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INLEIDING 
 
 
De nota “Onderhoud Openbare Ruimte 2012” bevat een overzicht met bijbehorende 
toelichting van het in 2012 geplande ”groot onderhoud” met betrekking tot de openbare 
ruimte in de Gemeente Den Helder. 
In deze nota is ook een korte evaluatie opgenomen van de grotere onderhouds- 
werkzaamheden die in 2011 zijn uitgevoerd.  
 
Onderzoek en inspecties zijn belangrijke instrumenten uit de sectorale beheerplannen. Op 
basis van de verkregen onderzoeks- en inspectieresultaten wordt met behulp van specifieke 
beheerprogrammatuur een verantwoord en onderbouwd onderhoudsprogramma voor het 
desbetreffende planjaar opgesteld.  
 
Een ander belangrijk instrument voor de planning van de grotere onderhouds-
werkzaamheden is het onderhoudsbeleid dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld. 
De slechte economische omstandigheden waarin Nederland op dit moment in verkeerd zijn 
ook in de gemeente Den Helder merkbaar. De gemeente Den Helder heeft door minder 
inkomsten van het Rijk minder geld te besteden. Voor het onderhoud aan de wegen en de 
openbare verlichting is daarom de gewenste onderhoudsambitie aangepast. De aangepaste 
ambitie is vervolgens het uitgangspunt geweest voor het operationele programma voor het 
jaar 2012 wat wordt beschreven in het tweede hoofdstuk. 
 
Daar waar mogelijk zijn de onderhoudsprogramma’s van de diverse onderdelen van de 
openbare ruimte op elkaar afgestemd. Tevens is, voor zover bekend, rekening gehouden 
met activiteiten door derden die van invloed zijn op de openbare ruimte. Hierbij moet worden 
gedacht aan incidentele bouwactiviteiten en gebiedsontwikkelingen. 
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1 EVALUATIE VAN HET JAAR 2011 
 
 
1.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk worden de uitgevoerde werken en diensten voor de verschillende 
onderhoudssectoren nader toegelicht. Veel van de uitgevoerde werken zijn verbonden aan 
een specifieke locatie. 
Naast deze werken zijn ook diverse, meer reguliere onderhoudstaken uitgevoerd die niet aan 
een specifieke locatie verbonden zijn. 
Het betreft hier o.a. het reinigen van de straatkolken, het vegen en borstelen van de wegen, 
het maaien van gazons, het onderhoud aan voetpaden en onderhoud aan de openbare 
verlichting. Op deze werkzaamheden wordt in de evaluatie niet verder ingegaan. 

 
 

1.2 Beleid 
Op 31 oktober 2011 is door de gemeenteraad de nota “Onderhoud kapitaalsgoederen” 
vastgesteld waarin staat dat het gewenste kwaliteitsniveau voor het beheer en onderhoud 
aan de wegen en openbare verlichting in de huidige recessie niet haalbaar is. Vastgesteld is 
dat in plaats van de gewenste kwaliteitscriteria, die gebaseerd zijn op een bepaalde 
beeldkwaliteit, alleen nog technische criteria voor de veiligheid en/of functionaliteit van de 
weg of verlichting met ingang van 2012 worden gehanteerd. Bij deze criteria is niet meer de 
uitstraling van een weg of lichtmast  mede bepalend voor het moment van onderhoud maar 
is alleen de technische staat nog bepalend. 
 
1.3 Inspectie en onderzoek 
De gemeente Den Helder werkt met het hoogheemraadschap en nog acht andere 
gemeenten in de Noordkop samen op het gebied van rioolbeheer. In het 
samenwerkingsverband wordt onder andere bekeken welke werkzaamheden gezamenlijk 
kunnen worden aangepakt en welke kennis met elkaar gedeeld kan worden. 
In 2011 is het reinigen en inspecteren van riolering in de verschillende gemeentes, 
waaronder de gemeente Den Helder, gezamenlijk aanbesteed en door één aannemer 
uitgevoerd. Daarbij is in overeenstemming met het Gemeentelijk RioleringsPlan een 
inhaalslag gemaakt met de inspectie en zijn vele riolen in de nog nieuwere buurten en wijken 
(De Schooten, Julianadorp, Nieuw Den Helder zuidoost) voor het eerst geïnspecteerd. 
 
Dit jaar zijn de wegverhardingen die in beheer bij de gemeente zijn, geïnspecteerd op 
schadebeelden conform een landelijk zeer veel toegepaste methode. Deze inspectie vindt 
eens in de twee jaar plaats en is maatgevend voor het beheerplan voor wegen en geeft een 
betrouwbare indicatie van de actuele onderhoudstoestand. De inspectie wordt uitgevoerd 
volgens de landelijke normen van het C.R.O.W. (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in 
de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) 
 
In 2011 is de inspectie van de heesterbeplanting in de Wijk De Schooten uitgevoerd. Dit is 
voor het eerst uitgevoerd volgens de normen van het C.R.O.W. 
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1.4 Rioolonderhoud 
 
1.3.1 Algemeen 
Voor het verwijderen van het afvalwater uit de woonomgeving is de riolering een onmisbare 
voorziening. Eén van de onderdelen van het huidige rioleringsbeleid betreft het inzichtelijk 
krijgen van de grondwaterstanden in het stedelijk gebied. In een aantal buurten in de wijk 
Binnen de Linie staan veel peilbuizen waardoor de grondwaterstanden daar goed inzichtelijk 
zijn. In Nieuw Den Helder, De Schooten en Julianadorp is de grondwaterstand echter 
nauwelijks bekend. Daarom is een plan gemaakt om alle wijken te voorzien van peilbuizen. 
Afgelopen najaar zijn 59 peilbuizen geplaatst die samen met de bestaande peilbuizen het 
meetnet in de gemeente compleet maken. In totaal worden nu van 105 peilbuizen twee keer 
per maand de grondwaterstanden gemeten. 
 
Om de waterkwaliteit in de Helderse sloten, singels en grachten te laten voldoen aan de 
huidige regelgeving, is na ruim twee jaar voorbereiding en studie gestart met de uitvoering 
van een tweeledig project; het aanleggen van hemelwaterriolen met een totale lengte van 
circa 10 kilometer en het bouwen van een buffervoorziening naast de rioolwaterzuivering 
(RWZI).  
Met de aanleg van een hemelwaterriool wordt het afkomende regenwater niet meer via het 
bestaande riool naar de rioolzuivering geleid maar naar het oppervlaktewater via een nieuw 
aangelegd regenwaterriool. Deze wijziging wordt ook wel afkoppelen genoemd. Dit 
afkoppelen heeft twee voordelen; ten eerste wordt het bestaande rioolstelsel minder belast 
tijdens regenbuien. Hierdoor stort het rioolstelsel minder vaak of minder lang over op de 
sloten en grachten wat de waterkwaliteit dus verbeterd. Ten tweede wordt het schone 
regenwater niet meer onnodig verpompt naar de RWZI wat weer kosten bespaart. Voor 1 
januari 2015 moet dit project geheel zijn afgerond. 
 
Het afkoppelen gebeurt zoveel mogelijk in combinatie met vervanging van het bestaande 
riool. De nieuwe hemelwaterriolen worden aangelegd met drainerende buizen. Zo wordt er 
gelijk wat gedaan aan de regulering van de grondwaterstand die in bepaalde buurten 
overlast kan veroorzaken.  
 
1.3.2 Onderhoudswerken 
Net als in voorgaande jaren worden de meeste onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in de 
wijken Binnen de Linie en Nieuw Den Helder. De riolen zijn hier het oudst en komen 
daardoor het meest in aanmerking voor onderhoud. 
 
In de wijk Binnen de Linie zijn in de volgende straten de riolen (deels) vervangen: 

- Emmastraat; 
- Van Speijkstraat; 
- De la Reystraat; 
- Cornelis Ditostraat. 
 

In de De la Reystraat is daarnaast ook een nieuw regenwaterriool aangelegd. 
Om deze regenwaterriolen te laten functioneren, moeten ze wel zijn aangesloten op een 
nabijgelegen watergang. Daarom wordt vaak in een naastliggende straat ook een 
regenwaterriool aangelegd om de verbinding te kunnen maken. Om de De la Reystraat te 
kunnen aansluiten, is in de Soembastraat ook een regenwaterriool aangelegd. 
 
In de Visbuurt is de ruimte onder de grond zeer beperkt door de kabels en leidingen die 
allemaal ook in de smalle voetgangerstraatjes liggen. Het is daardoor lastig om ruimte voor 
een extra riool te vinden. Vaak moet er dan een leiding verlegd worden om wel ruimte te 
krijgen. In 2011 was het niet meer mogelijk om in de Visstraat, Willem Beukelsz. Straat, 
Ruyghweg (parallelstraatje), Hartenstraat en Brouwerstraat aan het werk te gaan. Nadat de 
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nutsbedrijven de leidingen hebben verlegd of aangepast worden in het voorjaar van 2012 
ook hier de rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. 
 
In de wijk Nieuw Den Helder zijn in de volgende straten de riolen vervangen: 

- Amerstraat; 
- Roerstraat; 
- Diezestraat; 
- Wingerdstraat (50% gereed); 
- Eemstraat; 
- Rijnstraat. 

 
In de Rijnstraat is een nieuw hemelwaterriool aangelegd dat aansluit op de nabij gelegen 
watergang. Hierdoor is het mogelijk om in de komende jaren de wegverhardingen van de 
Grote Rivierenbuurt af te koppelen. 

 
De riolering in de wijk De Schooten dateert uit de midden jaren zestig van de vorige eeuw. 
Met een leeftijd van bijna vijftig jaar beginnen ook hier diverse schades zich voor te doen. 
Op het parkeerterrein van de Baljuwstraat is circa 50 meter riool vervangen. 
In de Cornelis Pieterszoon Soeteliefstraat is het riool in een groot deel van de straat 
vervangen. Omdat deze straat vlakbij oppervlaktewater ligt,  kon hier eenvoudig gestart 
worden met de aanleg van een regenwaterriool als begin van een toekomstig stelsel. 
 
De laatste paar jaren wordt het in Nederland steeds gebruikelijker om slechte riolen niet te 
vervangen maar te renoveren. Als het riool bijvoorbeeld slechts één specifiek schadebeeld 
vertoont of onder een drukke weg ligt, is renovatie vaak een betere methode. 
Vanuit een inspectieput wordt een kunststof “kous” in het bestaande riool gebracht die 
vervolgens wordt opgeblazen en wordt “gebakken” met behulp van heet water, stoom of UV-
licht. Zo ontstaat een geheel nieuwe buis in de bestaande buis die de levensduur van het 
betreffende riool weer enkele decennia kan verlengen.  
Deze methode is wel een zeer specialistische methode die door een zeer beperkt aantal 
aannemers in Europa goed en vakkundig kan worden uitgevoerd. Een goed contract en 
goede controle zijn bij dit soort werkzaamheden van groot belang. In het 
samenwerkingsverband voor rioolbeheer met acht andere Noordkopgemeenten is het 
renoveren van riolering daarom als gezamenlijk project tot uitvoering gebracht waarbij ook de 
voorbereiding en het toezicht is uitbesteed. In Den Helder maken de Pieter Korffstraat, de 
Westgracht tussen de Breewaterstraat en de Janzenstraat én een gedeelte van de 
Zuiderzeestraat onderdeel uit van dit project. Naar verwachting worden in februari de 
renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. 
 
In Julianadorp was geen onderhoud aan het rioolstelsel gepland. Wel is afgelopen jaar 
gestart met het inspecteren van de riolering. Uit deze inspecties bleek dat een drietal 
inspectieputten in Middelzand 21 in zeer slechte staat verkeren door aantasting van 
rioolgassen. Eén put is vervangen door een nieuwe kunststof put. De andere twee putten 
worden begin 2012 vervangen. 
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1.5 Wegonderhoud 
 
1.5.1 Algemeen 
Voor 2011 heeft de gemeenteraad € 1,0 miljoen extra ter beschikking gesteld voor het 
uitvoeren van onderhoud aan de openbare ruimte. Dit extra onderhoudsbudget is voor het 
grootste deel aangewend voor onderhoud aan de hoofdwegen. 
 
Wanneer groot onderhoud aan een weg of straat wordt gepland, wordt ook bekeken of de 
bestaande inrichting nog wel voldoet. Zijn er bijvoorbeeld snelheidsremmende maatregelen 
gewenst of kan de wegbreedte verkleind worden om de toekomstige onderhoudskosten te 
verlagen? Als er sprake is van één of meerdere wijzigingen van de straat, dan worden de 
bewoners in het kader van burgerparticipatie bij het ontwerpproces betrokken. De bewoners 
krijgen per brief een concept ontwerpvoorstel waarop zij mogen reageren. Een enkele keer 
komt het voor dat een meerderheid van de bewoners het ontwerpvoorstel of een onderdeel 
daarvan afkeurt. Er wordt dan een bewonersavond georganiseerd waarop de gemeente dan 
haar voorstel uitlegt en de bewoners hun argumenten voor afkeuring kunnen motiveren. 
Tijdens een dergelijke avond worden dan vaak ook andere voorstellen gedaan die 
raakvlakken hebben met het geplande onderhoud. Een enquête moet soms duidelijkheid 
verschaffen over het draagvlak van een bepaald ontwerponderdeel aangezien nooit alle 
bewoners uit de desbetreffende straat aanwezig (kunnen) zijn.  
 
1.5.2 Binnen de Linie 
In het voorjaar van 2011 is gestart met de herinrichting van de Westgracht. De 
werkzaamheden van deze straat waren in 2010 al aanbesteed maar zijn tot het voorjaar 
uitgesteld vanwege de bouwwerkzaamheden en de bestratingwerkzaamheden in de 
Molengracht die eind 2010 plaatsvonden.  
Als evaluatie zijn de bewoners van de Loodsgracht en Molengracht gevraagd om hun 
bevindingen te geven. De reacties waren veelal positief en hebben geleid tot een kleine 
aanvulling in de vorm van de aanleg van twee drempels nabij de Mosterdbrug.  
 
Tijdens een overleg met buurtbewoners over de kindvriendelijkheid van de Vogelbuurt kwam 
naar voren dat de kruising van de Reigerstraat met de Burgemeester Houwingsingel als 
gevaarlijk en onoverzichtelijk werd beschouwd. Op schooldagen parkeerden vele ouders hier 
helaas ook op de trottoirs. Om de kinderen hier veiliger te kunnen laten oversteken en het 
gewenste parkeergedrag beter te kunnen sturen is besloten om het stukje rijbaan tussen de 
Burgemeester Houwingsingel en het westelijk deel van de Reigerstraat op te heffen. De 
ruimte die hierdoor ontstond zal worden gebruikt om een speelpleintje te maken. Rondom dit 
speelpleintje komen parkeervakken zodat er niet op het speelpleintje zelf geparkeerd kan 
worden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met de herinrichting van de 
oostelijke zijde van de Reigerstraat, dat begin december is gestart. Langs de middenberm 
worden twee nieuwe parkeerstroken aangelegd om de parkeerdruk te verlichten. Daarnaast 
worden zes grote bomen die veel wortelopdruk in het trottoir veroorzaken verwijderd die 
vervangen worden door nieuwe bomen. Deze bomen worden geplant in de middenberm 
waar de wortels wel genoeg ruimte hebben om probleemloos te groeien. 
 
In Oud Den Helder zijn afgelopen najaar twee grote onderhoudswerken uitgevoerd; de 
herbestrating van de Theodorus Rijkersstraat en de reconstructie van de Willem 
Barentszstraat. Een verkeerscirculatieplan is opgesteld om te garanderen dat alle bewoners 
hun woning tijdens de werkzaamheden gewoon met de auto kunnen bereiken.  
De Willem Barentszstraat is opnieuw geasfalteerd en in breedte aangepast. Tijdens de 
presentatieavond bleek dat bewoners zich zorgen maakten op de zichtbaarheid van de 
oversteekplaatsen. De parkeerstroken naast de oversteekplaatsen zijn een klein stukje 
ingekort om de zichtbaarheid van overstekende personen te vergroten. Begin 2012 worden 
de laatste werkzaamheden in het kader van de reconstructie uitgevoerd. Langs de 
parallelstraten voor de flats worden in de bermen smalle stroken bestraat zodat de auto’s 
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hier dan beter kunnen parkeren. Op de uiteinden van drie zijstraten worden haakse 
parkeervakken gemaakt om meer parkeercapaciteit aan te kunnen bieden. 
 
In de Javastraat is groot onderhoud uitgevoerd aan het trottoir aan de noordzijde. De 
gemeente heeft vele klachten ontvangen over de omhoog gedrukte tegels in dit trottoir. Door 
de slechte staat van de tegels zelf was hergebruik niet gewenst en zijn hier nieuwe tegels 
aangelegd. 
 

 
Heringerichte Theodorus Rijkersstraat met nieuwe parkeerstrook  
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1.5.3 Nieuw Den Helder en Huisduinen 
Met het extra ter beschikking gestelde onderhoudsbudget is de Korvetstraat in het voorjaar 
voorzien van een nieuwe laag asfalt. Gelijkertijd zijn de twee bushalten aangepast aan de 
huidige eisen van de provincie Noord Holland. Met de komst van de Brede School en de 
Fluystraat is de looproute van kinderen vanuit het buurtje tussen de Marsdiepstraat en 
Korvetstraat richting de nieuwe scholen veranderd. De oude oversteekplaats ter hoogte van 
de Fregatstraat is daarom zoveel mogelijk verplaatst richting de Fluytstraat. In de 
parkeerstrook naast het Korvethof zijn twee plantgaten voorbereid voor twee bomen die in 
het voorjaar van 2012 geplant worden. 
Ook het fietspad achter de Korvetstraat was aan onderhoud toe. Door de jaren heen zijn hier 
diverse asfaltreparaties uitgevoerd en omhoog komende boomwortels verwijderd. Met de 
komst van de brede school aan de IJsselmeerstraat werd dit fietspad ook veel gebruikt door 
kinderen die lopend naar school gingen vanuit Nieuw Den Helder zuidoost. Dit gemengde 
gebruik leverde volgens de ouders regelmatig gevaarlijke situaties op. Daarom is gelijktijdig 
met het asfaltonderhoud een nieuw voetpad naast het fietspad gelegd.  
 
Het fietspad tussen verzorgingstehuis De Koogh en het Lyceum aan Zee (voormalig Etty 
Hillesum college) was het laatste stukje op de drukke fietsverbinding naar De Schooten en 
Julianadorp wat nog aangepakt moest worden. Door de zware onderhoudsvoertuigen die 
periodiek onderhoud aan de naastgelegen watergang verrichtten, waren vele tegels 
gebroken en verzakt. Asfalteren van dit stuk fietspad was niet gewenst door de ligging van 
kabels en leidingen onder het fietspad. Maar met dikke rode betonklinkers en een 
versteviging van de fundering langs de berm is de kwaliteit van dit fietspad weer flink 
verbeterd. 
 
In het najaar zijn als voorbereiding op de aanleg van een rotonde op de kruising 
Zandkreekweg-Jan Verfailleweg bomen gekapt en is de watergang iets versmald. Zodoende 
is het mogelijk om de kabels en leidingen te verleggen. Dit is nodig omdat de nutsbedrijven 
hun kabels graag makkelijk bereikbaar willen houden en daarmee dus niet onder het asfalt 
van de nieuwe rotonde willen liggen.  
 

  
Kruising Zandkreekweg-Jan Verfaillweg gereed gemaakt voor omleggen k&l 
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In de weg Schapendijkje zijn ter hoogte van de manege twee drempels gelegd. 
Door het ontbreken van een veilig pad naast de weg richting de manege is de gemeente 
verzocht om extra voorzorgsmaatregelen te nemen. De bestaande wegversmallingen 
hebben namelijk niet altijd het gewenste effect op de snelheid waardoor een potentieel 
gevaar ontstaat als de kinderen hier op de fiets of te paard van Huisduinen naar de manege 
gaan. 
 
1.5.4 De Schooten 
In deze wijk is het afgelopen jaar flink aan de weg gewerkt. In de Graaf Willem II straat is met 
het extra ter beschikking gestelde onderhoudsbudget het gedeelte tussen de Gravin 
Magdalena van Waardenburglaan tot en met de Schout en Schepenenstraat opnieuw 
ingericht. Het asfalt is volledig vervangen door een bestrating. Ook is de weg versmald. 
Hierdoor ontstond ruimte voor meer groen in de straat. Uit reacties van de bewoners bleek 
dat er veel weerstand was tegen het conceptvoorstel van de gemeente om nieuwe bomen te 
planten in de ontstane ruimte. Tijdens een bewonersavond konden aanwezige bewoners hun 
argumenten hiervoor aandragen. De gemeente heeft de bezwaren tegen nieuwe bomen 
gehonoreerd en via een enquête laten beslissen wat voor soort groen er dan moest komen. 
Dit nieuwe groen, de versmalling en het uiterlijk van de bestrating geeft de Graaf Willem II 
straat nu een vriendelijke uitstraling die goed past bij de nieuwe status van 30 km-zone.  
 
De Torplaan tussen de Waterkeringsweg en de Doggersvaart was ook aan onderhoud toe. 
Tijdens de laatste twee winterperioden ging de onderhoudstoestand hier snel achteruit. 
Dit deel van de Torplaan is met twee meter versmald om hetzelfde profiel te krijgen als de 
Torplaan ten noorden van de Waterkeringsweg dat eind jaren negentig is gereconstrueerd. 
 

 
Versmalde Torplaan met belijning volgens nieuwe richtlijnen 

 
Het onderhoud aan de Doggersvaart is in 2011 vervolgd. Deze weg dient juist verbreed te 
worden om het verkeer meer ruimte ten opzichte van elkaar en de rand van de weg te 
kunnen geven. Oorspronkelijk was het gedeelte tussen de spoorwegovergang en de 
Torplaan voor 2011 ingepland. Door het winterse weer was het gedeelte tussen de rotonde 
en de spoorwegovergang echter meer verslechterd en daardoor meer aan onderhoud toe. Bij 
de start van de voorbereidende werkzaamheden is gekozen om het onderhoud aan het 
gedeelte richting de rotonde eerst uit te voeren. 
De Torplaan, Doggersvaart en de Guldemondweg zijn ook gelijk voorzien van wegbelijning 
conform de huidige richtlijnen voor wegbelijning. Dat wil zeggen, een dubbele asmarkering 
die voor deze wegen tevens een inhaalverbod aanduiden.  
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In het gedeelte ten oosten van de Torplaan is afgelopen najaar gestart met de uitbreiding 
van de 30 km-zones. In de diverse straten worden hier verkeersplateaus en drempels 
aangelegd om één uniform karakter én aaneengesloten 30-km zone te krijgen. Bijkomend 
voordeel is dat er dan ook vele verkeersborden gesaneerd kunnen worden. 
 
 
1.5.5 Julianadorp 
In Julianadorp is dit jaar voornamelijk klein onderhoud uitgevoerd. Zo is in Doorzwin 11 de 
verkeersveiligheid van de kruising met de hoofdtoegangsweg verbeterd door er een 
inritconstructie te maken. In Doorzwin 22 zijn extra parkeerplaatsen gemaakt en is de 
afwatering verbeterd. 
 
De fietspaden in Julianadorp waren op diverse plaatsen aan onderhoud toe. Voornamelijk is 
opdruk van boomwortels hier de oorzaak van. Dit jaar is op vijf fietspaden 
herstelwerkzaamheden uitgevoerd. 
 

 
voormalig fietspad Kruiszwin 34 

 
 
De Zanddijk is de laatste weg buiten de bebouwde kom die conform landelijk 
verkeersveiligheidbeleid in aanmerking komt voor een snelheidsverlaging naar 60 km. Deze 
maximum snelheid hoort bij wegen buiten de bebouwde kom die een geringe 
doorstroomfunctie hebben. Vaak rijden ook fietsers op een dergelijke weg door het 
ontbreken van een vrijliggend fietspad. Een aangepaste maximum snelheid is dan wel 
gewenst. 
Eind 2011 heeft de gemeente besloten dat de Zanddijk tussen de Callantsogervaart en de 
Jan Verfailleweg de nieuwe status van 60 km – weg zal krijgen. Hierdoor ontstaat één 
aaneengesloten 60 km-zone met de Middenvliet en het verlengde van de Zanddijk in de 
gemeente Zijpe. 
Gelijktijdig met het uitvoeren van onderhoud aan de bocht van de Zanddijk naar de Jan 
Verfailleweg is een verkeersplateau gemaakt op de kruising Zanddijk – Callantsogervaart om 
de maximum snelheid ter plaatse te benadrukken. Tevens geldt dan de algemene 
voorrangsregel dat verkeer van rechts voorrang heeft. Deze wijziging van de voorrangsregel 
heeft een extra remmende werking op de snelheid van het verkeer op de N502 richting 
Julianadorp. In het voorjaar van 2012 zal de belijning op de Zanddijk worden vernieuwd en 
de kruising bij de Middenvliet worden aangepast inclusief wijziging van de voorrang. 
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Evaluaties en metingen moeten in de nabije toekomst aangeven waar nog meer 
ondersteunende maatregelen gewenst zijn.  
 
 
1.6 Kunstwerken 
Het meeste onderhoud aan de kunstwerken (bruggen, tunnels en viaducten) is in 2011 
uitgevoerd in Julianadorp. Hier zijn van acht bruggen de leuningen opnieuw geschilderd. 
Van drie bruggen is het dek van houten planken vervangen. Nu liggen hier hardhouten 
planken voorzien van twee antislip profielen.  
 

 
hardhouten planken op bruggetje tussen Callantsogervaart en Malzwin 

 
Voorts is op de Mosterdbrug een nieuwe antisliplaag aangebracht. Het plafond van het 
tunneltje onder de Brakkeveldweg en het spoor is gerepareerd. Door kleine gaten en 
scheuren kwam er regenwater door de bodem in het beton terecht. Deze zijn daarom 
geïnjecteerd met een speciale mortel waardoor er geen vocht meer in het beton kan komen. 
Vocht is namelijk slecht aangezien de wapening dan kan roesten. Roestende wapening heeft 
namelijk meer ruimte nodig en drukt dan schollen beton van de constructie af waardoor weer 
meer wapening blootgesteld wordt. 
 
Op de Brandligtbrug op de kruising Ruyghweg-Bassingracht verkeerde het asfalt in slechte 
staat. Het asfalt is vervangen en de rijijzers*  zijn gerepareerd.  
 
* Tussen het brugdek en de aansluitende weg zit altijd een kier zodat bij warm weer het brugdek vrij kan uitzetten. Door 
diezelfde kier zou het asfalt op de aansluitende weg en het brugdek makkelijk afbrokkelen als het niet beschermd zou worden. 
Daarom worden langs beide zijden van de kier stalen profielen aangebracht. Deze worden dus rij-ijzers genoemd. 
 
 
 
 
 
 



Onderhoud openbare ruimte 2012/SB-BOR     

 

1.7 Openbaar groen, spelen en de begraafplaats 
 
1.7.1 Algemeen 
Voor 2011 heeft de gemeenteraad € 1,0 miljoen extra ter beschikking gesteld voor het 
uitvoeren van onderhoud aan de openbare ruimte. Een deel is hiervan aangewend voor het 
renoveren van het Timorpark. Een ander deel voor het renoveren van de speelplek in 
Middelzand 43. Daarnaast zijn er werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de Nota 
Groen (Timorpark, V.d. Vaartplantsoen). 
 
1.7.2 Binnen De Linie 
Met de extra bijdrage van de raad en het beschikbare budget uit de Nota Groen is weer een 
volgende fase van de renovatie van het Timorpark uitgevoerd. In overleg met de 
vogelwerkgroep is de fasering van de renovatie in kleinere onderdelen geknipt. Hierdoor is 
het voor de aanwezige fauna tijdens de werkzaamheden en in de eerste jaren na aanleg 
makkelijker vervangende schuil- en nestelgelegenheid te vinden. In de fase van 2011 is het 
asfaltpad langs de linie voorzien van een nieuwe laag, het laatste deel van de parkbanken is 
vervangen, twee plantvakken zijn opnieuw ingericht (de afronding hiervan vindt plaats begin 
2012), de vijver is uitgemaaid en er is drainage aangelegd in het gazon naast de bunker. De 
nieuwe beplanting is gekozen in overleg met de vogelwerkgroep en de leden van de 
Helderse bijenvereniging. 
 

 
Gerenoveerd gedeelte van Timorpark langs de Timorlaan 

 
In de wijk zijn ook weer de verschillende bomenplannen uit het beheerplan bomen 
uitgevoerd. Zoals al eerder vermeld is een aantal iepen in de Reigerstraat verwijderd. Deze 
bomen zorgden voor zoveel overlast door opdruk van de verharding dat er geen voetpad 
meer mogelijk was. Technisch waren er geen mogelijkheden om de veiligheid van de 
voetgangers te garanderen én de bomen te behouden. De herplant van deze bomen vindt 
plaats in de middenberm van de Reigerstraat. 
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In de Klaas Duitstraat is groeiplaatsverbetering uitgevoerd voor de nieuwe bomen in het 
trottoir.  De extra investering aan de essen op de Parallelweg (ter hoogte van het station) is 
niet uitgevoerd vanwege de planvorming rond het station door Zeestad. 
 
Groot onderhoud aan de heesterbeplanting in Binnen de Linie is uitgevoerd langs de 
Ruyghweg, de Bassingracht, in de Beukenkampstraat, de Visstraat en aan de groensingel 
langs de Linie ter hoogte van de Lupinestraat. De beplanting is hier flink teruggesnoeid om 
de heesters te verjongen. Door deze maatregel komt de beplanting voller terug en ontstaat 
er weer een mooie dichte groensingel. 
 
1.7.3 Nieuw Den Helder 
In Nieuw Den Helder is van het project Duinroosstraat van het bomenbeheersplan de 1e fase 
uitgevoerd. Hierbij zijn alle populieren tot ongeveer een meter boven de grond afgezaagd. 
De uitlopers op de stronk worden de komende twee tot drie jaar regelmatig afgekapt. Dit 
zorgt ervoor dat de wortels niet gaan uitlopen. Als het wortelgestel voldoende is uitgeput 
wordt de stobbe weg gefreesd en worden de nieuwe bomen volgens het gecommuniceerde 
bomenplan geplant.  
 
Groot onderhoud aan de heesterbeplanting is uitgevoerd in de Klipperstraat en aan de 
groensingel aan de achterkant van de Volkerakstraat. 
 
 
1.7.4 De Schooten 
In de Schooten is de uitvoering van het bomenplan de jaarschijf 2010 afgerond. Vanwege de 
bezwarenprocedure had deze vertraging opgelopen. Het bomen plan hield vooral het 
verwijderen van  populieren en wilgen in, o.a. in de C.G. Soeteliefstraat, Schootenweg, D. 
Abbesteelaan en de Energieweg. Ook in de Schooten zijn in het verleden veel populieren 
geplant die nu problemen geven op het gebied van takbreuk. Voor het verwijderen van deze 
bomen is ook hier de gefaseerde methode toegepast.  
 

 
Nieuwe bomen in Sijmon Blaauwboerstraat 
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In Pluto is rond de in 2010 gerenoveerde speeloase de beplantingstrook opgeknapt en 
aangevuld met nieuwe heesters.   
 

 
Speelplaats Pluto met omliggend groen 

 
Het groot onderhoud aan de heesterbeplanting is uitgevoerd aan de oostkant van de wijk 
(tussen de Ravelijnweg en de Doggersvaart, aan de oostkant van de Torplaan). Door 
verjongingssnoei en het aanvullen van de lege plekken kunnen de verschillende 
heestervakken zich weer ontwikkelen tot mooie volle bosschages. 
 
 
1.7.5 Julianadorp 
In Julianadorp is met het extra budget wat door de raad beschikbaar is gesteld de steunpunt 
speeloase in Middelzand 43 gerenoveerd. Nieuwe speeltoestellen zijn geplaatst en voorzien 
van een veilige valondergrond van rubbertegels. De keuze van de speeltoestellen en de 
wijzigingen in de inrichting van de speelplek zijn in samenspraak met de bewoners tot stand 
gekomen. 
 
Het groot onderhoud aan de heesterbeplanting is uitgevoerd in de wijk Vogelzand. De 
verschillende beplantingsstroken zijn gesnoeid en waar nodig zijn lege plekken voorzien van 
nieuwe beplanting (inboet).  
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1.7.6 De Begraafplaats 
Na alle voorbereidende werkzaamheden vanaf 2008 (overleg, onderzoek, ontwerp, 
besteksvoorbereiding, rooiwerkzaamheden) is in oktober 2011 gestart met uitbreiding van de 
begraafplaats. Als eerste is het terrein opgehoogd met zand. Daarna zijn de paden 
aangelegd. In het voorjaar van 2012 worden de werkzaamheden afgerond met het 
aanbrengen van beplanting.  
 

 
Grondverzet in een zeer drassig terrein 

 
 
 
1.7 Openbare verlichting 
In 2011 is het beheerplan voor de openbare verlichting voor de periode 2011-2015 
vastgesteld. In dit beheerplan staat ondermeer dat het toepassen van LED-verlichting 
voortgezet wordt. In 2011 is conventionele verlichting vervangen door LED-verlichting langs 
de Van Foreestweg, Zanddijk, Callantsogervaart en de PWA-singel. 
 
Afgelopen jaar is ook verder gegaan met het inlopen van achterstallig onderhoud. Dit inlopen 
ging echter iets vertraagd door het plotselinge overlijden van de beherende ambtenaar in 
november 2010. 
 
In de loop van 2011 is met het oog op de noodzakelijke bezuinigingen besloten om het 
plaatsen van LED-verlichting tijdelijk stop te zetten. De investeringskosten van LED-
verlichting zijn namelijk nog steeds hoger dan conventionele verlichting. Wel wordt er in 2012 
een proef gedaan met alternatieve lampen die qua prestaties en prijs tussen conventionele 
verlichting en LED-verlichting liggen. 
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 OPERATIONELE PROGRAMMA 2012 
 
 
2.1 Algemeen 
Zoals al kort beschreven is in de inleiding en in hoofdstuk 1.2 is op 31 oktober 2011 door de 
gemeenteraad vastgesteld dat in plaats van de gewenste kwaliteitscriteria, die gebaseerd 
zijn op een bepaalde beeldkwaliteit, alleen nog technische criteria voor de veiligheid en/of 
functionaliteit van de weg of verlichting met ingang van 2012 worden gehanteerd. 
Onderhoud wordt pas ingepland als de veiligheid van de weggebruiker in het geding komt of 
als uitstel van onderhoud kan leiden tot hogere toekomstige onderhoudskosten. 
 
Met de bovengenoemde nota is ook vastgesteld dat de gemeente voor het wegonderhoud 
prioriteiten gaat stellen. Voor de komende jaren wordt prioriteit gegeven aan asfaltwegen, 
fietspaden en voetpaden. Deze keuze is vertaald in het operationele programma 2012. 
Eén van de redenen voor de gekozen prioriteiten is dat weggebruikers de meeste kans 
hebben op letsel bij het gebruik van matige of slechte fietspaden en voetpaden. En dan 
voornamelijk de fiets- en voetpaden waar boomwortels de verharding omhoog drukken. 
Een andere reden is dat hogere toekomstige onderhoudskosten mogelijk kunnen zijn als 
asfaltwegen niet tijdig onderhouden worden. 
 
 
2.2 Binnen de Linie 
 
Wegen 
De rijbaan van de Polderweg, de Prins Hendriklaan en de kruising Koningsplein-Kanaalweg 
verkeert al een paar jaar in een matige tot slechte staat. Klachten van bewoners toonden dit 
ook aan. Met klein onderhoud zijn de meest grote gaten en kuilen diverse keren gerepareerd 
zodat de grote onderhoudsbeurt uitgesteld kon worden tot 2012. Uitstel was gewenst 
vanwege de werkzaamheden aan de Middenweg, de N250 en de Willem Barentszstraat.  
Immers dient ook de bereikbaarheid van het centrum gegarandeerd te blijven. 
Na de zomervakantie start daarom de grootschalige reconstructie van de Prins Hendriklaan 
en het Koningsplein. Allereerst wordt het onderliggende riool vervangen. Vanaf het Helders 
Kanaal wordt ook gelijk een nieuw hemelwaterriool aangelegd tot aan de Koningdwarsstraat. 
Hierop kunnen dan in de toekomst weer andere straten zoals de Oostslootstraat aansluiten.  
Na deze werkzaamheden krijgt de wegverharding een facelift. De bestrating van de Prins 
Hendriklaan en Koningsplein wordt vervangen door asfalt. Door het drukke verkeer en de 
buslijn naar TESO is een verharding van asfalt veel duurzamer dan klinkers. Om de 
verkeersveilligheid voor fietsers hier te verbeteren worden naast de rijbaan fietsstroken 
aangelegd. 
 
Het onderhoud aan het asfalt op de weg Het Nieuwe Diep wordt dit jaar ook voortgezet. Het 
resterende deel tussen de Hoofdgracht en het Ankerpark wordt nu voorzien van een nieuwe 
laag. 
Ter hoogte van Fort Erfprins is het Schapendijkje langs de randen van de weg soms flink 
beschadigd. Hier wordt het asfalt vernieuwd en de randen van de weg extra verstevigd. 
Herstraatwerkzaamheden gaan plaatsvinden in de De la Reystraat en de Steengracht. 
In de De la Reystraat is in 2011 het riool vervangen en een nieuw hemelwaterriool 
aangelegd. Deze grootschalige rioolwerkzaamheden zijn vaak aanleiding om de inrichting 
van de straat in samenspraak met de bewoners opnieuw te bekijken.  
In de Steengracht zijn de laatste jaren de bomen tussen de parkeervakken verwijderd. De 
achtergebleven boomwortels zorgen echter nog wel voor een slechte kwaliteit. Gelijkertijd 
met het herstraten kunnen de eilandjes waar eerst nog bomen in stonden vervangen worden 
door parkeerplaatsen. 
 
Riolering 
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Naast de Prins Hendriklaan wordt in deze wijk dit jaar alleen het riool in de Rozenstraat 
vervangen. Uiteraard wordt wel verder gegaan met de aanleg van hemelwater-/ 
drainageriolen. 
 
In de Vogelbuurt zijn vele straten al voorzien van drainageriool. Dit jaar worden ook in de 
Sternstraat, Havikstraat en Spechtstraat drainageriolen aangelegd. Met uitzondering van de 
Lijster-, Merelstraat en een gedeelte van de Burgemeester Houwingsingel ligt in alle straten 
van de Vogelbuurt dan een hemelwaterriool/drainageriool. 
 
In de Visbuurt zijn werkzaamheden aan gasleidingen ingepland voor het voorjaar. Hierna 
worden de geplande drainageriolen uit 2011 alsnog aangelegd. Het komende jaar is ook in 
de  Oranjestraat, Gasstraat, Stakman Bossestraat en de Jonkerstraat gepland om een 
drainageriool aan te leggen. Nader onderzoek naar de exacte ligging van de kabels en 
leidingen van de nutsbedrijven moet duidelijk maken of dit nieuwe riool ook daadwerkelijk 
nog past. 
 
In het stadscentrum is in 2007 gestart met de aanleg van een hemelwater-/drainageriool in 
de Californiëstraat. Dit deel van het centrum kenmerkt zich door een lage maaiveldhoogte 
ten opzichte van de gracht. Bewoners kunnen hier dus eerder last van grondwater krijgen. 
Daarom is het gewenst om in deze straten nieuwe drainageriolen aan te leggen. 
Door het bouwverkeer in de buurt is de Molenstraat in 2011 snel in onderhoudstoestand 
verslechterd. Vooruitlopend op de herbestrating wordt daarom in de Molenstraat ook een 
drainageriool gelegd en daarmee het stelsel verder uitgebreid. 
 
 
Groen 
Groot onderhoud aan het groen loopt daar waar nodig en mogelijk mee met het groot 
onderhoud aan de wegen. Op deze manier kan de openbare ruimte op de verschillende 
locaties integraal aangepakt worden. Voor Binnen de Linie betekent dit dat er een 
bomenplan ontwikkeld gaat worden voor de De la Reystraat en het groenplan langs de 
Steengracht gaat worden afgerond. 
 
Daarnaast staan de andere bomenplannen uit het beheerplan bomen van de jaarschijf 2012 
op het programma. Hierin zijn opgenomen een vervangingsplan voor de wilgen op de 
parkeerplaats in de Gravenstraat, het vervangen van de esdoorns in de Lombokstraat en het 
verwijderen van de populieren langs de Parallelweg. In aanvulling op het bomenbeheerplan 
staan ook een aantal iepen rond de Vismarkt op het programma om vervangen te worden.  
De laatste inspecties geven aan dat onderhoud en vervanging van deze bomen in het kader 
van veiligheid in tijd naar voren gehaald moeten worden. 
 
In 2012 wordt ook weer een volgend deel van de renovatie van het Timorpark opgepakt. De 
laatste fases van de renovatie worden opgedeeld in kleinere onderdelen op advies van de 
Vogelwerkgroep. Voor 2012  staat het plantvak langs de Huisduinerweg (tegenover het 
ziekenhuis) op de planning. Dit vak is in de loop der jaren behoorlijk verwilderd en zal dan 
ook grotendeels gerooid gaan worden. Enkele mooie bomen blijven behouden.  
De groensingel langs de Ruyghweg (ter hoogte van het Marinesportpark) wordt ook volledig 
gerenoveerd. In de singel staan nog enkele mooie bomen, deze blijven behouden. Na het 
rooien van de oude heesterbeplanting en de slechte bomen wordt nieuwe heesterbeplanting 
aangebracht zodat weer een mooie groene heesterbeplanting zich kan ontwikkelen.  
 
Spelen 
Dit jaar staat het renoveren van de speeloase ‘De Overzet’ in de Kemphaanstraat op het 
programma. In 2011 is al een start gemaakt met het maken van een schetsontwerp in 
samenwerking met leden van het buurthuis ‘De Overzet’. In het project speelt naast de 
versleten speeltoestellen ook overlast (afval en vandalisme) door hangjeugd een rol. Dankzij 
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budget van het Convenant Wijkaanpak Plus kon in 2011 al het hekwerk om de speeltuin 
vervangen worden. De medewerkers van het buurthuis openen en sluiten dagelijks het 
hekwerk zodat  ’s nachts de speeltuin afgesloten is. Zoals bekend heeft Stadsbeheer budget 
beschikbaar voor regulier onderhoud maar niet voor vervanging van speeltoestellen. Voor dit 
deel wordt daarom ook een beroep gedaan op anderen. In samenwerking met het 
Buurtcollectief en het bestuur van het buurthuis wordt daarom gezocht naar sponsoren. 
Zonder de inzet van deze mensen kan de speelwaarde van de speeloase niet in stand 
worden gehouden. 
 
Een bijzonder project in de Vogelbuurt is het project ‘Een kindvriendelijke wijk’. De gemeente 
is met Jantje Beton een samenwerkingsverband aangegaan om in een aantal buurten  
verbeteringen aan te brengen zodat de openbare ruimte kindvriendelijker wordt. Belangrijke 
thema’s hierin zijn verkeersveiligheid, een openbare ruimte met voldoende spelaanleidingen 
en de hond en zijn baas. In dit project zijn naast medewerkers van de gemeente, Jantje 
Beton en andere specialisten vooral ook bewoners en speciaal de kinderen betrokken. 
Tijdens speciale (werk-)bijeenkomsten met kinderen wordt gezocht naar mogelijkheden voor 
verbetering. Daarnaast wordt via een informatieavond, diverse brieven, e-mail en telefoon 
gecommuniceerd met de andere bewoners. Een deel van de verbeteringen kan uitgevoerd 
worden tijdens ingeplande onderhoudswerkzaamheden, bijvoorbeeld in de Reigerstraat en 
de Burg. Houwingssingel. Andere maatregelen worden zelfstandig uitgevoerd.  
 
 
Openbare verlichting 
In opdracht van de provincie Noord Holland is afgelopen najaar gestart met de 
werkzaamheden aan de Weststraat tussen het Nieuwe Kerkplein en de Hoofdgracht. 
Op de kruising van de Weststraat met de Hoofdgracht worden extra afslagstroken aangelegd 
om het verkeer op dit kruispunt beter te laten doorstromen. Hiervoor dienen ook de 
lichtmasten verplaatst te worden die eigendom zijn van de gemeente. 
 
Begin 2012 worden in de Willem Barentszstraat op twee lichtmasten een nieuwe armatuur 
geplaatst als proefproject. Dit zijn armaturen die een beter verlichtingsrendement hebben en 
witter licht uitstralen dan gebruikelijk is voor armaturen die toegepast worden op de 
hoofdwegen. Hoewel de Willem Barentszstraat als hoofdweg getypeerd is, wonen hier ook 
veel mensen. In wit licht zijn kleuren en voorwerpen beter te herkennen waardoor de sociale 
veiligheid verbetert bij toepassing van wit licht. Deze proefarmaturen zijn speciaal ontwikkeld 
voor bredere straten en wegprofielen waar zowel goede herkenbaarheid door het witte licht 
alsmede een goed lichtbereik (normaal beter bij geel licht) gewenst is. 
Als de resultaten van de proef goed bevallen, worden alle armaturen in de Willem 
Barentszstraat na de zomervakantie vervangen. Ook andere straten kunnen dan voorzien 
worden van deze nieuwe armaturen als alternatief voor LED-verlichting. 
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Tabel 1: Geplande werkzaamheden Binnen de Linie 
(cursief = reeds gepland in vorige planjaren) 
 
Straatnaam Weggedeelte  Onderhoudsmaatregel civiel Openbare verlichting Openbaar groen 

Diaconiestraat  Rioleringswerkzaamheden   

Hartenstraat  Aanleg regenwaterriool   

Brouwerstraat  Aanleg regenwaterriool   

Ruyghweg parallelstraat Aanleg regenwaterriool   

Willem Beukelsz.straat  Rioleringswerkzaamheden   

Visstraat  Aanleg regenwaterriool   

     

Het Nieuwe Diep Ankerpark – Hoofdgracht Vervangen asfaltlaag   

Schapendijkje Nabij Fort Erfprins Vervangen asfaltlaag   

Prins Hendriklaan  Reconstructie Nieuw verlichtingsplan  

Koningsplein  Reconstructie Nieuw verlichtingsplan  

Steengracht  Herstraten / herinrichting  Uitvoering bomenplan 

De la Reystraat  Herstraten / herinrichting  Uitvoering bomenplan 

Sternstraat  Aanleg regenwaterriool   

Havikstraat  Aanleg regenwaterriool   

Spechtstraat  Aanleg regenwaterriool   

Molenstraat Breewaterstraat – Californiëstraat Aanleg regenwaterriool   

Palmstraat  Aanleg regenwaterriool   

Jonkerstraat  Aanleg regenwaterriool   

Stakman Bossestraat  Aanleg regenwaterriool   

Oranjestraat  Aanleg regenwaterriool   

Gasstraat  Aanleg regenwaterriool   

Rozenstraat  Vervangen riool   

Gravenstraat    Uitvoering bomenplan 

Lombokstraat    Uitvoering bomenplan 

Parallelweg    Uitvoering bomenplan 

Ruyghweg    Groot onderhoud heesters 

Vismarkt    Groot onderhoud  

Willem Barentszstraat   Proef verlichting  

Timorpark Huisduinerweg   Renovatie groenvak 
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2.3 Nieuw Den Helder 
 
Wegen 
Doordat de voorbereiding van grotere herinrichtings- of reconstructieprojecten vaak langer 
duurt dan gedacht, zijn in 2011 drie onderhoudsprojecten voor de wijk Nieuw Den Helder al 
voorbereid die voor 2012 gepland staan om uitgevoerd te worden. 
Het eerste onderhoudsproject betreft de Schoenerstraat. De deklaag van het asfalt is op vele 
plaatsen gescheurd waardoor deze laag vervangen moet worden. Deze weg komt echter ook 
in aanmerking voor herinrichting naar 30 km-zone. Daarvoor dient de breedte en de 
uitstraling van de straat wel aangepast te worden. Net als de Graaf Willem II straat wordt 
deze straat versmald en voorzien van een aantal snelheidsremmende maatregelen. Door de 
versmalling ontstaat ook ruimte voor extra groen in de straat.  
 

 
Flinke scheuren in het asfalt van de Schoenerstraat 

 
De Barkstraat komt uit op de Schoenerstraat en is een enorm brede straat die ook nog niet is 
ingericht tot 30 km-zone. In deze straat moet echter ook het riool nog vervangen worden. Dit 
gebeurt vooruitlopend op de werkzaamheden in de Schoenerstraat. De herinrichting van de 
Barkstraat wordt direct na de afronding van de Schoenerstraat uitgevoerd. 
 
Het tweede onderhoudsproject betreft zoals eerder beschreven aanleg van de rotonde 
Zandkreekweg-Jan Verfailleweg. 
 
Het derde onderhoudsproject is de Waddenzeestraat tussen de fietsoversteekplaats en het 
viaduct over het spoor. Het asfalt op dit gedeelte vertoont naast enkele gerepareerde gaten 
ook redelijk veel algemeen steenverlies. Nog niet zo erg dat onderhoud in 2012 op basis van 
landelijke richtlijnen nodig is. Maar een zelfde winter als van 2009 en 2010 kan op deze weg 
een plotseling zeer snelle achteruitgang van het asfalt betekenen. Daarom zijn van dit 
weggedeelte de werktekeningen en werkomschrijvingen al helemaal gereed om direct 
aanbesteed te kunnen worden. 
 
Het wegdek van de Burgemeester Ritmeesterweg is in technische zin helemaal 
afgeschreven. Vele scheuren en beginnende gaten maken het nu toch echt nodig om aan 
deze weg onderhoud te verrichten om een verdere achteruitgang te voorkomen. De 
Burgemeester Ritmeesterweg is de belangrijkste toegangsweg naar Station Zuid. In overleg 
met Connexxion zal bekeken worden hoe het busverkeer naar het station tijdens de 
werkzaamheden met de minst mogelijke hinder kan rijden. Een mogelijkheid is om de 
werkzaamheden ’s nachts uit te voeren. 
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In de Rijnstraat zijn de rioolwerkzaamheden in 2011 uitgevoerd en afgerond. Dit jaar kan 
deze straat dan heringericht worden waardoor ook hier één grote 30 km-zone ontstaat. 
 
Het fietspad achter de Schoenerstraat is op een aantal plaatsen gevaarlijk aan het worden 
door omhoog gedrukt asfalt, veroorzaakt door boomwortels. Dit wordt daarom komend 
voorjaar gerepareerd. 
 
Riolering 
De riolen in deze wijk stammen uit de jaren ‘50 en begin jaren ’60. Uit de inspecties is 
gebleken dat in deze wijk steeds meer rioolonderhoud nodig is. Op vele plaatsen zakken de 
buizen onderling en ontstaan er kieren tussen de buizen waar grondwater met fijne 
zanddeeltjes door heen sijpelt. Dit is van buiten ook te zien door de vele, soms diepe kuilen 
in de straat die precies boven het riool liggen. 
In de volgende straten wordt het riool vervangen: Barkstraat, Dongestraat, Biesbossstraat, 
Jekerstraat, Noorstraat, Keteldiepstraat, Hunzestraat, Schipbeekstraat en Beilerstroomweg. 
In de laatste vier genoemde straten wordt gelijkertijd ook een nieuw regenwaterriool 
aangelegd. Dit buurtje is door de nabijheid van de gracht eenvoudig af te koppelen. 
 
In een aantal straten waaronder de Marsdiepstraat nabij de Schoenerstraat zijn tijdens de 
inspecties gescheurde buizen waargenomen. De riolering zelf verkeert nog in een goede 
staat maar op onverklaarbare wijze zijn er één of twee buizen flink gescheurd.  
Een dergelijke gescheurde buis is niet te vervangen zonder een groot deel van het goede 
riool ook te verwijderen. Een lokale reparatie is dan een beter geschikte maatregel. Vanuit 
een inspectieput wordt dan een speciale buis in de kapotte buis ingebracht. De speciale buis 
kan vervolgens “uitklappen” waardoor de rioolleiding weer waterdicht wordt gemaakt en 
tevens voorkomt dat de kapotte buis instort. 
 
Groen 
In 2012 staat het inspecteren van de heesterbeplanting in deze wijk op de planning. Dit zal in 
aansluiting op de inspectie van 2011 in De Schooten uitgevoerd worden volgens de normen 
van de CROW.  
 
In 2012 gaat het laatste deel van het bomenplan van de jaarschijf  2011 afgerond worden. 
Vanwege budgetbeperkingen en tekort aan capaciteit was hiervoor in 2011 geen ruimte 
meer. Het gaat hierbij om bomen in o.a. de  Brikstraat, de Fregatstraat, de Jan Verfailleweg 
(naast enkele flats) en de bomen van de 1e fase van het bomenplan van de Texelstroomlaan 
(ter hoogte van de Waddenzeestraat). Het gaat vooral om wilgen en populieren die al wat 
ouder zijn . De bomen zijn van een zachtere houtsoort en geven als ze wat ouder worden 
hogere risico’s op takbreuk bij harde wind. Voorafgaand aan de uitvoering ontvangen de 
bewoners een informatiebrief over de voorgenomen plannen. 
 
Ook in deze wijk wordt, daar waar nodig en mogelijk, integraal groot onderhoud aan de 
openbare ruimte uitgevoerd. Dit betekent dat voor 2012 groot onderhoud aan het groen in en 
rond de Schoenerstraat op het programma staat. Bekeken wordt ook de mogelijkheid van het 
aanplanten van nieuwe bomen in de ruimte die de aanstaande wegversmalling met zich 
meebrengt. 
 
Het groot onderhoud (snoeien en inboet) aan de heesterbeplanting gebeurt in de groensingel 
langs de IJsselmeerstraat (achterzijde Jekerstraat), de Korvetstraat (achterzijde 
Praamstraat) en de Rijnstraat 
 
 
Spelen 
In deze wijk worden in 2012 alleen de reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Er 
staat geen groot onderhoud en/of renovatie gepland voor één van de speeloases. 
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Tabel 2: Geplande werkzaamheden Nieuw Den Helder 
(cursief = reeds gepland in vorige planjaren) 
 
 
Straatnaam Weggedeelte Onderhoudsmaatregel civiel Openbare verlichting Openbaar groen 

Zandkreekweg Kruising met Jan Verfailleweg Reconstructie tot rotonde   

     

Burgemeester Ritmeesterweg  Vervangen asfalt   

Schoenerstraat  Reconstructie Nieuw verlichtingsplan Optimalisatie groen 

Waddenzeestraat Fietsoversteek - viaduct Vervangen asfalt   

Barkstraat  Rioolvervanging + herinrichting   

Rijnstraat  Herstraten / herinrichting   

Dongestraat  Vervangen riolering   

Biesbosstraat  Vervangen riolering   

Jekerstraat  Vervangen riolering  Renovatie groensingel (achterzijde) 

Noorstraat  Vervangen riolering   

Noordzeestraat Hofje nrs. 135 - 147 Vervangen riolering   

Hunzestraat  Rioolwerkzaamheden   

Schipbeekstraat  Rioolwerkzaamheden   

Beilerstroomweg  Rioolwerkzaamheden   

Keteldiepstraat  Rioolwerkzaamheden   

Brikstraat    Uitvoering bomenbeheerplan 

Fregatstraat    Uitvoering bomenbeheerplan 

Texelstroomlaan    Uitvoering bomenbeheerplan 

Jan Verfailleweg    Uitvoering bomenbeheerplan 

Rijnstraat    Groot onderhoud heesterbeplanting 
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2.4 De Schooten 
 
Wegen 
De laatste fase van onderhoud aan de Doggersvaart in De Schooten betreft het gedeelte 
tussen het spoor en de Torplaan. Dit gedeelte is vanwege de mindere ernst van de schade 
geruild met het gedeelte tussen spoor en rotonde. Net als de voorgaande twee 
reconstructies wordt de weg op dit gedeelte verbreed en versterkt. 
 
Komend jaar zal in De Schooten de aanleg van nieuwe 30 km-zones vervolgd worden. 
Aansluitend op het gedeelte ten oosten van de Torplaan, wordt het gedeelte ten westen van 
de Baljuwstraat en ten noorden van de Waterkeringsweg heringericht. De gewenste locaties 
voor snelheidsremmende maatregelen worden aan de bewoners voorgelegd voor inspraak. 
 

 
Riolering 
De riolen in deze wijk dateren uit de jaren ’60. In die periode is men in Nederland een ander 
type buis gaan toepassen waarvan de verbindingen van betere kwaliteit zijn. Helaas was er 
in deze zelfde periode een schaarste aan cement door de sterk opkomende woningbouw in 
Nederland. De betonnen rioolbuizen uit de jaren ’60 zijn daardoor niet allemaal van goede 
kwaliteit ten opzichte van de buizen van nu. Zelfs het beton van buizen van de jaren ’40 en 
’50 zijn over het algemeen genomen van een betere kwaliteit.  
 
In 2011 zijn vele riolen in De Schooten geïnspecteerd. Uit de inspectieresultaten bleek 
gelukkig dat er maar weinig aan de hand is. De Schooten is bouwrijp gemaakt door op het 
weiland een dik zandpakket aan te brengen. Hierdoor is er een sterke bodem ontstaan wat 
ook zichtbaar is in de inspectieresultaten; de buizen zijn nauwelijks verzakt. 
Wel is er in diverse straten sprake van een gescheurde buis of een dichtzittende 
kolkaansluiting. Er is dit jaar daarom geen groot onderhoud ingepland. Wel worden de 
benodigde reparaties uitgevoerd. 
 

 
Ernstige scheur in rioolbuis van de Jacob Giltjesstraat 
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Groen 
In 2012 wordt de afronding van het bomenplan 2011 uitgevoerd. Hiervoor was in 2011 geen 
gelegenheid meer vanwege beperkte budgetmogelijkheden en gebrek aan capaciteit. Op de 
planning staan o.a. de graaf Floris V straat, Schout- en Schepenenstraat, Energieweg, Dirk 
Abbesteelaan en Scheltesstraat. Daarnaast wordt de volgende fase uitgevoerd van het 
onderhoud aan de wijker-en-blijver laanbeplanting langs de Torplaan, de Walvisvaardersweg 
en de Waterkeringsweg. Langs deze straten zijn in het verleden lanen geplant met snelle 
groeiers (populieren), de wijkers en langzame groeiers (iepen), de blijvers. In deze methode 
moeten de wijkers na verloop van tijd verwijderd worden. Zij hebben hun taak uitgevoerd, dat 
wil zeggen beschutting geven aan de blijvers en de straat snel van een groot groenbeeld 
voorzien. De jaarschijf van 2012 van het bomenbeheerplan wordt ook voorbereid en daar 
waar mogelijk in dit jaar uitgevoerd. 
 
In 2011 is de voorbereiding gestart voor de optimalisatie van het Van der Vaartplantsoen. 
Er is gestart met inventarisatie en een flora- en faunaonderzoek. Een deel van de populieren 
in en rond het park zijn al wat ouder en geven problemen rond takbreuk. Deze bomen zullen 
vooruitlopend op het plan verwijderd worden. Naast de herplant van nieuwe bomen zullen 
ook maatregelen genomen worden waardoor de natuurwaarden worden verhoogd en het 
gebruik van het park kan worden verbeterd. 
 
In De Schooten wordt aan de heesterbeplanting groot onderhoud gepleegd in het westelijke 
gedeelte van de wijk, tussen de Waddenzeestraat en Waterkeringsweg, ten westen van de 
Baljuwstraat en de Schootenweg. 
 
 
Spelen 
In deze wijk worden in 2012 alleen de reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan 
de speelplekken. Er staan geen groot onderhoud en/of renovatiewerkzaamheden ingepland 
aan de speeloases in De Schooten. 
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Tabel 3: Geplande werkzaamheden De Schooten 
(cursief = reeds gepland in vorige planjaren) 
 
 
Straatnaam Weggedeelte  Onderhoudsmaatregel civiel Openbare verlichting Openbaar groen 

Doggersvaart Spoorovergang - Torplaan Reconstructie   

Van der Vaartplantsoen    Uitvoering bomenbeheerplan 
en optimalisatie groen 

Schout- en Schepenenstraat    Uitvoering bomenbeheerplan 

Graaf Floris V straat    Uitvoering bomenbeheerplan  

Energieweg    Uitvoering bomenbeheerplan 

Dirk Abbesteelaan    Uitvoering bomenbeheerplan 

Gerbrands Scheltesstraat    Uitvoering bomenbeheerplan 

Torplaan    Uitvoering bomenbeheerplan 

Waterkeringsweg    Uitvoering bomenbeheerplan 

Walvisvaardersweg    Uitvoering bomenbeheerplan 

De Schooten west  Uitbreiden 30 km-zones  Groot onderhoud heesters 
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2.5 Julianadorp 
 
Wegen 
In Julianadorp verkeren alle hoofdwegen in goede onderhoudsstaat. De aandacht voor 
onderhoud gaat daarom uit naar de fiets- en voetpaden. Vele fietspaden zijn uitgevoerd in 
asfalt. De kwaliteit van deze asfaltpaden is helaas niet overal optimaal door omhoog gedrukt 
asfalt dat is ontstaan door boomwortels. In 2012 wordt verder gegaan met plaatselijk 
onderhoud aan de fietspaden. 
 
De Prinses Margrietschool en vele ouders hebben de gemeente verzocht de straat langs de 
school te voorzien van snelheidsremmende maatregelen en antiparkeervoorzieningen op de 
stoep om de straat voor de kinderen veilig te maken.  
Met deze maatregelen wachten totdat de straat groot onderhoud nodig heeft is niet gewenst 
en ook niet in overeenstemming met landelijk vastgesteld verkeersbeleid. De wethouder De 
Boerstraat wordt komend jaar daarom aangepast. Ook in andere delen van Julianadorp 
worden met kleine aanpassingen meerdere straten voorzien van de status 30 km-zone. 
Daarbij zal ook gekeken worden naar de klachten die via Veilig Verkeer Nederland en de 
Helderse Courant bij de gemeente zijn binnengekomen. 
 
Riolering 
In Middelzand 20 en 21 worden twee putten die aangetast zijn door rioolgassen vervangen 
en gerenoveerd. Deze putten worden gelijk ook met een speciale laag behandeld om 
toekomstige aantasting te voorkomen of tenminste te vertragen. In de overige straten zijn 
geen werkzaamheden gepland. Wel worden de rioolinspecties in deze wijk geïntensiveerd. 
 
Groen 
Voor 2012 staat de afronding van het bomenbeheerplan, jaarschijf 2011 op het programma. 
Het gaat hierbij om het verwijderen van voornamelijk populieren en wilgen verspreid over 
vooral Kruiszwin, Middelzand en Vogelzand. Deze bomen zijn op leeftijd en geven door hun 
zachte hout gecombineerd met de vaak stevige zeewind veiligheidsrisico’s  op het gebied 
van takbreuk. In 2012 wordt ook de volgende fase van de uitvoering van het 
bomenbeheerplan voorbereid. Ook in deze fase gaat het vooral om wilgen en populieren en 
Kruiszwin, Middelzand en Vogelzand. 
 
Het groot onderhoud aan de heesterbeplanting zal plaatsvinden in Kruiszwin.  
 
Spelen 
In deze wijk worden in 2012 alleen de reguliere  onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Er 
staan geen renovaties en/of werkzaamheden in het kader van groot onderhoud gepland voor 
de speeloases. 
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Tabel 4: Geplande werkzaamheden Julianadorp 
(cursief = reeds gepland in vorige planjaren) 
 
 
Straatnaam Weggedeelte  Onderhoudsmaatregel civiel Openbare verlichting Openbaar groen 

Wethouder de Boerstraat Geheel 30 km inrichting   

Middelzand 21 Geheel Rioleringswerkzaamheden   

Middelzand    Uitvoering bomenbeheerplan 

Vogelzand    Uitvoering bomenbeheerplan 

Kruiszwin    Uitvoering bomenbeheerplan 
Groot onderhoud Heesterbeplanting 
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