
Voorwoord

Op gemeentelijk en landelijk niveau zijn burgerinitiati-
even steeds vaker leidend voor de vormgeving van beleid. 
Dat geeft aan dat burgers betrokken willen worden bij de 
beleidskeuzes die gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld 
bij de inrichting van de publieke ruimte.
In Julianadorp is er een uitdrukkelijke wens om een stem 
te hebben in de aansluiting van het Willem Alexanderhof 
op het oude dorp.

Het zal geen verrassing zijn dat een park op de verlanglijst 
staat van menig Julianadorper. Een plek met een groot 
grasveld om op te spelen, te ontspannen, te picknicken, 
waar je met elkaar afspreekt en waar leuke evenementen 
georganiseerd kunnen worden Omgeven door bijzondere 
bomen en wandelpaden, waterpartijen met weelderig 
natuurlijk ingerichte oevers vol met bloeiende planten 
waarin verschillende (water)dieren zich thuis zullen 
voelen. 

Natuurlijk mogen de duintjes met hier en daar een zee-
den niet ontbreken, zij herinneren ons aan het oorspron-
kelijke uiterlijk van onze leefomgeving.
Vanuit deze diep gekoesterde “dorpse” wens, is er uit 
verschillende groeperingen een bevlogen groep ontstaan 
die het initiatief heeft genomen om een plan op te stellen 
voor de invulling van het gedeelte tussen het oude dorp 
en het WA-hof.

UITNODIGING
De werkgroep heeft nu het 

initiatief genomen om zelf een plan 

op te stellen voor de invulling van 

een gedeelte tussen het oude dorp 

en het WA-Hof. Wij nodigen de 

gemeente uit om over dit 

initiatief met ons in gesprek te 

gaan en daarna een plan te 

maken voor de verdere invulling 

van de openbare ruimte tussen 

het oude dorp en het WA-Hof.

Omdat de gemeente tot nu toe 

niet op onze verzoeken voor 

overleg is ingegaan, zal separaat 

de raad over onze plannen worden 

geïnformeerd met het verzoek te 

bewerkstelligen dat de ambtelijke 

organisatie betrokken raakt bij de 

bespreking en realisering van dit  

burgerinitiatief.

Werkgroep
Groen & Natuur:
- Co Schilder  
- Arie ten Boekel
- Riet Kisteman  
-  Henk Post
- Ruud Rigter

Deze notitie bevat uitgangspunten voor de realisatie van een park tussen het  

WA-Hof en het oude dorp, alsmede het realiseren van een terrein voor het 

houden van evenementen in Julianadorp.

Mede in opdracht van de samenwerkende 
partijen van het wijkplatform Julianadorp

 Adviseur
- Cees Pieterse



Aanleiding
De huidige planvorming 
van het W-A hof is volgens 
het Wijkplatform een steriel 
tekentafelmodel waarin 
een aantal sociale, recrea-
tieve en ruimtelijke factoren
onvoldoende aan bod 
komen. Het wijkplatform 
heeft vernomen dat er 
in fase 2 van het W-A hof  

minder woningen worden gebouwd en dat het bouw-
tempo van de nieuwe woningen over een langere periode 
wordt gerealiseerd. Naar onze mening geeft vorenstaan-
de voldoende ruimte voor een constructieve inbreng van 
de bewoners. Deze inbreng heeft betrekking op het rea-
liseren van een park en het behouden van de moge-
lijkheid tot het houden van evenementen. De notitie 
geeft aanbevelingen voor een vollediger beleidskader 
voor de ontwikkeling van het 
W-A hof en wordt gedragen door 
de bevolking van Julianadorp. 
Het wijkplatform gaat er  vanuit dat 
voorliggende notitie het uitgang-
spunt is voor constructief overleg 
met de gemeente.

Vanuit de lucht
Als Julianadorp vanuit de lucht 
wordt bezien, valt meteen op dat de 
Slenk zich kronkelt door de naoor-
logse uitbreidingswijken als een nat-
uurlijke scheiding tussen de diverse 
wijken. Daarnaast is er een keuze gemaakt voor ‘wonen in 
het groen’ in wat nu de bloemkoolbuurten  wordt gen-
oemd. Ook op het terrein van ’s Heeren Loo is er sprake 
van wonen in het groen. Als voornoemde scheiding van 
wijken in Julianadorp als uitgangspunt wordt genomen, 
is het niet meer dan logisch om dit stramien ook op de 
scheiding tussen het W-A hof en het oude dorp toe te 
passen. Deze consistentie is vanuit een ruimtelijk perspec-
tief een argument om een park tussen het oude dorp en 
het W-A hof aan te leggen. Deze zienswijze sluit ook aan 
bij de structuurvisie voor Julianadorp. In deze visie werd 
er al vermeld dat een uitbreiding van het openbaar groen 
in Julianadorp een beleidsdoel is.

Evenwicht tussen 
groen en stenen 
Een ander argument is 
dat er naar mening van 
het Wijkplatform altijd 
sprake zal moeten zijn 
van een zeker evenwicht 
tussen groen en stenen. 
Dit evenwicht is verstoord door de bebouwing van ’t Laar, 
het Juniorcollege en Buitenveld, ten koste van het groen. 
Vele bomen zijn er in Julianadorp gekapt of naar elders 
verplaatst (de Schooten) om plaats te maken voor nieuw-
bouw. Compensatie van het verloren groen in Julianadorp 
bleek niet mogelijk.

Sociale factoren
In de hoogbouw van Buitenveld wonen veel ouderen die 
niet meer zo mobiel zijn. Daarnaast veroudert de 
bevolking van het oude dorp ook. Al deze ouderen wonen 
in een versteende omgeving. Deze versteende omgeving 

zal met de aanleg van het W-A hof alleen maar 
toenemen. De aanleg van een park geeft deze 
ouderen de mogelijkheid om in de directe 
omgeving te recreëren. Dit argument is echter 
ook van toepassing op de bewoners van het 
oude dorp en de nieuwe bewoners van het 
W-A hof. De aanleg van een park zal voorts 
de functie hebben van het ontmoeten van de 
bewoners (wandelen, hond uitlaten, recreëren 
etc.) Deze ontmoetingen zijn mede een basis 
voor het ontstaan van sociale cohesie in de 
buurt. Al met al zal de aanleg van een park het 
woongenot in 

Juliandorp verhogen, wat 
zijn invloed zal hebben 
op de verkoopbaarheid 
van woningen.

Recreatieve 
factoren
Julianadorp heeft een sterke toeristische functie. Het 
belang hiervan is onder andere vastgelegd in de noti-
tie over het “DNA van Julianadorp”. Een park tussen het 
oude dorp en het W-A hof is een toevoeging aan het 
toeristische segment, waarbij het optioneel is om ook de 
kanoroute naar dit gebied door te trekken. 

‘Een tekentafel-
model waarin een 

aantal sociale,- 
recreatieve en 

ruimtelijke 
factoren onvoldoende 

aan bod komen’

‘Het park zal onder 
andere de functie 
hebben van het 

ontmoeten van de 
bewoners (wandelen, 

hond uitlaten, 
recreëren, etc.)’

‘Een goede balans 
tussen groen en stenen 

heeft een positieve 
invloed op de 

gezondheid en het 
welbevinden 

van de inwoners’

‘Het park is een 
toevoeging aan 
het toeristische 

segment’

Deel 1
Het aanleggen van een park 

Toekomstbeeld voor de invulling van een 

gedeelte tussen het oude dorp en het 

WA-Hof



In Julianadorp worden tal van evenementen georgani-
seerd voor een groot publiek. Voorbeelden hiervan zijn 
Trekkertrek, de Fair en Julianapop. Als fase 2 van de 
nieuwbouw van het WA-Hof wordt gerealiseerd, staat het 
voortbestaan van de evenementen onder druk. Het is voor 
de bewoners van Julianadorp onbespreekbaar dat deze 
evenementen mogelijk zullen verdwijnen. Het is de vraag 
waar de evenementen in de toekomst georgani-
seerd kunnen worden. Als er een terrein aangewezen 
wordt voor het houden van evenementen, kunnen daar 
ook voorzieningen worden aangelegd zoals een blijvend 
podium en aansluitingen voor nutsvoorzieningen.

Het Wijkplatform is van mening dat er (met de Culturele 
Vereniging, de BvJ, Buitenveld en de Recidence) 
constructief overleg met de gemeente gevoerd moet 
worden om een goede locatie voor de evenementen te 
vinden. Deze locatie kan wellicht ook door scholen en 
sportverenigingen worden gebruikt voor het houden van 
grote bijeenkomsten in de buitenlucht.
Een idee is om een dergelijk terrein te realiseren bij de 
eerder beoogde locatie voor woningbouw bij de rotonde 
in de buurt van de pomp van Marees. 

 

Deel 2

Huidig beeld van het fase 2 terrein 

WA-Hof (waar nu de evenementen worden gehouden)

IJsbaanterrein

 Mogelijkheden / wensen
 van een park naast de ijsbaan

 Een groot veld voor evenementen openluchtconcerten  
 of picknicken of andere recreatieve doeleinden. daarin  
 ook een natuurlijke wal met een tribune (donker  
 groene cirkel)

 Verder  natuurlijke gedeeltes met natuurlijke be-  
 groeiing (langs het grillige watertje en vijver), een klein  
 bosgedeelte met mooie bomen die vogels aantrekken  
 (eik, beuk enz.) om het grote veld, 

 Een gedeelte met hoogteverschillen (duintjes) en hier   
 en daar een boom (kant van de buitenveld)

 Een bredere skate- run- boardbaan en een  fitness-  
 gebeuren/renparcours dat start in het park en 
 helemaal om scholen aan zee heen loopt en het veldje  
 aan de weg (daar misschien parkfitnesstoestellen?) en
 dan weer eindigt bij een ingang van het park (bij   
 Buitenveld of bij de landbouwstraat)

 aantrekkelijke zitjes (en bij de ecologisch vijver een 
 vogelspothut?)

 het houden van bestaande en nieuwe evenementen 
 zoals de fair

 ontspanning / recreatie van bewoners, Buitenveld 
 en Recidence

 goed beloopbare paden en uitbreiding van natuur
 verlichting langs de paden (led)
 zithoekjes
 aanlegsteiger voor kano’s
 mogelijkheden voor gebruik door scholen (recreatie,   

 sport en spel)
 veld om te vliegeren
 openlucht theater
 het houden van een boerenmarkt 

Het realiseren van een terrein waarop 
evenementen in de toekomst kunnen worden 
gerealiseerd


