
Resort hij Ooghduyne 'vrij 
gemakkelijk' realiseerbaar 
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Van onze verslagrever 

DEN HELDER - Ooghduy
ne-directeur R. Lampers was 
zeer verbaasd toen hij in het 
bouwblad 'Cobouw' las dat 
Amstelland Vastgoed opeens 
minstens 30 % meer bebou
wing wil gaan realiseren in de 
toekomstige villawijk Zwa
nenbalg. ,,Dat betekent dus 
weer een gewone woonwijk ... 
Dit lijkt me uitermate onwen
selijk. Zakelijk en politiek ge
zien kan dat toch niet? Het is 
natuurlijk vreemd (of slim) 
dat een bedrijf een opdracht 
krijgt omdat hij het beste 
plan heeft, om vervolgens met 
die opdracht op zak met een 
heel ander plan te komen. Ik 
kan me niet voorstellen dat 
een zakelijk ingesteld ge
meentebestuur als dat van 
Den Helder daarmee akkoord 
gaat." 

Als de gemeenteraad van
avond inderdaad zou besluiten 
om niet met Amstelland in zee 
te gaan, dan ligt de zaak rond 
Zwanenbalg weer geheel open. 
Daarom heeft Lampers wet
houder Manderfeld verteld dat 
zijn onderneming Resort Li
ving Consultants BV, in samen
werking met de Helderse Bouw 
Kombinatie (HBK), mogelijk
heden ziet voor de realisering 
van een resort op Zwanenbalg. 

Lampers over dat voor ons 
land (nog) unieke concept: ,,In 
Amerika bijvoorbeeld is zoiets 
al heel gebruikelijk. Je creeërt 
een exclusieve woonwijk die 
zich kenmerkt door enerzijds 
een stuk beslotenheid, ander
zijds door faciliteiten die de be
woners wordt geboden. Zo 
heeft men een centrale receptie 
waar voor allerlei zaken ge
zorgd kan worden, worden hui
zen en tuinen en als je wilt ook 
planten onderhouden, zorgt 
een telefoontje dat het ontbijt 
bezorgd wordt of ga je eten in je 
eigen club. Je hebt de beschik
king over tennisbanen, zwem
bad, beautycenter, een golf
baan, et cetera." 

Kuuroord 

Onder et cetera hoopt direc
teur Lam pers ook het geplande 
kuuroord Noordzee op Oogh-

duyne te rekenen, waarvan 
momenteel de te verwachten 
economische effecten worden 
onderzocht. ,,Omdat het grond
gebied van Zwanenbalg direct 
aan Ooghduyne grenst, is een 
resort-concept relatief gemak
kelijk te realiseren." 

Met het resort-concept moet 
er meer verscheidenheid in de 
samenstelling van de bevol
king gebracht worden. ,,Dat 
heeft natuurlijk direct zijn 
weerslag op het winkelbe
stand, het culturele leven en de 
economische kracht van het ge
bied", aldus Lampers, die aan
vankelijk dan ook verheugd 
was dat er een plan kwam om 
direct naast de golfbaan van 
zijn 'kinclje' Ooghduyne een 
luxe villawijk te maken. ,,Dat 
biedt de mogelijkheid om ook 
eens andere inwoners naar Den 
Helder te trekken. En bij bewo
ners moet je zeker ook denken 
aan ondernemers die deze stad 
als vestigingsplaats overwe
gen. Ook wat betreft het nega
tieve vooroordeel rond onze re
gio zou een dergelijke exclusie
ve wijk een positieve uitstra
ling hebben." 

Lampers vervolgt: ,,Dit zou 
uniek zijn voor Nederland. We 

zouden daarmee zeker uitge
breid de kranten, radio en tele
visie halen. Die media-aan
dacht zal niet alleen concreet 
helpe11 ons imago te verbete
ren, maar ook ondernemers die 
een andere vestigingsplaats 
overwegen, sterk kunnen beïn
vloeden. Immers, de overwe
gingen rond vestigingsplaatsen 
worden niet gemaakt door BV's 
of NV's, maar door mensen van 
vlees en bloed. Goed wonen is 
daarbij een erg belangrijk crite
rium. Wonen in een mooi en ge
zond gebied binnen een voor 
Nederland uniek concept zal, 
zo leert de praktijk, zo'n keuze 
sterk kunnen beïnvloeden." 

Permanent 

De afgelopen twee jaar heeft 
Ooghduyne volgens Lampers 
veel mensen gehad die daar wel 
permanent ·willen wonen. ,,Die 
hebben we moeten teleurstel
len, want dat mag nu eenmaal 
niet. Maar wij beschikken dus 
nu al over een hele lijst mensen 
die, als een dergelijk resort
concept er komt, ovei:morgen 
willen verhuizen. En dat zijn 
zeker mensen die de Helderse 
politiek en detailhandel graag 
in hun midden willen hebben." 




