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Onderwerp: Notulen van de thema avond Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Stichting Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten 
 
Datum: Donderdag 10 april 2014 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Namens de dorpsraad:  

Betty Bracht, Karin Brouwer, Ger de Haan, Jaap Lashley, Marcel Meijer,  
Anneke Mooy, Henriëtte Rietman, Yvonne van Rooij.  

   
Namens de gemeente Schagen: De heer Bart Jan Odie, beleidsmedewerker en 
de heer Rob van Dijk, landschapsarchitect uit Amsterdam.  
De heer J. Bouwes en de heer S.J.A. van der Veek (vanaf de pauze) 
 
Namens het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier:  
Mevrouw Duiveman en de heer Peter van Langen. 
 
Namens de inwoners van Callantsoog en overige geïnteresseerden: ong. 52 
aanwezigen. 

 

Mevr. Mooy, voorzitter van de Dorpsraad, opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen 
welkom. 

De heer Van Dijk, landschapsarchitect uit Amsterdam, krijgt het woord. Aan de hand van een 
diapresentatie licht hij onderstaande vier deeltrajecten toe. 

1. Strandopgang trap Dorpsplein 
2. Uitzichtpunt Kiefteglop 
3. Uitbreiding parkeerterrein Kiefteglop  
4. Parkeerterrein Zwanenwater 

 
1. Strandopgang trap Dorpsplein 
De functie van de trap zal worden uitgebreid met ‘verblijf’ en ‘uitzichtpunt’. Naarmate men hoger 
komt zal de trap aan de linkerzijde breder worden gemaakt. Een groot gedeelte van de nieuwe 
trap kan gezien worden als een ‘tribune’. De trap gaat van smal (5meter) naar breed (11meter). 
De bovenste trede zal op het hoogste punt van het duin uitkomen waar de trap meer als ‘verblijf’ 
en ‘uitzichtpunt’ zal dienen. In het midden van de trap wordt een leuning gerealiseerd. Het 
struikgewas wordt vervangen door helmgras. Langs de strandopgang wordt, in de rand van het 
duin, in de lengte een lange bank geplaatst. Het idee is de nieuwe trap en bank onderdeel te 
laten zijn van het duin. Een rustige overgang van het plein naar het strand wordt beoogd. 
 
      Acties gemeente Schagen:  

• Het definitief ontwerp is bijna gereed; 
• Vergunningen aanvragen; 
• Aanbestedingen uitzetten; 
• Uitvoering gepland eind 2014 / begin 2015. 
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2. Uitzichtpunt Kiefteglop 
Een 360graden uitzichtpunt zal gerealiseerd worden op het duin bij strandopgang Kiefteglop. 
Op dat punt is veel te zien, uiteraard de zee, de bollenvelden, het Zwanenwater en bij mooi 
weer zelfs de Lange Jaap in Den Helder. Het plan is een transparant, zwevend element op 
palen te bouwen wat passend is in het landschap. Denk aan een discus met in het midden een 
bankje en rondom een lessenaar/informatiering die tevens als hek zal dienen. De 
lessenaar/informatiering zal worden voorzien van informatie en uitleg over de omgeving.  
Ter hoogte van de fietsenrekken zal een trapje en vervolgens een smal paadje (1,5meter breed) 
toegang geven tot het uitzichtpunt. Het paadje zal niet te veel ruimte innemen in de kwetsbare 
duinen. Men is nu bezig de juiste, duurzame, materialen te vinden voor het uitzichtpunt en de 
lessenaar/informatiering. 
 

Acties gemeente Schagen:  
• Ontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp; 
• Planologische procedure; 
• Vergunningen aanvragen: 
• Aanbesteding en uitvoering in 2015. 

  
Onderaan de strandopgang Kiefteglop is het nogal onrustig door de vele, verschillende, 
elementen die aldaar kort op en bij elkaar staan. Denk aan paaltjes, informatieborden, 
elektrakastjes, verkeersborden, prullenbakken etc. Het ligt in de bedoeling het aanzicht rustiger 
te maken en meer eenheid te geven. E.e.a. zal uiteraard eerst besproken moeten worden met 
de gemeente en paviljoenhouder(s).  
 

Acties landschapsarchitect: 
• Inventariseren en afstemmen met betreffende paviljoenhouder(s); 
• Opstellen van een verbeterplan i.s.m. de gemeente. 

 
 

3. Uitbreiding parkeerterrein Kiefteglop 
Op dit moment zijn er 265 parkeerplaatsen beschikbaar. Uitbreiding is mogelijk naar een 
capaciteit van 494 parkeerplaatsen. Dit kan gerealiseerd worden door het parkeerterrein uit te 
breiden en op te delen in drie etages (1m NAP, 1,5m NAP en 2m NAP). De parkeeretages 
zullen glooiend zijn en worden afgewisseld met beplanting van dennen en bijvoorbeeld 
duindoorn en andere struiken die het op die plek goed zullen doen. In overleg met 
Natuurmonumenten zal een wandelroute (schelpenpad) worden gerealiseerd tussen het 
parkeerterrein en strandopgang Kiefteglop.  
 

Acties gemeente Schagen:  
• Voorlopig ontwerp bijna gereed; 
• Verdere uitwerking voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp; 
• Planologische procedure en traject vergunningen nog opstarten; 
• Aanbesteding en uitvoering eind 2015/2016. 

 
 
4. Parkeerterrein Zwanenwater (tbv bezoekers Zwanenwater en strand) 
Het is gebleken dat de 15 parkeerplaatsen bij de ingang van het Zwanenwater niet toereikend 
zijn. Ook parkeren strandbezoekers op drukke, zomerse dagen her en der langs de weg en in 
het landschap. Daarom is in overleg met Natuurmonumenten een studie gedaan naar de 
mogelijkheid een gecombineerde parkeerplaats te realiseren voor bezoekers van het 
Zwanenwater en het strand. Denk hierbij aan een door nollen omgeven verstevigd grasterrein, 
waar men op twee stukken 200 parkeerplekken kan realiseren (totaal dus 2x200). De nollen 
zorgen ervoor dat de geparkeerde auto’s zoveel mogelijk aan het oog worden onttrokken zodat 
het parkeerterrein toch natuurlijk oogt. Dit terrein zal alleen opengesteld worden indien de 
capaciteit op de overige parkeerplaatsen volledig benut is. Dus o.a. op zeer drukke, zomerse, 
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dagen. Tevens wordt in de studie meegenomen of het mogelijk is een voetpad te realiseren 
vanuit de woonwijk richting deze parkeerplaats/natuur.  Verder wordt er gedacht aan het 
aanbrengen van een greppel langs de doorgaande weg. Een greppel is een natuurlijke  
anti-parkeermaatregel en zal tevens dienen als natuurlijke waterafvoer. 
 

Hoe ver is men nu:  
• Eerste voorbereidingen zijn opgestart; 
• Een voorlopige subsidieaanvraag is ingediend bij de provincie; 
• De definitieve subsidieaanvraag moet voor 1 juli 2014 worden ingediend. 

 
 Daarna: 

• Grondverwerving; 
• Verdere uitwerking van het ontwerp; 
• Planologische procedure; 
• Traject vergunningen. 

 
 
 
 
Enkele vragen en aanbevelingen vanuit de zaal: 
 
Deeltraject  trap Dorpsplein:  

• Hoe is het met de toegankelijkheid voor minder validen? 
Er zal op het Dorpsplein verwezen worden naar de gewone strandopgang. 

• Waait het zand niet de trap af en het plein op? 
Bovenaan de trap komt een plateau dat hoger ligt dan de strandopgang. Er zijn daar zelfs 
enkele neerwaartse treden. Derhalve zal het zand niet direct de trap en het Dorpsplein 
opwaaien. In ieder geval zal dit punt in de uitwerking worden meegenomen.  
 
 
Deeltraject uitzichtpunt:  

• Hoe is het met de toegankelijkheid voor minder validen? 
Hier is naar gekeken echter de hellingbaan zou te lang worden als voldaan zou worden aan de 
technische eisen. Gevolg is dat ook het budget zou worden overschreden. Een toegang in de 
vorm van een spiraal is mogelijk maar niet toegestaan omdat het duin dan vergraven zou 
moeten worden. De ruimte is hier te beperkt en te kwetsbaar. Het is ook niet de bedoeling dat 
het een te grote constructie gaat worden. Verder is de mogelijkheid bekeken om vanuit de 
noordelijke kant toegang tot het uitzichtpunt te realiseren maar Natuurmonumenten staat dit niet 
toe.  

• Waarom is de oude uitkijkpost niet onderzocht? 
Binnen het project ‘Zwakke Schakels’ heeft de provincie, samen met Natuurmonumenten, de 
locatie Kiefteglop aangewezen als uitkijkpunt. 

• Is er iets te doen aan de stank uit de afvalcontainers bovenop strandopgang 
Kiefteglop? 

De strandpaviljoenhouder heeft de gemeente en het HHR verzocht ondergrondse containers te 
plaatsen echter zij willen hier niet aan meewerken. Hij geeft verder aan dat tijdens warme dagen 
de afvalcontainers vaker worden geleegd (ook al zijn deze nog niet vol).  

• Worden de andere strandopgangen ook meegenomen in het plan meer rust en 
eenheid aan te brengen bij de entree? 

Vooralsnog betreft het alleen de strandopgang Kiefteglop. Uiteraard kunnen de uitkomsten 
gebruikt worden voor de andere strandopgangen.  
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Deeltraject parkeerterrein Kiefteglop: 
• Geopperd wordt om het bestaande parkeerterrein efficiënter in te richten. Dit is een 

zinnige opmerking en zal worden meegenomen. 
• Verder wordt geopperd een soort van parkeerdek (carport) te maken met eronder 

parkeermogelijkheden. 
 
 
Deeltraject parkeerterrein Zwanenwater: 

• Geopperd wordt het Kooibosch te verbinden met het Zwanenwater en een tunneltje 
te maken voor de padden.  
 

 
P  A  U  Z  E 
 
 
Na de pauze krijgt mevrouw Duiveman van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
het woord. Zij legt met een diapresentatie uit wat zoal de taken van het Hoogheemraadschap 
zijn. Nadien heeft de heer Van Langen enkele vragen uit de zaal beantwoord. 
 
Keur en legger geven aan vanaf welk punt mag worden uitgebreid/gebouwd. Zeewaarts 
uitbreiden is niet toegestaan. 
 
Enkele vragen en aanbevelingen vanuit de zaal: 
 

• Is de vraag bekend inzake plaatsing van het openbaar toilet meer richting duin? 
Die vraag is niet bekend bij mevrouw Duiveman, wat niet betekent dat het nooit gevraagd is aan 
het HHR, maar dan had zij er zeker iets van gehoord. Een aanvraag moet komen van een 
gemeente waarna het HHR zal toetsen of uitbreiding tot de mogelijkheden behoort. 
 

• Worden de strekdammen nog onderhouden? 
De strekdammen worden niet meer actief verlengd of versterkt. Men laat ze subleren, ze 
verdwijnen vanzelf.  
 

• Worden de balken in sponning geïnventariseerd? 
De balken die werken worden geïnventariseerd. Sommige onderdelen zijn van Rijkswaterstaat.  
 

• Is het mogelijk het hek om het duin te laten doorlopen vanaf het Zwanenwater tot 
aan Grote Keeten? Dit om te voorkomen dat mensen de duinen vertrappen. Er zijn 
drie extra bordjes geplaatst maar dat help niet.  

Het beleid van het HHR is dat zij 500m hek plaatsen en daarna bordjes. Het brengt te veel 
kosten met zich mee om het gehele duin te voorzien van hekwerk. Verder is het zaak dat er 
gehandhaafd wordt. Mevrouw Duiveman zal dit punt evengoed bij de beheerder neerleggen. 
Ook zal zij het punt meenemen dat er veel crossmotoren, quads en ander gemotoriseerd 
verkeer op het strand is. Ook hier is, opnieuw, handhaving nodig. 
 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de thema avond af. 


