
De Koog van de toekomstDe Koog van de toekomst
Raadsinformatie avond 29 januari 2019Raadsinformatie avond 29 januari 2019



Agenda

• Aanleiding

• Ambitie

• Aanpak 

• Programma 

• Schetsontwerp

• Dilemma’s

• Vervolg aanpak

• Planning

• Discussie



Aanleiding
• Vervangen riool

• Vervangen verhardingen

• Aanpak grondwateroverlast

• Verkeersveiligheid verbeteren

• Beeldkwaliteit; versteende wijk

Randvoorwaarde

Budget: 8 miljoen



Projectfilm de Koog

https://youtu.be/XBUQ3Fpeb60

https://youtu.be/XBUQ3Fpeb60


De Koog van de toekomst

Een wijk met veel groen, duurzame materialen en 
energiezuinige oplossingen.

Een wijk waar je met plezier woont, het fijn en veilig is om 
buiten te zijn en waar je elkaar ontmoeten kan.
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Aanpak



Programma
Klimaatacties

• Minder verharding, meer groen

• Afkoppelen regenwater, aanleg wadi’s

• Voorzieningen tegen droogte

• “Operatie steenbreek”



Programma
Duurzaamheid

• Meer bomen en begroeiing

• Zoveel mogelijk hergebruik van materialen

• Kies materialen met een lange levensduur

• LED-verlichting (en dimbaar)

• Laadpalen, deelauto’s

• Energietransitie; van het gas af in 2050

Ontmoeten en bewegen

• Wandelrondje, schelpenpaden

• Upgrade speelvoorzieningen

• Natuurspeelplekken

• Bevorderen ontmoeten



Programma
Veiligheid

• Gebied inrichten als 30 km/uur

• Onoverzichtelijke kruisingen aanpakken

• Woonerven maken

• Ruimte voor fietsers

• Extra parkeerplekken waar parkeerdruk hoog is

• Voorzieningen voor mindervaliden

• Laadpalen, deelauto’s



Schetsontwerp



Groene Kooghart
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Een gouden lijst
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Geen blik op de weg
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Ont-dek de STEK
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Ontwerp principe fietsroute

• Centrale fietsroute door de wijk

• Auto te gast

• Verhogen veiligheid en aantrekkelijkheid



Ontwerp principe parkeren

• Parkeren gebeurt zoveel mogelijk op 

parkeerterreinen



Ontwerp principe materiaal

• Markering parkeerplaatsen

• Minder verschillende materialen



Ontwerp principe woonerven

• Enkele woonerven groen inrichten



Ontwerp principe ontmoeten en spelen

• Speelplekken meer 

geconcentreerd

• Speelfunctie past bij 

locatie en doelgroep



Ontwerp principe groen

• Vakken met vaste planten 

en bomen

• Per deelgebied de Koog 

eigen groensamenstelling



Schetsontwerp



Dilemma’s

• Kosten

• Planning

• Energietransitie



Aanpak vervolg

Kosten en planning

• Budget: 8 miljoen

• Raming schetsontwerp: 17 miljoen

• Planning; starten in 2020

• Starten waar de nood het hoogst is (Koog-zuid)

• Koog-noord heeft een andere dimensie (parkeerproblemen)

• Rondje Koog is verbinding van de hele wijk



Aanpak vervolg

Energietransitie

Wat nemen we wel en niet mee

• Ruimte reserveren voor eventueel warmtenet

• Inwoners ondersteunen bij maatregelen bv isoleren woningen

• Energiecoach   



Planning
• Voorlopig Ontwerp Q2 2019

• Definitief Ontwerp Q3, Q4 2019

• Technische uitwerking Q1 2020

• Aanbesteding Q2 2020

• Uitvoering in fases Q3 2020-2023

• Melis Stokelaan Q3, Q4 2019



Discussie


