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Thema: 

Opgave: 
Gemeente Den helder vroeg Natuurlijke Zaken een plan te maken voor een overbodig geworden sportcomplex. De opdracht 
was om het sportcomplex te veranderen in nieuwe natuur; een duinlandschap met mooie natuur, schoon water en routes voor 
inwoners van Den Helder.

Aanpak
Natuurlijke Zaken is specialist in het ontwerpen, inrichten en onderhouden van nieuwe natuur. Voor de Streepjesberg 
hebben we een mooi plan gemaakt. Een plek waar bewoners van Den Helder kunnen genieten van een natte duinvallei.
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www.natuurlijkezaken.nl

Resultaat:
Natuurlijke Zaken maakte het ontwerp voor de Streepjesberg met belanghebbenden. Input daarvoor kwam uit een 
schetssessie samengevat in een schetsontwerp, dat na feedback van de gemeente is  bijgewerkt naar een definitief 
ontwerp. Het vormt een onderdeel van een groter plan, dat met bewoners tot stand is gekomen: een duidelijke zonering 
tussen wijk, hondenuitlaatgebied, natuurreservaat en strand met intensieve recreatie. 

Gemeente Den Helder investeert in het integreren van het omringende landschap in de stad. Tussen de wijk Nieuw-Den 
Helder en de Grafelijkheidsduinen worden voetbalvelden hierdoor nu omgevormd tot een toegankelijk natuurgebied. 
Toegankelijk voor zover mogelijk, want wij hebben er voor gekozen het gebied in te richten als een natte duinvallei. Over de 
dijkjes kun je wandelen om van de natuur te genieten. De toegangshekken naar het bestaande duingebied komen dichter 
bij de wijk. De runderen die de duinen begrazen kunnen daardoor tot aan de woonwijk komen: natuur in de voortuin! 

De bijzondere hydrologie in het gebied wordt benut om een interessant landschap te creëren met hoge natuurwaarden, 
met onder andere kranswierwater, vochtige duinvallei, kruidenrijk grasland en open duin. Het beheer vormt een belangrijk 
aandachtpunt in de opgave: het gebied moet met beperkte middelen beheerd worden (SKNL). Door natuurlijke processen 
het gebied te laten vormen, kan met langdurig beheer naar een eindsituatie worden gewerkt. 
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