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• Welkomstwoord
• Waar staan we?
• Voorlopig Ontwerp
• Planning
• Uitleg en stellen vragen bij de tekeningen



Voortraject
• Ophalen van ideeën en wensen met enquete en Koogsafari’s

• Werkgroep

• Excursie met voorbeeldprojecten 

• Workshops 
– prioriteren van de wensen  ambitiedocument
– opstellen schetsontwerp
– opstellen voorlopig ontwerp
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duurzaam sociale cohesie

gezond groen

veilig

kleur

klimaatbestendig



De Koog van de Toekomst

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

Een wijk met veel groen, duurzame materialen en energiezuinige 
oplossingen.
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Waar staan we ?
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• Van Schetsontwerp naar Voorlopig Ontwerp.
• Raad stemt in met ambities voor De Koog. 
• Keuzes maken binnen het budget.
• Alleen maatregelen die nu echt nodig zijn. 
• Energietransitie; ruimte reservering ondergronds



Opgave
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• Vervangen riool
• Vervangen verhardingen
• Aanpak grondwateroverlast
• Verkeersveiligheid verbeteren
• Beeldkwaliteit; versteende wijk

Budget blijven: 8,1 miljoen - 10% bezuiniging



• Koogpark: aanpak grondwateroverlast uitgevoerd. 
• Winter 2018/2019: onderhoud groenvakken en vervangen en planten extra bomen.
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Wat is er al gebeurd?



In najaar 2019 plaatsen extra speel- en 
sportvoorzieningen in Koogpark
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Waar zijn we mee bezig?
Herinrichting Melis Stokelaan uitvoering van 
september-februari 2020

Paltroklocatie is een apart project
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Riolering –Koog Zuid (noodzakelijk)
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Openbare ruimte –prioriteiten conform noodzakelijk riool



• Minder verharding > meer infiltratie, goed voor groen

• Meer kleur/variatie in bestrating > prettige leefomgeving 

• Meer kwalitatief groen > minder onderhoudskosten

• Behoud bestaand groen > mooi en minder aanlegkosten

• Wadi’s > klimaatbestendig (o.a. opvangen piekbuien) & spelen

• Afkoppeling regenwater > meer infiltratie, minder droogte in zomer

• Parkeren verbeteren > meer comfort, groener beeld

• Goede toegankelijkheid > Invalide inritten

• Wegontwerp beperkt snelheid auto > verhoogt de leefbaarheid van de straat/wijk

• Meer ruimte voor ontspanning en ontmoeting > meer kans op ontmoeten en gezelligheid, goed voor 
gezondheid
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Voorbeeld maatregelen & effecten 
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Voorlopig Ontwerp
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Kooglaan voor en na



Verkeerstructuur 

• De verkeersstructuur blijft hetzelfde als voorheen. 

• Alle wegen blijven tweerichtingswegen 

• Geen enkele weg wordt afgesloten. 

• De fietser kan van alle wegen gebruik maken

• De Kooglaan blijft een hoofdroute voor alle verkeersdeelnemers. De weg krijgt door een groene inrichting een 
parkachtige uitstraling. 

• De inritten vanaf de Geesterweg aan de Prinses Beatrixlaan en Populierenlaan krijgen een inritconstructie, zodat het 
duidelijk wordt dat men een 30km /uur zone inrijdt. Deze wegen worden 6m breed. 

• Om snelheid te remmen is op kruispunten gekozen voor plateaus– verhoogde delen in het midden van de 
kruisvlakken.
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Parkeren

• Aantal parkeerplekken iets verhoogd

• Op sommige plekken aangevuld, zoals bij de tandarts

• Parkeren geclusterd en omringd door groen 

• Locaties parkeerplekken gelijk

• In Kooglaan kleine clusters parkeerplekken voor minimale 
loopafstand naar woningen

• Ruimte voor elektrisch parkeren / mindervalideplaatsen 
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Duurzaamheid

• Klimaatadaptatie in wadi’s

• Regenwater afkoppelen naar groenzones

• Duurzame materialen 

• LED verlichting in openbare verlichting

• Biodiversiteit (bij en insectvriendelijke soorten beplanting) en eetbaar groen

• E-laadpalen 
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Afvalinzameling
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• Het huisafval wordt in de toekomstige situatie ingezameld via zijbeladers 
• Hiervoor moeten alle afvalbakken naast elkaar opgesteld worden
• De locaties blijven zoveel mogelijk gelijk, maar de inzamelstrook worden langer en smaller



Koog-noord
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Rondje Koog 
• Aangevulde paden 

• Verbeterde ondergrond 
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Planning

• 3 en 7 oktober : informatiebijeenkomsten alle bewoners De Koog; toelichting Voorlopig Ontwerp
• November : workshop 4: van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp
• Vanaf december : definitief ontwerp gereed 
• 1e halfjaar 2020 : technische uitwerking en aanbesteding

• 2e halfjaar 2020 : start werkzaamheden in fases
• 2023 : oplevering

• Vooruitlopend vanaf maart 2020; onderhoud aan kabels en leidingen door de nutsbedrijven
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Uitleg en vragen bij de tafels

• Reactieformulier
• Voorlopig ontwerp 10 oktober op de website: www.uitgeest/dekoog
• Tot en met 27 oktober reageren


