal gebruik worden gemaakt 
van de aanwezige cultuur, ondernemingszin en ruimtelijke infrastructuur van 
Julianadorp aan Zee. Daarnaast zijn en zullen bewoners van Julianadorp aan Zee 
gestimuleerd worden om activiteiten te ontplooien, waarin de identiteit van het dorp 
tot uitdrukking kan komen. 

In de volgende paragraaf worden de uitkomsten van verschillende bewonersparticipaties met betrekking tot de 
structuurvisie omschreven.
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Bewoners steken de handen uit de mouwen tijdens ‘Boomplant-dag’  te Doorzwin
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Participatie bewoners

Voor een volledig beeld van de (on)mogelijkheden voor de toekomstige 
ontwikkeling van Julianadorp aan Zee, verzamelden we eerst alle gegevens 
(zie Analyse Structuurvisie Julianadorp, 2004). In 2004 vonden twee workshops 
plaats met de betrokken co-makers (woningbouwcorporaties, welzijnsveld, 
bewonersverenigingen, ondernemers, zorgcentra, cultureleveld, enz.). De schrijvers 
van deze structuurvisie hebben alle reacties meegenomen in hun afwegingen.

In 2005 is vanuit de analyse een (ontwerp)structuurvisie voor Julianadorp 
ontwikkeld. Ook bij dit proces zijn de co-makers betrokken geweest door middel 
van bilaterale gesprekken, branding-sessies en thema-ateliers. Samen willen we de 
kansen op een integrale en vraaggerichte manier aanpakken om van Julianadorp 
een nog aantrekkelijker en completer dorp te maken dat op de toekomst is 
voorbereid. 

Kansen en risico’s

Een aantrekkelijk en compleet dorp heeft een aantal kenmerken. Ten eerste is daar 
het onderscheid met de stad, namelijk wonen in een landelijke omgeving. Dat zie, 
ruik en proef je. Je bouwt aan een dorp waar de mensen voor de omgeving met 
bijzondere kwaliteiten kiezen. Daarnaast moet de woonomgeving veilig zijn, er goed 
uitzien, gebruiksvriendelijk zijn en goed worden beheerd. De kwaliteiten van een 
dorp worden ook bepaald door de aanwezigheid van goede voorzieningen zoals 
winkels, scholen, sportvoorzieningen, zorgvoorzieningen, kinderopvangvoorziening
en, buurthuizen, natuur- en recreatiemogelijkheden. Ten slotte bepalen de bewoners 
voor een groot deel zelf het beeld en de kwaliteit van het dorp. Dit beeld is aan 
verandering onderhevig doordat bewoners zich ontwikkelen.

In de gesprekken met o.a.  bewoners, co-makers, beleidsmakers en raadsleden 
is Julianadorp onder de loep genomen. Daarbij hebben we onszelf de vraag 
gesteld wat de kansen zijn voor Julianadorp. Oftewel welke veranderingen of 
ontwikkelingen maken Julianadorp aan Zee sterker? 

Ruimtelijke kansen
- het creëren van een karakteristiek dorpsbeeld met een aantrekkelijke kern;
- het landschap versterken in de ontwikkeling van Julianadorp, een duidelijke weg naar zee;
- verbetering van de wegenstructuur, waardoor de fysieke en sociale scheiding tussen buurten  
 wordt verkleind en het creëren van veilige loop-, fi ets- en speelroutes tussen verschillende  
 voorzieningenclusters;
- ontsluiting van het dorp verbeteren;
- rustig en ruim wonen in het groen voor verschillende bevolkingsgroepen in verschillende  
 levensfasen;
- landelijk wonen; aanbod verschillende vormen van het dorpse wonen.

Sociale kansen
- het ‘dorpergevoel’ versterken;
- mogelijkheden creëren om verbondenheid met de woonplaats te stimuleren, zodat mensen er  
 zich thuis voelen d.m.v. vergroten van herkenbaarheid, realiseren van ontmoetingsplekken,  
 tradities en elk jaar terugkerende feesten; 
- het verenigingsleven en het sterk zelforganiserend vermogen koesteren;
- het naar voren halen van karakteristiek cultuurerfgoed (boerderijen, wallen, nollen, enz.) en het  
 inbedden daarvan in nieuwe plannen;
- het creëren van meer voorzieningen in Julianadorp voor jongeren (t/m 35 jaar), ouderen en  
 toeristen;
- vorming van clusters van voorzieningen rond de bestaande onderwijsvoorzieningen, met als doel  
 een op de buurt afgestemd integraal aanbod te realiseren en meer samenhang te bereiken.

Economische kansen
- betekenisvol toerisme; 
- uitbreiding van zorg- en recreatievoorzieningen;
- werkgelegenheid (voor jeugd) in Julianadorp verbeteren;
- economisch verbonden zijn met de regio, maar met een grote mate van zelfstandigheid.
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Kansen door bewoners bepaald (uitkomst WEB-spel; juni 2005)

Landschap versterken

Dorpergevoel

Toerisme
Versterken wegenstructuur

Wonen in het groen

Landelijk wonen

Verbondenheid

Zelforganiserend vermogen

Cultuurerfgoed 

Jeugd voorzieningen

Voorzieningen clusteren

Zorg- en recreatieve voorzieningen

Werkgelegenheid

Economische verbondenheid
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Tijdens de verschillende bijeenkomsten is niet alleen gepraat over de kansen voor 
Julianadorp, maar ook over risico’s. Het onderkennen van deze risico’s maakt ons 
namelijk alert en bewust van hetgeen wij niet willen. 

Ruimtelijke risico’s
- zwakke dorpsstructuur, geen samenhang, versnipperd dorp zonder duidelijke kern;
- beperkingen vanuit regionale visie;
- matige infrastructuur, slechte bereikbaarheid;
- kwaliteitsvermindering bestaande woonbuurten;
- massale (hoog)bouw.

Sociale risico’s
- een zwakke (of het ontbreken van) een identiteit; 
- introverte, in zichzelf gekeerde leefgemeenschappen in afzonderlijke buurten;
- weinig toekomstperspectief voor de jeugd.

Economische risico’s
- massatoerisme;
- sterke afname toerisme door kwaliteitsvermindering van verblijfsrecreatiegebieden; 
- eenzijdige economische ontwikkelingen; 
- beperkte zorg- en recreatievoorzieningen;
-  weinig werkgelegenheid (voor jeugd) in Julianadorp.

De steun en betrokkenheid van bewoners en andere partijen bij de ontwikkeling van 
deze structuurvisie en de toekomst voor Julianadorp aan Zee is een kans die met 
beide handen moet worden aangepakt. De interactieve werkwijze die is toegepast 
voor de vorming van de Structuurvisie Julianadorp aan Zee zorgt voor een breed 
gedragen toekomstbeeld, een toekomstbeeld dat door middel van dialoog en 
participatie tot stand is gekomen.
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Risico’s door bewoners bepaald (uitkomst WEB-spel; juni 2005)

Zwakke dorpsstructuur 

Beperkingen regionale visie

Slechte bereikbaarheid

Kwaliteitsvermindering

Massale hoogbouw

Eenzijdige economische ontwikkelingen

Introverte woonbuurten

Weinig toekomstperspectief jeugd
Massatoerisme

Kwaliteitsvermindering recreatieparken

Zwakke identiteit

Beperkte zorg- en recreatievoorzieningen

Weinig werkgelegenheid
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Kaderstelling door de raad

Op 28 november 2005 heeft de Gemeenteraad in een debat over de 
ontwikkelingsrichting voor Julianadorp aan Zee uitspraken gedaan met betrekking 
tot bepaalde keuzes die voor Julianadorp van belang zijn. Het gaat hier met name 
om keuzes die in grote mate de strategie en het gezicht van Julianadorp aan Zee 
bepalen. Dit betekent echter niet dat thema’s waarover de Gemeenteraad geen 
uitspraak heeft gedaan minder waarde hebben in deze structuurvisie.

Gewenste strategie

Een nieuwe fase voor de ontwikkeling van Julianadorp aan Zee is aangebroken nu 
de nieuwbouw van Julianadorp ten westen van de Langevliet is afgerond. Er treedt 
daarmee een verschuiving op van bouwen naar beheren. Julianadorp moet zich 
voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen in de toekomst. De gemeente kiest daarin 
voor een strategie waarin zij een sturende, faciliterende en actieve rol heeft tussen 
de partijen. Zij maakt daarbij gebruik van de eigen krachten (kwaliteiten, identiteit, 
bewoners etc.) van Julianadorp en zal extra middelen vrijmaken voor de verdere 
ontwikkeling van Julianadorp aan Zee. 

Identiteit en wenselijke groei

Julianadorp is een aantrekkelijke plek om te recreëren. Rust, ruimte en openheid 
zijn daarbij de belangrijkste kwaliteiten. Daarnaast moet Julianadorp steeds 
aantrekkelijker worden om te wonen. Het bieden van veiligheid, het verlenen 
van maatschappelijke dienstverlening en het garanderen van zorg op maat zijn 
daarin belangrijke uitdagingen. Julianadorp gaat werken aan een imago van één 
‘Julianadorp aan Zee’ en zal openbare functies steeds meer afstemmen op de beide 
doelgroepen; bewoners en recreanten.

De gemeente kiest met ‘het oude dorp’ voor een dorpskern die verbonden is met de 
geschiedenis van Julianadorp. Immers het oude dorp en de beslissingen die onlangs 
zijn genomen over het nieuwe winkelcentrum en de vestiging van Juniorcollege/
Multisporthal geven een goede kans om de oude dorpskern te ontwikkelen tot hét 
centrum van Julianadorp aan Zee. De verbindingen van het oude dorp naar de zee/
Duinzoom en van het oude dorp naar het woongebied worden zeer belangrijk. 

Ontwikkelingen buitengebied

Het gebied tussen Den Helder en Julianadorp wordt gekenmerkt door zijn openheid. 
Datzelfde geldt grotendeels ook voor het oosten van Julianadorp. Deze openheid 
wordt gewaarborgd door de bollenteelt die er momenteel plaatsvindt. De vraag 
naar ruimte voor woningbouw en recreatieontwikkelingen kunnen het open gebied 
verder aantasten. Veel waarde wordt gehecht aan het open buitengebied en dat 
wil de gemeente zoveel mogelijk behouden. Hierbij zijn de functies ondergeschikt 
aan de openheid van het gebied, kassenbouw wordt bijvoorbeeld als vervangende 
functie niet toegestaan.

Voor de uitbreiding in 1974 bestond Julianadorp uit een kleine kern rondom het 
Loopuytpark en lintbebouwing langs de Schoolweg, Langevliet en Van Foreestweg. 
De open randen zijn daarmee een stukje geschiedenis van Julianadorp. Om die 
reden wordt er voor gekozen de lintbebouwing het transparante karakter te laten 
behouden. Tot 2020 dient het landelijk oost gebied (zie; Ontwikkelingsrichting per 
zone) niet in gebruik te worden genomen voor woningbouw. Voor de periode na 
deze structuurvisie (na 2020) zal tijdig onderzoek gedaan moeten worden naar 
mogelijke nieuwe bouwlocaties. 



49  Structuurvisie Julianadorp aan Zee Definitieve versie februari 2007

Raadsdebat op 28 november 2005
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Verkeer

Julianadorp zal in de toekomst langzaam en compact groeien. De aanleg van een 
nieuwe ontsluitingsweg tussen Den Helder en Julianadorp is dan ook noodzakelijk, 
maar zal naar verwachting niet binnen vijftien jaar gerealiseerd zijn. Voor de kortere 
termijn is het verkeersluw maken van het dorpshart met ondermeer het kruispunt 
‘Veul’ noodzakelijk. Hierin kan worden voorzien door de aanleg van een randweg 
rond het dorp, uitgezocht moet worden wat de beste oplossing is.  Deze voorziening 
maakt het dorpshart meer leefbaar en veiliger. 

Recreatie en toerisme zijn een belangrijke bron van werkgelegenheid en inkomsten 
voor Julianadorp. Vooral in de zomermaanden trekt Julianadorp veel bezoekers aan. 
Het externe (toeristische) verkeer moet zoveel mogelijk worden afgewikkeld via 
de Callantsogervaart, waarbij de Schoolweg en kruispunt Veul maximaal worden 
ontzien.

Sociaal-economische opgave

Naast een ruimtelijke opgave is er voor Julianadorp ook een belangrijke opgave op 
sociaal-economisch gebied. Kansen voor werkgelegenheid zijn er in de zorg en het 
toerisme. Op het gebied van (zorg)voorzieningen wordt gekozen voor drie clusters; 
in het noorden de omgeving van sporthal Trefpunt, in het zuiden de omgeving 
Drooghe Bol en in het oosten de omgeving van het nieuw te bouwen Juniorcollege. 
Door deze clustervorming wordt het beter mogelijk een integraal aanbod te 
realiseren in de buurten en samenhang te bereiken in de afzonderlijke producten.    
Daarnaast moet de mogelijkheid onderzocht worden om kleinschalige bedrijvigheid 
te realiseren in de woonwijken. Dit heeft een tweeledig doel. Het geeft 
werkgelegenheid en het verlevendigt de wijken. Extra aandacht zal gaan naar 
ontwikkelingen voor de jeugd om Julianadorp aan Zee aantrekkelijker te maken. 

Julianadorp kent al een behoorlijk volume recreatiegebieden. De verdere uitbreiding 
daarvan zal in de toekomst nog maar beperkt plaatsvinden. Het gaat vanaf nu veel 
meer om een kwaliteitsimpuls en meer diversiteit in (dag)recreatieactiviteiten. 
Gekozen wordt voor een ontwikkeling van het Duinzoomgebied in zones met een 
goede afwisseling van intensieve en extensieve recreatievormen.

Vertaling naar een visie 

Na het debat over de aangeboden keuzes kan het plaatje voor Julianadorp aan 
Zee worden ingekleurd. De keuzes die voorgelegd zijn aan de raad zijn afkomstig 
uit de voorgaande participatie van de co-makers. Met de richtinggevende keuzes 
van de raad is het vervolgens de beurt aan de professionals om een duidelijke visie 
te formuleren die aansluit op wens en werkelijkheid. Deze visie zal in de volgende 
hoofdstukken worden verwoord en verbeeld. 
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Raadsdebat op 28 november 2005
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Conclusie potenties

Vanuit de lagenbenadering ondergrond, netwerken en occupatie zijn per onderdeel 
conclusies te formuleren die in deze paragraaf op een rijtje worden gezet. Hierbij 
worden ook de conclusie van het participatietraject meegenomen. 

Laag 1; Ondergrond

Landschap en water

- Julianadorp heeft de potentie om te kunnen transformeren van een 
uitbreidingswijk van Den Helder naar een dorp, een dorp aan zee. 
- De nieuwe identiteit, Julianadorp aan Zee, kan neergezet worden door inventief 
gebruik te maken van de bestaande landschapselementen, deze te behouden en op 
strategische plekken te versterken. 
- De ecologische- en recreatieve verbindingen zorgen voor een binding tussen deze 
landschapselementen.

Laag 2; Netwerken

- Om de leefbaarheid in Julianadorp aan Zee te vergroten zullen de wegen in het 
dorp verkeersluw gemaakt moeten worden. Dit geldt zeker voor de Schoolweg en de 
Van Foreestweg.
- De route Schoolweg, Zuiderhaaks, Breewijd en Van Foreestweg geschikt om als 
zodanig te functioneren maar slechts voor plaatselijk bekende weggebruikers.
- Met een goede bewegwijzering kan het recreatieve verkeer worden gestimuleerd 
om de route over de Callantsogervaart en de Zanddijk te gebruiken.
- Op de langere termijn is het wenselijk om vergaande maatregelen te nemen om 
de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en ontsluiting van het dorp te waarborgen. 
De oplossing moet worden gevonden in de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg 
tussen het dorp en de stad. Onderzoek moet hierna nog plaats vinden.
- Het gebruik van de fi ets stimuleren. Goede fi etsverbindingen tussen 
verblijfplaatsen en (winkel)voorzieningen realiseren voor zowel de bewoners als de 
recreanten.
- Het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren waarbij het huidige aanbod 
verbeterd en versterkt kan worden.

Laag 3; Ruimtegebruik

Wonen en voorzieningen

- Woningvoorraad moet toekomstbestendiger worden gemaakt rekening houdend 
met veranderende samenleving en woonwensen 
- Woningbouwprogramma (2005 – 2020) van ongeveer 1.000 woningen
- Voorzieningen clusteren

Werkgelegenheid

- De structuurvisie als stimulans voor werkgelegenheid 
- Kwaliteitsimpuls voor de recreatie en toeristische sector; nieuwe verblijfsgebieden
- Verschuiving van intramurale zorg naar extramurale zorg
- Nieuwe kansen voor het agrarische gebied 

Toerisme en recreatie

- Imago versterking van Julianadorp naar Julianadorp aan Zee 
- Dorp aan de kust profi leren; Van Foreestweg als ´parelsnoer´ tussen het dorpshart 
en de kust met (recreatieve)voorzieningen.
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Sociale infrastructuur

- Inwoners kansen bieden tot optimale ontwikkeling en tot volledige participatie in 
de lokale samenleving. 
- Bevordering van integratie en samenleven.

Jeugd

- De jongeren worden als het toekomstperspectief van Julianadorp aan Zee gezien.

Culturele planologie

- Nieuwe identiteit aanmeten; Julianadorp aan Zee
- Gebruik maken van de aanwezige cultuur, ondernemingszin en ruimtelijke 
infrastructuur van Julianadorp aan Zee. 
- Bewoners van Julianadorp aan Zee stimuleren om activiteiten te ontplooien, waarin 
de identiteit van het dorp tot uitdrukking kan komen.

Bewoners participatie

De conclusies van het participatietraject zijn te vinden onder paragraaf; Participatie 
Bewoners, hier worden uitspraken gedaan over de ruimtelijke, sociale en 
economische kansen.

De Gemeenteraad 

- Veel waarde wordt gehecht aan het open buitengebied en dat wil de gemeente 
zoveel mogelijk behouden. 
- Julianadorp gaat werken aan een imago van één ‘Julianadorp aan Zee’ en zal 
openbare functies steeds meer afstemmen op de beide doelgroepen; bewoners en 
recreanten.
- De gemeente kiest daarin voor een strategie van bouwen naar beheren waarin zij 
een sturende, faciliterende en actieve rol heeft tussen de partijen. 
- De verbindingen van het oude dorp naar de zee/Duinzoom en van het oude dorp 
naar het woongebied worden zeer belangrijk. 
- Extra aandacht zal gaan naar ontwikkelingen voor de jeugd om Julianadorp aan 
Zee aantrekkelijker te maken. 
- De aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg tussen Den Helder en Julianadorp zal 
naar verwachting niet binnen vijftien jaar gerealiseerd zijn. Voor de kortere termijn 
is het verkeersluw maken van het dorpshart met ondermeer het kruispunt ‘Veul’ 
noodzakelijk. 
- Het externe (toeristische) verkeer moet zoveel mogelijk worden afgewikkeld via 
de Callantsogervaart, waarbij de Schoolweg en knooppunt Veul maximaal worden 
ontzien.
- Kansen voor werkgelegenheid zijn er in de zorg en het toerisme. 
- Kwaliteitsimpuls en meer diversiteit in (dag)recreatieactiviteiten. 
- Gekozen wordt voor een ontwikkeling van het Duinzoomgebied met een goede 
afwisseling van intensieve en extensieve recreatievormen.

In het hierop volgende deel wordt er vanuit deze conclusies de stap naar de toekomstige uitwerking per 
onderdeel van de lagenbenadering (ondergrond, netwerken en occupatie) geformuleerd.
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Het zijn de oude, rijke gronden
met nog de geur van zand op zand
die rusten op dit fraaie land 
met duinen als een zachtgeel lied.
Ook sienna, zojuist gebrand gevonden, 
geeft warmte aan het koloriet.

Als door bewondering geraakt
krijgt hier ‘t gewest pas diepte mee
en strekt zich uit tot waar de zee
de grenzen van het land bewaakt.

Nooit geweten of vermoed 
dat een arcadisch vergezicht
een mens iets langer turen doet
naar wat in hem verankerd ligt,

alsof vanzelf iets wordt verstild,
het denken zwijgt, verloren gaat
- en als het ware opgetild
hij weer op eigen geestgrond staat.

Porter, Amsterdam 2004

De koers voor Julianadorp
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Sfeerimpressie kuststrook Julianadorp
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In het voorgaande deel is een beeld geschetst van het huidige Julianadorp en de 
bijbehorende potenties hierbij zijn de kansen voor Julianadorp aan Zee omschreven. 
Deel 2 van deze structuurvisie richt zich op de toekomstige uitwerking waarbij 
wederom gebruik wordt gemaakt van de lagenbenadering; 

- 1. de ondergrond
- 2. de netwerken 
- 3. de occupatie

Maar eerst wordt de algehele visie voor Julianadorp aan Zee omschreven.
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Dwarsdoorsnedes van de transformatie van Julianadorp naar Julianadorp aan Zee

2005

2020



58  Structuurvisie Julianadorp aan Zee Definitieve versie februari 2007

De visie; Julinadorp aan Zee

Woeste kwelders veranderden in polders, polders in productie- en woongebieden. De ontwikkelingen gingen 
traag en sprongsgewijs en hebben diepe sporen achtergelaten in het landschap. Het dorp in deze polder kent 
een opleving, het dorp wil een identiteit die recht doet aan haar ligging; het dorp aan zee.

Deze  ‘nieuwe’ identiteit spreekt tot de verbeelding. De basis hiervoor moet 
gezocht worden in het landschap. Om het ‘aan zee’ gevoel kracht bij te zetten 
wordt een nieuw (natuur)landschap, als basis onderlegger voor de ruimtelijke 
ontwikkelingen, neergelegd. Dit landschap refereert naar een kustlandschap 
waarin glooiende, afwisselend open- en besloten, gebieden beplant zijn met 
groen (van pionierssoorten tot boscomplexen). Zo kan er maximaal kan worden 
geprofi teerd van verschillende rijke fl ora en fauna mogelijkheden. Het landschap 
moet samenhang brengen in de verschillende gesegmenteerde bebouwde clusters. 
Het oude dorp en de nieuwe woonbuurten smelten samen. Het nieuwe landschap 
staat voor geborgenheid in het weerbarstige klimaat van de Kop van Noord Holland. 
Het ontstane versterkte contrast tussen het nieuwe landschap en de polder geeft 
het totaal meer expressie. Maar het biedt ook ruimte om een keur van ruimtelijke 
ontwikkelingen in zich op te nemen.

Daarnaast worden de (ecologische) potenties van de binnenduinrand maximaal 
benut. Vooral het kwelwater van de duinen wordt hiervoor gebruikt. Droge- en 
natte gebieden, verhogingen (de oorspronkelijke nollen) en andere specifi eke 
landschapselementen in het huidige polderlandschap worden als basiselementen 
genomen voor eventuele ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied. De openheid van 
de polder staat daarin centraal.

De nieuwe identiteit wordt ook mede bepaald door het oude dorp sterker te 
positioneren als hart van het dorp Julianadorp aan Zee. Hier vinden de activiteiten 
plaats die de bewoners een saamhorigheidsgevoel moeten geven. Het is ook de 
plek waar de bewoners de gasten (de toeristen) ontmoeten. In deze visie wordt 
ingestoken op het versterken van het recreatieve product; Julianadorp aan Zee. Het 
dorp wordt pas echt een dorp aan zee als de verbinding met de zee wordt gelegd. 
De Van Foreestweg wordt daarvoor getransformeerd naar een ‘parelsnoer’. De parels 
zijn de activiteiten op recreatief gebied voor zowel de bewoners als de recreant. De 
ruimtelijke inrichting en de specifi eke activiteiten moeten de af te leggen afstand 
tussen de kust en het oude dorpshart voor het gevoel verkorten. Verblijven is op 
deze route het thema. De verblijfskwaliteit, vooral in de bebouwde gebieden, is en 
blijft een punt van aandacht. Een duidelijke visie op het gebied van de infrastructuur, 
met (forse) ingrepen, moet hier een positieve invulling aan geven. We willen het 
recreatieve verkeer voornamelijk buiten de woongebieden houden waardoor deze 
minder belast zullen worden. Daarnaast wordt het langzame verkeer bevorderd door 
meer oost-west en recreatieve verbindingen te introduceren. 

Naast het vormgeven van de ruimtelijke component van de nieuwe identiteit is 
het van belang om de sociale component goed neer te zetten. Immers, de mensen 
maken het dorp. De sociale structuur wordt nog verder versterkt met een aantal 
initiatieven. In het bijzonder krijgt de jeugd hierbij veel aandacht. 

Bovengenoemde geeft in het kort de ingrediënten van de visie weer. In het hierna 
volgende deel worden de onderdelen van deze visie verder uitgewerkt.
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Laag 1; Ondergrond; Het landschap

Het plangebied voor deze structuurvisie wordt gekenmerkt door een drietal 
bijzondere landschappelijk en/of natuurwaarden: de duinen, de Garst (het 
restant van een nollengebied) en de groene enclave Noorderhaven. Ecologische 
verbindingen en (natuur)recreatieve verbindingen krijgen een centrale plaats in de 
ontwikkeling ten behoud en verbetering van de gesegmenteerde deelgebieden.

Het kustlandschap

In de Duinzoom (van Mariëndal tot het Zwanenwater) zal verdere natuurontwikkeling 
plaatsvinden. Omdat de duinen een staatsmonument zijn, zijn de recreatieve 
mogelijkheden beperkt. Recreatieve voorzieningen zoals een kanoroute, fi ets- en 
wandelpaden krijgen wel een plaats. Uitbreiding van de Duinzoom verlicht de 
recreatievedruk op de duinen. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Duinzoom 
is een verticale zonering, waarbij de intensiteit van het gebruik toeneemt van west 
naar oost. Dit houdt in dat onder de duinen sprake is van een lage intensiteit in 
gebruik die toeneemt al naar gelang men oostelijker gaat. De zonering van het 
Duinzoomgebied zal ook horizontaal plaatsvinden. Het noordelijke deel van de 
Duinzoom tussen Mariëndal en Camping Noorder Sandt zal extensief gebruikt 
worden. Daaronder liggen verschillende verblijfsrecreatiegebieden en 
ontwikkelingsmogelijkheden, waardoor het gebied intensief aangemerkt 
kan worden. Tussen strandslag Julianadorp en de Callantsogervaart zal een 
overgangsgebied gerealiseerd worden. Het doel is de relatie die Julianadorp met de 
zee heeft te versterken door te wonen en te recreëren aan de kust. Beide functies 
komen naast elkaar voor. Dit gebied zal met enclaves ingericht worden. Deze 
enclaves kunnen van elkaar verschillen in functie en vorm. 

Ontwikkeling van niet natuurfuncties worden zoveel mogelijk ingepast in het 
landschap. Het Duinzoomgebied krijgt goede verbindingen (voor fi ets, kano, enz.) 
met het toeristische verblijfsgebied en met de woongebieden van Julianadorp aan 
Zee én (Nieuw) Den Helder. Deze verbindingen zijn deels al gerealiseerd en worden 
daarnaast in zuidelijke richting uitgebreid. Deze verbindingen zullen aansluiting 
vinden bij  de natuurontwikkeling (van de Duinzoom) in de gemeente Zijpe. 

Het polderlandschap

De polder Koegras wordt gekenmerkt door haar open karakter. Een landschap van 
bollenvelden met enkele landschappelijke elementen uit het verleden: 

- de Garst   (een resterend Nollengebied);
- de Verloren Dijk  (die oorspronkelijk liep van Donkere Duinen, via de Garst, tot  

  Kooypunt)
- de Zanddijk
-  de Tankgracht  (een verdedigingswerk uit de Tweede Wereldoorlog)  

Het open karakter van de polder Koegras blijft zoveel mogelijk behouden. 
Bebouwing en verdichting is daarom niet toegestaan. De landschappelijke 
elementen worden waar mogelijk ingezet voor de ontwikkeling van ecologische 
en/of recreatieve verbindingen en verblijfsgebieden. 

Stedelijk groen

Julianadorp aan Zee is na de binnenstad de wijk met het minst openbaar groen 
van Den Helder. Het stedelijk groen in Julianadorp aan Zee krijgt daarom een 
stevige impuls refererend aan het kustlandschap. In de uitbreidingsplannen wordt 
voldoende  groen meegenomen. Hiermee worden aantrekkelijke verbindingen en 
verblijfsgebieden gerealiseerd. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de 
ontwikkeling van groen en sportvoorzieningen of natuurontwikkeling langs de kust. 
In het stedelijk groen worden aantrekkelijke recreatieve verbindingen gelegd tussen 
de woongebieden en de toeristisch recreatieve zones. Deze verbindingen verbeteren 
de recreatiemogelijkheden en versterken de interactie tussen het woongebied, het 
toeristisch gebied en de recreatieve voorzieningen in de kustzone.
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Water 

Water wordt, naast het groen, in deze visie als voorwaarde beschouwd om het 
gewenste landschap te maken.
De genoemde ontwikkelingen op het gebied van water (plan Waterbreed) hebben 
uiteraard ook een weerslag op het plangebied van Julianadorp aan Zee. Er wordt 
dus geen duinwater meer ingelaten naar het agrarische gebied. Zo komen er 
nieuwe waterverbindingen die met het poldersysteem worden afgesloten. De twee 
bestaande verbindingen met het Noordhollands Kanaal bij de Schoolweg en de 
Doggersvaart blijven. De verbinding met de Langevliet in Julianadorp vervalt. Na 
de maatregelen staan de hoofdwatergangen in de polder in verbinding met het 
Noordhollands Kanaal. Het waterpeil in deze watergangen is zodanig dat er geen 
gevaar voor overstroming is. Door de aanwezige onderbemalingen wordt een 
voldoende drooglegging voor de landbouw gewaarborgd. De capaciteit van de 
onderbemalingen is wel een punt van aandacht omdat deze in veel gevallen groter is 
dan toegestaan. 
Vooral het westelijk deel van Julianadorp aan Zee krijgt water vanuit de duinen. Er 
is niet genoeg duinwater om heel Julianadorp aan Zee te voorzien van duinwater. 
Daarom wordt ook hier fl exibel peilbeheer toegepast welke water circuleert en 
als het nodig is water in laat. De oevers worden op een natuurvriendelijke manier 
ingericht en er worden duinrellen aangelegd wat een aantrekkelijk uiterlijk geeft. 

In de winterperiode is er vanuit de duinen een overschot aan kwelwater. Doordat de 
duinen hoger liggen dan de stedelijke gebieden, kunnen er stromende duinrellen 
aangelegd worden die in het landschap passen. In de zomer zullen deze vaak 
droogvallen. In de bredere delen van de duinen wordt het kwelwater vastgehouden 
in duinvalleien. Door het water ook in de binnenduinrand langer vast te houden 
en bij de inrichting van de binnenduinrand beter tot zijn recht te laten komen, 
ontstaat een landschappelijk, ecologisch aantrekkelijker, gebied en wordt verdroging 
bestreden.

“Plan Waterbreed”; Waterplan voor Den Helder, Grontmij Nederland bv, Alkmaar, juli 2005
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Sfeerimpressie transformatie; Bollenland en natuur hand in hand
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Laag 2; Netwerken

Voor Julianadorp aan Zee als belangrijke stadsuitbreidingswijk van Den Helder zijn 
de verkeersverbindingen binnen de wijk maar ook naar de buiten de wijk gelegen 
voorzieningen van groot belang. De verkeersveiligheid en de bereikbaarheid laat op 
delen van de huidige infrastructuur te wensen over. Met name de wijkverbindende 
wegen zijn niet meegegroeid in het tempo waarmee de groei van Julianadorp 
aan Zee en de mobiliteit heeft plaatsgevonden en kennen geen Duurzaam 
Veilige inrichting. De functies van de wegen zijn vastgelegd in de Gemeentelijke 
Wegennetvisie. Gebleken is dat bij sommige ontsluitingswegen de functie niet 
overeenkomt met het wegbeeld en de bijbehorende inrichting.

De belangrijkste knelpunten in de infrastructuur die na de aanleg van de verlengde 
Zuiderhaaks blijven bestaan zijn:
- verkeersonveiligheid op Langevliet/Nieuweweg
- de grote verkeersstroom door het dorpshart via Langevliet
- hierdoor slechte verkeersafwikkeling op kruispunt ‘Veul’
- verkeersonveiligheid en slechte doorstroming op Van Foreestweg (oost)
-  doorgaand (sluip)verkeer over de Langevliet

Verwacht wordt dat deze problemen, met het oog op de toenemende automobiliteit, 
de komende jaren toenemen. De aanleg van de nieuwe Zuiderhaaks brengt enige 
verlichting in de verkeersafwikkeling op het kruispunt ‘Veul’ en met betrekking tot de 
barrière tussen het oude dorp en de nieuwe wijk. 

Doorgetrokken Breewijd

Er moet gestreefd worden naar vermindering van de verkeersdruk in het dorp, 
door rond het ‘centrum’ van Julianadorp aan Zee een ¾ ringweg te realiseren. Deze 
bestaat uit: de nieuwe Zuiderhaaks, de bestaande Zuiderhaaks samen met de 
Breewijd en een doorgetrokken Breewijd die aansluit op de Langevliet. De ¾ ringweg 
zal niet uitgebreid behoeven te worden naar een totale ringweg. Aanleg van het 
ontbrekende kwart van de totale ringweg, tussen de Schoolweg en de Langevliet, 
stimuleert het sluipverkeer vanaf de N9 waardoor de druk (Langevliet) niet afneemt.

De aanleg van ¾ van de totale ringweg biedt de mogelijkheid om een aantal wegen 
in het dorp, die nu nog de functie van ontsluitingsweg hebben, om te bouwen naar 
erftoegangswegen met een verkeersluw karakter. Dit zijn:
- de Langevliet, tussen de doorgetrokken Breewijd en de Van Foreestweg;
- de Van Foreestweg, tussen de Breewijd en de Langevliet;
- de Langevliet tussen de Schoolweg en de Zuiderhaaks;
-  de Schoolweg, tussen de Langevliet en de verlengde Zuiderhaaks.

De vrees dat de aanleg van de doorgetrokken Breewijd leidt tot een ernstige 
toename van verkeer op de reeds onveilige en drukke route naar Den Helder over 
de Langevliet en de Nieuweweg, is niet terecht. De aanleg van de doorgetrokken 
Breewijd in combinatie met verkeersremmende maatregelen op de bovengenoemde 
wegen ín het dorp, resulteren in het wegvallen van het doorgaande sluipverkeer. 
Hierdoor vindt er een afname van het aantal motorvoertuigen plaats op Langevliet 
en Nieuweweg. Daarnaast stimuleren de verkeersremmende maatregelen ook het 
gebruik van de Zuiderhaaks. Modelstudies laten dan ook zien dat er in het totaal een 
afname plaatsvindt van het verkeer op de Langevliet/Nieuweweg, ten opzicht van 
een situatie zonder maatregelen. Wel zal er een verschuiving plaatsvinden van het 
verkeer naar de Zanddijk. Deze verschuiving is op zich niet verontrustend.

De afname van verkeer dat gebruik maakt van de route Langevliet/Nieuweweg kan 
nog worden vergroot door aanvullende snelheidremmende maatregelen op deze 
wegen. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op deze route 
te verhogen. In het Rapport Buitenwegen Den Helder 2006 worden aanbevelingen 
gedaan hoe hierin kan worden voorzien.
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Langere termijn

Indien voor Julianadorp wordt uitgegaan van een groeiscenario, waarbij er een zeke-
re toename aan bewoners en toerisme plaatsvindt, is het wenselijk om verdergaande 
maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en ontsluiting van 
het dorp te waarborgen. In dat geval zal de verkeersveiligheid op de 
Langevliet/Nieuweweg niet gewaarborgd kunnen worden. Daarbij zal het 
toenemende verkeer op de Zanddijk gaan confl icteren met het toenemende aantal 
toeristen in dat gebied. De oplossing moet worden gevonden in de aanleg van een 
nieuwe ontsluitingsweg, onderzoek hiernaar moet nog plaatsvinden. Deze nieuwe 
weg realiseert een goed en veilig hart op hart verbinding tussen dorp en stad. Direct 
gevolg is dat de huidige Langevliet niet langer deze functie hoeft te 
vervullen en daardoor kan worden ingericht als verkeersluwe erftoegangsweg 
conform zijn karakter. Tevens is het dan mogelijk om de Zanddijk een verkeersluw en 
meer in het recreatieve gebied passend karakter te geven. De recreatieve 
voorzieningen langs de Zanddijk kunnen dan vanaf de nieuw aan te leggen weg 
worden ontsloten (harkstructuur). De Van Foreestweg zal in deze variant niet langer 
functioneren als onderdeel van een alternatieve ontsluitingsroute tussen het dorp 
en de stad. Hierdoor kan deze weg meer de functie krijgen van een recreatieve route 
met een verblijfsfunctie.

Fietsverkeer

Julianadorp kenmerkt zich door het uitgebreide vrijliggende fi etspaden netwerk. 
Een dergelijke infrastructuur zal in de ontwikkeling van Julianadorp oostelijk van de 
Langevliet worden gecontinueerd. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan 
de het kruizen van de ontsluitingswegen. De verbinding met Den Helder blijft 
plaatsvinden langs de route Langevliet/Nieuweweg. Door het instellen van een 
maximum snelheid op deze route van 60 km/u maken bromfi etsers verplicht gebruik 
van de rijbaan in plaats van het fi etspad. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid 
verhoogd. De aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg naar Den Helder zal niet tot 
wijziging van de langzaamverkeerroute leiden. De nieuw aan te leggen weg hoeft 
niet te worden voorzien van een fi etspad. Het toeristisch fi etspad langs de 
fi ets-kanoroute kan ondersteunend werken.

De fi etsverbindingen vormen een belangrijk voorziening voor de recreanten 
in en rond Julianadorp. Goede fi etsverbindingen tussen verblijfplaatsen en 
(winkel)voorzieningen zijn belangrijk en stimuleren het gebruik van de fi ets. Ook 
voor de bewoners van Julianadorp zijn recreatieve fi etsvoorzieningen belangrijk. De 
aanleg van meer oost-westverbindingen richting kust zal worden onderzocht.

Openbaar vervoer

De ontsluiting van Julianadorp met openbaar vervoer is essentieel voor de 
leefbaarheid in deze kern. Het huidige bedieningsniveau met een 
kwartiersverbinding met het NS-treinstation en Den Helder moet gehandhaafd 
blijven. Dit geldt tevens voor de uurs-verbinding naar Schagen en Alkmaar. Bij de 
verdere ontwikkeling van Julianadorp, ten oosten van de Langevliet, zal onderzocht 
worden of ook hier halteplaatsen kunnen worden gerealiseerd.

Recreatie

Met het verkeersluw maken van de wegen, zoals de Schoolweg en Van Foreestweg 
wordt het ook voor toeristisch doorgaand verkeer onaantrekkelijk om dóór het dorp 
te rijden naar de voorzieningen aan de kust. Met een goede bewegwijzering kan het 
verkeer worden gestimuleerd om de route over de Callantsogervaart en de Zanddijk 
te gebruiken. Uiteraard blijft ook de route Schoolweg, Zuiderhaaks, Breewijd en Van 
Foreestweg geschikt om als zodanig te functioneren maar slechts voor plaatselijk 
bekende weggebruikers.

U
i

t
w

e
r

k
i

n
g



67  Structuurvisie Julianadorp aan Zee Definitieve versie februari 2007

Verkeersintensiteiten als gevolg van de doorgetrokken Breewijd



68  Structuurvisie Julianadorp aan Zee Definitieve versie februari 2007

Laag 3; Ruimtegebruik

Wonen en voorzieningen

De uitdaging; Toekomstige uitwerking

Voor alle woningen geldt een kwaliteitsopgave en daarbij het ‘levensloopbestendig’ 
bouwen. In Julianadorp aan Zee worden circa 600 woningen in het gebied ten 
zuidoosten van het oude dorp gebouwd (2009-2020). Daarnaast worden ruim 300 
woningen gerealiseerd op het terrein van Noorderhaven (2009-2020). Toekomstige 
woningbouwlocaties, zoals ten westen van de woonbuurten of langs de Van 
Foreestweg zouden onderzocht moeten gaan worden. Woningen in de 
‘Woon- en Zorgsector’ worden onder andere bij ´Buitenveld´ (91 eenheden gesloopt; 
104 gebouwd) gerealiseerd. Overige woningen voor zorgvragers moeten bij de 
voorzieningenclusters ofwel de woonservicezones ´Buitenveld´ en/of ´Drooghe Bol´ 
worden gebouwd. 

De huidige woonbuurten zijn vooral aangewezen op kwaliteitsverbeteringen (zie 
deel 3; Ontwikkelingsrichting per zone), de tendens van bouwen naar beheren 
moet worden ingezet. Deze structuurvisie geeft de mogelijkheid om de sterk 
gesegmenteerde woonbuurten weer tot één geheel te verweven in samenhang met 
de nieuwe landschappelijke onderlegger. 

De voorzieningen worden zoveel als mogelijk geclusterd in zogenoemde 
woonservicezones; met het oude dorp als nieuw hart, servicezone ´Drooghe Bol´, 
servicezone ´Trefpunt´ en de scholengemeenschap Juniorcollege.
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Geplande woningbouwactiviteiten 2009-2020
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Werkgelegenheid

De uitdaging; Toekomstige uitwerking

Agrarische sector

De voorgestelde ruimtelijke ontwikkelingen in en rond Julianadorp aan Zee, zoals 
de Duinzoom, vergen transformatie van agrarische gronden naar nieuwe functies. 
De structuurvisie haakt aan op dit gegeven en versterkt deze landschappelijke 
ontwikkelingen voor de aanleg van bos- en natuurgebieden die passend zijn 
bij het nieuwe imago van Julianadorp aan Zee. Dit vertaalt zich in de praktijk in 
een beperkte afname van het areaal aan bollenteelt. De bollenteelt zal zich in de 
toekomst voornamelijk met concentratie en schaalvergroting bezighouden.

Commerciële dienstverlening

Detailhandel ontwikkelt zich onder andere rond het Loopuytpark en het nieuwe 
winkelcentrum ten noorden van de Schoolweg/Loopuypark. ´Drooghe Bol´ behoudt 
haar positie als winkelcentrum. Daarnaast krijgt de Van Foreestweg, als verbinding 
tussen het dorpshart en de kust, nieuwe detailhandelmogelijkheden gericht op 
recreatieve voorzieningen die niet concurrerend is aan de twee overige centra.

Om de werkgelegenheid in Julianadorp aan Zee te stimuleren worden er 
mogelijkheden geboden voor startende en kleine kantoorhoudende ondernemers 
aan huis. Hierbij kan gedacht worden aan kleinschalige ontwikkelingen om de 
woon-werkfunctie te stimuleren.

Maatschappelijke dienstverlening

De toename van de extramurale zorg vertaalt zich in de ontwikkeling van 
woonservicezones waar onder andere extramurale zorg wordt aangeboden. In 
Julianadorp aan Zee worden rond ´Drooghe Bol´ en op de locatie Buitenveld 
dergelijke zones ontwikkelt. In de verzorging van mensen met een verstandelijke 
beperking bestaat een duidelijke trend naar het meer in de maatschappij plaatsen 
van cliënten. Dit vertaalt zich onder andere in een afnemende ruimtevraag op 
het complex Noorderhaven wat resulteert in een toekomstige woningbouw 
ontwikkeling welke voor zowel cliënten als particulieren bedoelt zijn. Maar ook 
bijvoorbeeld koppeling van initiatieven met de toeristische sector (bijvoorbeeld 
wellness) biedt mogelijkheden voor nieuwe integrale ontwikkelingen.

Toerisme en recreatie

Deze structuurvisie speelt in op een kwaliteitsimpuls van deze sector, de huidige 
recreatieparken moeten worden opgeknapt om aan de behoeftes van de 
toekomstige toeristen te voldoen. Een belangrijke ontwikkeling op gebied van 
werkgelegenheid is ook de ontwikkeling van de twee recreatieve verblijfsgebieden 
voor detailhandel, horeca en voorzieningen. De twee verblijfsgebieden, het ‘oude 
dorp’ als het hart van Julianadorp aan Zee en de ´parelketting´ Van Foreestweg 
vormen een verbinding tussen het dorpshart en de kust. Uitgangspunt bij de 
ontwikkeling van beide verblijfsgebieden is dat zij elkaar onderling versterken. 



71  Structuurvisie Julianadorp aan Zee Definitieve versie februari 2007

Impressie toeristische werkgelegenheid Julianadorp aan Zee
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 Model 1                    Model 2         Model 3
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Toerisme en recreatie

De uitdaging; Toekomstige uitwerking

Om de toeristische- en recreatieve sector in Julianadorp aan Zee, niet alleen voor 
de toeristen maar ook voor de bewoners, aantrekkelijker te maken zijn de volgende 
punten van belang:
- positionering en imago van Julianadorp naar Julianadorp aan Zee verbeteren
- creëren van een ‘hart’ voor Julianadorp aan Zee, zowel in tastbare zin (centrum) als 
ontastbare zin (sfeer)
- kwalitatieve verbeteringen van de recreatie(parken) door meer samenhang tussen 
de (woon)bebouwing, de buitenruimte en het landschap
- diff erentiatie van de recreatie in vorm en duur
- creëren van voorzieningen voor zowel de inwoners van Julianadorp aan Zee als 
voor toeristen
- toevoegen van impulsbestedingsmogelijkheden voor toeristen en inwoners op het 
gebied van dagelijkse en niet-dagelijkse aankopen
- toevoegen van slechtweer voorzieningen gebaseerd op recreatie
- diff erentiatie in doelgroepen aantrekken

De kwaliteit van het toeristische product moet omhoog, hier is nog aanzienlijke 
winst te behalen. Kwaliteitsverbeteringen en samenhang spelen op een aantal 
fronten waarbij de ruimtelijke invalshoek van groot belang is. De onderscheidende 
factoren zoals zee, strand, ruimte en weidsheid moeten niet uit het oog worden 
verloren. Deze structuurvisie doet hierover uitspraken (zie Deel 3: De zones). 
Het verbeteren van de samenhang vergt verbeteringen in de landschappelijke 
ontwikkelingen en de infrastructuur, waarbij het van belang is om ook een duidelijke 
verbinding te creëren met en tussen de recreatieve zones. 

Het Loopuytpark wordt omgevormd tot een ‘vermaak’-plein. Dit houdt in dat het 
plein zal worden ingericht als verblijfsgebied en de buitenruimte geschikt wordt 
gemaakt voor het organiseren van diverse evenementen. Rondom het plein 
bepalen voorzieningen en woonhuizen het beeld. Met de ontwikkeling van de Van 
Foreestweg, als ´parelsnoer´, tot een aantrekkelijk verblijfsgebied, voor langzaam 
verkeer, wordt de toerist meer met het dorpshart en de kust/Duinzoomgebied 
verbonden. De toerist krijgt meer mogelijkheden bestedingen te doen en zich 
gedurende de dag en avond te vermaken. Mogelijke nieuwe functies voor dit gebied 
zijn welness-faciliteiten, hotel, sportactiviteiten, beperkte detailhandel, wonen, etc.

Niet alleen de fysieke maar ook sociale componenten zijn van belang in deze 
structuurvisie, in de volgende paragraaf wordt de sociale infrastructuur met zijn 
uitwerking voor Julianadorp aan Zee belicht. 

Modellen studies naar verdeling van recreatiegebieden en woonbuurten
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Sociale infrastructuur

De uitdaging; Toekomstige uitwerking

Bij de ontwikkeling van de sociale infrastructuur wordt uitgegaan van een beleid 
dat maatwerk oplevert en een sluitende aanpak realiseert. De gemeente heeft 
hierbij enerzijds de verantwoordelijkheid om (het mogelijk te maken) kansen te 
creëren en anderzijds controleert of de kansen worden benut. Er wordt uitgegaan 
van de individuele kracht, de kwaliteiten en talenten van de inwoners en het 
herkennen en erkennen van verschillen tussen mensen. Ter bevordering van 
samenleven moet een verscheidenheid in aanbod van ontmoetingsmogelijkheden 
en ontplooiingsactiviteiten worden aangeboden. Verder wordt de binding met een 
dorp versterkt door het te ontwikkelen als een uitdagend gebied voor ontmoeting 
met aantrekkelijke activiteiten en toegankelijke voorzieningen. Het zich thuis voelen 
in Julianadorp aan Zee en de betrokkenheid met de omgeving heeft te maken met 
een duidelijke identiteit die je aanspreekt. Met de invoering van het wijkgericht 
werken en deze structuurvisie streeft de gemeente naar een grotere betrokkenheid 
van de bewoners bij hun directe leefomgeving. Zo wordt in de Nota ‘Wijkgericht 
werken’ aangegeven dat wijkgericht werken moet worden gezien als: “een 
gezamenlijke inspanning van bewoners, instellingen en gemeente om vanuit een 
gedeelde verantwoordelijkheid de leefbaarheid van de wijken op fysiek, economisch 
en sociaal terrein te verbeteren en te handhaven.”
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Betrokkenheid in Julianadorp tijdens de ‘Dorpsmanifestatie; Structuurvisie Julianadorp aan Zee’ oktober 2005
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Jeugd

De uitdaging; Toekomstige uitwerking

Het aanbod van jongerenvoorzieningen in Julianadorp aan Zee dient aan te 
sluiten bij de verschillende behoeften en leefstijlen van jongeren. In het project 
‘Ruimte voor Kinderen in Julianadorp’  wordt ingespeeld op de behoefte en de 
wensen van kinderen van acht tot veertien jaar. Jongeren dragen ook bij aan het 
levendiger en aantrekkelijker maken van het straatbeeld. Ontmoetingsplekken in 
de openbare ruimte, moeten zo worden vormgegeven dat er voldoende sociale 
controle is. Dergelijke plekken moeten met de jongeren en direct omwonenden 
worden gerealiseerd. De behoefte om andere jongeren te ontmoeten moet worden 
gerealiseerd in de vorm van bijvoorbeeld uitgaansgelegenheden, evenementen, 
sporttoernooien, strandfeesten etc. 

Het strand is een belangrijk product dat Julianadorp aan Zee biedt. Het is bij 
uitstek de plek waar jongeren willen komen om te zien en gezien te worden. Het 
aanbod in het achterland zou hier een goede aansluiting op moeten vinden. 
Een verdere ontwikkeling van het toerisme is voor de jongeren van Julianadorp 
aan Zee belangrijk. Meer toerisme betekent een groter en gevarieerd aanbod in 
aantrekkelijke recreatieve activiteiten maar ook werkgelegenheid voor jongeren. 
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Meiden onder elkaar in het  ‘Avonturenpark’
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Culturele planologie

De uitdaging; Toekomstige uitwerking

In deze ruimtelijke uitwerking wordt nog een stap verder gegaan in de dimensie 
cultuur. Door rekening te houden met cultuur en cultuurhistorie, wordt de kwaliteit 
van de leefbaarheid van de omgeving van Julianadorp aan Zee verhoogd. Culturele 
planologie staat voor een samenwerking tussen bewoners en verschillende 
disciplines waarbij onder andere stedenbouwkundigen, architecten en beeldende 
kunstenaars met elkaar vorm geven aan de invulling van de ruimte. Daarnaast wordt 
in de concept cultuurnota ‘Zien en gezien worden’ door de gemeente aangegeven 
dat beeldende kunst een belangrijke rol speelt binnen culturele planologie: 
“Beeldende kunst kan de openbare ruimte een menselijk gezicht geven”. Mede 
hierom is het van belang om aandacht te schenken aan het culturele Julianadorp aan 
Zee; een publiek domein waar goederen (economie) en ideeën (cultuur) uitgewisseld 
moeten gaan worden om deze structuurvisie te realiseren.
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Impressie nieuwe kansen voor georganiseerde evenementen in Julianadorp aan Zee
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Aan weerszijden de mooiste kleuren
kijk ik ademloos om mij heen
schilder jouw ogen in gedachten
voel weer je rimpels, een voor een

zelfs het bos proeft mijn verlangen
vangt mijn tranen in de wind
waait het licht weer in mijn ogen
laat mij schuilen als een kind

het bladerdek opent zonnestralen
maakt voor warmte ruimte vrij
even laat het mij verdwalen
denk jouw armen dichterbij

ik wandel naar de toekomst
nog een lange weg te gaan
maar ooit is samen écht samen
in de bloei van mijn bestaan

Metha 2003

Ontwikkelingsrichting per zone
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Inzoomen op de Structuurvisie Julianadorp aan Zee
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Het plangebied van de structuurvisie Julianadorp aan Zee is een gebied met 
verschillende kwaliteiten. Julianadorp kenmerkt zich in ruimtelijke zin door zee, 
strand, duin, woonbuurten, vakantiewoningen & poldergebied. Deze kwaliteiten 
moeten bewaakt worden en waar mogelijk versterkt. 

 Het plangebied Julianadorp aan Zee wordt opgedeeld in negen verschillende 
deelgebieden; de zones en de huidige kenmerken van het gebied en de uitdaging; 
het toekomstbeeld als doel beschreven. Het uiteindelijke resultaat is in een 
toekomstimpressie weergegeven.

De negen zones van Julianadorp aan Zee zijn: 
 1. Strand en duin
 2. De Duinzoom
 3. Landelijk Noord
 4. Recreatieve routes
 5. De bestaande woonbuurten
 6. Het oude dorp
 7. De nieuwe wijk
 8. Landelijk Oost 
 9. Noorderhaven
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Huidige kenmerken; Strand en duin

Het kustlandschap heeft zich gestabiliseerd tot een smalle strook van ongeveer 500 
meter breed duinlandschap tussen de zee en het polderlandschap. Deze situatie 
is uniek voor Nederland; een natuurlijke variant van de Hondsbossche Zeewering. 
De hoge duintoppen zorgen voor fraaie uitzichten over een bijzondere begrenzing 
van het polderlandschap. De langzaamverkeersroute door de duinen zorgt voor 
een optimale beleving van de omgeving. Haaks op het gebied zijn een aantal 
verbindingen vanuit het achterland naar het strand gemaakt, de strandslagen. 
De verschillende historische relicten in het duinlandschap, die eens dienden ter 
verdediging van de kust en de linie, geven de duinen extra kwaliteit. 

Deze strand en duin zone loopt langs de kust van strandslag Duinoord (Den Helder) 
tot aan strandslag Drooghe Weert (Julianadorp). Aan de westzijde wordt deze zone 
begrensd door de zee en aan de oostzijde door de Zanddijk. Binnen deze zone zijn 
van noord naar zuid de volgende strandslagen en kenmerken te benoemen:

Strandslag Duinoord
Intensiteit/gebruik  Hoog, seizoensgebonden
Bezoekers   Bewoners Den Helder
Fysieke kenmerken  Familiestrand
Voorzieningen  Strandpaviljoen
Bereikbaarheid Via natuurgebied Mariëndal

Strandslag Falga
Intensiteit/gebruik  Laag
Bezoekers   Bewoners Den Helder,Julianadorp, toeristen
Fysieke kenmerken  Naaktstrand, contrast duinen en agrarisch gebied
Voorzieningen  Geen
Bereikbaarheid Via duinen, parkeerplaats, aanlegplaats van de fi ets- en kanoroute 

Strandslag De Zandloper &
Strandslag Julianadorp
Intensiteit/gebruik  Hoog
Bezoekers   Bewoners Julianadorp, recreanten vakantieparken
Fysieke kenmerken  Familiestrand, onlogische aansluiting op bestaande wegenstructuur
Voorzieningen  Kleinschalige voorzieningen
Bereikbaarheid Opgang bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer

Strandslag Drooghe Weert
Intensiteit/gebruik  Hoog
Bezoekers   Bewoners Julianadorp, bezoekers uit de regio
Fysieke kenmerken  Familiestrand
Voorzieningen  Horeca
Bereikbaarheid Goed bereikbaar, aansluiting wegenstructuur, parkeerplaats voor auto en camper
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De uitdaging; het toekomstbeeld als doel; Strand en duin

Door de strandopgangen aan te sluiten op de wegen binnen het kenmerkende 
grid van het poldergebied vindt de zone strand en duin meer aansluiting op 
het achterland. Het streven is om voor de strandslagen het internationale 
kwaliteitskeurmerk de Blauwe Vlag te behalen; schone en veilige stranden, schoon 
zwemwater, mooie natuur en een gezond milieu.
In aansluiting op de ontwikkelingen in Mariëndal ontwikkelt het noorden van het 
kustlandschap zich als stiltegebied. Dit betekent dat de recreatiemogelijkheden 
in het noorden van de zone strand en duin zullen worden beperkt. De volgende 
maatregelen per strandslag moeten worden genomen om de kwaliteiten te 
verbeteren;

Strandslag Duinoord
Ontwikkelingen Mariëndal natuurlandschap en markeren van het historisch/morfologische zuidpunt  
  van het voormalige waddeneiland Huisduinen
Intensiteit/gebruik  Hoog
Bezoekers   Bewoners gemeente Den Helder, dagjes mensen en toeristen
Fysieke kenmerken  Familiestrand
Voorzieningen  Strandpaviljoen
Bereikbaarheid Via natuurgebied Donkere Duinen

Strandslag Falga
Ontwikkelingen Strandslag aansluiten op wegenstructuur, waarnemingstoren voor vogelaars
Intensiteit/gebruik  Laag
Bezoekers   Bewoners Den Helder & Julianadorp aan Zee, toeristen
Fysieke kenmerken  Stiltestrand, naaktstrand, contrast duinen en agrarisch gebied
Voorzieningen  Geen
Bereikbaarheid Via duinen, parkeerplaats, aanlegplaats van de fi ets- en kanoroute 

Richting het zuiden zal het gebied in deze zone intensiever worden gebruikt. Deze 
bundeling van bezoekers heeft economische voordelen, omdat er meer draagvlak 
wordt gecreëerd voor het aanbieden van voorzieningen. Daarnaast zorgt deze 
concentratie van bezoekers voor een gestuurde belasting op de duinen. Voor elke 
strandslag zijn bepaalde maatregelen nodig om het gewenste beeld (per strandslag) 
te bereiken. De volgende maatregelen moeten worden genomen om de kwaliteiten 
te verbeteren;

Strandslag De Zandloper
Ontwikkelingen Opheff en strandslag De Zandloper om ontwikkelingen rondom Van Foreestweg te  
  stimuleren

Strandslag Van Foreestweg
Ontwikkelingen Hoofdstrandslag; als verbinding tussen dorpshart en strand, strandhuisjes toestaan
Intensiteit/gebruik  (Zeer) hoog
Bezoekers   Bewoners Julianadorp aan Zee en Den Helder, recreanten vakantieparken, dagjes 
mensen,   toeristen
Fysieke kenmerken  Recreatiestrand
Voorzieningen  Strandpaviljoen (jaar rond exploitatie) 
Bereikbaarheid Opgang bereikbaar voor langzaam verkeer, aansluiting wegenstructuur

Strandslag Julianadorp
Ontwikkelingen Strandslag verplaatsen richting zuiden; in het midden van strandslag Van Foreestweg  
  en strandslag Drooghe Weert, strandhuisjes op het strand toestaan
Intensiteit/gebruik  Hoog
Bezoekers   Bewoners Julianadorp aan Zee
Fysieke kenmerken  Familiestrand
Voorzieningen  Kleinschalige voorzieningen
Bereikbaarheid Opgang bereikbaar voor langzaam verkeer

Strandslag Drooghe Weert
Ontwikkelingen Strandslag verplaatsen richting zuiden; in het midden van strandslag Van Foreestweg  
  en strandslag Drooghe Weert, strandhuisjes op het strand toestaan
Intensiteit/gebruik  Hoog
Bezoekers   Bezoekers uit de regio, sportfanaten 
Fysieke kenmerken  Activiteitenstrand
Voorzieningen  Strandvoorzieningen gebaseerd op (sport)activiteiten
Bereikbaarheid Goed bereikbaar, aansluiting wegenstructuur, parkeervoorziening optimaliseren
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Strandslag Huisduinen

Strandslag Donker Duinen

Strandslag Duinoord

Strandslag Falga

Strandslag Van Foreestweg

Strandslag Julianadorp

Strandslag Drooghe Weert

Strandslag Botgat

Huidige strandslagen                         Toekomstige strandslagen 

Strandslag Huisduinen

Strandslag Donker Duinen

Strandslag Duinoord

Strandslag Falga

Strandslag Zandloper

Strandslag Julianadorp

Strandslag Drooghe Weert

Strandslag Botgat

2005              2020

exacte ligging 
zuidpunt 
voormalig
waddeneiland 
Huisduinen
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Zicht op landschap vanaf de duinen
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Huidige kenmerken; Duinzoom

Aan de voet van de duinen tussen duin en polder ligt het Duinzoomgebied. 
Aan de noordkant vormt het natuur- en recreatiegebied Mariëndal de diff use 
afbakening. Bijzonder is de positie van het duin waarop Mariëndal deels gelegen 
is, een historisch relict, de oorsprong van het eiland van Den Helder. De Zanddijk 
en de (staats)monumentale duinen begrenzen de westkant. De fi ets- en kanoroute 
vormt de afbakening aan de oostkant, aan de zuidkant ligt de Callantsogervaart. 
Dit gebied kenmerkt zich door (bestaande) natuurgebieden in het noorden, met 
in zuidelijke richting gevolgd door; natuurontwikkeling, (extensieve) landbouw, 
intensieve verblijfsrecreatie en verblijfsrecreatie gecombineerd met groen en 
voorzieningen. Daarnaast neemt van noord naar zuid de gebruiksintensiteit toe: 
van natuur(ontwikkeling) naar agrarisch productiegebied, bebouwd gebied 
(vakantieparken) en weer agrarisch productiegebied.  



91  Structuurvisie Julianadorp aan Zee Definitieve versie februari 2007

Middenvliet

Duinzoom Noord

Duinzoom Zuid

Callantsogervaart



92  Structuurvisie Julianadorp aan Zee Definitieve versie februari 2007

D
u

i
n

z
o

o
m

De uitdaging; het toekomstbeeld als doel; Duinzoom

De plannen voor deze zone zijn gekoppeld aan het Duinzoomproject, die met 
het verbreden van de duinrand, de natuur- en recreatiegronden als toeristische 
functie versterkt. De visie voor de Duinzoom sluit naadloos aan op de bestaande 
landschappelijke structuur en versterkt het historisch besef. Bouwen in de 
Duinzoom, zoals woonwijken en vakantieparken staan op gespannen voet met 
de natuurontwikkeling in de Duinzoom. Het zuidelijke deel tussen strandslag Van 
Foreestweg en Drooghe Weert wordt bij uitstek een gebied waar natuurontwikkeling 
en bebouwde functies in lage dichtheden met elkaar worden gemengd. Daarnaast 
worden de uitbreiding van voorzieningen en agrarisch grondgebruik niet 
voorgestaan in het Duinzoomgebied. 

Duinzoom Noord

Duinzoom Noord heeft grond onder de voeten gekregen met de noodzakelijke 
grondverwerving door Landschap Noord-Holland van ongeveer 45 hectare. Extensief 
gebruik van de natuur (o.a. natuurlandschap, bosenclaves, plasdrasgebieden) sluit 
aan bij Mariëndal tot aan de Middenvliet. Met nollen, duinen en valleitjes moet een 
vloeiende overgang gemaakt worden tussen de duinenrij en het Duinzoomgebied. 
Daarnaast zal het aanpassen van het uiterlijk en de functie van de Zanddijk als 
landweg een toegevoegde waarde geven aan de natuurontwikkeling in het 
Duinzoomgebied. Het ontlasten van de Zanddijk als belangrijke (recreatieve) 
ontsluitingsroute van Julianadorp naar Den Helder is alleen mogelijk indien er een 
alternatieve route wordt aangeboden.

Duinzoom Zuid

De overgang van extensief naar intensief gebruik vanaf de Middenvliet tot aan 
de Callantsogervaart zal geleidelijk aan verlopen. Binnen Duinzoom Zuid zijn de 
recreatieparken en golfbaan van Julianadorp gelegen. Deze huidige begrenzing 
van bebouwingsconcentratie blijft in de toekomst gehandhaafd. Dit betekent 
dat uitbreiding van de parken plaats moet vinden op de huidige terreinen. 
Daarnaast moeten de recreatieparken meer een eenheid vormen. Verbindingen 
tussen de recreatieparken moeten worden gevormd zodat er optimaal gebruik 
kan worden gemaakt van elkaars voorzieningen. Ook het diff erentiëren van het 
aanbod in verblijfsvorm en verblijfsduur is een verbetering van de kwaliteit. 
Kwaliteitsverbeteringen binnen de huidige omvang van de vakantieparken zijn in de 
toekomst belangrijk en er dient rondom de parken ruimte voor natuurontwikkeling 
te worden gereserveerd. De golfbaan zou een meer toegankelijker karakter moeten 
krijgen om de verbinding tussen de woonbuurten van Julianadorp aan Zee en de 
kust te versterken. 

De bestemming tussen de recreatiegebieden en de Callantsogervaart, nu nog open 
(agrarisch) gebied, zal veranderen. Dit agrarische gebied zal worden omgevormd 
door de bouw (in enclaves) van kwalitatief hoogwaardige (recreatie)woningen 
met lage intensiteit (1 tot 15 woningen per hectare), uitbreiding van recreatieve 
groenvoorzieningen en water. Het natuurlijke landschap voert de boventoon en 
bebouwing heeft een ondergeschikte rol. De inrichting van het gebied met open 
en besloten ruimtes, met groen en water zorgt voor een afwisselend beeld. De 
ontwikkelingen binnen dit gebied kunnen zorgen voor een versterking van de relatie 
tussen het wonen in Julianadorp en de kust, oftewel het Julianadorp aan Zee. 



93  Structuurvisie Julianadorp aan Zee Definitieve versie februari 2007

Huidige kenmerken             Toekomstige kenmerken2005 2020
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Uitwerking Duinzoom Noord; veranderende natuurontwikkelingen
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Uitwerking Duinzoom Noord; Zanddijk



96  Structuurvisie Julianadorp aan Zee Definitieve versie februari 2007

Sfeerimpressie Duinzoomgebied Zuid

D
u

in
z

o
o

m
Z

u
id



97  Structuurvisie Julianadorp aan Zee Definitieve versie februari 2007

Uitwerking Duinzoomgebied Zuidkant
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Huidige kenmerken; Landelijk Noord

De zone Landelijk Noord bestaat uit het gebied ten zuiden van de Doggersvaart 
en  begrensd het noorden van de Van Foreestweg en de Schoolweg. Momenteel 
wordt dit gebied voornamelijk door de agrarische sector gebruikt. De Middenvliet 
en de Langevliet snijden het gebied in vier kwadranten. Alle kwadranten zijn 
verkaveld volgens een rationele blokverkaveling. Ook de watergangen, de dijken 
en het wegenpatroon hebben een rechtlijnig karakter waarbij de oriëntatie zowel 
van noord naar zuid, als van oost naar west is. Dit is kenmerkend voor de opbouw 
van het landschap. De openheid van het gebied en de linten wordt door veel 
verschillende partijen gewaardeerd. Het weidse uitzicht, de mooie mozaïekdeken 
die de bollenvelden vormen als de bloemen bloeien en het gevoel van ruimte, zijn 
veelgehoorde motivaties om deze openheid te behouden. Momenteel wordt de 
agrarische sector gedomineerd door de bollenteelt. 

In het eerste kwadrant bevinden zich in dit kwadrant restanten van de Verloren dijk, 
een dijk die in het begin van de 17e eeuw is aangelegd van Kooypunt, via de Garst 
(nollengebied) naar Oogduinen (het huidige Donkere Duinen). Slechts de smalle 
toegangsweg vanaf de Nieuweweg naar het voormalige Marinehoofdkwartier is een 
overblijfsel van de Verloren dijk. Deze weg heeft grote cultuurhistorische waarde. 
Met het introduceren van een toeristische route over de Verloren dijk naar het 
nollengebied De Garst, wordt meer gebruik gemaakt van deze waardevolle plek. De 
zendmasten van defensie zijn voor dit kwadrant een in het oog springend element.

Het tweede kwadrant ligt rechts boven en is het kleinste kwadrant van de vier. Het 
gebied wordt aan de oostkant begrensd door de spoorlijn. In dit gebied ligt het 
nollengebied De Garst een hoeve uit het begin van de 18e eeuw die op deze nollen 
was gelegen. De hoger gelegen gronden temidden van de lager gelegen gebieden 
zijn van grote historisch geografi sche waarde. Samen met de Verloren dijk wordt dit 
nollengebied onderdeel van een cultuurhistorische route door het landschap. 
 
Binnen het derde kwadrant, gelegen aan de oostkant van de Langevliet tussen 
de Middenvliet en de Schoolweg, is de agrarische sector het sterkst aanwezig. De 
spoorlijn en de N9 vormen aan de oostkant de begrenzing van dit kwadrant. De 
uniformiteit van het landschap maakt het landschap bijzonder, open en robuust.

Het vierde kwadrant ligt tussen de Middenvliet en de Van Foreestweg. Deze 
recreatieparken drukken een belangrijke stempel op de beleving van dit 
kwadrant. Het beeld van de westelijke rand wordt voornamelijk bepaald door 
de recreatieparken. De zuidelijke rand wordt gedomineerd door de aanwezige 
bebouwing langs de Van Foreestweg en ligging van het oude dorp.
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De uitdaging; het toekomstbeeld als doel; Landelijk Noord

Omdat gekozen wordt voor het bewaren van de openheid in het buitengebied, wordt 
bebouwing in het buitengebied niet voorgestaan. Langs de Middenvliet, Langevliet 
en Nieuweweg zal bebouwing minimaal worden toegestaan om de doorkijken naar 
het polderlandschap te behouden. Daar waar bebouwing op de percelen wordt 
toegestaan, moet deze geclusterd worden. Om het open landschap nog verder te 
benadrukken wordt voorgesteld om de bebouwde percelen te omzoomen met een 
groene rand om de obstakels in het gebied aan het oog te onttrekken. Dit principe 
wordt al in de Kop van Noord-Holland toegepast en is dan ook kenmerkend voor dit 
gebied.

Naast de eerder genoemde cultuurhistorische route over de historische kenmerken 
in het poldergebied, zouden voor recreanten meer routes door de polder gecreëerd 
moeten worden. De agrariërs in dit gebied kunnen hieraan een bijdrage leveren door 
middel van georganiseerde routes. 

Ondanks de onzekerheid over de ontwikkelingen binnen de agrarische sector, is er de 
wens om het gebied in handen te houden van agrariërs. Deze agrarische functie past 
in het open poldergebied en geeft (gevoelsmatig) het minste risico voor verdichting. 
Maar daarmee is de openheid van het gebied niet gegarandeerd. Teelwijzen, door 
schaalvergroting, veranderen en kunnen tot een andere invulling van de ruimte 
leiden. Wanneer agrariërs hun land willen verkopen dan moet dat tot omvorming 
van natuur leiden. Gemeente, natuurorganisaties en/of derden zullen zich hiervoor 
moeten inspannen. Bij schaalvergroting liggen er kansen om het agrarische gebied 
op te schonen, vrij te maken van onnodige bebouwing. Hierdoor kan het landschap 
weer opener worden. Zo ontstaan er in het polderlandschap natuureilandjes, die met 
de aankoop van meer land met elkaar kunnen worden verbonden bij voorkeur om 
een ecologische link te maken tussen Mariëndal, de Duinzoom en het waddengebied. 
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Huidige bebouwing op 
perceel in landelijk gebied

Bebouwingsbeeld bij 
uitbreiding omarmd met een 
groen enclave

Sfeerimpressie bebouwing omarmd met een groene enclave
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Fietsroutes door agrarisch gebied
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Huidige kenmerken; Recreatieve routes

Binnen het grid van de wegenstructuur van Julianadorp zijn de oost-west 
georiënteerde wegen zoals de Van Foreestweg/Schoolweg en de Callantsogervaart 
van groot belang. Beide routes verbinden het oosten van Julianadorp met het 
westen. Alle verkeersafwikkeling van het noorden, oosten en zuiden richting de kust 
van Julianadorp verloopt over deze wegen. Langs de Van Foreestweg is een hogere 
bebouwingsintensiteit aanwezig dan langs de Callantsogervaart. 
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De uitdaging; het toekomstbeeld als doel; Recreatieve routes

De Van Foreestweg

De ontwikkelingen van de Van Foreestweg als verbinding, ´het parelsnoer´, tussen 
het dorpshart met de kust/Duinzoomgebied vragen om een aanpassing. Door deze 
weg door te trekken naar de zee via een nieuwe strandopgang wordt deze relatie 
gerealiseerd. De inrichting van de Van Foreestweg verdient speciale aandacht. 
Om van het dorpshart naar de strandopgang te komen moet een afstand worden 
afgelegd van 2,5 kilometer. Dit zou een reden kunnen zijn voor recreanten om 
het oude dorp links te laten liggen. Om de recreanten toch naar het oude dorp te 
trekken, moeten deze verleid worden om van de Van Foreestweg af te reizen. Dit 
wordt gedaan door een grote diversiteit aan toeristische voorzieningen langs de 
Van Foreestweg aan te bieden in de range van pensions tot welness gerelateerde 
accommodaties. Door herprofi lering en het toevoegen van beplanting wordt de weg 
optisch verkort en ingericht als een verblijfsgebied (met een maximale snelheid van 
30 km/u). De auto is in dit verblijfsgebied ondergeschikt aan het overige verkeer, 
waardoor fi etsers en wandelaars deze weg zullen domineren.

Het huidige knooppunt’Veul’ kan gezien worden als een van de vele startpunten 
van de fi ets- en kanoroute. Het ter plekke terugbrengen van de verkeersstromen zal 
een aanzienlijke verbetering van de verblijfskwaliteit opleveren. Een aanmeerplek 
zou zo uit kunnen groeien tot (horeca)terras aan het water. Het schoolgebouw zou 
een nieuwe functie moeten krijgen, om deze plek kracht bij te zetten. Te denken valt 
hierbij bijvoorbeeld aan een jeugdherberg of kunstcentrum. 

De Schoolweg

De Schoolweg wordt tussen het oude dorp en de rotonde Schoolweg/ Zuiderhaaks 
autoluw gemaakt. Ook wordt deze weg opnieuw ingericht waarbij de inrichting 
aansluit op het gebruik en de visie van Julianadorp aan Zee.

Callantsogervaart

In samenhang met de bovenstaande ruimtelijke dragers dient de Callantsogervaart 
te worden ingericht als de belangrijkste (auto)toegangsweg naar de kust. Niet alleen 
voor de toeristen die in Julianadorp aan Zee verblijven voor een vakantie, maar ook 
voor de dagjestoeristen uit de regio. Het autoverkeer dat richting Den Helder gaat, 
zal gestimuleerd worden via de N9 te reizen. De reeds gerealiseerde parkeerplaats 
bij strandslag Drooghe Weert kan daarbij een deel van het (dag)toerisme opvangen 
en zal wellicht uitgebreid moeten worden. Een herinrichting van het profi el moet het 
contrast tussen de open polder en woongebied versterken.
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Sfeerimpressie kruispunt Veul
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Van Foreestweg als belangrijke verbindingsroute tussen dorpshart en strand
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Huidige kenmerken; De woonbuurten

De vijfde zone bestaat uit de woonbuurten die vanaf de jaren ’70 zijn gegroeid. Vanaf 
deze tijd is Julianadorp uitgebreid met de woonbuurten; Middelzand, Vogelzand, 
Doorzwin, Kruiszwin, Wierbalg, Malzwin, Boterzwin en Zwanenbalg. De woonbuurten 
van Julianadorp zijn aparte naar binnen gerichte enclaves gelegen in het groen, een 
stedenbouwkundige opzet die in de jaren ’70 en ‘80 veel werd toegepast. 

In 2002 was de verhuisgeneigdheid ten opzichte van de overige wijken van 
Den Helder het laagst (Omnibusonderzoek Gemeente Den Helder 2002). De 
woningvoorraad bestaat voornamelijk uit (ruime) geschakelde eengezinswoningen 
en is daardoor een aantrekkelijk dorp voor jonge gezinnen met kinderen. Vrijstaande 
woningen zijn voornamelijk in Zwanenbalg terug te vinden. 

De hofj esstructuur bemoeilijkt de oriëntatie in de woonbuurten, de schijnbare 
eenvormigheid van de woningen en de anonieme openbare ruimten binnen een 
buurt zijn hier debet aan. De groenstructuur geeft geen duidelijke structuur meer 
weer omdat deze door de jaren heen aangetast en versnipperd is. De scheiding 
tussen privé (tuin) en openbaar gebied is niet duidelijk waardoor veel openbaar 
gebied illegaal is omgevormd tot oneigenlijk privé bezit. De verschillende 
verkeersstromen in Julianadorp zijn duidelijk van elkaar gescheiden. Het langzame 
verkeer heeft een netwerk dat gekoppeld is aan de hoofdgroenstructuur van 
de wijk. Wisselende profi elen, een grote diversiteit aan materiaalgebruik en 
inrichtingselementen, onduidelijke beëindigingen van hoofd- en afgeleide wegen 
en parkeerproblemen maakt de wegenstructuur voor bewoners en gebruikers 
onduidelijk en onoverzichtelijk. In het zuiden van Julianadorp in de buurt Boterzwin 
ligt winkelcentrum Dorperweerth welke functioneert als buurtvoorziening. 
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De uitdaging; het toekomstbeeld als doel; De woonbuurten

De hoofdgroenstructuur wordt vertaald naar een natuur- en boslandschap om meer 
samenhang te brengen in de verschillende bebouwde clusters en het Julianadorp 
aan Zee concept kracht bij te zetten. De ecologische hoofdstructuren krijgen 
hierdoor een krachtige identiteit en duurzaam uiterlijk. 

Er is een kwaliteitsslag nodig om de bestaande woonbuurten te verbeteren en 
verval te voorkomen. Er zou in de woonvoorraad moeten worden geïnvesteerd door 
renovatie van de huidige bebouwing. Een verdunning van bouwmassa’s is wenselijk 
waarbij de vrijgekomen ruimte aan het openbare gebied wordt gegeven. Nieuwe 
bebouwing zal alleen plaats moeten vinden in de bestaande bebouwingsvlekken. 
De hoofdgroenstructuur (Slenk) moet in tact blijven en mag niet worden aangetast 
door bebouwing. Daar waar bebouwde elementen prominent aanwezig zijn in de 
groenstructuur zullen deze verplaatst of gesaneerd moeten worden. Op enkele 
punten zal de stedenbouwkundige structuur versterkt moeten worden met 
(bebouwde) oriëntatiepunten. 

Het groen in de wijken zal vooral ingezet moeten worden als ‘gebruiksgroen’, 
spelen, veiligheid en diversiteit moeten kenmerken zijn voor de realisatie van deze 
gebieden. Daarnaast kan gespeeld worden met open en besloten groengebieden 
om de gebieden elke een eigen identiteit mee te geven. De gebruikmaking van 
verschillende soorten beplanting en het aanbrengen van meer diversiteit in de 
inrichting van de groengebieden maakt de structuur speelser en aantrekkelijker. 
De grenzen tussen openbaar groen en privé (tuin) moeten weer worden herstelt 
en duidelijker gemaakt worden. De rol van verenigingen van eigenaren zou 
gestimuleerd moeten worden om het groen in de eigen wijken te onderhouden. 
Waterpartijen moeten beter toegankelijk worden om de recreatie te bevorderen.
 
Er zal ook aandacht besteedt moeten worden aan de langzaam verkeerroutes. 
Door fi etspaden beter aan te sluiten op het bestaande wegennet en doodlopende 
fi etspaden aan te pakken, wordt het wegennet verbeterd. Daarnaast zal de uitstraling 
en profi el van hoofdwegen en erftoegangswegen worden veranderd. De profi elen 
krijgen een ander uiterlijk om het onderscheid te vergroten en de oriëntatie te 
verbeteren.  
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Kruiszwin met ‘aan zee’ sfeer
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Vernieuwde verblijfsgebied als natuur(bos)landschap doorgevoerd in de woonbuurten
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Huidige kenmerken; Het oude dorp

Zone zes bestaat uit het oude dorp van Julianadorp. Door de Langevliet wordt deze 
zone in twee delen gesplitst. Het ene deel van het dorp bestaat uit het Loopuytpark 
en omliggende bebouwing. Het andere deel van het oude dorp bevindt zich rond 
het kruispunt ‘Veul’. Het oude dorp wordt gekenmerkt door de dorpse sfeer en de 
pittoreske panden. 
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De uitdaging; het toekomstbeeld als doel; Het oude dorp

Zowel de bewoners van Julianadorp als de Gemeenteraad heeft besloten om 
de oude dorpskern op te waarderen als het hart van Julianadorp aan Zee. Het 
Loopuytpark wordt het bruisende hart van het oude dorp en zal ingericht worden 
als ´vermaakplein´. Dit houdt in dat het plein een verblijfsgebied gaat worden 
met cafés en restaurants waarbij de buitenruimte geschikt is voor markten en 
andere evenementen die bijdragen aan de vorming van een ouderwets gezellig 
dorpsplein. De aanwezigheid van het autoverkeer zal teruggedrongen worden om de 
verblijfskwaliteit te vergroten. Storende elementen op het plein, zoals de kiosken, die 
afbreuk doen aan de ruimtelijkheid, zullen verplaatst of gesaneerd moeten worden. 
Vervangende nieuwbouw, herstructurering en renovatie aan het Loopuytpark 
moeten in het teken staan van het versterken van de identiteit van het Loopuytpark 
en passend zijn bij de bebouwing van het oude dorp. 

Tegenover het Loopuytpark, aan de noordzijde van de Schoolweg, wordt een 
nieuw winkelcentrum gerealiseerd welke een verplaatsing is van winkelcentrum 
‘De Riepel’ aan de van Foreestweg. Veel van de winkels zullen voorzien in 
dagelijkse benodigdheden, zoals supermarkten, bakkerij, slagerij en dergelijke. 
Voor niet-dagelijkse aankopen (mode, schoenen, cadeaus, enz.) is men binnen de 
gemeentegrenzen aangewezen op het centrum van Den Helder. In de visie van Den 
Helder wordt namelijk gesteld dat het stadshart van Den Helder in de komende jaren 
zal worden versterkt en uitgebreid.

Het oude dorp kan zich de komende jaren uitbreiden aan de overzijde van de 
Langevliet, waardoor de kern van Julianadorp aan Zee prominenter aanwezig is. 
Verplaatsing van het J.V.C. sportcomplex biedt ruimte om bebouwing te realiseren, 
die qua schaal en maat aansluit bij het bestaande oude dorp. In dit te ontwikkelen 
gebied kan naast woningbouw ook gedacht worden aan het toevoegen van een 
eigen begraafplaats met een park uitstraling. Dit rustige park zal aansluiting vinden 
op de groene hoofdstructuur en kan gezien worden als de tegenhanger van het 
roerige Loopuytpark. In deze westelijke dorpuitbreiding zal kruispunt ‘Veul’ en de 
aanliggende bebouwing een andere functie kunnen krijgen, passend bij het oude 
dorp. 



119  Structuurvisie Julianadorp aan Zee Definitieve versie februari 2007

2005 
Huidige kenmerken van het oude dorp

Toekomstige kenmerken van het oude dorp

2020
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Loopuytpark
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Huidige kenmerken; De nieuwe wijk

De Concept Structuurvisie Julianadorp aan Zee (2006) geeft aan dat er voor de 
gemeente Den Helder een woningbouwprogramma ligt om tussen 2005 en 2015 
tussen de 1.000 en 1.500 woningen te produceren. Voor 25% geldt dat deze in de 
sociale huur-  en koopsector gerealiseerd moeten worden, speciale aandacht moet 
uitgaan naar de zorgvragers, onder andere senioren. De overige 75% hoeft niet in de 
sociale hoek te zitten, de voorkeur gaat er naar uit woningen in de bovenkant van de 
markt en/of speciale woonmilieus, zoals (middel)dure en vrijstaande woningen met 
een lage dichtheid per hectare. Ongeveer 600 woningen komen in het gebied binnen 
de Zuiderhaaks te liggen. Daarnaast worden ruim 300 woningen gerealiseerd in de 
enclave van Noorderhaven. 

Het plangebied waarin de komende 10 jaar ongeveer 600 woningen worden 
gebouwd is gesitueerd aan de noord/oostkant van Julianadorp. De nieuw te bouwen 
locatie ligt ingeklemd tussen het oude dorp, de Schoolweg en de Zuiderhaaks. Het 
totale plangebied bedraagt +/- 40 hectare verdeeld over twee gebieden, binnen de 
Zuiderhaaks ruim 36 hectare en aan de oostkant van diezelfde weg nog eens ruim 
3 hectare. Het plangebied Julianadorp Oost is aan de zuid- en oostzijde begrensd 
door het polderlandschap met daarin een patroon van sloten en kavels wat tot voor 
kort landbouwgrond was. De kenmerken van het plangebied zijn: de ligging in de 
nabijheid van het oude dorp en het landelijk gebied met zijn bijbehorende openheid. 
Vanuit de oostzijde, richting het dorp gezien, is de kerk een markant zichtpunt. 
Bebouwde elementen in het gebied zijn een tweetal boerderijen, de ijsbaan (als 
gesloten enclave) en het Juniorcollege met bijbehorende Multisporthal.
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De uitdaging; het toekomstbeeld als doel; De nieuwe wijk

Het doel van het woningbouwproject is om inwoners te behouden in Julianadorp 
aan Zee en ook om mensen uit andere gemeenten aan te trekken. Een aantrekkelijke 
woning met een eveneens aantrekkelijke woonomgeving moet deze ambitie 
inhoud geven. Geen eenvoudige opgave, maar de ingrediënten zijn al aanwezig. De 
aanwezigheid van zon, zee, strand, landschap, leegte, contrasten en wolkenluchten 
naast de potenties van het oude dorp, kunnen zo ingezet worden om de 
woonomgeving vorm te geven. De nieuwe wijk moet ook naadloos aansluiten bij 
deze visie voor Julianadorp aan Zee.

Belangrijk is dat deze wijk een goede aansluiting vindt op de bestaande bouw van 
het oude dorp. De overgang van de bouw van het oude dorp naar de nieuwbouw 
moet nauwelijks zichtbaar zijn. Door op een inventieve en innovatieve manier na te 
denken over het plangebied hebben we de kans om voor de markt een bijzonder 
maar aantrekkelijk woonconcept neer te zetten. Dit wordt gedaan vanuit een 
stedenbouwkundig plan, opgezet vanuit de gedachte om aan te sluiten bij het 
oude dorp. Hierin krijgt de toekomstige bewoner de kans, met behulp van een 
gestandaardiseerd product, zijn/haar woondroom te realiseren. Daarmee wordt de 
(ruimtelijke) uitwerking, onder specifi eke condities, bepaald door de bewoner die 
zich wil vestigen in het plangebied. De condities worden bepaald aan de hand van 
een menukaart met een aantal mogelijkheden, het aanbieden van een aantrekkelijk 
standaard woningtype met een dorpse uitstraling wordt daarbij als uitgangspunt 
gehanteerd. De menukaart maakt het mogelijk om een standaard woning aan te 
kleden en verder uit te bouwen met de mogelijkheden die het menu biedt. Hiermee 
komen we tegemoet aan de individuele bijzondere woonwensen van de toekomstige 
bewoners. Door in de stedenbouwkundige opzet te variëren met o.a. kavelgroottes, 
voorgevellijnen en fasering verwachten we als resultaat een grote diff erentiatie aan 
dorpse bebouwing, prijsklasse en bewoners. 
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De nieuwe wijk als samensmelting van het oude dorp met dorpse ingrediënten als uitgangspunt
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Huidige kenmerken; Landelijk Oost

Zone acht is de agrarische zone, bestaande uit de bollenvelden die ten oosten van 
Julianadorp zijn gelegen. Zoals al eerder is opgemerkt bij de zone Landelijk Noord 
wordt de openheid van het landelijke gebied door de bezoekers en bewoners zeer 
gewaardeerd. De garantie dat de zone Landelijk Oost open blijft kan, ondanks de 
bollenteelt die hier plaats vindt, niet worden gegeven. Teelwijzen kunnen veranderen 
en tot een andere invulling van de ruimte leiden. Naar verwachting zal dit gebied 
in deze structuurvisieperiode niet in ontwikkeling worden gebracht. De focus zal 
eerst liggen op deze Structuurvisie van julianadorp aan Zee en het realiseren van het 
nieuwe (natuur)landschap, de dragers oude dorp, Van Foreestweg, het westen en de 
nieuwe wijk.
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De uitdaging; het toekomstbeeld als doel; Landelijk Oost

Omdat gekozen wordt voor het bewaren van de openheid in het buitengebied, 
wordt intensieve bebouwing ook niet in de zone Landelijk Oost voorgestaan. De 
wens is om het gebied in handen te houden van de agrarische sector. Openheid 
is hierbij het sleutelwoord en dient in deze structuurvisie periode gewaarborgd 
te blijven. Eventuele bebouwing dient geclusterd langs het huidige kenmerkende 
wegenpatroon gesitueerd te worden met voldoende zicht richting het 
achterliggende gebied. Als de agrarische sector terug dreigt te lopen dient dit gebied 
gereserveerd te worden voor ruimtelijke ontwikkeling passend bij Julianadorp aan 
Zee.
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De Zuiderhaaks op de scheiding van Julianadorp Oost en het landelijk oost gebied
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Huidige kenmerken; Noorderhaven

Ooit begon Noorderhaven als een haven met een klein stukje bewoning, in het 
noordelijke punt van het eiland van het huidige Callantsoog. Tegenwoordig bestaat 
het uitgestrekte terrein van Noorderhaven vooral uit een dicht ingericht homogeen 
bosgebied ingericht met zorgvoorzieningen voor mensen met een beperking. 

Het gebied vormt een enclave in het polderlandschap. Aan de noordzijde is 
Noorderhaven begrensd door agrarisch gebied met daarachter het oude dorp. 
Richting de oostzijde ligt de N9 en het Noordhollands kanaal. Gemeente Zijpe grenst 
aan de zuidzijde en de woonbuurten van Julianadorp aan Zee zijn gelegen aan de 
westzijde. Het terrein van Noorderhaven ligt als een aparte afgezonderde zone in 
de structuur van Julianadorp aan Zee. Binnen dit homogene bosgebied ontpopt 
zich een beschutte, introverte parkachtige omgeving. Kronkelige wegen en paadjes, 
waterpartijen en ontspannen clusters met bebouwing worden afgewisseld met 
groene velden.
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De uitdaging; het toekomstbeeld als doel; Noorderhaven

Met de verandering van het zorgbeleid wordt het mogelijk gemaakt op het terrein 
van Noorderhaven te bouwen voor niet-cliënten. De doelstelling van het zorgbeleid 
is het verbeteren van de ontplooiingskansen van cliënten door integratie in de 
samenleving te bevorderen. Het is vervolgens de bedoeling de daardoor vrijkomende 
ruimte op Noorderhaven te gebruiken voor het realiseren van een aantrekkelijk, 
hoogwaardig woongebied voor zowel cliënten als niet-cliënten.

Deze woningbouw moet het wonen in een bosgebied ondersteunen.  Het 
woningbouwprogramma voorziet hiermee in circa 300 woningen en appartementen 
welke het unieke woonmilieu en de woningbouwopgave voor Den Helder 
ondersteund.
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Hoe nu verder?

De uitwerkingen van de deelgebieden die in dit deel omschreven zijn dienen qua 
koersen nagevolgd te worden. Dit als uitgangspunt en doel dat er uiteindelijk een 
kwalitatief hoogwaardige planvorming ontstaat voor het uit te werken ‘Julianadorp 
aan Zee’. De gemeente De Helder heeft hierbij een stimulerende en/of regie of 
toetsende rol. 

Vanuit de zones van het plangebied van de Structuurvisie Julianadorp aan Zee zijn 
en aantal programma’s te benoemen die in het volgende deel worden toegelicht. 
Hiervoor zijn verschillende projecten denkbaar die verwoord zijn in de hierna 
volgende deel: Zicht op uitvoering. 

Wij zijn op zoek naar meer actieve partijen die deze visie willen waarmaken, u dus! 
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Toekomstbeeld van Julianadorp aan Zee; bollenland hand in hand met natuurontwikkeling langs de kust
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Zittend bovenop
het duin
denk ik aan
wat achter mij ligt

de dingen en
mensen die zo
belangrijk zijn
geweest

onderaan het duin zie
ik een jong hert
zijn leven in dartelen
dat lijkt mij ook wel wat

even een kleine herstart
van het leven
maar niet zonder alles
wat ik nu weet

Marcel de Kleijn, 2003

Zicht op uitvoering
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Ontwikkelingen in Julianadorp aan Zee; stimulatie voor de toekomst
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De programma’s

In het vorige deel is de wenselijke koers aangegeven voor de toekomst van 
Julianadorp aan Zee waarbij ongeveer vijftien jaar vooruit wordt gekeken. Echter, 
een visie alleen is niet voldoende. Er zullen acties worden ondernomen om 
daadwerkelijke ontwikkelingen in gang te zetten. 

Inter-actie met comakers

Tijdens het interactieve proces tot de vorming van de structuurvisie voor Julianadorp 
aan Zee is de gemeente met verschillende co-makers in gesprek geweest. Tijdens 
deze bijeenkomsten is gesproken over hoe de activiteiten van co-makers elkaar 
konden versterken en welke raakvlakken zij met elkaar hebben. Er is gezocht naar 
kruispunten waarop activiteiten van co-makers samengebracht kunnen worden. 
Hieruit zijn vervolgens coalities gemaakt om activiteiten in gang te zetten.

Voor het realiseren van deze visie worden zes programma’s geformuleerd die 
betrekking hebben op de genoemde lagenbenadering zie deel 2 van deze 
structuurvisie. In een aantal gevallen zijn de programma’s verder uitgewerkt in 
een uitvoeringsagenda. De programma’s hebben een dynamisch karakter en zijn 
afhankelijk van projectrealisering. Via een methodisch programmamanagement 
wordt dit proces actief gevolgd.

Uitwerking van lagenbenadering naar programma´s;

1ste laag, ondergrond:de fysieke ondergrond 
Programma 1:   Werken aan de plek

2de laag, netwerken: het gebruik van netwerken; wegen, kabels en leidingen
Programma 2:   Bereikbaarheid verbeteren 

3de laag, occupatie: het ruimtegebruik 
Programma 3:  Ruimtelijk compact uitbreiden
Programma 4:  ’t Dorper gevoel
Programma 5:  Prettig wonen en verblijven in Julianadorp aan Zee
Programma 6:   Economische kracht stimuleren
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Programma 1: Werken aan de plek

Julianadorp aan Zee; proeftuin voor gebiedsontwikkeling
Deze proeftuin is gericht op de start van het gebiedsontwikkeling traject voor 
Julianadorp aan Zee. Het hoofddoel van deze proeftuin is de kansen die deze 
structuurvisie biedt zichtbaar te maken en te grijpen. De kansen voor Julianadorp 
aan Zee zijn gericht op de ontwikkeling van een excentrisch gelegen buitenwijk van 
Den Helder naar een duidelijk zelfstandige kern met een eigen sociaal economisch 
gezicht. Het toerisme, (verblijf )recreatie en wonen ‘aan Zee’  zijn hierbij belangrijk. Het 
is de bedoeling dat deze gebiedsontwikkeling hieraan gaat bijdragen door burgers 
en bedrijven te betrekken bij het versterken van deze identiteit, het programma 
en bij de fysieke realisatie van Julianadorp aan Zee. Hierbij is het realiseren van een 
vorm van Publiek Private Samenwerking (PPS) en een intentieverklaring waarbij 
een concrete samenwerking voor gebiedsontwikkeling in beeld wordt vastgelegd 
essentieel. 

Co-makers: 

Gemeente, Habiforum, bureau Nieuwlandadvies, WUR (Wageningen Universiteit), private partijen

Duinzoom en landschapsontwikkeling

Vanaf eind jaren ´90 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het Duinzoomgebied. 
Dit is een project waarin Den Helder samenwerkt met de Gemeente Zijpe. Het 
Duinzoomproject is belangrijk voor de ‘groene strategie’ en is een middel om nieuw 
landschap te maken. De in deze zone gelegen gebieden worden omgevormd 
naar natuur en landschap als de kansen zich voordoen. Zo is onlangs de fi ets- en 
kanoroute aangelegd en een natuurontwikkeling van 40 ha. als zuidelijke uitbreiding 
van Mariëndal ingezet. Een toekomstig gebied ligt ten westen van de woonbuurten. 
ca. 100 ha. zal daar in de toekomst van bollenland naar natuur, landschap, recreatie 
en wonen worden omgevormd.

Co-makers:

Gemeente Den Helder, gemeente Zijpe, Provincie NH, Landschap Noord-Holland, private partijen

Waterplan

In 2005 is het waterplan ´Waterbreed´ voor de gemeente Den Helder vastgesteld. Het 
waterplan is opgesteld voor een periode van 30 jaar, echter de meeste maatregelen 
van het waterplan staan gepland voor de komende tien jaar. Het waterplan is tot 
stand gekomen via een bestuurlijk afstemmingstraject door de besturen van de 
Gemeente Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Met 
de vaststelling hebben de partijen zich verplicht om tot uitvoering over te gaan 
welke is vastgelegd in een gezamenlijk opgestelde overeenkomst. Het waterplan 
is van belang, omdat de kwaliteit en kwantiteit van water in belangrijke mate 
voorwaardenstellend is voor de toekomstige landschapsontwikkelingen. 

Co-makers:
Gemeente, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, provincie NH, private partijen, Landschap Noord-
Holland
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Programma 2: Bereikbaarheid verbeteren

De eerste 5 jaar zal het accent binnen dit programma komen te liggen op het 
realiseren van de verlengde Breewijd richting Lange Vliet en het verkeersluw 
maken van het oude dorp. Daarnaast zal nader gekeken moeten worden naar het 
optimaliseren van bestaande verkeersnetwerken zoals auto, fi ets, voetganger en 
openbaar vervoer. 

Co-makers:

Gemeente, wijkplatform, vervoersbedrijven 

Programma 3: Ruimtelijk compact uitbreiden

Julianadorp aan Zee breidt uit naar het oosten
Het stedelijke gebied van Julianadorp aan Zee wordt in oostelijke richting uitgebreid. 
Het gaat hier om het gebied, oorspronkelijk bollengebied, tussen de Langevliet, 
Callantsogervaart, Schoolweg en N9. In de zuidrand bevindt zich Noorderhaven en in 
de noordwest hoek ligt het oude dorp van Julianadorp. 

De aanleg van de nieuwe Zuiderhaaks heeft het eerste duidelijke signaal afgegeven 
voor nieuwe ontwikkelingen richting het oosten:
- woningbouw binnen de Zuiderhaaks met het Juniorcollege en de Multisporthal. 
- woningbouw in Noorderhaven 
Beide projecten worden ingezet via een samenwerkingsovereenkomst. Voor 
de woningbouw binnen de Zuiderhaaks werken de Gemeente Den Helder en 
Woningstichting samen. Voor de realisatie van de woningbouw in Noorderhaven is er 
een samenwerking tussen Gemeente Den Helder en Noorderhaven. 

Co-makers:

Gemeente, Woningstichting, ’s Heeren Loo/Noorderhaven, Juniorcollege, Sportverenigingen

Het oude dorp als hart van Julianadorp

De uitdaging is gegeven om van het oude dorp het hart van Julianadorp aan Zee te 
maken. Dat is een opgave die vraagt om fysieke ingrepen, zoals het realiseren van 
een nieuw winkelcentrum Schoolweg/Loopuytpark en bijkomende maatregelen om 
het gebied verkeersluw te maken. Daarnaast vraagt deze opgave om oplossingen 
die de aantrekkingskracht van het oude dorp verbetert door het Loopuytpark om te 
vormen tot een gezellig en aantrekkelijk verblijfsgebied. 

Co-makers:
Gemeente, Culturele vereniging Julianadorp, OFJ (Ondernemers Federatie Julianadorp), Projectontwikkelaar 
Nieuwe Riepel, Winkeliersvereniging Loopuytpark
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Programma 4: ’t Dorper gevoel

Doorlopend cultuurpad

In deze structuurvisie wordt gesproken over Julianadorp aan Zee. De vraag is wat 
Julianadorp aan Zee kan aanvullen op andere kustplaatsen, zoals Callantsoog, 
Egmond of Bergen. Culturele planologie kan helpen het imago en het ‘dorpergevoel’ 
in Julianadorp te versterken (zie deel 1 & 2; Culturele planologie). Het proces is 
gericht op het ontwikkelen van draagvlak en het enthousiasmeren van betrokkenen. 
Met hulp van de provincie Noord-Holland wordt het mogelijk gemaakt samen met 
kunstenaars vorm te geven aan de culturele planologie. Dit gebeurt in de vorm van 
het project  ‘Julianadorp, een doorlopend cultuurpad’.

Het voorstel is om te onderzoeken hoe de potenties op het gebied van natuur en 
recreatie gebruikt kunnen worden als input voor een traject van culturele productie, 
waarbij kleinschalige bedrijvigheid en onderwijstrajecten hun medewerking kunnen 
gaan verlenen. Onderwijs en werk vormen hiermee de basis voor het stimuleren van 
de economische draagkracht en het ontwikkelen van een cultureel zelfbewustzijn 
van het gebied. Bij de uitvoering van het project is het essentieel te zorgen dat 
het geïnvesteerde sociaal en cultureel kapitaal van de betrokken bewoners in 
het ontwikkelingstraject bestendigd wordt. De intentie is om de betrokkenen te 
ontwikkelen tot serieuze deelnemers in de aanleg en beheersfase van Julianadorp 
aan Zee.

Co-makers:
Gemeente, Provincie Noord-Holland, Triade, plaatselijke kunstenaars, Culturele vereniging, BVJ (Belangen 
Vereninging Julianadorp), Juniorcollege, basisscholen, bewoners
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Programma 5: Prettig wonen en verblijven in Julianadorp aan Zee

Woonserviceszones, samenhang in aanbod op buurtniveau

In Julianadorp aan Zee is een drietal clusters (noord, zuid en oost) gevormd. Ten 
behoeve van de sociale infrastructuur hebben inwoners de beschikking over een 
volwaardig voorzieningenaanbod in de clusters noord en zuid, de zogenaamde 
woonservicezones. Deze clusters zijn meer buurtgebonden en bieden naast 
basisvoorzieningen een aantal plusvoorzieningen. Clustering van de voorzieningen 
biedt vele voordelen. Door clustervorming wordt het beter mogelijk gemaakt een 
integraal aanbod te realiseren dat is afgestemd op de buurt. Ook vergroot het de 
herkenbaarheid en wordt de ontmoetingsfunctie bevorderd wat een versterking 
van de sociale cohesie tot gevolg heeft. De cluster in het oostelijk deel van de wijk 
voorziet in min of meer bovenwijkse behoeften en is vooral geënt op het voortgezet 
onderwijs en sport.
 
De clusters zien er als volgt uit:
Cluster Julianadorp Noord;

o Nu al aanwezig: Peuterspeelzaal (indien nodig met plusfunctie), 
Buitenschoolse opvang, Scholen voor primair onderwijs, Ruimte voor jongeren 8 – 23 
jaar, Buurthuiswerk, Bibliotheek,  Horeca, Winkels,
o Toevoegen: Kinderhuiskamer (indien nodig, nader onderzoek gewenst 
met fi nanciële onderbouwing,1e Lijns zorg, Binnensportvoorziening (minimaal 
dubbele gymzaal), Buurtsportvoorziening / Ontmoetingsplek voor jongeren en 
ouderen, Kleinschalig openluchttheater, Thematheek (annex discotheek).

Cluster Julianadorp Zuid;

o Nu al aanwezig: Kinderopvang (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, 
buitenschoolse opvang), Scholen voor primair onderwijs, Scouting, Ruimte voor 
jongeren van 8 – 23 jaar, Wijksteunpunt voor alle inwoners en in het bijzonder 
voor ouderen en mindervalide, Binnensportvoorziening (dubbele gymzaal in de 
toekomst), winkels
o Toevoegen: Multifunctioneel centrum (vervanging buurthuis ´Drooghe 
Bol´), Wijkservicepunt (als onderdeel van het MFC) met aanbod van o.a. algemeen 
maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk, Buurtsportvoorziening / 
ontmoetingsplek voor jongeren en ouderen.

Cluster Julianadorp Oost;

o Nu al aanwezig: IJsbaan, Zorgcentrum Buitenveld
o Toevoegen: School voor onderbouw voortgezet onderwijs (Juniorcollege), 
Locatie voor sportactiviteiten (b.v. dart, biljart, snooker, skaten, fi tness), Multisporthal, 
Buitenveld herontwikkeling.

Co-makers:
Gemeente, Corbisplus (zorg), AWN (Algemene woningbouwvereniging Nieuwe Diep), WMD (Stichting 
voor Welzijnszorg en Maatschappelijke Dienstverlening), HVBWS (Helderse Vereniging Voor Buurt- Wijk- en 
Speeltuinwerk), Woningstichting Den Helder, SAVO, JVC (Julianadorp Voetbal Club), JHC (Julianadorp Handbal 
Club), Trefpunt, OFJ (Ondernemers Federatie Julianadorp), Schoolbesturen Primair Onderwijs.

Jong (mogen) zijn in Julianadorp aan Zee

Het aanbod van jongerenvoorzieningen in Julianadorp aan Zee dient aan te sluiten 
bij de verschillende behoeften en leefstijlen van jongeren. Jongeren hebben 
behoefte aan ontmoetings- en recreatie plekken in de wijk om bij elkaar te komen.
Er is een voortdurende dialoog tussen beleidsmakers en jeugd. Een aantal initiatieven 
is in gang gezet rondom de jongeren in Julianadorp aan Zee zo is er een traject 
gestart voor voorzieningen voor kinderen; ‘Ruimte voor kinderen’ en daarnaast 
is er een lopend traject ‘Wenkend Perspectief’ die de aanpak van hangjongeren 
stroomlijnt. Ook het reguliere jeugd- en jongerenwerk 
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in de beide tieneropvangcentra werkt hard aan de aandacht en groei van de 
activiteiten voor en door de jeugd en jongeren. Eind 2005 startte een project in het 
kader van de BOS-impuls ‘Move-IT’ voor de 13 tot 18 jarigen met wijkgebonden 
buitenschoolse activiteiten. Sportservice en het plaatselijke jeugd- en jongerenwerk 
werken hierin samen. Hieruit moet ook een impuls komen voor de sociale 
infrastructuur. De te ontwikkelen woonservicezone in Julianadorp-Zuid geeft ook 
mogelijkheden voor mogelijke huisvesting van de Stichting Kinderopvang. In 2006 
zal door het team Beheer Openbare Ruimte (BOR) van de Gemeente Den Helder het 
initiatief komen om een beheerplan spelen te ontwikkelen. 

De wens van de gemeente is om ook de belangen en integratie van de 
lichtverstandelijke gehandicapten (lvg) in Julianadorp aan Zee te bevorderen. De 
problematiek rond de zogenaamde lvg-jongeren qua gedrag en sociale problemen 
noopt ons daar toe. In de totale aanpak zal dit ook een vast onderdeel gaan 
uitmaken. Ook is in 2006 getracht meer zicht krijgen op de ontwikkelingen met 
betrekking tot jeugd binnen de sector sport en cultuur. 

Al deze initiatieven bij elkaar zorgen voor een palet van ideeën. Het is een 
programma dat mogelijkheden biedt voor een integrale en samenhangend 
voorzieningenbeleid voor de jeugd en jongeren in Julianadorp aan Zee. De 
wijkmanager van de Gemeente Den Helder werkt aan verbetering van de 
gemeentelijke ondersteuning bij jeugd- en burgerinitiatieven.

Co-makers:
Gemeente, SAVO, Sportverenigingen, Sportservice, Scholen, HVBWS, Triade, BOS-projecten, Buurthuizen, 
‘s Heeren Loo en politie 

Beheer van de bestaande woongebieden

‘Drooghe Weert’ is na een bouwtijd van 30 jaar afgerond en er treed daarmee 
een verschuiving op van ‘bouwen’ naar ‘beheren’. Dit vraagt om een geheel eigen 
strategie die hoofdzakelijk wordt vormgegeven via het Wijkgericht Werken. Het 
wijkplatform Julianadorp speelt daar een belangrijke rol in, schoon, heel en veilig zijn 
belangrijke sleutelwoorden. Daarnaast is het van belang dat de groenstructuur, die 
door de wijk loopt, wordt beschermd en versterkt.  Bewoners spelen een belangrijke 
rol bij de uitvoering en leefbaarheid van Julianadorp aan Zee door verschillende 
acties worden deze uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen. In leefbaarheid 
van de woonomgeving zal immers permanent geïnvesteerd moeten worden. 
Kleinschalig ondernemerschap aan huis is een andere actie die de levendigheid van 
de woonbuurten kan verhogen.

Co-makers

Gemeente, wijkplatform, bewoners

Thuis zijn in Julianadorp aan Zee

De aanpak die de Gemeente Den Helder voorstaan is sterk gericht op de behoefte 
van de individuele bewoner en daarbij zoeken we naar een methodiek om deze 
behoefte zo goed mogelijk te faciliteren. Deze strategie past in de WMO wat 
betrekking heeft op de leefbaarheid en sociale cohesie zodat de inwoners beter voor 
zichzelf kunnen zorgen. Het doel van dit project is om met alle betrokken partijen 
een commitment te bereiken over de manier waarop de bewoners van Julianadorp 
aan Zee beter in staat worden gesteld hun eigen kwaliteiten in de leefomgeving te 
organiseren. 

Co-makers

Gemeente, woningcorporaties, WMD, sHeerensloo, wijkplatform, InHolland, scholen bewonersorganisaties
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Programma 6: Economische kracht stimuleren

Julianadorp aan Zee als toeristisch product

Wie straks vakantie wil vieren in een omgeving die gekenmerkt wordt door het 
strand, natuur, de frisse lucht en ruimte kan kiezen voor Julianadorp aan Zee. 
Hiervoor zal Julianadorp moeten werken aan de verblijfskwaliteit en de samenhang 
van het gehele dorp. Er zal namelijk meer eenheid gecreëerd moeten worden. Deze 
eenheid bestaat enerzijds onder andere uit tastbaar aanbod in de vorm van een 
‘hart’ en anderzijds uit een ontastbaar aanbod in de vorm van levendigheid, sfeer en 
samenwerking. 

Het tastbare aanbod bestaat uit het Loopuytpark in het dorpshart met aan de 
Schoolweg het nieuw te bouwen winkelcentrum. Aan de andere zijde heeft de kust 
met daarbij het te ontwikkelen Duinzoomgebied een sterk recreatief karakter. Beide 
gebieden worden aan elkaar verbonden door een attractieve route met een 
verblijfsgebied karakter; de Van Foreestweg. Deze verblijfskwaliteit kan worden 
verhoogd door het verbeteren van de kwaliteit en diversiteit van het aanbod. Dit 
geldt zowel voor de verblijfsaccommodatie, de infrastructuur als voor de horeca en 
winkels. Het toevoegen van een slechtweer voorziening is daarbij cruciaal. Door het 
aanbieden van een gediff erentieerd ‘product’ voor verblijf en vermaak wordt ook een 
meer gediff erentieerde doelgroep aangetrokken. Hiermee worden de economische 
risico’s voor Julianadorp aan Zee verkleind en worden de kansen op een haalbare 
jaarrond-exploitatie vergroot.

Co-makers:
Gemeente, OFJ, Ooghduyne, Winkeliersvereniging Loopuytpark, VVV
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Samenwerking met co-makers is nodig om deze structuurvisie uit te voeren
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Proeftuin Julianadorp aan Zee

Bij de aanpak van de Structuurvisie Julianadorp aan Zee is gekozen om niet alleen 
een papieren document te maken maar om een proces op gang te brengen. 
Hierin werkt de Gemeente De Helder, tussen de partijen, op gelijke hoogte met 
de verschillende co-makers; die meebeslissen over en werken aan de verdere 
ontwikkeling van Julianadorp aan Zee.

Interactief werken: dialoog en participatie
Het proces om met co-makers te werken aan de toekomst van Julianadorp aan 
Zee is een continu proces, deze visie bepaalt daarin de koers. Door middel van de 
programma’s en uitvoeringsagenda’s worden projecten en activiteiten ingezet. De 
programma’s zijn hierbij niet statisch maar spelen in op de mogelijkheden die er in 
een bepaalde tijdsperiode voorkomen. De Gemeente is daarbij de initiatiefnemer en 
regisseert het totale proces waarbij zij een actieve houding aanneemt. 

Ontwikkelingsplanologie 

De aanpak voor deze structuurvisie sluit aan bij de ontwikkelingsplanologie zoals 
deze in de Nota Ruimte is verwoord. Het begrip ontwikkelingsplanologie is door 
Het Rijk als uitgangspunt gekozen voor de ontwikkeling en uitvoering van nieuw 
ruimtelijk beleid voor Rijk, Provincies en Gemeenten.  Van oudsher zijn overheden 
vertrouwd met het hanteren van een vorm van toelatingsplanologie, waarbij 
maatschappelijke activiteiten en particuliere initiatieven worden getoetst aan de 
formele bestemmingen die aan de ruimte worden toegekend. Dit heeft geleid 
tot een planologie van geboden en vooral verboden op basis van functionele 
bestemmingen, waarmee de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving nog niet gericht 
wordt verbeterd. Bestemmen is immers nog niet investeren en inrichten. 

Ontwikkelingsplanologie is de tegenhanger van toelatingsplanologie. Met 
ontwikkelingsplanologie wordt gepoogd de uitvoeringskracht van ruimtelijke 
plannen te verbeteren. Kenmerken van ontwikkelingsplanologie zijn dat er uitgegaan 
wordt van de kansen die zich voordoen, van wat mogelijk is en dat met de juiste 
partijen duidelijke afspraken worden gemaakt over wie wat wanneer en waar gaat 
doen. Werken met ontwikkelingsplanologie betekent dus voor de overheid in de 
eerste plaats het inrichten van een proces met meerdere partijen. Met de particuliere 
partijen (projectontwikkelaars, bouwers e.d.) verandert de relatie van opdrachtgever 
en opdrachtnemer in die van co-maker. Particulieren en private partijen worden 
mede verantwoordelijk voor de publieke ruimte. Het werkelijk in de praktijk 
brengen van ontwikkelingsplanologie gebeurt nog weinig. Dit is het gevolg van de 
complexiteit van ontwikkelingsplanologie en het gebrek aan bruikbare instrumenten. 
Daarom zal ontwikkelingsplanologie de toelatingsplanologie niet vervangen, maar 
de beide ‘werkwijzen’  zullen naast elkaar bestaan. 

In aansluiting op de ontwikkelingsplanologie is Habiforum een methode aan het 
ontwikkelen van kennis en vaardigheden, zodat uiteindelijk betere, vraaggerichte 
ruimtelijke plannen tot stand komen, die ook sneller worden gerealiseerd. Hierbij 
gaat het om het kennisprogramma Vernieuwd Ruimtegebruik. Dat heeft tot 
doel kennis te ontwikkelen en toepasbaar te maken die een impuls vormt voor 
vernieuwingen in de ruimtelijke ordening. Het programma brengt wetenschap, 
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Habiforum proeftuinen zijn excentrische ‘vrijplaatsen’. Het zijn plaatsen waar werken 
en leren samen komen. Een proeftuin is een ruimte voor kenniscreatie en refl ectie 
waar beslissers en direct betrokkenen bij een concreet praktijkproject doorbraken 
realiseren. Een proeftuin is dus een plaats, een ruimte, een toneel, waar actoren 
hun eigen spel maken en spelen. Binnen een proeftuin wordt op een informele 
manier met betrokken partijen fris aan een bestaand project gewerkt. De bedoeling 
is nieuwe werkwijzen te vinden om daarmee boven de middelmaat uit te stijgen. 
Het informele karakter moet de creativiteit stimuleren en moet sneller leiden tot 
procesinnovatie. In het kader van Habiforum is Julianadorp aan Zee ingebracht als 
proeftuin.

Culturele planologie

De provincie Noord-Holland heeft in haar sociaal beleid en in haar cultuurbeleid 
de ambitie opgenomen om culturele planologie te verbinden met Stedelijke 
Vernieuwing. De provincie spreekt van ‘cultuur in een vraaggerichte, sociale context 
ter verbetering van de kwaliteit van de fysieke en sociale leefomgeving’. In het 
nieuwe beleid is cultuur niet alleen een doel, maar ook een middel om bewoners van 
een gebied op vrijwillige basis te betrekken bij verbeteringen in hun leefomgeving. 
Daarmee kan culturele planologie gezien worden als een wezenlijk deel van de 
ontwikkelingsplanologie.

Cultuur en culturele planologie zijn essentieel voor de identiteit, de continuïteit 
daarvan en de karakteristieken van een stad en land  en daarmee voor de 
leefbaarheid van de omgeving en de betrokkenheid van burgers.
Het begrip culturele planologie is een nieuw en vrij complex begrip. Het begrip 
ontwikkelt zich door eraan te werken. Bij culturele planologie zal het gaan om de 
volgende elementen:
o Waarden, culturele factoren, culturele actoren en de identiteitsbeleving bij  
 veranderingen in de woon- en leefomgeving een rol geven;
o Participatie van kennisdragers, betrokkenen en bewoners en eventuele  
 belanghebbende met gebruik van kunstenaars en/of het gebruik van  
 kunstdisciplines bij het ontwikkelen van programma’s en plannen steden,  
 wijken en dorpen;
o Ruimtelijk vertalen en vormgeven van de visies en gedeelde waarde en  
 gedeelde opvattingen over randvoorwaarden en procesgang van direct  
 betrokkenen in verband met wonen, werken en vrije tijd;
o Het vinden van een gemeenschappelijke taal tussen de ruimtelijke en  
 sociale sector.

De provincie Noord-Holland heeft interesse getoond om het proces in Julianadorp 
aan Zee te zien als proefproject in het kader van de culturele planologie.
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Vacaturebank

Deze vacaturebank moet dienen als inspiratie voor verdere initiatieven van 
ondernemers/bewoners en te ondersteunen met positieve ontwikkelingen die 
aansluiten bij deze structuurvisie. 
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Benodigdheden

De programma’s en proeftuin alleen zijn niet voldoende om deze structuurvisie te 
realiseren de volgende stappen moeten onder andere worden ondernomen;

- Het realiseren van de dragers
 Landschap
 Het oude dorp
 Van Foreestweg & strandslag
 Westkant
- Overleg met hogere overheden
- de vigerende bestemmingsplannen afstemmen op deze visie
- investeerders zoeken
- marketingstrategie
- maken van een Groenvisie
- Wet Ruimtelijke Ordeningprocedure starten
- fi nanciële paragraaf
- ...etc.

De koers is nu uitgezet maar...de bovenstaande stappen en aanvullende 
benodigdheden zijn cruciaal om deze Structuurvisie Julianadorp aan Zee succesvol te 
laten slagen!
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Foto’s op blz. 49 & 51 door dhr. P.J. Sieswerda te Julianadorp
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De invulling van deze structuurvisie wordt gekleurd door uitspraken in het beleid van 
hogere overheden. Zo kunnen afspraken die binnen de fl ankerende plantrajecten 
zijn gemaakt ook worden gerespecteerd. 

Rijksbeleid

In de Nota Ruimte is het hoofddoel; ruimte te scheppen voor de verschillende 
ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat ons in Nederland ter 
beschikking staat. Meer specifi ek richt het kabinet zich hierbij op vier algemene 
doelen: versterking van de economische en concurrentiepositie, bevordering van 
krachtige steden en vitaal platteland, waarborging en ontwikkeling van belangrijke 
(inter)nationale ruimtelijke waarden en  veiligheid.

De Ruimtelijke Hoofdstructuur (RHS) speelt een belangrijke rol in de Nota Ruimte. 
Met ruimtelijke hoofdstructuur in algemene zin wordt dus gedoeld op:
- de structuur van het stedelijk gebied in Nederland in brede zin (dus de ruimte die gebruikt wordt  
 voor wonen, werken, recreatie en verkeer) en de ontwikkelingen op de lange termijn daarin; 
-  de economische kerngebieden; 
- de natuurgebieden en de waardevolle landschappen; 
- de hoofdverkeersinfrastructuur en de hoofdwatersystemen (de belangrijkste onderdelen van - het  
 spoor-, wegen- en waternet); 
- de energie- en grondstoff envoorziening; 
- zee- en luchthavens (mainports Rotterdam en Schiphol); 
- militaire terreinen; 
- de Noordzee; 

- de aansluiting van al deze structuren op de ons omringende Europese landen.

Het Rijk heeft een algemene basiskwaliteit voor alle ruimtelijke plannen in de 
Nota Ruimte vastgesteld. Deze basiskwaliteit geeft aan waar een ruimtelijk plan 
minimaal aan moet voldoen. Verstedelijking en economische activiteiten moeten 
gebundeld worden zodat nieuwe bebouwing voor deze functies grotendeels wordt 
geconcentreerd in bestaand bebouwd gebied, in aansluiting op het bestaand 
bebouwd gebied of in nieuwe clusters van bebouwing daarbuiten. Hierbij wordt 
er gelet op een goede balans tussen rode (stedelijke) en groen/blauwe (natuur en 
water) functies, milieuwetgeving en veiligheid.

Op het gebied van water, natuur en landschap geldt de basiskwaliteit op punten 
als de watertoets, functiecombinaties met water en het groen in en om de stad. 
Voor natuurgebieden stelt het Rijk dat zij, tezamen met provincies en gemeenten, 
verantwoordelijk zijn voor bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de 
aanwezige bijzondere waarden en kenmerken van natuurgebieden. 
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Kaartbeeld Nederland

Julianadorp
aan Zee
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Provinciaal beleid

In oktober 2004 hebben Provinciale Staten het ‘Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland 
Noord’ vastgesteld. Dit plan geeft antwoord op de vraag hoe we Noord-Holland 
Noord een aantrekkelijke, leefbare en welvarende toekomst kunnen bieden. Doel 
is ervoor te zorgen dat Noord-Holland Noord, met behoud van kwaliteit, een 
eigen identiteit kan ontwikkelen. In dit beeld wordt rekening gehouden met de 
landschappelijke kwaliteiten als openheid, ondergrond en ligging van de regio. 

Het Ontwikkelingsbeeld is een ruimtelijk plan voor de periode 2004-2014, maar 
geeft een doorkijk naar de toekomst tot het jaar 2030. Het vertelt hoe de provincie 
problemen oppakt die om oplossingen vragen. De verwachte problemen die op 
Noord-Holland Noord afkomen zijn:
- Scheve woon-werkbalans en verslechterde externe bereikbaarheid;
- Eenzijdige economische structuur in de Kop;
- De waterproblematiek;
- Grotere internationale concurrentie in de landbouw;
- Vergrijzing en achterblijvende voorzieningen voor ouderen;
- Achterblijven van stedelijke gebieden;
- Afnemend voorzieningenniveau in kleine kernen;
- Versnippering van natuur en landschap;
- Woningproductie neemt af;
- Duurzaamheid onder druk;

- Identiteitsverlies en vervlakking van de ruimtelijke kwaliteit.

Voor deze problemen zijn diverse ambities geformuleerd. Voor de Kop van Noord-
Holland worden o.a. de volgende ambities genoemd:
- Faciliteren van een minimale behoefte van ongeveer 7.500 woningen tussen 2004-2014;
- Schaalvergroting en vernieuwing zorgen voor het behoud van de internationale   
 concurrentiekracht van het landelijke gebied, door o.a. de verkavelingstructuur te optimaliseren en  
 de versnippering van landbouwgebied tegen te gaan;
- Streven naar versterking van economische positie;
- Om de sociaal-economische positie van Den Helder als stedelijk gebied te verstevigen is een  
 goede bereikbaarheid een voorwaarde, derhalve dient de N9 en N99 te worden verbeterd;

- Verbreding van de toeristisch-recreatieve sector van o.a. Den Helder

Ook Den Helder oriënteert zich op een toekomst die aansluit op het blauwe netwerk. 
Heeft als doel de vaarwateren in de Kop van Noord-Holland aantrekkelijker te 
maken voor toeristen onderschreven in ‘Kadernota Uitvoering Blauwe Netwerk van 
Binnenwater’.  Er is een strategisch plan opgesteld waarin Den Helder vooral zal 
inzetten op het maken van een brede kwaliteitsslag. Den Helder wil daarbij vooral de 
positie als stad aan de zee verder tot ontwikkeling brengen. Een belangrijk item is de 
bevordering van de werkgelegenheid waarbij vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
zowel kwantitatief als kwalitatief op elkaar moeten worden afgestemd. Het belang 
hiervan is met name groot, omdat de afslanking van de Koninklijke Marine nog 
steeds grote gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in Den Helder. De maritieme 
sector blijft echter een belangrijke steunpilaar binnen de werkgelegenheid van Den 
Helder. De off shore, windturbines op zee, visserij, maritieme kennisinstituten en 
een groot regionaal nat bedrijventerrein moeten veel werkgelegenheid voor Den 
Helder en de regio opleveren. Ook verbreding van de toeristisch-recreatieve sector, 
zoals Cape Holland, het Stadshart en het opknappen van de Stelling is een goede 
ontwikkelingsimpuls voor de stad. In regionaal verband is het daarbij van belang dat 
Den Helder voor bedrijfsontwikkeling de locatie De Kooy het meest geschikt acht. 
De ontwikkeling van luchthavenactiviteiten kan invloed hebben op het woon- en 
leefklimaat in de gemeente.
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Kaartbeeld Noord-Holland
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Gemeentelijk beleid

Naast het bovengenoemde beleid heeft Den Helder ook haar eigen doelstellingen 
waar het gaat om de ruimtelijke inrichting, economie en maatschappij.

Het buitengebied van Den Helder is bijzonder groen. De provincie steunt de plannen 
om de Duinzoom op te waarderen. Deze heeft een toeristisch-recreatieve functie, 
maar vooral ook veel mogelijkheden voor natuur en water. De duinenrij valt onder de 
Ecologische Hoofdstructuur en is daarmee beschermd.

Binnen het bestaande bebouwde gebied van Julianadorp is uitbreiding van stedelijke 
functies ten alle tijden mogelijk. Uitbreiding van stedelijke functies is echter onder 
strikte voorwaarden toegestaan. Daarbuiten is het landelijk gebied, met uitzondering 
van de duinenrij, aangewezen als zoekgebied voor stedelijke functies en niet-
stedelijke functies. 

In deze structuurvisie is niet alleen het ruimtelijke aspect van groot belang, ook 
het sociale aspect neemt een belangrijke plaats in.  Aansluitend hierop wordt in de 
structuurvisie rekening gehouden met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo). De bedoeling van de Wmo is dat mensen zo veel mogelijk voor zichzelf 
en elkaar zorgen. De gemeente wordt met de Wmo verantwoordelijk voor de 
maatschappelijke ondersteuning o.a. voor informatie, advies en het aanvragen van 
voorzieningen.

De gemeente heeft in de afgelopen jaren meerdere deelnota’s opgesteld die 
onverkort worden meegenomen in de structuurvisie:
- Nota Wonen;
- Ontwikkelingsvisie Duinzoom;
- Beleidsnota detailhandel-plus;
- Volumestudie toekomst sportvoorzieningen Julianadorp;
- Kadernotitie ‘Leren doe je overal’ over het gemeentelijk onderwijsbeleid en integraal jeugdbeleid;
- Nota Lokaal Gezondheidsbeleid;
- Nota Peuter- en Kinderopvang;
- Nota Wonen, Welzijn en Zorg;
- Concept kadernota Lokaal Sportbeleid ‘Wat ons Beweegt’;
- Concept Cultuurnota ‘Zien en gezien worden’;

- Concept nota Onderwijshuisvesting en Welzijnsaccommodaties.
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Kaartbeeld uit het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord van de provincie. 
Deze kaart geeft de ontwikkelingsvisie weer van de provincie voor de periode 2004-2030. 
In de legenda zijn alleen de voor Julianadorp van belang zijnde verklaringen opgenomen.



Agrarisch gebied

Openheid landelijk gebied

Ontwikkeling fl ora- en fauna

Groen enclaves

Landhuizen

Zorginstelling

Familie

Bos/natuur

Diverse architectuurtypen

Dorps’hart’

Kruisdorp

Diverse
verkaveling
Diverse
architectuurtypen
Groen profi el

Kerk 

Kerk als middelpunt

Autoverkeer

Autoluw

Kiosken

Kiosken mijden

Horeca

Markt/evenementen

Nieuw winkelcentrum

Sportvelden

Begraafplaats

      Oude dorp

      Nieuwe Wijk

Agrarisch gebied

Samensmelting bebouwing

Ontwikkeling fl ora- en fauna

Relatie landschap

Individuele woondroom

Identiteit

Ijsbaan

      Landelijk Oost

Legenda huidige en toekomstige kenmerken

      Noorderhaven



Hier openen


