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SCHETSONTWERP

Voor de herinrichting van de Koog heeft de gemeente samen met de 
werkgroep De Koog een schetsontwerp opgesteld. Dit ontwerp geeft op 
grote lijnen het toekomstige beeld van de Koog.  

Het schetsontwerp is gemaakt aan de hand van een participatietraject.
Door middel van een enquête (naar iedereen verstuurd) en een viertal 
Koogsafari’s (rondwandelingen door de wijk), een excursie naar 
referentieprojecten en twee workshops, is input bij de bewoners en 
belanghebbenden opgehaald. Deze is verwerkt in een ambitiedocument 
(programma van eisen en wensen). De ambities zijn ruimtelijk vertaald 
naar het ontwerp. 
Tijdens workshop 2 is de eerste schets gepresenteerd aan de 
bewonersgroep en is er actief met met de klankbordgroep aan gewerkt. 
Vervolgens heeft de gemeente hierin een aantal keuzes gemaakt. Het 
resultaat is het schetsontwerp Koog van de Toekomst.

Het schetsontwerp is gebaseerd op vier ontwerpthema’s welke op de 
volgende pagina’s worden toegelicht. De toelichting is op hoofdlijnen 
beschreven. 
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ONTWERPTHEMA’S 

Het Groene Kooghart

Het bestaande Koogpark wordt uitgebreid langs de Kooglaan, zodat een 
lang en smal park ontstaat door de hele wijk: het groene Kooghart. 

Er blijven zoveel mogelijk bestaande bomen en er komt veel nieuw 
groen bij. Er komt een grote wadi. Een wadi is een verlaging in de 
bodem voor tijdelijke opslag van regenwater. Dit is goed voor het (leef)
klimaat en de natuur.

De nieuwe weg door het park maakt ruime bochten en wordt 
ingericht als fietsroute door de wijk. De weg is ook geschikt voor 
bestemmingsverkeer. Ter hoogte van de Melis Stokelaan wordt in de 
Kooglaan een versperring gemaakt, zodat auto’s niet kunnen door 
rijden, maar fietsers wel. Hiermee wordt doorgaand autoverkeer op de 
Kooglaan tegen gegaan. Doorgaand verkeer gaat al via de Geesterweg.

Parkeren gebeurt op kleinere parkeerterreinen in het groen in de 
Kooglaan. Je kan dus niet meer overal voor de deur parkeren. Wel kan 
je nog dichtbij de voordeur komen via de centrale route, zodat laden 
en lossen mogelijk blijft. Door meerdere parkeerterreinen te maken 
is het parkeren voor niemand ver bij de woning vandaan. Invalide 
parkeerplaatsen blijven wel gehandhaafd evenals de bereikbaarheid 
van sommige garages.



7schetsontwerp de Koog

(Geen) blik op de weg

Gelet op de huidige verkeersstructuur hoeft de Kooglaan geen 
doorgaande weg te zijn. Er zijn vanaf de Geesterweg vrij veel afslagen 
van en naar de De Koog. Die komen allen logischerwijs uit op de straten 
die nu ook een belangrijkere verkeersfunctie hebben: het doorgaande 
verkeer in de wijk gaat vooral via de Vrijburglaan, de Benesserlaan en 
de Witte Hoofden/Wiekenlaan. In de Vrijburghlaan en de Benesserlaan 
is een optimalisatie in het straatprofiel nodig om de doorgaande functie 
goed te kunnen behouden. 

Het parkeren wordt zoveel mogelijk op dezelfde manier in de wijk 
gedaan: op kleine parkeerterreinen (insteek parkeerplaatsen) met 
aangegeven parkeervakken. In sommige straten is dit onmogelijk en 
komen er aangegeven parkeervakken.

Vrijburglaan
De Vrijburglaan krijgt een betere aansluiting op de Geesterweg/Melis 
Stokelaan. Zo hoeft het verkeer niet meer via de Kooglaan te gaan en 
wordt de doorstroming verbeterd. Het straatprofiel wordt aangepast 
zodat er meer ruimte is voor parkeren: Door het trottoir aan de oostzijde 
aan te passen kan de groenstrook en de straat opschuiven. Hierdoor 
ontstaat meer ruimte voor langsparkeren aan de westzijde. Het 
parkeren kan gesitueerd worden op het trottoir waar parkeervakken 
worden aangegeven, als een vorm van dubbelgebruik.  
In de Vrijburglaan is aandacht voor het handhaven van de snelheid 
(30 km/u). In het plan worden snelheidsremmende maatregelen 
opgenomen.

Benesserlaan
In de Benesserlaan moet het (langs)parkeren op de straat zelf 
verdwijnen. Dit heeft te maken met de doorstroming in de wijk. Daarom 
is op één deel van de Benesserlaan ruimte gemaakt om extra insteek 
parkeerplaatsen te maken, dichtbij de woningen. 
In de Benesserlaan is aandacht voor het handhaven van de snelheid 
(30 km/u). In het plan worden snelheidsremmende maatregelen 
opgenomen, zoals een verhoogd plateau op een kruising.

Plevierstraat
De Plevierstraat blijft een belangrijke straat om de Benesserlaan te 

bereiken (de Kooglaan is alleen direct bereikbaar met de fiets). De 
straat wordt versmald naar een passende breedte voor een doorgaande 
30 km/u weg. Ter hoogte van het Koogpark komt een speciale oversteek 
waarbij fietsers voorrang krijgen. 

Witte Hoofden/Wiekenlaan
Deze straten zijn al erg geschikt voor doorgaand verkeer, met name 
door hun brede oppervlak. Dit oppervlak is niet meer nodig: de straten 
kunnen worden versmald. 

Niet-doorgaande straten
Een aantal niet-doorgaande straten kan zonder straatfunctie. Er wordt 
gedacht aan het inrichten van straten met één materiaal en zonder 
aparte trottoirs. Hiervoor is het wel nodig om het parkeren goed op te 
lossen op kleine parkeerterreinen. De woningen blijven altijd bereikbaar 
voor laden en lossen. Voorbeeld: De Pollen, zuidelijk van De Moor.



8

Rondje Koog

De Koog ligt in het open, kwetsbare polderlandschap. Aan de westkant 
is er een prachtig zicht op het polderlandschap met de eendenkooi. 
De woonwijk heeft behalve in het noordelijke deel weinig relatie met dit 
bijzondere achterland. Ook in de wijk zelf is nauwelijks te zien dat De 
Koog aan een prachtig open groengebied ligt. De woonwijk mag een 
betere verankering in het landschap krijgen. Daarom krijgt De Koog 
een bijzondere lijst om de wijk, zoals je doet met een schilderij. De lijst 
is de overgang tussen het woongebied en de polder. De groenblauwe 
rand wordt versterkt (zoals het maken van natuurvriendelijke oevers) 
en het wandelpad wordt aangevuld en vergroot, zodat er letterlijk 
een wandelroute ontstaat. Sommige delen zijn al heel mooi ingericht 
en sommige nog helemaal niet. Zo is er langs de route al een 
vissteiger, volkstuinen, bankjes en een enkele brug. Er komen meer 
belevingsfuncties bij, zodat de route aantrekkelijker wordt en door 
meer mensen gebruikt gaat worden. Meer bewegen is goed voor de 
gezondheid.
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Ontdek je STEK

Door de wijk heen liggen veel groengebieden, speelplekken en hofjes 
verspreid. Deze zijn van belang voor de straat en voor de betekenis 
en sfeer van het gebied. Gebieden passen bij de stedenbouwkundige 
stijl van de buurt. Zowel voor het spelen als elkaar ontmoeten is het 
van belang om betere en grotere plekken in te richten. Er is slechts 
een aantal geschikte grotere plekken. Deze hebben vooral vanwege de 
ligging een nieuwe functie gekregen. Van deze plekken wordt een aantal 
opgeknapt, de andere plekken kunnen onderdeel van het straatbeeld 
worden. Sommige terreinen zijn nog erg geschikt als speelterrein, 
anderen zijn minder geschikt en kunnen een andere functie krijgen. Het 
streven is om betere speelvoorzieningen te treffen op minder plekken in 
de wijk. 

Ontmoeten
Het veld langs de Melis Stokelaan is bij uitstek geschikt als centrale 
ontmoetingsplek of plek waar iets kan gebeuren. Het ligt het meest 
centraal, vlakbij de supermarkt en de doorgaande weg. Het zou 
ingericht kunnen worden als een kleinschalig evenemententerrein.

Natuurspelen
In het Koogpark is onder andere een kabelbaantje aanwezig dat een 
mooie aanleiding is om geschikt te maken voor natuurspelen. 

Sportspelen
Rond het terrein van de Vrijburgschool is een ruimte voor sport en spel 
voor buurtkinderen. Het terrein mag groener worden ingericht. 
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ONTWERPPRINCIPES 

Fietsroute
Op dit moment is De Koog vooral goed ingericht als autowijk. Dat geeft 
problemen met fietsers (veiligheid) en het levert geen aantrekkelijk 
straatbeeld op. Om hier iets aan te doen wordt een centrale fietsroute 
door de wijk gemaakt waar de auto meer gast is. Omdat de route 
centraal ligt, is er makkelijk op aan te haken vanuit de aanliggende 
straten. Fietsen past ook goed bij het parkachtige karakter dat gezocht 
wordt.

Parkeren
Parkeren gebeurt op aangewezen plekken op parkeerterreinen. Waar 
dit niet mogelijk is blijft parkeren langs de straat aanwezig in belijnde 
vakken. Parkeerterreinen kunnen in de toekomst ook anders worden 
ingericht, waar dat voor een parkeerstrook langs de weg erg lastig is. 
In sommige straten en woonerven kan het parkeren worden 
geoptimaliseerd, we kijken hiervoor goed naar hoe de terreinen worden 
gebruikt. 

Spelen en ontmoeten
Het spelen en ontmoeten gebeurt nu heel verspreid in de wijk. Door dit 
meer te concentreren kunnen we betere speel- en ontmoetingsplekken 
maken en is de kans op een ontmoeting groter. Bij de inrichting van 
deze plekken is het van belang om richting te kiezen. Dit houdt in dat de 
functie past bij de locatie en bij de beoogde doelgroep. Ook moet een 
functie passen in het straatbeeld. 
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