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Presentatie Zuidrand De Schooten 

September 2012 

 

Presentatie voorontwerp De Schooten Zuid. 
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Organistie De Schooten Zuid. 

Aanwezigen bij presentatie: 

• Mw. Pia Bruin (wethouder); 

• Richard Leijen; 

• John Spriensma. 

 

- Gemeente Den Helder, afdeling Ruimte, wonen & ondernemen 
- Afdeling Ingenieursbureau. 
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Doel bijeenkomst 

• Presenteren plannen de Schooten Zuid; 

• Informeren over het water en groen; 

• Toelichten raakvlak andere werken; 

• Toelichten communicatie traject; 

• Schetsen vervolgtraject; 

• Aangeven waar aanvullende informatie is te vinden; 

• Aangeven waar reacties ingediend kunnen worden. 
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Aanleiding commissie vergadering 

• Voornemen voor aanleggen groencompensatie 
vanuit ‘t Laar; 

• Voornemen tot aanleg nieuwe watergang vanuit 
Waterbreed voor realisatie watercirculatie; 

• Voornemen tot invulling van de zuidrand bij de 
Schooten, in het kader van het versterken van de 
groenzones te Den Helder. 
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Belang andere werken 

• Duikers Nieuweweg en Burg. Ritmeesterweg i.v.m. 
de watercirculatie en de verbinding met de 
kanoroute; 

• Reconstructie Doggersvaart, de reconstructie is bij 
de start grotendeels gereed of in de afrondende 
fase; 
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Communicatie met bewoners 

• Bewonersavonden in mei 2011; 

 Door de gemeente is in mei 2011 het plan 
gepresenteerd. Vragen zijn meegenomen in het 
ontwerp 

• Bewonersavonden 2012: 

 Eerst in maart een presentatie voor select 
gezelschap gegeven, waarna in april de gehele 
omgeving is voorgelicht. 
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Het project De Schooten Zuid: 

• De inrichting van de zuidrand is al langere tijd in de 
planvormingfase; 

• In 2011 een ontwerp opgesteld met de aanplant 
van 2,8 hectare nieuw groen; 

• Vanuit het waterplan bestaat de wens om een 
doorgaande waterverbinding te realiseren; 

• Hiernaast worden extra elementen toegevoegd, 
zoals een zwaluwmuur, uitkijkpost, brug, duikers en 
wandelpaden. 
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Watersysteem De Schooten Zuid: 

• Vanuit het waterplan Waterbreed is het doel om 
een veilig, ecologisch en gezond watersysteem aan 
te leggen; 

• Gemeente Den Helder en het Hoogheemraadschap 
hebben samen 70 projecten geformuleerd; 

• In de wijk De Schooten komt een apart 
watersysteem om watercirculatie mogelijk te 
maken; 

• De nieuwe watergang wordt aangesloten op de 
gracht bij C.G. Geusstraat; 

• Dit systeem is een afgescheiden systeem van het 
oppervlakte-water in de Koegras polder. 
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Nieuw groen De Schooten Zuid: 
• Voor de inrichting wordt nieuw groen aangelegd van 2,8 

hectare; 

• Nieuw groen wordt verhoogd aangelegd door uitkomende 
grond her te gebruiken in glooiende heuvels; 

• Door bureau Niek Roozen is een ontwerp van het nieuwe 
groen gemaakt; 

• Op de bewonersavond in mei 2011 is een globaal plan 
voorgelegd; 

• In combinatie met de wateropgave is een nieuw uitnodigend 
ontwerp opgesteld; 

• Voor bewoners biedt dit diverse elementen en een 
uitgebreide wandelpadenstructuur. 
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Ontwerp De Schooten Zuid: 
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Vervolgproces 

• Besluit van Burgemeester en Wethouders voor inrichting De 
Schooten Zuid; 

• Aanvragen vergunningen; 

- Flora en fauna ontheffing, is verleend; 

- Watervergunning gehele watergang, wordt aangevraagd; 

- Bouwvergunning centrale brug, wordt aangevraagd. 

 

• Momenteel: voorbereiden van de uitvoering en aanbesteden; 

• Geplande uitvoering tussen oktober en december 2012. 

 


