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Werkatelier economic 

De rijksoverheid formuleerde als doelstelling: het met windenergie 
opwekken van 6.000 Mw elektriciteit in 2020, of liever nog in 2015. 
Afhankelijk van de locatie waar deze molens komen, zijn Umuiden en Den 
Helder in beeld als zeehavens van waaruit assemblage en onderhoud 
mogelijk zijn. 

Van offshore fossiel naar offshore wind 

In Den Helder is de offshore nu nog gericht op fossiele energie (olie, gas). De 
markt voor offshore windenergie wordt in de komende tien jaar verdeeld, 
terwijl de offshore voor olie en gas op de langere termijn afneemt. Op dit 
moment ligt alles in de windsector nog open, dus kun je anticiperen met een 
helder aanbod van aan zeekade gebonden bedrijventerreinen. Die zijn 
momenteel niet beschikbaar, er staat nergens voldoende haventerrein leeg. 
Voor offshore wind is dus in Nederland (buiten de Eemshaven) feitelijk geen 
plek beschikbaar. 
Den Helder ligt gunstig ten opzichte van het continentaal plat. Een gunstige 
plek dus ook voor offshore windenergie. 
Assemblage, installatie en operationeel onderhoud van 1.200 windmolens 
op zee - uitgaande van 5Mw/molen en 6.000 Mw op te wekken - vraagt 
grofweg om 25 ha zeehaventerrein en 10 ha bedrijventerrein. Dat is dus 
exclusief de ruimte die nodig is voor de productie van fundering, masten, 
turbines, rotors en wieken. 

De windmarkt tot en na 2020 
Stel (optimistisch) dat de NO-haven in 2020 klaar is. Dan is de windmarkt al 
lang verdeeld, dus is de centrale vraag waarop je nu moet focussen. Op 
korte termijn lijken operationeel onderhoud en exploitatie het best te pas-
sen bij Den Helder. Op korte termijn zijn daarvoor in en bij Den Helder al 
locaties beschikbaar of snel te realiseren. Op de wat langere termijn komen 
mogelijk ook de pre-assemblage van turbines, de productie van de wieken -
beide zijn niet over de weg te vervoeren - en de assemblage tot 'bunnies' in 
beeld. 

Door duidelijk te communiceren op welk soort bedrijvigheid de haven zich 
wil specialiseren, is Den Helder als Al-locatie een serieuze gesprekspartner 
voor de sector. 
Ook na 2020 zal het Rijk met een nieuwe hogere ambitie komen voor 
offshore energy. Met de invulling van 6.000 Mw op zee is nog maar een 
gering deel van het continentaal plat gevuld. 

Korte- en langetermijn 
Een vervolgvraag is of je op korte termijn genoeg te bieden hebt met de 
ontwikkeling van 'de driehoek' (RHB, NIOZTexel en Harssens). Die korte-
termijndoelen moeten deel uit maken van een heldere langetermijnvisie 
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waarin ook de NO-haven is meegenomen. De geplande 50 ha (aanname) 
havengebonden bedrijventerrein - dat is 5% van het netto oppervlak van de 
2e Maasvlakte - krijg je zeker rendabel. 

Zet in op een veelzijdige groene energiehaven (multipurpose) met mogelijk-
heden voor wind- en getijde-energie, biomassa en andere ontwikkelingen 
op het gebied van offshore energy. 

Samenwerken en communiceren 

Zorg dat er een visie komt voor de havenontwikkeling in de kop van Noord-

Holland en bekijk vraag en aanbod op provinciaal en (inter)nationaal niveau. 
Streef ernaar op korte termijn een gemotiveerde keuze naar buiten te 
brengen. Die hoeft nog niet uitgewerkt te zijn, maar de koers die de kop van 
Noord-Holland inzet is dan voor de buitenwereld helder: "De kop gaat voor 
de wind". 
Den Helder heeft een track record op het gebied van offshore. Combineer 
dat met kennis van en ervaring met onderhoud en bied kaderuimte. 
Nu kijkt iedereen nog naar iedereen en wacht tot de overheid de Noordzee-
kavels voor windenergie gaat veilen. Pak het nu op, laat je zien en wees 

praktisch; doe. Begin klein, met de hectares die nu al beschikbaar (te maken) 
zijn. Voorkom dat ondernemers frustrates opdoen in ambtelijk-bestuurlijke 
en procedurele onduidelijkheid. 

'Stempels halen' 
Een van de wettelijk-planologische hobbels rond de NO-haven is dat je moet 
voldoen aan de eis: "eerst inbreiden, dan uitbreiden". Laat eerst zien dat je 
'de driehoek' hebt ingevuld en laat daarna zien dat datgene wat je wilt 
bereiken - een offshore-energy / windenergiehaven - alleen kan door 
uitbreiding van de NO-haven. Daar moet je geen productie willen omdat je 
daarvoor geen Waddenzee-hectares krijgt en productie ook elders kan 
plaatsvinden. Een tweede eis is dat je een "dwingende reden van groot 
openbaar belang" moet aantonen. Die onderbouwing is moeilijk aan te 
tonen als er nog geen bedrijven zijn gevestigd. 

Focus op onderhoud 
Voor bouw en plaatsing van de molens die nodig zijn voor 6.000 Mw in 2020 
is de havencapaciteit beperkt. Wat er draait, zal zo lang en goed mogelijk 
moeten draaien. Focus daarom op de routing van het onderhoud en het 
verhelpen van storingen, wat vanuit Den Helder goed kan. 
Windmolenparkonderhoud is nog geen bestaande bedrijfstak, dus harde 
kengetallen ontbreken. Toch schat men het directe onderhoud aan de 
molens op 0,4 fte/Mw, dus alleen dat al gaat bij 6.000 Mw gepaard met 
2.400 fte. 

De huidige generatie molens is op te vatten als landmolens op zeebenen, 
een dedicated zeemolen is nog niet ontwikkeld. Wei is duidelijk dat 
operationeel onderhoud en exploitatie relatief weinig ruimtebeslag vragen 
en in Den Helder al op korte termijn inpasbaar zijn. 
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Teso in masterplan 

Voor de verplaatsing van de Teso veerhaven naar de NO-haven is in de PKB 
Waddenzee rekening gehouden met uitbreiding in zee. In de afgelopen 
periode bleek dat voor een nieuwe oostelijke veerhaven geen geld 
beschikbaar komt. Trek daarom samen op in je plannen voor de NO-haven in 
een masterplan. Verbreed de economische basis onder de NO-haven en doe 
dat via de offshore energy sector en - meer specifiek - de windsector. 

Conclusie 

De markt voor operationeel onderhoud van te bouwen windmolens op zee 
moet nog uitkristalliseren en verdeeld worden. Dat krijgt zijn beslag in de 
komende twee tot vijf jaar. De algemene inschatting van de aanwezigen is 
dat Den Helder van deze markt een substantieel deel kan verwerven. Eerst 
door daarvoor op korte termijn ruimte te bieden in 'de driehoek', en 
vervolgens door het ontwikkelen van de NO-haven. 

Uit de rondvraag 
- Alsje in de komende twee tot vijf jaar de ontwikkeling van 'de driehoek' 

overslaat, neem je een groot risico dat de NO-haven in de jaren daarna 
niet meer haalbaar is. 
Een masterplan wordt een langetermijnplan met kortetermijndoelen. 
Benader daarmee provincie en rijk. Doorte laten zien dat het plan 
breed gedragen wordt en door het als een geheel te presenteren, geef 
je voor alle partijen een heldere aanvliegroute. 

- Ga (ook) met anderen om tafel zitten om een beeld te krijgen van wat 
de markt vraagt en stel niet het eigen aanbod centraal. Denk aan 
verkenners van de markt, strategische denkers en projectontwikkelaars. 
De commissie Veerman (vanuit EZ) concludeert dat we wind op zee 
alleen kunnen laten slagen met pps. Soms privaat geld, soms via over-
heden met subsidies. De overheid kan niet mee in de waardeketen van 
de windenergie, maar kan wel wat doen in de sfeer van de havenfacili-
teiten. 
Als alternatief voor zeemolens die onderheid moeten worden (met 
negatieve gevolgen voor zeezoogdieren en vissen), zijn gravity based 
windmolens mogelijk. Hun betonnen voet ( 0 30 m) kan mogelijk ook 
een betonhaven rechtvaardigen. Neem dat mee in het ontwerp van de 

haven. 
Ook al komen er rond 2040 werkeilanden op zee vanwaar de molens 
geassembleerd en onderhouden worden, aan de aan- en afvoer daar 
naartoe via Den Helder blijft altijd behoefte. Alle offshore vraagt om 
havens. 
De beperkingen die windmolenparken op zee opleggen aan de 
scheepvaart, lokken in en rondom die parken weer nieuwe 
economische activiteit uit die we nu nog niet kunnen overzien. 
De deelnemers stellen een vervolgbijeenkomst in September 2009 zeer 
op prijs. 
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Werkatelier belemmeringen routevarianten 

De routering van verkeersstromen naar Den Helder stad, Texel, het 
defensieterrein en de NO-haven vraagt om speciale aandacht. In dit werk
atelier stonden de randvoorwaarden van verschillende routevarianten 
centraal. Waar liggen de uiteenlopende belangen? Hoe zijn die te 
verenigen? Zijn er varianten denkbaar die voor iedereen te verdedigen 
zijn? 

Randvoorwaarden defensie 

Het defensieterrein is geen openbare ruimte. Een normale, gelijkvloers 
kruisende openbare weg op het defensieterrein zou het handhaven van de 
defensieveiligheid en de goede bedrijfsvoering bemoeilijken. Niet-defensie-
verkeer dat het terrein kruist, moet daarom strikt gescheiden (bijvoorbeeld 
door water gescheiden of verhoogd) en eenvoudig controleerbaar passeren. 
Bij defensie-inrichtingen onderscheidt men ABC-zones naar de effecten van 
mogelijke calamiteiten (nota Van Houwelingen, 1988). In de A-zone geldt 
een effectbenadering, in B- en C-zones geldt een risicobenadering. De 
contour van de A-zone ligt direct rondom de munitieopslag en daarbinnen 
mogen geen openbare wegen lopen. In de B-zone is geen bebouwing 
toegestaan waarin zich regelmatig mensen bevinden en zijn uitsluitend 
wegen met beperkt verkeer toegestaan. Voor beide zones is het 
uitgangspunt: "Neen hiergeen openbaar verkeer, tenzij het 
veiligheidsniveau daarvan geborgd is door constructieve aanpassingen en/of 
verdiepte of ondergrondse tracering ". 

Randvoorwaarden NO-haven 
Het havenverkeer is gebonden aan de ISPS code (InternationalShip and Port 
facility Security code) die eisen stelt aan de verkeersafhandeling. De code is 
verplicht voor schepen op intemationale reizen en voor alle bedrijven in de 
haven die met die schepen in contact komen. 

Het ISPS-verkeer en het normale verkeer van en naar Texel zou pas op de 
haventerreinen gescheiden moeten worden. Verkeer voor defensie, ISPS-
verkeer en Texelverkeer moet zonder knelpunten zijn bestemming kunnen 
bereiken. Het verkeer naar Den Helder stad moet zo vroeg mogelijk van de 
overige verkeersstromen gescheiden worden. 

Routevarianten 
Alle vooraf ingetekende discussievarianten lopen door de A-zone en zijn dus 
in strijd met eis van veiligheid in de ABC-zones. De deelnemers concen-
treerden zich op het vinden van oplossingen voor dit probleem. 

Verschuiven van contouren 
De contouren van elke zone zijn afhankelijk van de gevarenklasse van de 
munitie, de opgeslagen hoeveelheid en de constructie van het opslag-
magazijn. Een gedeeitelijke herschikking binnen het depot - die de ABC-
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contouren zo verandert dat een veilige(r) routering naar de NO-haven 
mogelijk wordt - is te overwegen, maar erg duur. 

Risico's 

De afweging van de risico's van het kruisen van het defensieterrein, begint 
pas buiten de A-zone. Omdat bij elke te kiezen routevariant steeds de 
veiligheid op de eerste plaats staat, zal bij een route naar de NO-haven ook 
het risico in de B-zone moeten worden meegenomen. 

Constructief-technische maatregelen in de A-zone 
Het is denkbaar dat constructief-technische maatregelen (zoals een tunnel-
bak of dijklichaam) de effecten en risico's in de A-zone kunnen verkleinen. 
Zelfs een ondergrondse variant door de A-zone is denkbaar, mits die 
bescherming tegen ondergrondse effecten van een explosie garandeert. 
Zo'n oplossing vergt echter veel onderzoek, is technisch riskant en heeft een 
groot afbreukrisicio, maarTNO zou een quick scan kunnen doen. 

Verkeersstromen 

Het verkeer met bestemming defensieterrein heeft een eigen ingang en kan 
voor het verkeerstechnisch ontsluiten van de NO-haven buiten beschouwing 
blijven. Voor het ISPS- en Texelverkeer is een gezamenlijke route nodig die 
op enig moment het defensieterrein kruist. Zo'n kruising is mogelijk, mits 
binnen de geldende veiligheidseisen voor de openbare weg (buiten de A-
zone) en mits er geen hinder ontstaat voor de veiligheid en de bedrijfsvoe-
ring op het defensieterrein. 
De gedachte aan een westelijke rondweg om Den Helder - die uitkomt bij de 
huidige veerhaven en van daar met een brug de NO-haven ontsluit - lijkt 
economisch, ruimtelijk en planologisch niet realistisch, noch wenselijk. 
Als nieuwe bedrijvigheid nieuw verkeer aantrekt moet je voorkomen dat de 
N9 vastloopt. Betrek in een visie op de aan- en afvoer van het verkeer alle 
mogelijke knelpunten tussen Den Helder en de aansluiting N99/ N9/ N250. 
Van de risico's van de routevarianten maakt ook de gas-
behandelingsinstallatie van de NAM deel uit. 

Routevarianten 

Er blijven drie routevarianten over; zie ook grove schets hieronder: 

Een route (groen) over de zeedijk. Deze route loopt door de contour van 
de A-zone, door de onveilige zone van de NAM en langs het kwetsbaar 
natuurgebied Balgzand. 

- Een route (rood) vanaf de Ravelijnweg langs de westelijke rand van het 
defensieterrein tot voorbij het munitiedepot, kruist daar het defen
sieterrein en loopt langs de binnenkant van de dijk naar de NO-haven. 
Deze route loopt over defensieterrein en door de contour van de A-
zone. De route heeft een aftakking naar Het Nieuwe Werk / Het Nieuwe 
Diep, die (deels) door de contour van de A-zone loopt. 
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Een derde variant (geel) loopt vanaf de overgang van Rijksweg naar 
Binnenhaven en kruist Het Nieuwe Diep. Deze route maakt via twee 
bruggen een bocht om de A-zone contour. Het trace kruist vervolgens 
het defensieterrein tot aan de dijk en loopt van daar langs de binnen-
kant van de dijk naar de NO-haven. Dit trace is gescheiden van 
defensieverkeer, constructief 
aangepast en verdiept of 
verhoogd. 

Op dit moment is voor Defensie 
en VROM alleen de gele route 
realistisch, omdat die de A-zone 
niet kruist. De andere routes 
door de A-zone vragen nader 
onderzoek naar bijzondere 
beschermingsmaatregelen. 
Hiervoor geldt het principe: 
"Neen, tenzij...". 

Voor de afweging kan per variant 
in enkele maanden een globale 
haalbaarheidsanalyse en kosten-
schatting worden gemaakt. Deze 
kan plaatsvinden zodra de drie 
routes (redelijk duidelijk) 
schetsmatig zijn ingetekend. 

NO-haven 
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Werkatelier natuurcompensatie 

De PKB Waddenzee biedt ruimte om de haven zeewaarts uit te breiden 
voor het verplaatsen van de Teso veerinrichting. De schade bij aanleg van 
een buitendijkse NO-haven bestaat uit verlies van 50 ha wadplaten en 
geulen en toename van verstoring op de hoogwatervluchtplaatsen voor 
vogels. Het is nog onzeker of de havenaanleg via veranderende 
stromingspatronen natuurschade in het Balgzand veroorzaakt. 

De Natuurbeschermingswet staat significante schade alleen toe als: 
- er dringende redenen van groot openbaar belang zijn; 

er geen alternatieven zijn; 
de effecten worden geminimaliseerd (mitigerende maatregelen); 
de overblijvende schade wordt teniet gedaan met compenserende 
maatregelen. 

Wettelijke kaders 

De geplande havenuitbreiding ligt in Vogel- en Habitatrichtlijngebied, en valt 
daarmee onder de Natuurbeschermingswet. Compenseren van de schade-
lijke effecten op natuur, moet gebeuren op het niveau waarop de schade 
ontstaat. Dat betekent dat gezocht moet worden naar compensatie voor 
oppervlakteverlies, afname van voedsel voor vogels (foerageergebied), 
verstoren van rustgebieden en veranderende stromingspatronen. Dat kan 
door bestaande natuurwaarden beter te beschermen of te versterken en 
door bij Den Helder nieuwe natuur te scheppen. 

Twee deelateliers 
Twee deelateliers verkenden de mogelijkheden voor compensatie. Het ene 
richtte zich op de compensatiemogelijkheden in het gebied Den Helder -
Den Oever, het andere richtte zich op de schaal van Waddenzee en 
Noordzee. 

Den Helder - Den Oever 

Concrete mogelijkheden voor compensatie met nieuwe natuurterreinen 
liggen in en langs het Balgzandkanaal. Het kanaal en de oevers beslaan 48 ha 
en op de noordelijke westoever ligt nog circa 10 ha rond het NAM-terrein. 
De boezem van Noord-Holland spuit bij laagwater via het Balgzandkanaal in 
de Waddenzee. Door het afwateren via de spuisluizen (het spuiregime) te 
veranderen, biedt het Balgzandkanaal een geleidelijke overgang van zoet 
naar zout water. 

Voor trekvissen (aal, zalm, bot, steur, stekelbaars) en schelp- en schaal-
dieren (slakken en kreeften) is het een levensvoorwaarde om zich tussen 
zoet en zout water te kunnen verplaatsen. Ze orienteren zich daarbij op de 
geleidelijke overgang in het zoutgehalte (gradient). Het is dus juist die 
overgang die de trek naar paaiplaatsen en leefgebieden mogelijk maakt. Ook 
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zijn bijvoorbeeld lepelaars voor hun jongen vrijwel volledig afhankelijk van 

de intrekkende vis. Het brakke water biedt ruimte voor bijzondere 
oeverplanten. 
Het Balgzandkanaal verbindt de Waddenzee met het Amstelmeer en 

versterkt de bestaande plannen voor het Wieringerrandmeer. 
Een laatste punt van aandacht vormen de verbindingen voor plant en dier 
tussen de Waddenzee en andere natuurgebieden in de kop van Noord-
Holland. 

Waddenzee en Noordzee 

Compensatiemogelijkheden zijn het verlagen van de recreatiedruk op de 
Razende Bol, het uitkopen van de garnalenvisserij in de westelijke 
Waddenzee, en het zuidwaarts uitbreiden van de beschermde 
Noordzeekustzone bij Bergen. Deze piannen compenseren voor het 
verstoren van rust en het veriies aan voedsel voor wadvogels. 
Natuurontwikkeling op en rond het Balgzand laat zich goed afstemmen op 
plannen voor natuurontwikkeling langs de Afsluitdijk, waar Rijkswaterstaat 
de spuicapaciteit drastisch gaat vergroten. Door beide plannen te 
combineren behaal je schaalvoordelen en kunnen ze elkaar versterken. 
De harde overgang tussen zee en land die de westelijke Waddenzee 
kenmerkt, is te verzachten met een samenhangend geheel van kwelders, 
zoet-zout overgangen en vishevels. Kweldervorming en 
hoogwatervluchtplaatsen dragen bij aan een (voor vogels) betere relatie 
tussen binnendijkse en buitendijkse natuur. 

Een zout-zoetgradient in het Balgzandkanaal bevordert de trek van vis en 
andere waterorganismen tussen Noordzee - Waddenzee, het Amstelmeer 
en de boezem van Noord-Holland. 

Synthese van de deelateliers 
Direct ten oosten van de Rijkszee- en Marinehaven markeert de Napoleon-
dam op het Balgzand globaal de grens tussen de meest waardevolle en 
kwetsbare systemen (ten zuiden) en de relatief minder kwetsbare (ten 
noorden). 

De te kiezen vorm van de NO-haven bei'nvloedt wat zand en stroming met 
de geulen en platen doet in de westelijke Waddenzee (de hydrodynamische 
en morfologische processen). De vraag of de grens tussen 'meer' en 'minder' 
waardevolle natuur (dat is nu de Napoleondam) in noordelijke richting op 
kan schuiven hangt samen met het ontwerp van de haven. In dit verband is 
het Plan Stapel genoemd als inspiratiebron of aanknopingspunt. Pak het 
havenontwerp op als een natuurontwikkelingsproject. Bevorder daarmee 
dat kwelders en platen zich in de westelijke Waddenzee op meer plaatsen 
en beter ontwikkelen. Het eindresultaat is een gevarieerd landschap met 
hogere natuurwaarden. 

Draagvlak 
Meerdere deelnemers vonden dat nut en noodzaak van de havenuitbreiding 
nog lang niet was aangetoond, maar waardeerden deze vroege consultatie. 
Men voelde zich het meest thuis bij een integraal ontwerp van de haven, 
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samen met een integraal compensatieplan. De eerste aanzet voor dat 
compensatieplan is weergegeven op de volgende pagina. Daarbij gaven de 
deelnemers aan dat nog veel onderzoek noodzakelijk is en dat een dergelijk 
plan diverse andere belangen raakt. 
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Schetsontwerp 
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Het bovenstaande schetsontwerp is samen te vatten in drie hoofdlijnen: 

1. Ontwerp de havenuitbreiding als een natuurontwikkelingsproject (bouwen met natuur) voor het 
hele Balgzand (linkse groene pijl), waarmee de natuurwaarden in het hele gebied toenemen. Denk 
daarbij aan kwelderontwikkeling (bruine blokken), recreatieve zonering, verbindingszones (beige 
gestippelde pijlen), vishevels en dergelijke. Stem het natuurontwikkelingsproject af (het hartje) met 
de herinrichting van de Afsluitdijk (de rechtse groene pijl). Ook daar grijpt Rijkswaterstaat het 
vergroten van de spuicapaciteit aan om de natuur rond de Afsluitdijk in een natuurontwikkelings
project te versterken. 

2. Ontwikkel nieuwe binnendijkse natuur om het hectareverlies in de Waddenzee te compenseren. 
Het Balgzandkanaal (blauwe pijl met stippen) en de ruimte rond de NAM-locatie (blauwe sterren) 
beslaan samen circa 60 ha. Het instellen van een zout-zoetgradient in het Balgzandkanaal versterkt 
de plannen voor nieuwe natuur rond het Amstelmeer en het Wieringerrandmeer (onderbroken 
blauwe lijn). 

3. Voor de zeevisserij is het bespreekbaar om het verlies aan voedselzoekgebied voor vogels te 
compenseren door de druk van de garnalenvisserij in de omgeving van Den Helder af te laten 
nemen en het zeereservaat van de Noordzeekustzone te vergroten (witte pijlen). Verminderen van 
de recreatieve druk op de Razende Bol compenseert voor de toegenomen verstoring van het 
Balgzand. 

11 
de 
Coulissen 



Deelnemers werkateliers 

Werkatelier Economie, d.d. 26 mei 

Ministerie van EZ 

Provincie 
RWS 
ATO 
ECN 

TNO 
IMARES 
Peterson 
WMC 

NUON 
RWE 
HVC 

M3 
Rabobank 
HSV 
FHO 
KvK 
NHN 

Anna Paulowna 
Texel 
Den Helder 

Dre vd Elzen, DG Energie en Telecom, directie 
Energie en duurzaamheid 
Jannie van der Pluijm, directie EZ 

Bert Bulsink (afgemeld) 
Bertrand van Leersum 
Chris Westra (tevens W@sea) 

Peter Willemsen 

Chris Karman (afgemeld) 
Hein Sabelis, directeur 
Ton van Delft 
Dhr.Olthof (afgemeld) 
Bart Oberink (afgemeld) 
Dhr. Van Lieshout, (afwezig) 

Marja Doedens 
Wiebe Bijker 
Harry Cornelje 
Peter Paul Solkesz, voorzitter 
Jeroen Noot 
Bjorn Borgers, acquisitie offshore wind 
Eric Rijnders, directeur 
weth. Feiko van der Laan 
weth. Peter Bakker (afwezig) 
Michel Bakelaar, Gemeente Den Helder 
GJ Klein Bluemink, dir. gebiedsontwikkeling Haven 
Weth. Cor Hienkens 
Rens Riechelman, Gemeente Den Helder 
Oeke Mulder, Gemeente Den Helder 
Arjen Bosch, De Coulissen 
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Schetsontwerp 

ffftj'. Kwelders • 

# £ " Binnendijkse ! 

: v v j ^ V ' •'•• , . - • . : * , - > - ,~y. 

>;;• nieuwe natuur. 

Zout-zoet natuur 

"Verbindingszones 

Jntegraal ontwerp 
"bouwen met 
natuur" 

Het bovenstaande schetsontwerp is samen te vatten in drie hoofdlijnen: 

1. Ontwerp de havenuitbreiding als een natuurontwikkelingsproject (bouwen met natuur) voor het 
hele Balgzand (linkse groene pijl), waarmee de natuurwaarden in het hele gebied toenemen. Denk 
daarbij aan kwelderontwikkeling (bruine blokken), recreatieve zonering, verbindingszones (beige 
gestippelde pijlen), vishevels en dergelijke. Stem het natuurontwikkelingsproject af (het hartje) met 
de herinrichting van de Afsluitdijk (de rechtse groene pijl). Ook daar grijpt Rijkswaterstaat het 
vergroten van de spuicapaciteit aan om de natuur rond de Afsluitdijk in een natuurontwikkelings
project te versterken. 

2. Ontwikkel nieuwe binnendijkse natuur om het hectareverlies in de Waddenzee te compenseren. 
Het Balgzandkanaal (blauwe pijl met stippen) en de ruimte rond de NAM-locatie (blauwe sterren) 
beslaan samen circa 60 ha. Het instellen van een zout-zoetgradient in het Balgzandkanaal versterkt 
de plannen voor nieuwe natuur rond het Amstelmeer en het Wieringerrandmeer (onderbroken 
blauwe lijn). 

3. Voor de zeevisserij is het bespreekbaar om het verlies aan voedselzoekgebied voor vogels te 
compenseren door de druk van de garnalenvisserij in de omgeving van Den Helder af te laten 
nemen en het zeereservaat van de Noordzeekustzone te vergroten (witte pijlen). Verminderen van 
de recreatieve druk op de Razende Bol compenseert voor de toegenomen verstoring van het 
Balgzand. 

n 



Deelnemers werkateliers 

Werkatelier Economie, d.d. 26 mei 

Ministerie van EZ 

Provincie 

RWS 

ATO 
ECN 

TNO 

IMARES 
Peterson 

WMC 
NUON 
RWE 

HVC 

M3 
Rabobank 
HSV 

FHO 
KvK 
NHN 

Anna Paulowna 

Texel 
Den Helder 

Dre vd Elzen, DG Energie en Telecom, directie 

Energie en duurzaamheid 
Jannie van der Pluijm, directie EZ 

Bert Bulsink (afgemeld) 

Bertrand van Leersum 

Chris Westra (tevens W@sea) 

Peter Willemsen 

Chris Karman (afgemeld) 
Hein Sabelis, directeur 

Ton van Delft 

Dhr. Olthof (afgemeld) 
Bart Oberink (afgemeld) 
Dhr. Van Lieshout, (afwezig) 

Marja Doedens 
Wiebe Bijker 
Harry Cornelje 
Peter Paul Solkesz, voorzitter 

Jeroen Noot 
Bjorn Borgers, acquisitie offshore wind 
Eric Rijnders, directeur 
weth. Feiko van der Laan 
weth. Peter Bakker (afwezig) 
Michel Bakelaar, Gemeente Den Helder 
6J Klein Bluemink, dir. gebiedsontwikkeling Haven 
Weth. Cor Hienkens 
Rens Riechelman, Gemeente Den Helder 

Oeke Mulder, Gemeente Den Helder 

Arjen Bosch, De Coulissen 



Werkatelier Belemmeringen Route-varianten, d.d. 28 mei 

TNO 

Defensie 

Provincie 

V&W 

RWS-verkeer 
RWS DNN 

VROM 

FHO 
TESO 

Texel 

Anna Paulowna 
Den Helder 

Philip v. Dongen 

Rene Landstra (afgemeld) 

Jan Zijp, bestuursstaf 
Peter Paul van Klei 

kolonel CZSK Carlo van den Berg 

Dick Winters, verkeer 
Peter Toi, hoofd district Alkmaar (afgemeld) 

T.M. van Bommel-Reehoorn (afgemeld) 
Douwe de Vries 
Gea Neijsen, RWS-directie Noord Nederland 

Jornt Buijs 
Bob Haitsma 
Cees de Waal 

Alex Covino 

Dhr. Spoelstra (afwezig) 

Harrie Wenink 
Gabi Ingelse, Externe Veiligheid (afgemeld) 

Michel Bakelaar, Gemeente Den Helder 

Riek Bakker, adviseur 
Wethouder Cor Hienkens 
Brugt Hoogland, projectdirecteur 
Arjen Bosch, De Coulissen 
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Werkatelier Natuurcompensatie, d.d, 28 mei 

Landschap Noord-Holland 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
LNV DRZ Noord 
RWS Noord Nederland 
RWS Waterdienst 
RCW Huis voor de Wadden 

Ministerie LNV 

VROM 

NIOO-KNAW, Centre for Estuarine and Mar. Ecol. 
Waddenaccademie 

Community and Conservation Ecology group 
University of Groningen 
IMARES 

DHV Groningen 

Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen 
Staatsbosbeheer Regio Noord 

Vogelbescherming 

Visserij - Visafslag Den Helder 
Milieuadvies (vanuit Haven Rotterdam) 
I MSA Amsterdam 
Provincie Noord-Holland 

Gemeente Texel 
GemeenteAnna Paulowna 
Gemeente Wieringen 
Gemeente Den Helder 

Jan Kuiper 

Mark Broos 
Wim Schoorlemmer 
Ype Heijsman 

Ernst Lofvers 

Liesbeth Meijer 

Ton Ulstra 
Prof. Wim J. Derksen 
Prof. Dr. P.M.J. Herman 

Klaas Deen 

Prof. Dr. Jan P. Bakker 
Floris Groenendijk 

Servaas van Dusseldorp 
Prof. Piet Hoekstra 

Andre Smit 
dhr Fred Wouters 

Pirn Visser 
Gijs Berger 
Janneke Pors 
Anne Lenis 
Weth. Bakker 

Burg. M. van Kampen 
Krista Kok 
Brugt Hoogland 
Oeke Mulder 
Cor Hienkens 
Michel Bakelaar 
Arjen Bosch, Coulissen 

Coulissen 


