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Inleiding
 
Dit informatieboekje omvat een overzicht van de projecten die vallen binnen het programma 
'Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels - Tweede Tranche'. De provincie Noord-Holland is 
initiatiefnemer en coördinator van dit programma. Het programma beoogt om in aansluiting op 
de kustversterking, de ruimtelijke kwaliteit van het gebied een impuls te geven. Het verhogen van 
de kwaliteit van het gebied wordt bereikt via verschillende projecten die de natuurbeleving, 
recreatie of toerisme bevorderen, of het landschap mooier maken. Het einddoel is een aan-
trekkelijke kust die bezoekers langer vasthoudt. Wanneer mensen langer in een gebied verblijven 
geven zij daar gemiddeld meer geld uit, waarmee de regio een  economische impuls krijgt. Eind 
2018 dienen alle projecten te zijn gerealiseerd. De projecten liggen langs de kust of in het directe 
achter land tussen Hargen aan Zee en Callantsoog. Daarbinnen valt ook het ‘nieuwe stukje 
Nederland’ dat is aangelegd vóór de Hondsbossche en Pettemerzeewering ten behoeve van de 
kust versterking. In totaal ontvangen 20 projecten cofinanciering vanuit de provincie Noord-
Holland. Het gehele programma bedraagt € 5.742.895,- waarvan de provincie € 2.243.525,- bijdraagt. 

Een eerder programma ruimtelijke kwaliteit in dit gebied (de ‘eerste tranche’) bevat 27 projecten. 
De uitvoering van de projecten binnen dit programma lopen deels gelijktijdig. De provincie heeft 
besloten tot een tweede programma omdat bij het opstellen van het eerste programma nog niet 
duidelijk was hoe de kustversterking eruit zou komen te zien. Ook zijn er inmiddels nieuwe 
gebieds visies opgesteld (zoals de structuurvisies voor Camperduin en Petten) waar nieuwe 
initiatieven uit voortkomen. Tot slot zijn bij het eerste programma naast de provincie Noord-
Holland ‘slechts’ 4 andere partijen (gemeenten Bergen, Schagen, Natuurmonumenten en 
Landschap Noord-Holland) betrokken. In dit tweede aanvullende programma heeft iedereen een 
kans gekregen op subsidie. Dit heeft ertoe geleid dat een breder aantal initiatiefnemers betrok-
ken zijn. Zo maken bijvoorbeeld een aantal projecten van ondernemers onderdeel uit van dit 
tweede ruimtelijk kwaliteitsprogramma.
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Programma ruimtelijke kwaliteit zwakke schakels – tweede tranche



4

Inhoudsopgave
Nr. Initiatiefnemer Project

1 Camping Corfwater Openbare faciliteiten rondom Paviljoen en 
  strandhuisjes Corfwater

2 De Jongens Uit Schoorl Strand-Activiteiten-Centrum Camperduin

3 DOP Petten  Voetpad Zeewering

4 Fluwel Informatiecentrum Tulpenland

5 Gemeente Bergen Wandelpad Hargerstrandweg

6 Gemeente Bergen Fietspad langs de Hargerstrandweg

7 Gemeente Bergen Uitzichtpunt op het Hogeduin met 
  wandelpad

8 Gemeente Schagen Recreatieve routes in de omgeving van 
  Tulpenland

9 Gemeente Schagen "Specials" dorpsplein 1945 Petten

10 Hondsbossche Events, JCM van Assem Disc golf en Duin golf

11 Cameltrek Schoorl, de heer Praat Eco-tours Petten

12 Mekken Beheer Kampeererf bij de boer

13 Natuurmonumenten Baggeren en aanleg eilanden in De Putten

14 Paviljoen Minkema 
 BV Strandhotel Camperduin Speelschip ‘De Slag bij Camperduin’

15 PPS-groep  Prachtig strand Petten

16 De heer en mevrouw Roozendaal Educatie-recreatie

17 De heer Stins Kleinschalig kopse mossels kweken

18 VOF Hoeve Camperduin Groene Hoeve Camperduin

19 VOF Luctor et Emergo  Nieuwbouw voor toegankelijkheid invaliden

20 De heer Wegman Europagaai Sportpaviljoen 
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Overzicht projecten  
binnen het programma

Subsidieaanvrager: Camping Corfwater
Project: Openbare faciliteiten rondom Paviljoen en strandhuisjes Corfwater
Omschrijving project: Deze ondernemer ontwikkelt verschillende openbare voorzieningen  
op het toekomstige strand aan de noordzijde van Petten. Deze voorzieningen gaan onderdeel 
uitmaken van een nog te realiseren horeca- en verblijfsaccommodatie. Het gaat daarbij ten eerste 
om een aantal recreatieve voorzieningen zoals een invalidepromenade, een oplaadpunt voor 
elektrische fietsen en speeltoestellen. Daarnaast wordt een aantal service-voorzieningen 
opgeleverd, waaronder openbare toilet- en doucheruimtes, een watertappunt, verkleedruimten 
en kluisjes.

Subsidieaanvrager: De Jongens Uit Schoorl
Project: Strand-Activiteiten-Centrum Camperduin
Omschrijving project: De ondernemersgroep ‘de Jongens Uit Schoorl’ zet een Strand-
Activiteiten-Centrum op in Camperduin.  Via het ruimtelijk kwaliteitsprogramma wordt 
financieel bijgedragen aan openbaar toegankelijke voorzieningen in dit centrum. Het gaat onder 
andere om kleedkamers, warme douches, toiletten, lockerruimtes en sport-attributen. Deze 
voorzieningen verhogen de kwaliteit van dagrecreatie voor de strandbezoeker en buitensporter 
in Camperduin. De Jongens uit Schoorl willen voorzieningen aanbieden waarmee mensen in 
aanraking komen met zowel bekende als onbekende watersporten zoals kiten, golfsurfen, 
blowkarten, strand up paddle, waterskiën en wakeborden. Daarbij worden clinics en lessen 
aangeboden.  In dit centrum is plaats voor een informatie- en educatiepunt, dat bezoekers 
voorlicht over excursies, wandeltochten en sportieve activiteiten in de nabije omgeving. 
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Subsidieaanvrager: DOP Petten (Dorps-Ontmoetings-Punt Petten, de heer M.C. Bigot)
Project: Voetpad Zeewering
Omschrijving project: De groep die het Dorps-Ontmoetings-Punt Petten vormt, ontwikkelt 
graag een voetpad bij de Hondsbossche en Pettemerzeewering. De provincie Noord-Holland legt 
in 2015 een nieuw fietspad aan in dit gebied. De DOP Petten ziet naast een fietspad ook het belang 
voor een aanvullend voetpad, zodat mindervaliden met een rolstoel en wandelaars het nieuwe 
gebied goed kunnen bezoeken. Dit is ook van belang vanwege de toestroom van recreanten die 
de zandsuppletie bezoeken. De uitwerking van het project wordt de komende periode verder 
afgestemd met overheidspartijen, waarbij men kijkt naar de manier van inpassing van een 
voetpad in het gebied. 

Subsidieaanvrager: Fluwel
Project: Informatiecentrum Tulpenland
Omschrijving project: Het project omvat de ontwikkeling van een informatiecentrum,  
waar recreanten informatie wordt aangeboden over het gehele gebied rondom Tulpenland.  
De verbinding wordt gelegd tussen de ontstaansgeschiedenis van het gebied, de huidige functies 
en de toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

Subsidieaanvrager: Gemeente Bergen 
Project: Wandelpad Hargerstrandweg
Omschrijving project: Wandelaars en andere bezoekers hebben nu geen goede mogelijkheid 
om zich via de formele padenstructuur te verplaatsen tussen Hargen aan Zee en Camperduin.  
De gemeente Bergen brengt daar verandering in via de aanleg van een wandelpad langs de  
gehele lengte van de Hargerstrandweg. Het wandelpad is gepland aan de oostzijde van  
de Hargerstrandweg.

Subsidieaanvrager: Gemeente Bergen
Project: Fietspad langs de Hargerstrandweg
Omschrijving project: Langs een deel van de Hargerstrandweg ligt momenteel een fietspad.  
De gemeente Bergen verlengt de komende periode dit fietspad. Realisatie van het nog 
ontbrekende deel van dit fietspad versterkt de fietsinfrastructuur in het gebied. Het project 
creëert een directe fietsroute tussen Hargen aan Zee en Camperduin, waardoor omrijden via het 
duingebied niet meer nodig is. Ook omvat het project het verbeteren van de oversteekpunten aan 
de Hargerstrandweg. Daarnaast wordt het fietspad verkeerskundig aangesloten op het grote 
parkeerterrein bij Hargen aan Zee. 
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Subsidieaanvrager: Gemeente Bergen
Project: Uitzichtpunt op het Hogeduin met wandelpad
Omschrijving project: Er komt een uitzichtpunt boven op het Hogeduin achter Camperduin. 
Het uitzichtpunt is te bereiken via een trap in het duingebied en een wandelpad dat hier naartoe 
leidt. Door de uitvoering van het project Kust op Kracht vervalt het uitzicht vanaf de dijk. Een 
nieuw uitzichtpunt biedt een alternatief om het nieuwe duingebied vanuit een verhoogd per-
spectief te aanschouwen. Daarnaast geeft het zichtlijnen naar IJmuiden en Den Helder. Ook is  
de Harger- en Pettemerpolder te zien.

Subsidieaanvrager: Gemeente Schagen
Project: Recreatieve routes in de omgeving van Tulpenland
Omschrijving project: Het project omvat de aanleg van recreatieve routes in de omgeving van 
Tulpenland door de gemeente Schagen. Het gaat daarbij zowel om wandel- als fietsroutes. De 
gemeente beoogt hiermee een toename aan recreanten in het gebied. De routes laten de 
gradiënt zien van de voormalige zandverstuiving vanuit de duinen naar de achterliggende polder 
die heeft geleid tot de bollenteelt in het gebied en de inrichting van het huidige landschap. 
Informatieborden langs de routes informeren de recreanten over het gebied. Routes lopen door 
de bollenvelden en sluiten aan op de bestaande fiets- en wandelpaden in het duingebied. Verder 
worden toeristische en recreatieve voorzieningen langs de Belkmerweg vanaf de doorgaande 
wegen N9 en Westerduinweg beter ontsloten.  Ook wordt vanaf de Belkmerweg een kortere 
fietsroute gerealiseerd naar het strand tussen Petten en Sint Maartenszee. 

Subsidieaanvrager: Gemeente Schagen
Project: "Specials" dorpsplein 1945 Petten
Omschrijving project: De gemeente Schagen vernieuwt het dorpsplein 1945 in Petten. De 
gemeente beoogt met een nieuwe inrichting van dit dorpsplein de leefbaarheid in Petten te 
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verhogen. Het plein dient een verbeterde uitstraling te krijgen als dorpscentrum, waar zowel 
toeristen als inwoners graag verblijven. Ook dient het aantrekkelijker te worden voor 
ondernemers om zich rond het plein te vestigen.  In de nieuwe invulling van het dorpsplein komt 
een waterelement, een speelobject en een functioneel kunstobject in de vorm van een schip. Ook 
is er ruimte om op het plein te eten en te drinken. Tijdens de winter wordt een deel van het plein 
ingericht als schaatsbaan. Met al deze aanvullende elementen op het plein krijgt het 
dorpscentrum van Petten een hogere belevingswaarde. Dat leidt weer tot een economische 
impuls en een verdere ontwikkeling van Petten als een kustdorp.

Subsidieaanvrager: Hondsbossche Events, JCM van Assem
Project: Disc golf en Duin golf
Omschrijving project: Het spel ‘disc golf in de duinen’ is een recreatieactiviteit in de natuur. Het 
spel lijkt op traditioneel golf, maar zonder balletje en met een disc/frisbee die met zo min mogelijk 
worpen in de basket moet komen. Het bedrijf ‘Hondsbossche Events’ heeft in het verleden elders in 
Noord-Holland dit spel opgezet, dat een goed bezoekersaantal kent. Op twee verschillende plekken 
in het gebied wordt een parcours met 18 holes aangelegd, namelijk in de Schoorlse Duinen aan de 
kant van Camperduin en in Callantsoog. Het project richt zich zowel op inwoners als toeristen. Men 
werkt samen met horecavoorzieningen in de nabije omgeving, waar bezoekers attributen voor dit 
spel kunnen ophalen en inleveren. Daarnaast organiseert het bedrijf clinics en een competitie.

Subsidieaanvrager: Cameltrek Schoorl, de heer Praat
Project: Eco-tours Petten
Omschrijving project: Dit project omvat het opzetten van recreatieve activiteiten, waarbij 
bezoekers de natuur in het gebied vanuit zee via een kano kunnen beleven. Een eerste onderdeel 
omvat ‘zeehond-ontmoetingstochten’ per kano langs de nieuwe kustlijn tussen Petten en 
Camperduin.  In het gebied zitten veel zeehonden die tijdens tochten van een uur  op een afstand 
van slechts enkele meters worden bekeken. Deze activiteit geeft de bezoekers de mogelijkheid de 
zee en de kustlijn met bijbehorend fauna op een unieke manier te beleven. Daarnaast worden ook 
losse kano’s verhuurd en organiseert deze ondernemer gedurende het hele seizoen (mei t/m 
september) workshops, waarbij groepen met een inspecteur gaan kanoën in de branding.

Subsidieaanvrager: Mekken Beheer
Project: Landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit op Kampeererf bij de boer
Omschrijving project: Het project van het bedrijf Mekken Beheer bestaat uit twee onderdelen. 
Ten eerste het kwalitatief landschappelijk inpassen van het boerenerf en de camping op de 
Heereweg 308 in Camperduin. Zowel op het erf als de camping brengt men streekeigen erf-
beplanting aan. De ondernemer breidt de boerencamping uit en richt ook deze campingplaatsen 
landschappelijk in. Daarnaast omvat het project het ontwikkelen van een recreatieruimte en 
sanitaire voorzieningen voor de campinggasten.
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Subsidieaanvrager: Natuurmonumenten
Project: Baggeren en aanleg eilanden in De Putten
Omschrijving project: Natuurmonumenten breidt de 
eilanden in natuurgebied ‘de Putten’ uit van 0,5 ha naar 3,3 ha. 
Voor het maken van de eilanden wordt 36.000 m3  bagger uit 
de Putten gebruikt als bouwstof. Het baggeren vindt plaats ter 
verbetering van de waterkwaliteit in de Putten en zorgt ervoor 
dat het aangevoerde water in Leipolder en Leihoek kwalitatief 
beter en meer helder is. De Putten is een beroemd element in 
de Harger- en Pettemerpolder, vooral in de wereld van 
vogelaars. Vogels foerageren op de eilanden en daarmee  
is/blijft de Putten met de uitvoering van dit project een 
aantrekkelijk gebied voor vogelspotters. 

Subsidieaanvrager: Paviljoen Minkema BV Strandhotel Camperduin
Project: Speelschip ‘De Slag bij Camperduin’
Omschrijving project: Ter aanvulling op de recreatieve activiteiten op het strand van 
Camperduin komt er een speeltoestel in de vorm van een schip. Dit speeltoestel is bruikbaar voor 
sport- en spelactiviteiten van zowel kinderen als volwassenen. Het speelschip dient bij te dragen 
aan de verlenging van het strandseizoen bij Camperduin. De vorm van hetschip refereert aan de 
VOC-geschiedenis en de zeeslag "De slag bij Camperduin” van 11 oktober 1797. 

Subsidieaanvrager: PPS-groep (De PPS Groep is een samenwerkingsverband tussen drie 
ondernemers: Peijnenburg, Van der Ploeg en Sips).
Project: Prachtig strand Petten
Omschrijving project: Vanuit een samenwerkingsverband van enkele ondernemers uit Petten 
worden verschillende openbare voorzieningen op het strand van Petten gerealiseerd. Deze 
voorzieningen dragen gezamenlijk bij aan een kwaliteitsverbetering in het gebied voor 
recreanten en toeristen. Het gaat hierbij ten eerste om het plaatsen van 30 strandhokjes voor 
openbaar gebruik en de aanschaf van strandwacht-stoelen. Daarnaast brengt men robuuste 
palen aan ten behoeve van sport en spel en als fraaie, bij het strand/duin passende elementen. 
Paden worden aangelegd, zodat er een goede bereikbaarheid ontstaat tussen het cluster van 
strandhuisjes nabij het strand van Petten en het strand. Deze paden zijn ook goed toegankelijk 
voor mindervaliden. Ook willen de ondernemers een pad aanleggen tot aan of in de zee (mede 
voor mindervaliden), dat tegelijkertijd gebruikt kan worden als steiger. 
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Subsidieaanvrager: De heer en mevrouw Roozendaal
Project: Educatie-recreatie
Omschrijving project: Een eerste onderdeel van dit project omvat het landschappelijk inrichten 
van het erf op de Houtendijk 9 in de Harger- en Pettemerpolder, passend bij de landschaps-
elementen uit het gebied. Daarmee wordt het aanzicht van het erf ook aantrekkelijker voor 
passerende en verblijvende recreanten.  Daarnaast omvat het project recreatieve en toeristische 
activiteiten. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van een educatieruimte, waarin natuur- en 
boerderij-educatie wordt aangeboden aan groepen (zoals schoolklassen, kinderfeestjes, 
bedrijfsuitjes en gebiedsrecreanten). Bezoekers kunnen kennis maken met en genieten van het 
leven op een boerderij en daarbij de natuur ervaren in de Harger- en Pettemer polder. 

Subsidieaanvrager: De heer Stins
Project: Kleinschalig kopse mossels kweken
Omschrijving project: Twee lokale vissers uit Petten richten zich op het kweken van mossels en 
oesters op het nieuwe strand dat is aangelegd bij de kustversterking. Vanwege het opspuiten van 
zand voor de kustversterking is het substraat verdwenen onder het zand. Op dit substraat groeiden 
in het verleden mosselen en oesters. Een unieke constructie op het strand, dat tijdens vloed onder 
water komt te staan en waarop mossels en oesters kunnen groeien, dient als vervanging hiervoor. 
Dit project draagt bij aan de natuurbeleving en landschappelijke kwaliteit. Het biedt extra voedsel 
aan foeragerende kustvogels in het gebied. De installatie is gepland in het nieuwe duingebied, op 
het overgangsgebied tussen het recreatiedeel en het natuurdeel.  Het is daardoor ook goed te 
bezoeken voor recreanten. Het draagt daarmee dus ook bij aan recreatieve en eco nomische 
ontwikkelingen. De ondernemers zetten aanvullende excursies op in samenwerking met de VVV, 
met uitleg over de activiteit door vissers. De mosselen en oesters worden verkocht als streek-
gebonden kwaliteitsproduct, door de consument te herkennen via een nog te ontwikkelen logo. 
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Subsidieaanvrager: VOF Hoeve Camperduin
Project: Groene Hoeve Camperduin
Omschrijving project: Een landschappelijke kwaliteitsverbetering vindt plaats op de Hoeve 
Camperduin, dat zich bevindt op een kenmerkende plek in het gebied nabij de strandopgang van 
Camperduin. Veel recreanten passeren deze hoeve. Via diverse aanpassingen op het erf en een 
vernieuwde erfafscheiding met streekeigen beplanting, wordt deze hoeve beter ingepast in het 
landschap. Een tweede aspect van dit project is het inrichten van een ruimte waar verschillende 
activiteiten voor recreanten worden aangeboden, waaronder slecht-weer voorzieningen.  

Subsidieaanvrager: VOF Luctor et Emergo 
Project: Nieuwbouw voor toegankelijkheid invaliden
Omschrijving project: Om het strand  bij Camperduin en het strandpaviljoen ‘Luctor et Emergo’ 
beter toegankelijk te maken voor invaliden en minder valide mensen, komt er een invaliden-
opgang. In het strandpaviljoen komen invalidentoiletten en speciale strandstoelen. Zo kunnen 
invaliden en minder valide mensen  zonder ongemak recreëren bij het strand van Camperduin.   

Subsidieaanvrager: De heer Wegman
Project: Europagaai Sportpaviljoen 
Omschrijving project: Het sportpaviljoen ‘Europagaai’ staat sinds 1989 op het strand nabij de 
strandopgang Hargen aan Zee. Het paviljoen wordt uitgebreid met sanitaire voorzieningen en 
een omkleedruimte. Daarnaast komt er een slechtweer-voorziening voor de recreanten. 
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