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Nr. RI16.0035 (2016) 

 
Betreft: Toeristisch Knooppunt Huisduinen 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

In de Commissie Bestuur en Middelen op 11 april 2016 is het plan “Toeristisch Knooppunt 
Huisduinen” aan u gepresenteerd. De initiatiefnemers hebben het plan in 2014 opgesteld. Het plan 

bestaat uit acht deelprojecten: het Dorpsplein, het OS&O-terrein, de Zeedijk, restaurant Nogal 

Wiedus, Storm aan Zee, Fort Kijkduin, de Tillenhof en de strand-zeewering. Het plan gaat volgens de 

initiatiefnemers uit van de bestaande kwaliteiten van Huisduinen. Huisduinen moet onderscheidend 

zijn en blijven ten opzichte van andere kustplaatsen. Het doel is het aantal bezoekers te vergroten, 

bezoekers te verleiden tot een langer verblijf en een compleet en gevarieerd aanbod dat iets biedt 

voor verschillende doelgroepen.   

 

Visie Huisduinen 

In 2015 is het bestemmingsplan Huisduinen opnieuw vastgesteld en in opmaat naar de nieuwe 

Omgevingswet, is er de kans om ontwikkelingen in een breder perspectief te plaatsen. In 2017 wordt 

daarom een integrale gebiedsvisie opgesteld samen met de belanghebbenden in Huisduinen. 

Daarnaast zal een koppeling worden gemaakt met de rest van het kustgebied ten noorden van 

Duinzoom en met andere initiatieven in Huisduinen. Het plan “Toeristisch Knooppunt Huisduinen” 
wordt meegenomen in de voorbereiding hiervan.   

 

Stand van zaken projecten Huisduinen 

Hieronder volgt een stand van zaken met betrekking tot diverse projecten in Huisduinen:   Voor de herontwikkeling van het voormalige casino op het OS&O-terrein is een 
Waddenfondssubsidie verkregen. BOEi (een landelijk opererende maatschappelijk organisatie 
gericht op herstel en herbestemming van monumenten) is een mogelijke partij hiervoor. Een 
voorstel met businessplan komt naar de raad voor een gemeentelijke bijdrage.   De gemeente is in gesprek met Storm aan Zee over wensen en mogelijkheden van de 
eigenaar.   De gemeente gaat een visie op de Tillenhof opstellen, waarin verschillende 
ontwikkelrichtingen voor het gebied worden meegenomen. De visie op de Tillenhof wordt 
vooruitlopend op de integrale gebiedsvisie ontwikkeld en maakt uiteindelijk deel uit van deze 
integrale visie. Het terrein wordt in het zomerseizoen 2016 beschikbaar gesteld aan Stichting 
Stelling voor overloop parkeren voor Fort Kijkduin.   De gemeente is reeds in gesprek met Landschap Noord-Holland (LNH), HHNK en de 
Provincie Noord-Holland over het verplaatsen van de strandopgang vanaf Grafelijkheidsweg. 
Het verplaatsen van de strandopgang, is net zoals het Dorpsplein in Huisduinen genomen, 
opgenomen in het investeringsprogramma van De Kop Werkt. De verplaatsing van de 
strandopgang is verder uitgewerkt gewerkt in de raadsinformatiebrief met nummer RI16.0039 
van 19 april 2016.    In Huisduinen zijn diverse initiatieven op het gebied van watersport. De gezamenlijke 
initiatiefnemers zijn in overleg met het Hoogheemraadschap en de gemeente Den Helder over 
het realiseren van een durfwatersportaccommodatie. De initiatiefnemers werken deze plannen 
in gezamenlijkheid verder uit en koppelen terug naar de gemeente.  
 

Den Helder, 28 juni 2016. 
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