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PANORAMA LOKAAL
Op 9 december 2019 schreef de gemeente Den Helder de prijsvraag Panorama Julianadorp 
uit. Hiermee gaf de zij gehoor aan de oproep ‘Panorama Lokaal’ die het College van 
Rijksadviseurs (CRA) eerder dat jaar had gedaan aan gemeenten, corporaties, (markt)
partijen en samenleving. Met deze oproep wilde het CRA deze partijen stimuleren om op 
nieuwe manieren samen te werken en condities te scheppen voor ruimtelijke experimenten 
met maatschappelijke impact.

DOELSTELLINGEN PANORAMA LOKAAL
 ⌂ het agenderen van de transformatieopgave van bestaande woonwijken en buitengebied 

in Nederlandse gemeenten naar toekomstbestendige wijken en stadsranden, bij zowel 
de ontwerp- en bouwgemeenschap, de bewoners en de politiek, en waar de verbindingen 
met het landschap worden verebeterd,

 ⌂ het stimuleren van innovatie, ontwerpkracht en multidisciplinaire samenwerking
 ⌂ het stimuleren van kansrijke coalities en nieuwe partnerschappen die in de wijken en het 

aansluitende landschap actief aan de slag gaan met de uitkomsten van de prijsvraag,
 ⌂ het actief delen van nieuwe inzichten en concepten voor een breed publiek,
 ⌂ het brengen van versnelling in het integraal verduurzamen en toekomstbestendig maken 

van woonwijken en buitengebied, en het geven van aanzetten tot het feitelijk realiseren 
van de geselecteerde voorstellen,

 ⌂ waar het gaat over woningbouw (renovatie, transformatie en/of nieuwbouw): het 
stimuleren van voorstellen die de bouwketen doorbreken en innoverend zijn op het 
gebied van snelheid en betaalbaarheid, in combinatie met duurzaamheid en de 
bijbehorende openbare ruimte.

ZEVEN PRIJSVRAGEN
Panorama Lokaal richtte zich op structurele verbetering van urgente opgaven in de wijken 
op de rand van stad, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80, en de gebieden er omheen: heel 
herkenbare wijken waar veel mensen zich thuis voelen. De wijken van toen kloppen alleen 
niet meer met de wensen van nu: energiezuinige, passende en betaalbare woningen, 
klimaatbestendige en leefbare wijken, en beter gebruik van het omringende groen. Dankzij 
hun ruime opzet en ligging aan de rand van het buitengebied liggen er in deze wijken ook 
veel kansen; er komen veel ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke opgaven samen. 
De oproep van het CRa resulteerde in een prijsvraag in zeven gemeenten, waaronder de 
gemeente Den Helder. Deelname aan de prijsvraag werd opengesteld voor multidisciplinaire 
ontwerpteams. Daarmee werd een beroep gedaan op creativiteit, verbeeldingskracht en 
realiteitszin om deze opgaven slim te combineren en zo winsten te behalen zowel voor de 
wijk, het buitengebied en de bewoners en ondernemers. 

PRIJSVRAAG PANORAMA DEN HELDER, JULIANADORP 
De gemeente Den Helder schreef de prijsvraag voor de locatie Julianadorp uit in 
samenwerking met Woningstichting Den Helder, ‘s Heeren Loo Julianadorp en Stichting ONS 
(Ontspanning, Natuur en Sport) i.o. 

De prijsvraag bestond uit twee fasen: de voorselectie en de ontwerpfase. De prijsvraag 
is uitgeschreven op basis van KOMPAS bij Prijsvragen en aangekondigd op TenderNed, 
kenmerk 247762.

Het verloop van de procedure is opgenomen in bijlage 1.

Vooraf

Den Helder
Julianadorp

Klopt.
Hier liggen 
kansen.

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/182443
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/182443
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Doel van de prijsvraag is te komen tot een omgevingsplan met een programma dat concreet 
kan worden uitgewerkt.
De kern van de opgave ligt in de herinrichting van het openbaar domein door het maken 
van fysieke verbindingen op verschillende schaalniveaus. Gevraagd wordt om een concreet, 
uitvoerbaar voorstel voor logische verbindingen tussen de zee, de duinen, de oude dorpskern 
en Noorderhaven, met aantakkingen waar nodig zodat de tussenliggende bloemkoolwijken 
duidelijker worden ontsloten en Julianadorp tot een logisch samenhangend geheel wordt 
gesmeed. Een dorp dat niet geïsoleerd in het landschap ligt, maar daar juist gebruik van 
maakt en voordeel aan heeft. Essentieel is dat de nabijheid van de zee kan worden beleefd op 
een manier die een eigen identiteit aan Julianadorp verschaft. 

1. Doelstellingen en opgave
De jury van de prijsvraag bestond uit:

 ⌂ Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter)
 ⌂ Michel Jansen, initiatief ONS (belangenverenigingen en bewoners)
 ⌂ Wiebrand Top, ’s Heeren Loo (Noorderhaven, zorgsector)
 ⌂ Miranda Reitsma, stedenbouwkundige
 ⌂ Joyce Prins, gebiedsmanager gemeente Den Helder
 ⌂ Cilly Jansen, Architectuur Lokaal (secretaris)

2. Jury
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Voor de voorselectie nodigde de gemeente multidisciplinaire ontwerpteams uit om zich aan 
te melden voor deelname aan de ontwerpfase door inzending van een portfolio en motivatie. 
De sluitingstermijn voor het doen van een aanmelding voor de voorselectie werd verlengd 
van 15 naar 21 januari 2020. Alle 10 aanmeldingen die werden ontvangen zijn toegelaten tot 
de voorselectie. Uit deze aanmeldingen zijn drie teams geselecteerd voor deelname aan het 
ontwerpatelier.
Een overzicht van de teams die een aanmelding hebben gedaan is opgenomen in bijlage 2.

De voorselectie door de jury vond plaats op 3 februari 2020. De selectie werd tevens 
bijgewoond door:

 ⌂ Willem Stam, contactpersoon voor de prijsvraag namens gemeente Den Helder
 ⌂ Lena Knappers, contactpersoon namens het projectteam CRa

De aanmeldingen werden geselecteerd aan de hand van vier selectiecriteria: 
 ⌂ de affiniteit met de opgave, 
 ⌂ de kwaliteit van het plan van aanpak, 
 ⌂ de relevantie van de referenties voor de opgave, 
 ⌂ de relevantie van de expertise. 

Selectiebesluit
De jury selecteerde unaniem drie teams op basis van onderstaande motivatie, eventueel met 
aanbevelingen voor de ontwerpfase:

Team 002 RIJNBOUTT 
Een korte en krachtige aanmelding van een ambitieus en analytisch team dat vertrouwen 
wekt. Het team bevat expertise op het gebied van architectuur, landschapsarchitectuur, 
planeconomie en bewonersparticipatie, en overziet het hele spectrum van de opgave. Het 
plan van aanpak is helder en getuigt van een interessante visie op de opgave, met aandacht 
voor verschillende tijdshorizonten.

Team 005 DE GROENE BARK
Een interessant team dat uitgaat van de bestaande situatie. Daarop wordt voortgeborduurd 
door te bezien hoe de gefragmenteerde delen van Julianadorp beter verbonden kunnen 
worden. De aanmelding is analytisch sterk, benoemt verschillende schaalniveaus 
en richt zich vooral op het sociaal-culturele aspect. De jury is benieuwd hoe het plan 
van aanpak concreet vorm zal krijgen en vraagt daarbij bijzondere aandacht voor 
landschapsarchitectuur. 

Team 006 FABRICations
Dit team toont veel ambitie. Er is veel vertrouwen in de samenstelling van het team en de 
sterke ontwerpexpertise. De referenties zijn relevant. De ervaring met het ontwerpen in het 
kustgebied brengt, evenals de internationale ervaring, interessante inhoudelijke kennis met 
zich mee. Het thema van gezonde verstedelijking in relatie tot mens, dier en plant spreekt de 
jury aan. De werkwijze en visie worden goed toegelicht; het plan van aanpak biedt een goede 
basis voor uitwerking.

Het selectiebesluit is op 6 februari 2020 openbaar bekendgemaakt. De geselecteerde teams 
werden uitgenodigd voor deelname aan de tweede fase van de prijsvraag, de ontwerpfase. 
De overige teams zijn met een beknopte toelichting op de hoogte gesteld van het feit dat zij 
niet werden uitgenodigd voor de tweede fase van de prijsvraag, waarin de ontwerpen werden 
gemaakt.
Bijlage 3 beschrijft de ontwerpfase.

3. Voorselectie
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TOETSING
Op 14 juli sloot de termijn voor inzending van de ontwerpen. Het projectteam van de 
prijsvraag heeft getoetst of de inzendingen voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Eén team heeft voor de tweede ronde een ander teamlid aangewezen als 
hoofdverantwoordelijke voor de inzending. Dit is toegestaan, mits deze persoon is 
ingeschreven in het Nederlands Architectenregister. Aan deze voorwaarde is voldaan.
Twee teams hebben het team in de tweede ronde uitgebreid, al dan niet op advies van de 
jury. Ook dit is mogelijk binnen de voorwaarden van het reglement.
De toetsing resulteert in het advies aan de uitschrijver om alle inzendingen als geldige 
inzendingen toe te laten tot de beoordeling. De jury heeft hiermee ingestemd.

BEOORDELINGSCRITERIA
De jury beoordeelde de ontwerpen aan de hand van de volgende beoordelingscriteria (in 
willekeurige volgorde):

 ⌂ de wijze waarop de voorstellen reageren op de opgave,
 ⌂ de mate van innovativiteit en integraliteit van de voorstellen,
 ⌂ de mate waarin de voorstellen versnelling of doorbraken kunnen genereren,
 ⌂ de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de geboden oplossing in de wijk en de 

ruimtelijke kwaliteit,
 ⌂ de mate waarin sprake is van een positieve impact op het functioneren van de wijk en op 

het leven en wonen van de inwoners,
 ⌂ de voorbeeldwerking voor andere locaties,
 ⌂ realiseerbaarheid.

 
De beoordeling door de jury vond plaats op 24 augustus 2020 in Schouwburg De Kampanje, 
Den Helder. De beoordeling werd vooraf gegaan door een openbare presentatie van de 
plannen, waarna de teams een aantal vragen van de jury beantwoordden. Het plenaire deel 
werd live gestreamd. 
Joyce Prins, die in de context van de corona pandemie niet fysiek aanwezig kon zijn, was 
digitaal bij de jurybeoordeling betrokken. 

De besloten jurybeoordeling werd bijgewoond door: 
 ⌂ de jury en haar secretaris
 ⌂ Willem Stam, contactpersoon voor de prijsvraag namens gemeente Den Helder
 ⌂ Frits op ten Berg, senior stedenbouwkundige gemeente Den Helder
 ⌂ Lena Knappers, contactpersoon namens het projectteam CRa

Bij haar beoordeling heeft de jury de reacties van bewoners en andere belanghebbenden als 
advies betrokken. De uitschrijver had hen in de gelegenheid gesteld om, voorafgaand aan de 
eindpresentatie, te reageren op de plannen. 
Bijlage 4 bevat het resultaat van de publieksconsultatie per plan.

ALGEMEEN
De jury prijst de drie teams met hun inzet en het werk dat zij hebben verricht. Zij vindt dat de 
visies ongelofelijk goed zijn ontwikkeld en heeft genoten van de rijke plannen. Elk plan bevat 
kwaliteiten waarvoor veel waardering is. De presentaties hebben bij alle plannen bijgedragen 
aan een scherper inzicht in de voornemens.
De reacties van de bewoners zijn niet eenduidig en de keuzes zijn niet allemaal toegelicht. De 
meningen zijn verdeeld.

4. Beoordeling van de ontwerpen
DE ZOETE ENCLAVE

Team RIJNBOUTT: Richard Koek, Marleen van Driel, Marian Enders, Jan van Grunsven (Rijnboutt), Roel 
Wolters, Klaas Jan Wardenaar, Leon Emmen (Smartland), Ellen Mettes, Ian Slettenhaar (Planmaat), Caro 
Niestijl (Servicewise)

Het plan zet in op de noodzaak van systeemverandering, wat vraagt om zowel bewustwording 
van de opgaven als om een andere manier van werken. Er zijn vijf samenhangende 
transitieopgaven voorgesteld en tien principes geformuleerd, waarmee invulling wordt 
gegeven aan het streven om samenhang te brengen in de relatie van dorp en landschap. Het 
plan, met een horizon van 30 jaar, voorziet in fasering als vliegwiel, met als resultaat een 
dorp dat zoveel mogelijk onafhankelijk zal zijn met betrekking tot recreatie, water/bodem, 
landbouw/economie en energie. Door continu verbeteringen te realiseren, bijvoorbeeld in de 
woningbouw, kan rekening worden gehouden met de veranderende bevolking. 

De jury complimenteert het team met de strategische zoektocht naar oplossingen voor de 
opgave. Zij spreekt van een intelligente, goed doordachte en tamelijk visionaire inzending 
die is gebaseerd op een rijk verhaal. Het plan is goed opgezet en het beeld is mooi en 
overtuigend. De eerste stappen naar het leggen van verbindingen, waardoor een proces wordt 
opgestart om uit te vinden wat werkbaar is, is een handzame methodiek.
De nadruk in het plan ligt bij een visie op een min of meer autarkische gemeenschap die 
utopisch oogt. Een sterk aspect is de focus op zowel bewoners als zorginstelling en recreatie, 
en er is sprake van wederkerigheid. Ook het vakantiepark wordt opgevat als onderdeel van de 
samenleving. 
Tegelijkertijd is er aarzeling over de aard van het plan, dat als enigszins dogmatisch wordt 
ervaren. Iedereen zal mee moeten werken. Hoewel dat past bij een utopische visie lijkt de 
benadering eenzijdig te zijn gericht op een specifieke groep terwijl de bevolking gevarieerder 
is. De jury onderschrijft dat verandering nodig is. Zij mist echter ruimte voor afwijkingen en 
rafelranden. De polderlijst biedt programmatische ruimte maar roept ook vragen op over de 
noodzaak en betekenis. Er is waardering voor de brug naar de kust.
De omslag naar kringlooplandbouw zoals beoogd door het kabinet speelt in heel Nederland. 
De grote vraag daarbij is, op welke schaal deze omslag moet en kan plaatsvinden. In deze 
context mist de jury onderbouwing voor de schaal waarop circulariteit in Julianadorp wordt 
voorgesteld en daarmee een voorbeeldfunctie zou kunnen vervullen.
Ondanks de grote rijkdom aan idealen en goede voorstellen mist de jury voldoende 
aanknopingspunten met betrekking tot concretisering van de plannen.

Panorama Julianadorp
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LEEFBARE VERBINDINGEN

Team DE GROENE BARK: Eva Stache (Stache Architect BNA), Albert Groothuizen (AGPM), Els Bakker, 
Jouke van der Werf (Op het Plein), Mark Koning (Koning Architect BNA) 

Tegenstellingen zijn bepalend voor de benaderingen in dit plan, dat is gericht op versterking 
en bewustzijn van de eigen identiteit van Julianadorp. Het plan biedt een kader op drie lagen: 
sociaal, ruimtelijk en financieel. De ruimtelijke thema’s zijn groen, water en mobiliteit. Deze 
thema’s worden onder meer vertaald in voorstellen voor stapsgewijze verduurzaming van 
woningen tot acceptabele energielabels, een proefgebied voor ondergrondse wateropslag en 
elektrisch deelvervoer. Er is weloverwogen voor gekozen om geen eindbeelden te schetsen, 
zodat het kader in samenwerking met bewoners en belanghebbenden kan worden ingevuld. 
De inzenders stellen dat alle ingrepen de vastgoedwaarde verhogen. Noorderhaven wordt via 
sportfaciliteiten verbonden met het dorp. Er wordt een park voorgesteld in het kustgebied, 
waar doorheen drie routes tussen dorp en zee worden gelegd.

De jury heeft veel waardering voor de hoge ambities van het plan. Beoogd wordt om in tien 
jaar het groen te verdubbelen en het water te verdrievoudigen. De ontwikkelingen moeten in 
samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden worden uitgewerkt tot concrete 
voorstellen, binnen de kaders die daartoe zijn aangereikt. Ook zijn er verbeterpunten door de 
gemeente geagendeerd. Hiermee begeeft het plan zich in een complex krachtenspel.
Er is waardering voor de grote nadruk op de sociale aspecten van het plan en de aanpak van 
onderop. De jury spreekt dan ook van een team met een groot sociaal hart. De motivatie blijkt 
onder meer uit de aandacht voor de generatieopgave en de opgaven van water en energie. De 
jury prijst het vele onderzoek naar netwerken. 
De nadruk in het plan ligt overwegend op het proces, dat richting geeft. De jury vindt 
echter ook dat sprake is van een zeer hoog abstractieniveau. Er is aandacht voor het grote 
schaalniveau van de opgave en voor het detailniveau van bijvoorbeeld geveltuinen, maar 
een logisch gebalanceerde opbouw van het verhaal wordt gemist. Dat vindt de jury jammer 
omdat het bij grote veranderingen nodig is om mensen uit te dagen. Goede uitleg aan 
bewoners vraagt ook om verbeelding, zodat perspectief op verbetering van sfeer en beleving 
wordt geboden. Hoewel het team er bewust voor heeft gekozen om geen eindbeelden te 
presenteren had de jury toch graag meer inzicht gekregen in concrete ideeën van het team. 
De financiële berekeningen dragen hieraan onvoldoende bij.
Over de uitgangspunten voor het centrum en de fysieke verbindingen is de jury positief. Er 
is aarzeling over de mobiliteit. Er is veel sprake van uitbreiding in plaats van inbreiding. 
De mogelijkheid om het ONS initiatief sterker te verbinden met het recreatiegebied is niet 
optimaal benut. 
Het gebied tussen dorp en zee wordt getypeerd als overgangsverblijfsgebied, bedoeld 
voor recreatie en bollenteelt. Dit landschapspark lijkt te zijn voortgekomen uit de drie 
verbindingen naar zee. Hoewel dit voorstel wel concreet is gemaakt aarzelt de jury 
over de onderbouwing van de drie routes en de vormgeving van het park in het stoere 
duinlandschap.
Over het geheel genomen spreekt de jury waardering uit voor de hoge ambities en de sociale 
insteek van het plan. Echter het abstractieniveau is hoog en het ontwerp blijft achter bij de 
aandacht voor het maatschappelijk proces. Doordat nog veel niet is ingevuld twijfelt de jury 
of de essentiële samenwerking met bewoners van de grond zal komen.

DE BREUK IS ONDERDEEL VAN HET GEHEEL

Team FABRICations: Olv Klijn, Eric Frijters , Max Augustijn, Lisanne Corpel, Simone Swanepoel, Fenna 
Regenboog, Duong Bui (FABRICations), Patrick Verhoeven, Martin Arfalk, Sunna Pfeiffer, Konstantin 
Miroshnychenko, Leslie Norris, Alessandro Macaluso, Andrei Deacu, Emeline Lex (Mandaworks)

Het plan De Gouden Zomen streeft naar een agenda voor Julianadorp voor provincie 
en gemeente waarbij ruimte is voor individuele bijdragen vanuit grotere ruimtelijk-
programmatische initiatieven. Ingezet wordt op kansen voor systeemverandering vanuit 
wensen uit het dorp, mobiliteit en het accommoderen van duurzame groei van Den Helder - 
en met de urgente wateropgave als motor. 
Het team stelt dat de kansen nu niet worden benut omdat de buurtjes in het dorp in zichzelf 
gekeerd zijn. Om te voorkomen dat sprake zal zijn van radicale transformaties, die sterk 
ingrijpen op het dagelijks leven in het dorp, is gezocht naar een methode om een ruimtelijke 
drager te creëren waarop bewoners kunnen reageren. Deze drager is gevonden in de focus op 
koppelingen in de ‘gouden zomen’: de ruimte tussen de ‘eilandjes’. Op vier locaties is in tekst 
en beeld uitgewerkt welke veranderingen kunnen worden verwacht op korte en lange termijn. 
Klimaatverandering wordt aangegrepen voor verrijking van het landschap, onder meer door 
het water vast te houden in de duinen, waardoor deze een nieuwe functie krijgen.

De jury vindt dat aan het plan een sterke analyse ten grondslag ligt. Zij noemt de aanpak 
gestructureerd en spreekt van een ingenieursmentaliteit. Het verhaal is helder verbeeld en 
spreekt ook letterlijk tot de verbeelding; het plan zal goed uit te leggen zijn. 
De interventie is krachtig. De jury noemt de noodzaak van de wateropgave een prachtige 
motor om andere opgaven gefaseerd aan vast te knopen, en dat is knap gedaan. Zij ziet in de 
aanpak van de tussenruimte, die nu negatieve associaties oproept door vele auto’s en asfalt, 
een enorme potentie. In de zoektocht naar integrale oplossingen is in alle gevallen ingezet op 
het versterken van de groene tussenruimte, waarbij in het gehele gebied overtuigend wordt 
ingespeeld op recreatie en sport en op het ONS initiatief. Het activeren van de gouden zomen, 
in combinatie met de wateropgave, kan een grote voorbeeldfunctie hebben voor andere 
wijken in Nederland. Een kanttekening is dat het watersysteem als motor nog moeilijk te 
herkennen is in het overigens complete plan. 
Veranderingen die een ander gezicht geven aan Julianadorp worden vooral beoogd in 
collectieve verbindingen. Achterkanten in de tussenruimte worden voorkanten zonder in te 
grijpen in de persoonlijke levenssfeer van bewoners. Niet iedereen hoeft mee te doen. 
De bestaande woningvoorraad wordt niet als problematisch ervaren en daarin wordt dan 
ook weinig veranderd. Berekend is dat er voldoende ruimte is voor nieuwe woonvragen. 
Voorgesteld wordt om deze ruimte met ongeveer 1500 woningen voor een derde deel te 
benutten. 
De verbinding tussen zee en dorp is helder en steekhoudend. 
De jury is onder de indruk van de hoge ambities, die compleet en overtuigend zijn uitgewerkt 
in tekst en goed tekenwerk. De concrete ideeën prikkelen het voorstellingsvermogen. De 
nadruk ligt op het ontwerp; de samenwerking met gemeente en bewoners verdient aandacht. 
De jury concludeert dat dit plan het juiste antwoord op de opgave biedt. 

Julianadorp Julianapark De Gouden Zomen van ONS Julianadorp
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De jury wijst het plan De Gouden Zomen van ONS Julianadorp: De Breuk is Onderdeel van het 
Geheel van het team FABRICations/Mandaworks unaniem aan als winnaar van de prijsvraag.

5. Resultaat van de prijsvraag
In het vervolg op de prijsvraag treedt de uitschrijver in overleg met de 
hoofdverantwoordelijke inzender van de best beoordeelde inzending. Doel van dit overleg 
is om, afhankelijk van de aard van de inzending, te bezien welke mogelijkheden er zijn voor 
een langdurig vervolgopdracht teneinde commitment met het oog op deze inzending nader 
te concretiseren zodat realisatie van (delen van) het idee in de betreffende wijk, in nauwe 
samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders, kan worden opgepakt.

6. Vervolg
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Bijlage 1
VERLOOP VAN DE PRIJSVRAAG
In verband met de conoracrisis is de planning aangepast zoals hieronder vermeld:

Uitschrijfdatum prijsvraag
Aankondiging prijsvraag
 op TenderNed 

Eerste fase
voorselectie                         
Nota van inlichtingen #1
Sluiting vragenronde 
Nota van inlichtingen #2 
Sluiting aanmeldingstermijn
 voorselectie  
Toetsing aanmeldingen
Selectie aanmeldingen
Publicatie selectiebesluit

Tweede fase
ontwerpfase         
Uitnodiging deelname
 ontwerpfase  
Landelijke kick-off, Utrecht   
Ateliersessie #1   
Nota van inlichtingen #3  
Nota van inlichtingen #4
Ateliersessie #2
Sluiting oplevering
 ontwerpvoorstellen  
Toetsing ontwerpen
Eindpresentatie en
 beoordeling ontwerpen 
Landelijke bekendmaking
 resultaat, Amsterdam
Aankondiging resultaat
 op TenderNed 
       

9 december
9 december

2019/2020
19 december
6 januari
8 januari
21 januari

23-24 januari
3 februari
6 februari

2020
9 februari

13 februari
24 februari
7 april
3 juni
22 juni
14 juli

15 juli
24  augustus

24 september

25/26 september

AANMELDINGEN VOORSELECTIE
team 001
Robbert Jongerius , LAND atelier , Landschapsarchitect
Gijs Rijnbeek , LAND atelier, Landschapsontwerper
Akke Bink , LAND atelier, Landschapsontwerper
Bram van den Heuvel , Strikwerda van den Heuvel architecten, Architect
Gerben Strikwerda , Strikwerda van den Heuvel architecten, Architect

team 002
Richard Koek, Rijnboutt
Roel Wolters, Smartland, partner
Ellen Mettes, Planmaat, partner
Caro Niestijl, Servicewise, partner

team 003
Paul Roncken, Wageningen Universiteit, Docent
Joppe van Ramshorst, Wageningen Universiteit, Student
David Vloemans, Wageningen Universiteit, Student
Daan Kroon, Wageningen Universiteit, Student
Sara Almeloo, Wageningen Universiteit, Student
Ian Witte, Wageningen Universiteit, Student

team 004
Jos de Krieger, Superuse Studios, projectleider & ontwerper
Floris Schiferli, Superuse Studios, stedenbouwkundige
Gerard Roemers, Metabolic, onderzoeker
Nico Schouten, Metabolic, ontwerpend onderzoeker
Frank Feder, ff-arch, onderzoekend ontwerper

team 005
Albert Groothuizen, Groothuizen advies, directeur eigenaar
Jouke van de Werf, Bureau op het Plein, directeur eigenaar
Els Bakker, Bureau op het Plein, directeur eigenaar
Mark Koning, Koning Architect BNA, directeur eigenaar
Eva Stache, Stache Architect bna, directeur eigenaar

team 006
Eric Frijters, FABRICations, Director
Olv Klijn, FABRICations, Director
Sunna Pfeiffer, Mandaworks, Landscape Architect
Patrick Verhoeven, Mandaworks, Urban Designer
Max Augustijn, FABRICations, researcher

team 007
Rob Manders, Blaauwberg, strategisch adviseur
Jelle Bennema, Deltavormgroep, landschapsarchitect
Peter Erdtsieck, Mobius consult, duurzaamheidsadviseur
Ronald Knappers, studio VVKH, architect
Krijn Tabbers, studio VVKH, architect
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team 008
H. Middelkoop, KOKON architectuur en stedenbouw, directeur, architect
R. Jense, KOKON architectuur en stedenbouw, stedenbouwkundig ontwerper
T. Pegman, KOKON architectuur en stedenbouw, assistent ontwerper
T. Lina, Stichting Tussentuin, oprichter, architect
F. Dekker, Stichting Tussentuin, Rain(a)way, ontwerper, eigenaar Rain(a)way
A. Rodenburg, Rodenburg Wateradvies, directeur

team 009
Gert-Jan van der Veen, Buro De Haan, Planoloog
Folkert Bijlsma, Buro De Haan, Architect
Herbert Born, Buro De Haan, Architect
Arjan de Haan, Buro De Haan, Directeur
Huub Keizers, TNO, Program manager duurzaamheid en innovatie
Peter Kuindersma, TNO, Innovator Sustainable Buildings and industrialization

team 010
Niek Kramer, ndfk design and consulting , architect
Dina Braendstrup, independent, urban designer / landscape designer

ONTWERPFASE

Ateliersessie #1, 24 februari 2020 
Net als de Panoramasessie vond de eerste ateliersessie plaats in het buurtcentrum De 
Verbinding. De coalitie was breed vertegenwoordigd en de wethouder opende de ochtend. 
De teams gaven een korte pitch over hun eerste ideeën. Hierna presenteerde de gemeente 
de omgevingsvisie van Julianadorp en lichtte de projectleider de subsidies toe die door het 
Rijk beschikbaar zijn gesteld voor ontwikkelingen in de Kop van Noord Holland. Vervolgens 
konden de ontwerpers op ‘speeddate’ met bewoners, coalitiepartners en de wethouder. Na 
de lunch werden korte presentaties gegeven door het Hoogheemraadschap, ’s Heeren Loo, 
de Woonstichting, een bewoner die een ecodorp wil ontwikkelen, de wijkmanager en ONS. 
Tijdens de presentaties ontstond veel discussie over de verzilting van de Koegraspolder en 
over de vraag in hoeverre Julianadorp gezien kan worden als autonoom dorp of als wijk van 
Den Helder. Aan het eind van de dag vond een tour door het gebied plaats. Daarbij werden de 
verschillende bloemkoolbuurten, de kust, Noorderhaven en de Koegraspolder bezocht. 

Ateliersessie #2, 22 juni 2020
De ontwerpteams, coalitiepartners en bewoners van Panorama Julianadorp konden ondanks 
de coronacrisis toch bij elkaar komen in het ruime theater De Kampanje in Den Helder. Ook 
het Hoogheemraadschap en een vertegenwoordiger van de bollenboeren in de Koegraspolder 
namen deel aan de bijeenkomst. Via een livestream konden andere belangstellenden de 
presentaties volgen en reageren in de chat. Na een introductie door wethouder Heleen keur 
leidde projectleider Willem Stam de bijeenkomst. De drie ontwerpteams presenteerden hun 
analyses en plannen voor Julianadorp, waarna de aanwezigen de mogelijkheid hadden om 
te reageren. Er werden door de verschillende deelnemers een aantal kritische opmerkingen 
gemaakt naar aanleiding van de ontwerpvoorstellen. De teams gaven aan deze reacties mee 
te nemen en te verwerken in hun plannen. Tenslotte reageerde de Rijksbouwmeester op de 
gepresenteerde ideeën en benadrukte uit te kijken naar de definitieve inzendingen. 
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PUBLIEKSCONSULTATIE

Vraag boven het invulveld:
Welke inzending spreekt u het meest aan en past volgens u het best bij wat Julianadorp nodig heeft? 
Zet de inzendingen op volgorde van 1 (best) tot 3 (minst) en beargumenteer waarom. Uw reactie wordt 
verstuurd naar Willem Stam van de gemeente Den Helder die de reacties als een advies aan de jury 
doorgeeft.

Algemeen
- Wat is het ontzettend moeilijk om een volgorde aan te brengen in de verschillende 
ontwerpen! Te meer omdat ze allemaal overlappen met elkaar hebben. Dit laat zien dat er 
een aantal thema’s sowieso terug moet komen: de mobiliteithubs, de vergroening, het extra 
water. Deze volgorde [team 2,1,3] omdat in mijn beleving dit de volgorde is van ontwerpen 
m.b.t. volledigheid; het meenemen van de uitdagingen op grotere schaal én binnen 
Julianadorp.
- Waar ik mij bij alle plannen zorgen over maken is de wateropslag. Ik begrijp en 
ben ook van mening dat het water zou moeten worden opgeslagen. Het punt is wel dat in 
Vogelzand (overigens komt dit in meer wijken in Julianadorp voor) er nu al vele huizen zijn 
waar het grondwater in de kruipruimtes staat. In deze plannen zie ik hier geen oplossing 
voor komen, enkel dat er nog meer water in de grond zou moeten worden opgeslagen. Ik 
hoop dan ook dat er in deze plannen rekening is gehouden met het feit dat het grondwater 
op dit moment al bij huizen in de kruipruimte staat. (en dat daar nu echt eens een keer iets 
aangedaan wordt, nu dit al lange tijd bekend).

Team 1, Panorama Julianadorp. De zoete enclave
-  3e. Minst. Zijn ze wel in de wijk geweest?
-  3e. Minst.
-  1e. Team 1 de zoete enclave, deze oplossingen zijn het meest toekomstbestendig. Wij 
zullen naar een economie moeten die “producten dicht bij huis“ creëren en Ik heb bij dit 
team het idee dat ze echt heel serieus naar Julianadorp hebben gekeken, hun oplossingen 
zijn origineel, goed uit te voeren en wat ik erg knap vind het past bij Julianadorp. Je krijgt er 
zin in!
-  2e. Panorama Julianadrop - de zoete enclave 
- 2e. team 1.
-  1e. team 1: Consistent ruimtelijk landschappelijk verhaal. Duurzame toekomstvisie 
met durf. Mooie verbinding naar zee. 
- 2e. team 1 Goede aandacht voor kringlooplandbouw. 
- 1e. Team 1. 
- 3e. Team 1, erg hoog ingezet met een viaduct over de Zanddijk, niet realistisch, ook het 
autovrije verhaal zet vraagtekens.
- 1e. 1
- 2e. Team 1 Rijnbout + Smartland. Ambitieus plan waarbij er grote ingrepen voorgesteld 
worden door de duinen meer het dorp in te trekken. Goede uitgebreide voorstellen voor de 
bloemkoolwijken. Roept alleen vragen op naar haalbaarheid als het gaat om het verdwijnen 
van de auto voor de deur en het transformeren naar heel veel langzaam verkeer routes. De 
richting voor een zoet water enclave spreekt wel enorm aan. 
- 3e. team 1
Delen van de drie teams zijn uitvoerbaar, het voorstel van 1 team totaal uitvoeren is naar 
mijn mening niet haalbaar. Allen willen groen tussen de bebouwing zonder onderbreking, 

dus vloeiende overgang van particulier- naar openbaar groen. Dit is alleen te realiseren als 
je als overheid stelt geen schuttingen om part. groen (tuinen). Ook de waterhuishouding 
moet gereguleerd worden middels het instellen van regels omtrent het aantal m2 toegestane 
bestrating van tuinen. Openbaar groen verruimen voor een beter waterhuishouding heeft 
geen zin als part. tuinen worden bestraat. Lange termijn visie is hierbij belangrijk.
-  1e. 1.
-  1e. 1. Dat wonen en werken wordt geïntegreerd spreekt mij het meest aan.
- 1e. Team 1: Inspirerend, duidelijk en passend bij maatschappelijke ontwikkelingen. 
Hier krijg je zin in. (beste plan).
- Verhoging van het grondwaterpeil in J’dorp is een absolute NO/NO. Ik heb nu al 
voortdurend overlast van water in de kruipruimte van mijn huis. Gem DH zou eerst eens 
wat moeten doen deze overlast, ik ben niet de enige. Het gebruik van deelvervoer is mi een 
utopie. Laat Gem DH zorgen dat kosten busvervoer J’dorp DH omlaag gaat. Anders gaat men 
winkelen in Schagen.
- 3e. De gedachte dat er in 2050 geen auto’s meer zullen zijn in Julianadorp kan ik niet 
volgen. Vele mensen uit de grote steden verhuizen naar het ‘platteland’ maar blijven wel 
werken in deze steden. (Daarbij zijn dit vaker hoger opgeleiden, waarvoor het werkaanbod 
in deze regio laag is.) Deze mensen gaan niet met een deelauto naar hun werk. En met het 
openbaar vervoer ga je het ook niet redden. Het feit is vele plekken in Nederland vanuit Den 
Helder met de trein ‘slecht’ bereikbaar zijn en het met de auto vele malen sneller is om op 
deze plekken te komen.
- 1e. 1. team 1, mooi gebruik gemaakt bestaande natuur.
- 2e. Team 1 voor de verbinding met zee.
-  1e. Panorama Julianadorp. De zoete enclave

Team 2, Julianadorp Julianapark - Leefbare verbindingen
-  Effe minder (maar eigenlijk kan men deze uitstekend combineren met de nummer 1)
-  Tegen best aan
-  2e. Bij dit team evenals bij team 3 heb ik het idee dat vanuit de kantoorstoel de 
aanbevelingen zijn doorgenomen en dat van daaruit een plan is bedacht dat je eigenlijk 
wel over heel Nederland kan uitrollen. Niets nieuws onder de zon, en al helemaal niet op 
Julianadorp gericht en zeker niet toekomstbestendig. 
-  1e. Julianadorp Julianapark - leefbare verbindingen
- 3e. team 2
- 3e. team 2: Landschappelijke uitwerking sluit niet aan op de omgeving. 
Maatschappelijke Kosten Batenanalyse is op zichzelf een goed instrument, maar leidt in dit 
geval tot schijnconcretie op basis van willekeurige aannames.
- 1e. team 2 Leefbare verbindingen: verbinding is de grote afwezige in J’dorp. Maak 
groene, blauwe, en mobiliteitsverbindingen op kleine en grote schaal, en creëer zo 
omstandigheden voor sociale en duurzame economische verbindingen. 
- 3e. Team 2
- 2e. Team 2, heel erg ecologisch en duurzaam, da’s op zich goed, maar andere zaken 
sneeuwen een beetje onder. Julianadorp heeft veel forensen wonen, autovrij lijkt me niet 
realistisch.
- 2e. 2
- 3e. 3. team 2 de Groene Bark. Een verhaal met heel veel goede elementen en 
voorstellen zoals een route met beplanting en kunst door de hele wijk. Het creëren van 
meer oppervlaktewater en het uitruilen van de golfbaan. Toch blijft het verhaal moeilijk te 
begrijpen door weinig goede ondersteuning van impressie op ooghoogte. Verder wordt er 
meer gefocust op uitbreiding dan de andere plannen.
- 1e. team 2
- 3e. 2
- 2e. 2. Team 2: Minder inspirerend, maar wel veel accent op klimaatbestendige 
toekomst wat past bij huidige ontwikkelingen. (redelijk goed plan)
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https://panoramalokaal.nl/julianadorp

- Verhoging van het grondwaterpeil in J’dorp is een absolute NO/NO. Ik heb nu al 
voortdurend overlast van water in de kruipruimte van mijn huis. Gem DH zou eerst eens 
wat moeten doen deze overlast, ik ben niet de enige. Het gebruik van deelvervoer is mi een 
utopie. Laat Gem DH zorgen dat kosten busvervoer J’dorp DH omlaag gaat, anders gaat men 
winkelen in Schagen. 
-  3e. 2. Bij dit plan voel ik niet de samenvloeiing, die ik bij het eerste plan wel voel. 
- 2e. 2. team 2, mooi opvang water gebied.
- 3e. 3. Team 2 - heel groen en waterbestendig, maar ik mis de vernieuwingskracht
- 1e. Team 2.
-  2e. 2. Julianadorp Julianadorp - Leefbare verbindingen

Team 3, De Gouden Zomen van ONS Julianadorp: De Breuk is Onderdeel van het Geheel
-  1e Team 3. Beste! Mede omdat deze de sportactiviteit wil centreren. Gewoon alles zo 
situeren dat er maar één kantine nodig is en men van daaruit allerlei sporten kan overzien/
bezichtigen. Wat weer als aantrekking kan dienen voor nieuwe aanwas. Ook is de bezetting 
dan een veel minder groot probleem.
-  1e 3. Best. Is de beste vertaling van alle opmerkingen en wensen
-  3e. Team 3. Evenals bij team 2 een toenemende irritatie bij de gemakzuchtige 
plannetjes, en weer niet gekeken naar het dorp maar naar de plattegrond van het dorp op 
de kantoortafel. Sportvelden geclusterd? Waarom? Wateropslag voor spoeling grond? Dat is 
allemaal theorie. Er moet een oplossing komen voor de landbouw op termijn. De grond is zo 
aan het dichtklinken dat er over een x aantal jaren niet eens meer landbouw mogelijk is. Dan 
is investeren in wateropslag een dure grap. Team 1 is met stip het beste team.
-  3e. 3. De Gouden Zomen van ONS Julianadorp: De Breuk is Onderdeel van het Geheel
- 1e. 1. team 3
- 2e. 2. team 3: Goede analyse. Goede ideeën in de uitwerking. Passende schaal in 
zoomgebieden. Wordt wel deels technisch en mist wat samenhang. 
-  3e. 3. team 3 gouden zomen: noemt als eerste stap het verbinden van stedelijk en 
agrarisch watersysteem. Niet doen voordat de Koegras vrij is van bestrijdingsmiddelen. Het 
gescheiden systeem dat er nu ligt leidt tot onvrede van de telers, maar is essentieel voor de 
gezondheid, waterkwaliteit en ecologie van J’dorp en Den Helder.
- 2e. 2. Team 3
- 1e. 1. Team 3, meest realistisch en vanuit ONS gezien het best passend, daarnaast 
wordt ook de vrijgekomen grond (voetbalvelden, skatebaan) weer een nieuw doel gegeven. 
Geeft het meeste houvast.
- 3e. 3
- 1e. team 3 Fabrications + Mandaworks. Alle gebieden zijn goed uitgewerkt tot 
concrete plannen die het beste aansluiten op de gestelde ontwerp vragen. Ook de fasering 
in de tijd bied goede houvast en is ambitieus maar goed te volgen. Het is een compleet 
goed te begrijpen verhaal dat goede oplossingen geeft op alle gebieden. Daarbij springt de 
uitwerking voor het centrum gebied er uit. De enige afknapper is het samenvoegen van de 
watersystemen. Dat lijkt me geen goed idee. 
- 2e. team3-
- 2e. 3
-  3e. Team 3: Te filosofisch en teveel gericht op tegenstellingen. Ook te ambitieus, 
bijvoorbeeld het grootse sportpark. Plannen moeten passen bij geografische mogelijkheden. 
(minst goede plan) 
-  Verhoging van het grondwaterpeil in J’dorp is een absolute NO/NO. Ik heb nu al 
voortdurend overlast van water in de kruipruimte van mijn huis. Gem DH zou eerst eens 
wat moeten doen deze overlast, ik ben niet de enige. Het gebruik van deelvervoer is mi een 
utopie. Laat Gem DH zorgen dat kosten busvervoer J’dorp DH omlaag gaat. Anders gaat men 
winkelen in Schagen.
- 2e. 3. Dit plan zorgt dat de verschillende wijken in Julianadorp samenvloeien. En zorgt 
tegelijkertijd dat Julianadorp klaar is voor de toekomst.
- 3e. 3. team 3
- 1e. Team 3 omdat zij moeilijke onderwerpen durven aankaarten
- 3e. De Gouden Zomen van ONS Julianadorp: De Breuk is Onderdeel van het Geheel

https://panoramalokaal.nl/julianadorp

