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ARTIKEL A
Beleidsregels

De raad der gemeente Bergen,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2004,
gelet op artikel 9.1 tweede lid, van de gemeentelijke Bouwverordening,
en gelet op artikel 12a eerste lid van de Woningwet,
besluit:
een welstandsnota vast te stellen, inhoudende de volgende beleidsregels die burgemeester en wethouders toepassen:
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1.

INLEIDING

REDELIJKE EISEN VAN WELSTAND
Iedereen wil prettig wonen, winkelen, werken of wandelen. Mensen moeten hun
leefomgeving optimaal kunnen gebruiken en het geheel moet duurzaam en veilig zijn.
Bovendien wil men er ook nog eens van kunnen genieten. Het oog wil ook wat. Een
mooie buurt verhoogt de waarde van de individuele woningen.
De gemeente gaat ervan uit dat mensen allereerst zelf verantwoordelijk zijn voor hun
woning, hun tuin en hun straat. Maar waar mensen samenleven zijn afspraken nodig.
Bij al die afspraken moet een afweging worden gemaakt tussen de individuele
vrijheid en het algemeen belang. De individuele vrijheid gaat tot waar een ander er
last van heeft, of tot waar ‘het geheel’ eronder lijdt.
De gevels van gebouwen en andere bouwwerken vormen samen met de openbare
ruimte de dagelijkse leefomgeving van de mensen in Bergen. Dat betekent dat de
verschijningsvorm van een bouwwerk geen zaak is van de eigenaar alleen; elke
voorbijganger wordt ermee geconfronteerd, of hij nu wil of niet. Al aan het begin van
de vorige eeuw kregen gemeenten in Nederland het welstandstoezicht in handen om
ervoor te zorgen dat nieuwe en bestaande gebouwen een positieve bijdrage zouden
leveren aan ‘het geheel’ van de gebouwde omgeving. Met welstandstoezicht
regisseert de gemeente, als vertegenwoordiger van het algemeen belang, het uiterlijk
aanzien van het dorp of de stad (noot 1).
De meeste mensen willen daaraan best meewerken. Maar de uitvoering van het
welstandstoezicht riep tot nu toe veel vragen op. Dat gaf onzekerheid en vaak ook
irritatie, omdat pas in een laat stadium van het ontwerpproces duidelijk werd waar de
welstandsbeoordeling op was gericht. In het proces van ontwerpen en beoordelen /
toetsen speelt de bekwaamheid van de ontwerpers ook een rol in het ontstaan van
irritatie. Burgers vragen om meer openheid en duidelijkheid rondom de
welstandsbeoordeling. Men wil vooraf weten welke aspecten een rol spelen bij de
welstandsbeoordeling en binnen welke kaders die beoordeling zich afspeelt. Er
moeten afspraken worden gemaakt over hoe we als burgers, als samenleving,
omgaan met onze gemeenschappelijk leefruimte en waar de balans ligt tussen
individuele vrijheid en algemeen belang.
Het gemeentebestuur van Bergen geeft daarvoor met deze welstandsnota een
aanzet. De welstandsnota is vooral een sturend en stimulerend hulpmiddel en niet
zozeer een instrument om van alles te verbieden. Natuurlijk is het wel de bedoeling
ontsieringen tegen te gaan. Voorkomen moet worden dat er gebouwen ontstaan die
afbreuk doen aan de omgeving. In zo'n geval krijgt de indiener echter de gelegenheid
de plannen aan te passen. Ook dat hoort bij sturen en stimuleren. Het gaat er vooral
om – naast de gebruikswaarde - volop aandacht te geven aan het aanzicht en de
belevingswaarde.
Voortaan kan ieder op elk moment opzoeken welke welstandscriteria bij de
welstandsbeoordeling een rol zullen spelen. De welstandscriteria zijn duidelijk
geformuleerd en afgeleid van de bestaande omgeving. Het uitgangspunt is dat ieder
de waardevolle karakteristieken van zijn eigen buurt kan herkennen. Bij het
ontwerpen van nieuwe gebouwen of aanpassingen van bestaande bouwwerken moet
daarmee rekening worden gehouden. Wie heel afwijkende ideeën of wensen heeft,
kan al vroeg in het ontwerpproces in overleg treden met de gemeente zodat snel
duidelijk is of die plannen kans van slagen hebben.

1De welstandsbeoordeling is volgens artikel 12 van de Woningwet gericht op het uiterlijk en de
plaatsing van een bouwwerk. Het bouwwerk moet zowel op zichzelf als ook in zijn omgeving
worden beoordeeld, waarbij ook verwachte veranderingen van die omgeving een rol kunnen
spelen.
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DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN HET WELSTANDSBELEID
De belangrijkste uitgangspunten voor het welstandsbeleid van Bergen zijn:
• Welstandstoezicht als instrument voor gebiedsgericht ruimtelijk kwaliteitsbeleid.
Redelijke eisen van welstand zijn niet alleen op het object gericht maar kunnen, op
basis van gebiedsgerichte welstandscriteria per straat of per gebied verschillen. Bij
het opstellen van de gebiedsgerichte welstandscriteria is de kennis over het gebied
en de ontstaansgeschiedenis ervan gebruikt. De welstandscriteria zijn per gebied
gebaseerd op de kwaliteiten van de bestaande gebouwde omgeving, zodat
gebouwen die daaraan voldoen wel-staan in hun straat of op hun plek. Sommige
gebieden verdragen meer vrijheid dan anderen, dat komt tot uiting in de detaillering
van de welstandscriteria.
• Goede balans tussen zekerheid en flexibiliteit. Welstandscriteria moeten volgens
de Woningwet ‘zo concreet mogelijk’ zijn. Dat betekent niet dat in alle gevallen
volledige objectiviteit mogelijk is, maar wel dat altijd zekerheid kan worden
geboden over de aspecten die een rol spelen bij de welstandsbeoordeling.
Natuurlijk zullen er altijd verrassingen zijn, gebouwen die niet doen ‘wat de plek
verlangt’ maar toch een aanwinst zijn voor het gebied. Die flexibiliteit moet mogelijk
zijn, maar daarbij geldt de stelregel: hoe groter de afwijking ten opzichte van de
bestaande omgeving, hoe hoger de kwaliteitseisen die aan het bouwwerk zelf
worden gesteld.
• Openbaarheid,
inzichtelijkheid
en
maatschappelijk
draagvlak.
Het
welstandstoezicht moet objectiever en transparanter voor de burgers worden, door
duidelijke welstandscriteria en door een open(bare) werkwijze. Het welstandsbeleid
moet een onderwerp van publieke discussie zijn en blijven. Welstandsbeleid moet
geworteld zijn in de samenleving en bijdragen aan het democratiseren van (de
discussie over) welstand en architectuur in Bergen. Het kwaliteitsdenken van
mensen met bouwplannen zou eigenlijk al in een veel vroeger stadium moeten
worden gestimuleerd.

DE WELSTANDSCOMMISSIE
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Omdat de welstandsbeoordeling een complex gebeuren is, vragen burgemeester en
wethouders bij de meeste bouwplannen een deskundig en onafhankelijk advies van
de welstandscommissie. De welstandscommissie kijkt naar de harmonie in het
bouwwerk zelf en de inpassing in zijn omgeving. De welstandscommissie werkt in
volle openbaarheid. De agenda van de welstandscommissie is van tevoren in te zien.
Planindieners en ontwerpers kunnen een afspraak maken met de
welstandscommissie om een toelichting te geven op hun bouwplan. Zij kunnen de
beoordeling bijwonen en een uitleg krijgen over het advies. De welstandscommissie
heeft zelfs een publieke tribune waar alle belangstellenden als toehoorder de
welstandsvergadering kunnen bijwonen. Zowel de welstandscommissie als
burgemeester en wethouders zullen in het vervolg jaarlijks aan de gemeenteraad
rapporteren hoe zij met de uitvoering van het welstandsbeleid zijn omgegaan. De
werkwijze, samenstelling en taakomschrijving van de welstandscommissie zijn
nauwkeurig geregeld in de gemeentelijke bouwverordening en het daarbij behorende
Reglement van Orde op de Welstandscommissie.
Het advies van de welstandscommissie is uiteindelijk één van de aspecten die een
rol spelen bij de beslissing van burgemeester en wethouders om een
bouwvergunning te verlenen. Voorheen baseerde de welstandscommissie zich bij
haar adviezen op enkele zeer abstracte welstandscriteria uit de bouwverordening.
Met het vaststellen van deze welstandsnota wordt dat anders. Het welstandsadvies is
voortaan gebonden aan democratisch vastgestelde welstandscriteria. De

gemeenteraad stelt met de welstandsnota vast waar de welstandscommissie op
moet letten bij de beoordeling.

DE WELSTANDSNOTA
De voor u liggende welstandsnota bevat deze welstandscriteria. Na een hoofdstuk
over het ruimtelijk kwaliteitsbeleid in Bergen, dat geldt als basis voor het
welstandsbeleid, komen de welstandscriteria aan de orde. Voor de leesbaarheid is
daarbij gekozen voor een volgorde van abstract naar concreet: van algemene
welstandscriteria, via ‘relatieve’ welstandscriteria voor specifieke gebieden en
objecten naar ‘absolute’ criteria voor de sneltoets van veel voorkomende kleine
bouwwerken. In de laatste twee hoofdstukken komen dan nog aan de orde de
procedure
voor
het
opstellen
van
welstandscriteria
bij
grotere
(her)ontwikkelingsprojecten en de welstandscriteria die gebruikt kunnen worden bij
het repressief toezicht op vergunningsvrije bouwwerken (de zogenaamde
excessenregeling).
Maar wat betekent de welstandsnota nu in de praktijk?
Als iemand wil weten welke welstandscriteria voor zijn bouwplan gelden, kan hij
allereerst in de welstandsnota nagaan of het bouwplan valt onder de ‘veel
voorkomende kleine bouwplannen’. Hieronder worden verstaan: aan- en uitbouwen
aan de gevel van een gebouw; bijgebouwen en overkappingen die los op het erf
staan; dakkapellen; kozijn- en/of gevelwijzigingen en erfafscheidingen.
Als een dergelijk klein bouwwerk niet vergunningsvrij is (noot 2) moet een
bouwvergunning worden aangevraagd. Het plan wordt dan door de gemeente
getoetst aan alle wettelijke vereisten, zoals het Bouwbesluit, het bestemmingsplan en
de redelijke eisen van welstand. Voor deze welstandstoets zijn ‘sneltoetscriteria’
opgesteld waarmee de planindiener, desgewenst samen met een ambtenaar van de
gemeente, kan nagaan op welke wijze het bouwplan in ieder geval aan redelijke
eisen van welstand voldoet. Wordt het plan op deze manier ingediend, dan kan een
beoordeling door de welstandscommissie meestal achterwege blijven.
Voor bouwplannen die niet met de sneltoetscriteria kunnen worden beoordeeld is bij
het opstellen van welstandscriteria een gebiedsgerichte aanpak gevolgd. De
welstandsnota geeft een beschrijving van de samenhang in en het karakter van een
bepaald gebied. Daaruit ontstaat een reeks aandachtspunten of beoordelingscriteria.
Het zijn punten waar men op moet letten als men wil bouwen of verbouwen in een
bepaald gebied. Met deze gebiedsgerichte welstandscriteria wordt ook aangegeven
in welke gebieden bijzondere kwaliteiten aanwezig zijn en extra inspanningen worden
verwacht en in welke gebieden het handhaven van de basiskwaliteiten voldoende
lijkt. Los van de gebiedsindeling zijn er ook bouwwerken te benoemen die, door hun
functie, hun verschijningsvorm of hun regionale cultuurhistorische betekenis, zo
specifiek zijn dat daarvoor een afzonderlijk verhaal wenselijk is. In de welstandsnota
van Bergen is zo’n eigen, objectgericht beoordelingskader opgenomen voor
dakopbouwen en stolpen.
De gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria zijn minder concreet dan de
criteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen. Het zijn geen absolute maar
relatieve criteria, die ruimte laten voor een beoordeling in het licht van het concrete
bouwplan. Die interpretatie kan in een vroeg stadium al onderwerp van gesprek zijn
met de welstandscommissie.
In een enkel geval zal het voorkomen dat de gebiedsgerichte c.q. objectgerichte
welstandscriteria ontoereikend of te beperkend zijn. Het kan gebeuren dat een plan
wél voldoet aan redelijke eisen van welstand, maar niet aan de gebiedsgerichte c.q.
objectgerichte criteria. Daarom zijn in de welstandsnota ook algemene criteria
opgenomen. Daarmee kan een bouwplan geheel op zichzelf, op het eigen

2 Wat precies vergunningsvrij is, is vastgelegd het ‘Besluit bouwvergunningsvrije en
lichtvergunningplichtige bouwwerken’.
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architectonische vakmanschap worden beoordeeld. Deze algemene welstandscriteria
kunnen niet te pas en te onpas worden gebruikt. Ze zijn voor de onverwachte,
experimentele of opvallende bouwwerken. Als stelregel geldt daarbij dat er hogere
eisen worden gesteld aan de zeggingskracht en het architectonisch vakmanschap
naarmate een bouwwerk zich sterker van zijn omgeving onderscheidt.
Met dit alles is het welstandstoezicht van Bergen op een nieuwe leest geschoeid. Het
gemeentebestuur hoopt dat het nieuwe welstandstoezicht breed wordt gedragen en
dat het uiteindelijk Bergen nog aantrekkelijker zal maken.
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2.

RUIMTELIJK KWALITEITSBELEID

DE KWALITEITSVISIE
In 2002 is er een visie op de beeldkwaliteit van de gemeente Bergen geschreven. Uit
de visie kwam naar voren dat de gemeente Bergen vele kwaliteiten bezit. Een
verbindende kwalitatieve factor in het gebied is de rijkdom in cultuurhistorie, de hoge
architectonische kwaliteit uit het verleden in delen van de gemeente en de aandacht
voor de kwaliteit van de openbare ruimte.
De kracht van het gebied blijkt niet zozeer gelegen in de ruimtelijke overeenkomsten,
maar ligt eerder in de uiteenlopende dragende kwaliteiten van de duinrand, de
strandwal en de polder die hebben geleid tot zeer bijzondere en herkenbare
ruimtelijke kwaliteiten. Kenmerkend zijn bij uitstek de vele verschillen in identiteiten
van de dorpskernen. Het vissersdorp Egmond aan Zee, het resort Bergen aan Zee,
het kunstdorp Bergen, het abdijdorp Egmond Binnen, etc., allemaal hebben de
dorpen zo hun typisch eigen kenmerkende sfeer. Dit geeft een boeiende diversiteit.
De kwaliteitsvisie heeft zich vervolgens voornamelijk gericht op het behouden,
accentueren en bewaken van de ruim aanwezige kwaliteiten.
Binnen de kwaliteitsvisie is op een drietal thema’s nader ingegaan, te weten:
welstand en architectuur, beleid op het gebied van de cultuurhistorie en openbare
ruimte en landschap. Per thema is er een strategie opgesteld die ingaat op de
mogelijkheden om meer kwaliteit op dit thema te behalen. Tevens is aangegeven
welke beleidsmaatregelen of concrete acties daartoe noodzakelijk zijn.

WELSTAND EN ARCHITECTUUR
In de kwaliteitsvisie is een aanzet gegeven tot deze welstandsnota. De kwaliteitsvisie
ging immers over de beeldkwaliteit in de gemeente. Het welstandsbeleid is daarvan
een belangrijk onderdeel. In de kwaliteitsvisie is in de eerste plaats een aanzet
gegeven voor deze welstandsnota door aan de geven wat het belang van het
welstandsbeleid is voor de verschillende gebieden. Deze aanzet is in deze
welstandsnota verder uitgewerkt in concrete criteria.
In de tweede plaats was in de kwaliteitsvisie een voorlopige indeling gemaakt in
welstandsgebieden. Die gebiedsindeling is in deze welstandsnota met een aantal
kleine wijzigingen overgenomen.
In de derde plaats gaf de kwaliteitsvisie aan wat het niveau van
welstandsbescherming per gebied zou moeten zijn (beschermd dorpsgezicht,
bijzonder welstandsniveau, regulier welstandsniveau, welstandsvrij). Deze niveaus
zijn ook – met kleine aanpassingen – overgenomen uit de kwaliteitsvisie.

BELEID OP HET GEBIED VAN DE CULTUURHISTORIE
Reeds in de eerste alinea van dit hoofdstuk is aangegeven dat de rijkdom aan
cultuurhistorie een belangrijke kwalitatieve factor is op het gebied van de ruimtelijke
kwaliteit. Het begrip cultuurhistorie omvat alle menselijke ingrepen (waaronder
bouwen) in het landschap en in de dorpen en is een uiting van cultuur. Kennis van
deze cultuuruitingen, -de cultuurhistorie-, is onontbeerlijk voor een goede beoordeling
en advisering van nieuwe ingrepen in de bestaande ruimtelijke kwaliteit. Om die
reden is het van belang dat ook de welstandscommissie kennis heeft van de
cultuurhistorie van het gebied. Alleen op die manier kan de bestaande ruimtelijke
kwaliteit vanuit het verleden worden meegenomen naar de toekomst.
In de gemeente Bergen is een onderdeel van de cultuurhistorie werkelijk beschermd.
Het gaat dan om de formeel beschermde panden, die van Rijkswege, door de
provincie of door de gemeente zijn aangewezen tot monument (zie bijlage).Tevens is
er een groot aantal karakteristieke of beeldbepalende panden. Voorts zijn er drie
beschermde dorpsgezichten. Deze zijn van belang vanwege het samenspel van
stedenbouwkundige structuur, kwaliteit van de bebouwing, straatprofielen,
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straatmeubilair en de wijze waarop de grond en de gebouwen worden benut. De drie
formeel aangewezen beschermde dorpsgezichten zijn : Bergen (rond de Ruïnekerk),
Egmond aan den Hoef (rond de Slotruïne) en Bergen Park Meerwijk (Amsterdamse
Schoolwijk).
Alleen in de voormalige gemeente Egmond zijn gemeentelijke monumenten
aangewezen. Deze gemeente was ook de enige met een gemeentelijk beleid op het
gebied van de cultuurhistorie. Dat wil overigens niet zeggen dat er in Bergen en
Schoorl geen kwaliteiten aanwezig waren, integendeel. Ook hier zijn veel gebieden
en panden met een cultuurhistorische waarde, die het behoud waard worden geacht.
In de voormalige gemeente Bergen is de provincie destijds gevraagd een aantal
objecten op de provinciale monumentenlijst te plaatsen. In de toekomst zullen deze
waarschijnlijk op de gemeentelijke monumentenlijst worden geplaatst.
Aanpassingen van beschermde dorpsgebieden of bouwplannen in kwetsbare
gebieden moeten tevens in overleg met de Commissie voor Cultuurhistorische
Kwaliteit plaatsvinden. Over overige plannen is overleg met de Commissie voor
Cultuurhistorische Kwaliteit wenselijk. Er is momenteel een nota ten aanzien van het
beleid op de cultuurhistorie in voorbereiding.
Een bijzonder aandachtspunt uit de kwaliteitsvisie is het behoud van
volkshuisvestelijke monumenten. Het gaat om woningen die op zichzelf niet
monumentaal zijn, en niet mogelijk direct in aanmerking komen voor een plaatsing op
de monumentenlijst. De buurt als geheel heeft door de eenvormigheid echter wel
degelijk een bijzondere kwaliteit, die kwetsbaar is voor fysieke aanpassingen. Het
welstandsbeleid speelt een rol in het beschermen van dergelijke gebieden doordat
voor dergelijke gebieden een bijzonder welstandsniveau geldt. Een dergelijke
welstandsniveau kan echter nooit de plaats innemen van de bescherming die een
gebouw geniet als monument.

OPENBARE RUIMTE EN LANDSCHAP
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Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsvisie heeft betrekking op de openbare
ruimte, en valt daarmee buiten het werkgebied van de welstand. Toch komt in de
welstandsnota ook de openbare ruimte aan de orde. Het is immers voor een
welstandsoordeel wel van belang te weten in welke mate de kwaliteit van een gebied
wordt bepaald door de kwaliteit van de openbare ruimte en in welke mate deze
kwaliteit wordt bepaald door de bebouwing.
Bijzonderheid is dat met name in de kern Bergen sprake is van een aantal zeer
groene wijken, waar de kwaliteit van de wijk in sterke mate wordt bepaald door de
kwaliteit van het openbaar gebied, door de ruime opzet van het gebied en door de
groene inrichting van grote tuinen. De kwaliteit van de bebouwing heeft dan maar in
beperkte mate invloed op het openbaar gebied, waardoor het welstandsbeleid ten
aanzien van de bebouwing vrijer kan zijn. Bijvoorbeeld door het toestaan van
bijzondere vormen van architectuur. Probleem hierbij is wel dat het privé groen, dat in
belangrijke mate mede bepalend is voor de kwaliteit van het openbaar gebied, niet
goed te verplichten is.
Tot slot is het van belang dat in de kwaliteitsvisie voor een aantal gebieden wordt
aangegeven dat het beleid is gericht op verbetering van de huidige kwaliteit (van het
openbaar gebied). Het welstandsbeleid kan daarop aansluiten door ook te streven
naar stapsgewijze verbetering van de kwaliteit van de bebouwing. Daarmee wijkt het
welstandsbeleid wel af van het uitgangspunt dat de welstandscriteria primair gericht
zijn op de bestaande kwaliteiten in een gebied. De welstand is dan immers niet
gericht op de kwaliteit die het gebied heeft, maar op de kwaliteit die het gebied zou
moeten hebben.

CONCLUSIES VOOR DE WELSTANDSNOTA
Uitgangspunt van de welstandsnota is behoud en verbeteren van de unieke
kwaliteiten die de gemeente Bergen bezit, zonder dat dit leidt tot een conserverend
ruimtelijk beleid. Het verbeteren van de kwaliteiten in een gebied kan binnen deze

welstandsnota in twee soorten verbetergebieden worden onderverdeeld. Op de
eerste plaats is het in een aantal gebieden mogelijk om het gebied te transformeren
binnen het bestaande kwaliteitsniveau. Dit houdt in dat de bebouwing in
kwaliteitsniveau aan moet sluiten op de oorspronkelijke bebouwing, terwijl
daarbinnen plaats is voor nieuwe vormen en beelden, op de voorwaarde dat deze
nieuwe vormen en beelden een kwaliteitsverbetering inhouden. De lintbebouwing in
diverse plaatsen is hier een voorbeeld van. Op de tweede plaats kan een aantal
gebieden worden aangewezen als impulsgebied. Dit houdt in dat de bebouwing qua
materialisatie, detaillering en kleur bij moet dragen aan een verbetering van de
aanwezige kwaliteit in het gebied. De dorpskern van Bergen is hier een voorbeeld
van en zou qua bebouwingsvorm veel meer aan kunnen sluiten op de kwaliteit van
het beschermd dorpsgezicht.
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3.

ALGEMENE
WELSTANDSCRITERIA

TOELICHTING
De algemene welstandscriteria die in deze paragraaf worden genoemd richten zich
op de zeggingskracht en het vakmanschap van het architectonisch ontwerp en zijn
terug te voeren zijn op vrij universele kwaliteitsprincipes (noot 3).
De algemene welstandscriteria liggen (haast onzichtbaar) ten grondslag aan elke
planbeoordeling omdat ze het uitgangspunt vormen voor de uitwerking van de
gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria. In praktijk zullen die
uitwerkingen meestal voldoende houvast bieden voor de planbeoordeling.
In bijzondere situaties wanneer de gebiedsgerichte en de objectgerichte
welstandscriteria ontoereikend zijn, kan het nodig zijn expliciet terug te grijpen op de
algemene welstandscriteria.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bouwplan (slaafs) is aangepast aan
de gebiedsgerichte welstandscriteria, maar het bouwwerk zelf zo onder de maat blijft
dat het op den duur zijn omgeving negatief zal beïnvloeden.
Ook wanneer een bouwplan afwijkt van de bestaande of toekomstige omgeving maar
door bijzondere schoonheid wél aan redelijke eisen van welstand voldoet, kan
worden teruggegrepen op de algemene welstandscriteria. De welstandscommissie
kan burgemeester en wethouders in zo’n geval gemotiveerd en schriftelijk adviseren
af te wijken van de gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria. In praktijk
betekent dit dat het betreffende plan alleen op grond van de algemene
welstandscriteria wordt beoordeeld en dat de bijzondere schoonheid van het plan
met deze criteria overtuigend kan worden aangetoond. Het niveau van ‘redelijke
eisen van welstand’ ligt dan uiteraard hoog, het is immers redelijk dat er hogere
eisen worden gesteld aan de zeggingskracht en het architectonisch vakmanschap
naarmate een bouwwerk zich sterker van zijn omgeving onderscheidt.
De algemene criteria waar het om gaat, zijn:
• Relatie tussen vorm, gebruik en constructie;
• Relatie tussen bouwwerken en omgeving (cultuurhistorie);
• Betekenissen van vormen in sociaal-culturele context;
• Evenwicht tussen helderheid en complexiteit;
• Schaal en maatverhoudingen;
• Materiaal, textuur, kleur en licht.
15

3 De algemene welstandscriteria zijn opgesteld in samenwerking met prof. ir Tj. Dijkstra en gebaseerd op de notitie
‘Architectonische kwaliteit, een notitie over architectuurbeleid’ die hij schreef als Rijksbouwmeester in 1985 en die in 2001 werd
uitgegeven door 010 Uitgevers.

RELATIE TUSSEN VORM, GEBRUIK
EN CONSTRUCTIE
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden
verwacht dat de verschijningsvorm een relatie heeft met het gebruik ervan en de
wijze waarop het gemaakt is, terwijl de vormgeving daarnaast ook zijn eigen
samenhang en logica heeft.
Een bouwwerk wordt primair gemaakt om te worden gebruikt. Hoewel het
welstandstoezicht slechts is gericht op de uiterlijke verschijningsvorm, kan de vorm
van het bouwwerk niet los worden gedacht van de eisen vanuit het gebruik en de
mogelijkheden die materialen en technieken bieden om een doelmatige constructie
te maken. Gebruik en constructie staan aan de wieg van iedere vorm.
Daarmee is nog niet gezegd dat de vorm altijd ondergeschikt is aan het gebruik of de
constructie. Ook wanneer andere aspecten dan gebruik en constructie de vorm
tijdens het ontwerpproces gaan domineren, mag worden verwacht dat de
uiteindelijke verschijningsvorm een begrijpelijke relatie houdt met zijn oorsprong.
Daarmee is tegelijk gezegd dat de verschijningsvorm méér is dan een rechtstreekse
optelsom van gebruik en constructie. Er zijn daarnaast andere factoren die hun
invloed kunnen hebben zoals de omgeving en de associatieve betekenis van de
vorm in de sociaal-culturele context. Maar als de vorm in tegenspraak is met het
gebruik en de constructie dan verliest zij daarmee aan begrijpelijkheid en integriteit.
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RELATIE TUSSEN BOUWWERK EN
OMGEVING
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden
verwacht dat het past in de cultuurhistorische context van een omgeving en daardoor
een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarbij worden
hogere eisen gesteld naarmate de openbare betekenis van het bouwwerk of van de
omgeving groter is.
Bij het oprichten van een gebouw is sprake van het afzonderen en in bezit nemen
van een deel van de algemene ruimte voor particulier gebruik. Gevels en volumes
vormen zowel de externe begrenzing van de gebouwen als ook de wanden van de
openbare ruimte die zij gezamenlijk bepalen. Het gebouw is een particulier object in
een openbare context, het bestaansrecht van het gebouw ligt niet in het eigen
functioneren alleen maar ook in de betekenis die het gebouw heeft in zijn stedelijke
of landschappelijke omgeving. Ook van een gebouw dat contrasteert met zijn
omgeving mag worden verwacht dat het zorgvuldig is ontworpen en de omgeving
niet ontkent. Waar het om gaat is dat het gebouw een positieve bijdrage levert aan
de kwaliteit van de omgeving en de te verwachten ontwikkeling daarvan.
Over de wijze waarop dat bij voorkeur zou moeten gebeuren kunnen de
gebiedsgerichte welstandscriteria duidelijkheid verschaffen.
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BETEKENISSEN VAN VORMEN IN
SOCIAAL-CULTURELE CONTEXT
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden
verwacht dat verwijzingen en associaties zorgvuldig worden gebruikt en
uitgewerkt, zodat er concepten en vormen ontstaan die bruikbaar zijn in de
bestaande maatschappelijke realiteit.
Voor vormgeving gelden in iedere cultuur bepaalde regels, net zoals een taal zijn
eigen grammaticale regels heeft om zinnen en teksten te maken. Die regels zijn geen
wetten en moeten ter discussie kunnen staan. Maar als ze worden verhaspeld of
ongeïnspireerd gebruikt, wordt een tekst verwarrend of saai. Precies zo wordt een
bouwwerk verwarrend of saai als de regels van de architectonische vormgeving niet
bewust worden gehanteerd.
Als vormen regelmatig in een bepaald verband zijn waargenomen krijgen zij een
zelfstandige betekenis en roepen zij, los van gebruik en constructie, bepaalde
associaties op. Pilasters in classicistische gevels verwijzen naar zuilenstructuren van
tempels, transparante gevels van glas en metaal roepen associaties op met techniek
en vooruitgang.
In iedere bouwstijl wordt gebruik gemaakt van verwijzingen en associaties naar wat
eerder of elders reeds aanwezig was of naar wat in de toekomst wordt verwacht. De
kracht of de kwaliteit van een bouwwerk ligt echter vooral in de wijze waarop die
verwijzingen en associaties worden verwerkt en geïnterpreteerd binnen het kader
van de actuele culturele ontwikkelingen, zodat concepten en vormen ontstaan die
bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke realiteit. Zorgvuldig gebruik van
verwijzingen en associaties betekent onder meer dat er een bouwwerk ontstaat dat
integer is naar zijn tijd doordat het op grond van zijn uiterlijk in de tijd worden
geplaatst waarin het werd gebouwd of verbouwd. Bij restauraties is sprake van
herstel van elementen uit het verleden, maar bij nieuw- of verbouw in bestaande
(monumentale) omgeving betekent dit dat duidelijk moet zijn wat authentiek is en wat
nieuw is toegevoegd. Een ontwerp kan worden geïnspireerd door een bepaalde
tijdsperiode, maar dat is iets anders dan het imiteren van stijlen, vormen en
detailleringen uit het verleden.
Associatieve betekenissen zijn van groot belang om een omgeving te ‘begrijpen’ als
beeld van de tijd waarin zij is ontstaan, als verhaal van de geschiedenis, als
representant van een stijl. Daarom is het zo belangrijk om ook bij nieuwe
bouwplannen zorgvuldig met stijlvormen om te gaan, zij vormen immers de
geschiedenis van de toekomst.
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EVENWICHT TUSSEN HELDERHEID
EN COMPLEXITEIT
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden
verwacht dat er structuur is aangebracht in het beeld, zonder dat de
aantrekkingskracht door simpelheid verloren gaat.
Een belangrijke eis die aan een ontwerp voor een gebouw mag worden gesteld is dat
er structuur wordt aangebracht in het beeld. Een heldere structuur biedt houvast voor
de waarneming en is bepalend voor het beeld dat men vasthoudt van een gebouw.
Symmetrie, ritme, herkenbare maatreeksen en materialen maken het voor de
gemiddelde waarnemer mogelijk de grote hoeveelheid visuele informatie die de
gebouwde omgeving geeft, te reduceren tot een bevattelijk beeld.
Het streven naar helderheid mag echter niet ontaarden in simpelheid. Een bouwwerk
moet de waarnemer blijven prikkelen en intrigeren en zijn geheimen niet direct
prijsgeven. Er mag best een beheerst beroep op de creativiteit van de voorbijganger
worden gedaan. Van oudsher worden daarom helderheid en complexiteit als
complementaire begrippen ingebracht bij het ontwerpen van bouwwerken.
Complexiteit
in
de
architectonische
compositie
ontstaat
vanuit
de
stedenbouwkundige eisen en het programma van eisen voor het bouwwerk. Bij een
gebouwde omgeving met een hoge belevingswaarde zijn helderheid en complexiteit
tegelijk aanwezig in evenwichtige en spanningsvolle relatie.
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SCHAAL EN MAATVERHOUDINGEN
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden
verwacht dat het een samenhangend stelsel van maatverhoudingen heeft dat
beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes en vlakverdelingen.
Ieder bouwwerk heeft een schaal die voortkomt uit de grootte of de betekenis van de
betreffende bouwopgave. Grote bouwwerken kunnen uiteraard binnen hun eigen
grenzen geleed zijn maar worden onherkenbaar en ongeloofwaardig als ze er uitzien
alsof ze bestaan uit een verzameling losstaande kleine bouwwerken.
De maatverhoudingen van een bouwwerk zijn van groot belang voor de
belevingswaarde ervan, maar vormen tegelijk één van de meest ongrijpbare
aspecten bij het beoordelen van ontwerpen. De waarnemer ervaart bewust of
onbewust de maatverhoudingen van een bouwwerk, maar wáárom de
maatverhoudingen van een bepaalde ruimte aangenamer, evenwichtiger of
spannender zijn dan die van een andere, valt nauwelijks vast te stellen.
Duidelijk is dat de kracht van een compositie groter is naarmate de
maatverhoudingen een sterkere samenhang en hiërarchie vertonen. Mits bewust
toegepast kunnen ook spanning en contrast daarin hun werking hebben.
De afmetingen en verhoudingen van gevelelementen vormen tezamen de compositie
van het gevelvlak. Hellende daken vormen een belangrijk element in de totale
compositie. Als toegevoegde elementen (zoals een dakkapel, een aanbouw of een
zonnecollector) te dominant zijn ten opzichte van de hoofdmassa en/of de
vlakverdeling, verstoren zij het beeld niet alleen van het object zelf maar ook van de
omgeving waarin dat is geplaatst.
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MATERIAAL, TEXTUUR, KLEUR EN
LICHT
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden
verwacht dat materiaal, textuur, kleur en licht het karakter van het bouwwerk
zelf ondersteunen en de ruimtelijke samenhang met de omgeving of de te
verwachten ontwikkeling daarvan duidelijk maken.
Door middel van materialen, kleuren en lichttoetreding krijgt een bouwwerk
uiteindelijk zijn visuele en tactiele kracht: het wordt zichtbaar en voelbaar. De keuze
van materialen en kleuren is tegenwoordig niet meer beperkt tot wat lokaal aan
materiaal en ambachtelijke kennis voorhanden is. Die keuzevrijheid maakt de keuze
moeilijker en het risico van een onsamenhangend beeld groot. Als materialen en
kleuren teveel los staan van het ontwerp en daarin geen ondersteunende functie
hebben maar slechts worden gekozen op grond decoratieve werking, wordt de
betekenis ervan toevallig en kan het afbreuk doen aan de zeggingskracht van het
bouwwerk. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het gebruik van materialen en
kleuren geen ondersteuning geeft aan de architectonische vormgeving of wanneer
het gebruik van materialen en kleuren een juiste interpretatie van de aard en de
ontstaansperiode van het bouwwerk in de weg staat.
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4.

GEBIEDSGERICHTE
WELSTANDSCRITERIA

Toelichting
Een belangrijke pijler van de welstandsnota is het gebiedsgerichte welstandsbeleid.
De gebiedsgerichte welstandscriteria worden gebruikt voor de kleine en middelgrote
bouwplannen die worden ingepast binnen de bestaande ruimtelijke structuur van de
gemeente Bergen. De criteria zijn gebaseerd op de identiteit van het gebied, de
ruimtelijke kwaliteit, de specifieke kenmerken van gebouwen en de mate waarin deze
bepalend zijn voor het openbaar gebied. De criteria geven aan hoe een bouwwerk
‘zich moet gedragen’ en welke gewaardeerde karakteristieken uit de omgeving in het
ontwerp moeten worden gebruikt.
Per welstandsgebied is een samenhangend beoordelingskader opgesteld, waarin
steeds de volgende onderdelen aan de orde komen:
• Een korte beschrijving van het gebied, waarbij aandacht wordt besteed aan de
precieze begrenzing van het gebied, de ontstaansgeschiedenis, de
stedenbouwkundige of landschappelijke omgeving, een typering van de bebouwing
en het materiaal, het kleurgebruik en de detaillering.
• Een samenvatting van het beleid, de te verwachten en/of gewenste ontwikkelingen
en de waardering voor het gebied op grond van de belevingswaarde en eventuele
bijzondere cultuurhistorische, stedenbouwkundige of architectonische werken.
• De aanvullende beleidsinstrumenten die de gemeente inzet in het gebied.
• Het voor het gebied geldende welstandsniveau.
• De welstandscriteria, steeds onderverdeeld in criteria betreffende de relatie van het
bouwwerk met de omgeving, de massa en de opbouw van het gebouw, de
detaillering en het materiaalgebruik, plus eventueel criteria ten aanzien van het
kleurgebruik.

Gebiedsindeling
In de gemeente Bergen worden per plaats op basis van overeenkomsten in
functionele, stedenbouwkundige en/of architectonische kenmerken 41 gebieden
onderscheiden met tussen de haakjes het bijhorende welstandsniveau:
A Bergen
A1 Beschermd dorpsgezicht centrum
A2 Dorpskern
A3 Lintbebouwing
A4 Beschermd dorpsgezicht Park Meerwijk
A5 Geestbuurt
A6 Tuindorp
A7 Westdorp
A8 Van Reenenpark
A9 De Negen Nessen
A10 Noordelijke uitbreiding
A11 Oostelijke uitbreiding
A12 Zuidelijke uitbreiding

(beschermd dorpsgezicht)
(bijzonder)
(bijzonder)
(beschermd dorpsgezicht)
(bijzonder)
(bijzonder)
(bijzonder)
(bijzonder)
(bijzonder)
(regulier)
(regulier)
(regulier)

B Bergen aan Zee
B1 Dorpskern
B2 Uitbreiding

(bijzonder)
(bijzonder)

C

(regulier)

Camperduin
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D

Catrijp

(regulier)

E
E1
E2
E3
E4
E5

Egmond aan den Hoef
Dorpskern
Lintbebouwing
Plan Slot
Plan Mosselaan
Bedrijventerrein

(beschermd dorpsgezicht)
(bijzonder)
(regulier)
(regulier)
(regulier)

F
F1
F2
F3
F4
F5

Egmond aan Zee
Dorpskern
Lintbebouwing (invalsweg)
Kustbebouwing (boulevard)
Noordelijke uitbreiding
Zuidelijke uitbreiding

(bijzonder)
(regulier)
(bijzonder)
(regulier)
(regulier)

G
G1
G2
G3
G4
G5
G6

Egmond Binnen
Dorpskern
Lintbebouwing
Bijzondere uitbreiding
Noordelijke uitbreiding
Westelijke uitbreiding
Zuidelijke uitbreiding

(bijzonder)
(bijzonder)
(bijzonder)
(regulier)
(regulier)
(regulier)

H
H1
H2
H3
H4

Groet en Hargen
Dorpskern Groet
Lintbebouwing (Heereweg)
Noordelijke uitbreiding Groet
Zuidelijke uitbreiding

(bijzonder)
(bijzonder)
(regulier)
(regulier)

I
I1
I2
I3

Schoorl
Lintbebouwing (Heereweg)
Lintbebouwing (Schoorldam en Laanweg)
Uitbreidingen

(bijzonder)
(regulier)
(regulier)

J Landelijk gebied
J1 Bebouwing in bos/duinen
J2 Bebouwing in de polder
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(bijzonder)
(bijzonder)

Welstandsniveaus
Het vaststellen van het welstandsniveau is cruciaal voor het opstellen van de
welstandscriteria. Het welstandsniveau moet aansluiten bij het gehanteerde ruimtelijk
kwaliteitsbeleid en de gewenste ontwikkelingen. In theorie zijn vier welstandsniveaus
mogelijk:
• Het door het Rijk aangewezen beschermde stads- of dorpsgezicht,
• Het bijzondere welstandsgebied waar extra inspanning ten behoeve van de
ruimtelijke kwaliteit gewenst is,
• Het reguliere welstandsgebied waar de basiskwaliteit moet worden gehandhaafd,
• Het welstandsvrije gebied.
De gemeente Bergen kent drie door het Rijk aangewezen beschermde stads- of
dorpsgezichten, namelijk de ruïne en omliggende bebouwing in Egmond aan den
Hoef, de omgeving van de ruïnekerk in Bergen en Park Meerwijk met villa’s gebouwd
in de Amsterdamse School-stijl.
In Bergen worden twintig gebieden met een bijzonder welstandsniveau voorgesteld,
te weten:
• de dorpskernen van Bergen, Bergen aan Zee, Egmond aan Zee, Egmond
Binnen en Groet
• de lintbebouwing van Bergen
• het lint van de Herenweg c.q. Heereweg
• de Boulevard van Egmond aan Zee,
• de vooroorlogse monumentale uitbreidingen van Bergen (Tuindorp, Westdorp,
Van Reenenpark, Geestbuurt)
• de vooroorlogse monumentale uitbreiding van Egmond Binnen
• de wijk De negen nessen in Bergen
• de uitbreiding van Bergen aan Zee
• het landelijk gebied (bebouwing bos/duinen, bebouwing in de polder).
In deze gebieden moet de ruimtelijke samenhang worden gehandhaafd, hersteld of
zelfs versterkt. Het welstandstoezicht dient hierbij een bijdrage te leveren aan het
versterken van de bestaande en/of gewenste kwaliteit van de gebieden.
Voor de andere gebieden wordt een regulier welstandsniveau voorgesteld. Deze
gebieden kunnen zonder al te veel problemen afwijkingen van de bestaande
ruimtelijke structuur en ingrepen in de architectuur van de gebouwen verdragen. De
gemeente stelt hier geen bijzondere eisen aan de ruimtelijke kwaliteit en het
welstandstoezicht is gericht op het handhaven van de basiskwaliteit van de
gebieden.
In Bergen is geen welstandsvrij gebied aangewezen.
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A
BERGEN
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A1 Bergen
Beschermd dorpsgezicht centrum
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het beschermde dorpsgezicht centrum
omvat de Ruïnekerk en omgeving. De
noordgrens van het gebied wordt
gevormd door een deel van de
Berkenlaan, het parkeerterrein achter de
Centre Ville en de zuidkant van het Plein.
De oostkant van het gebied wordt
begrensd door de bebouwing van de
supermarkt en een deel van de
bebouwing aan de oostkant van de Kleine
Dorpsstraat. De zuidkant van het gebied
wordt begrensd door een deel van de
Fransche steeg, door de bebouwing aan
beide zijden van de Kerkstraat, een deel
van de Dorpsstraat en eindigt achter de Hoflaan 1. De westgrens van het gebied is
de westkant van Hoflaan 4 richting het Kerkepad en eindigt richting Berkenlaan door
de achterzijde van de terreinen aan de Oude Prinsweg en Smalle Pad aan te
houden.
Het dorp Bergen heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld vanuit de Kerkbuurt en
een viertal agrarische buurtschappen, te weten Oudburg, Oostdorp, Westdorp en
Zanegeest. De buurtschappen ontstonden door ontginning van de hoger gelegen
zandgronden en waren onderling met elkaar verbonden. Elk buurtschap had
bovendien een Doodweg naar de kerk, waarlangs in latere tijden de uitbreiding van
Bergen heeft plaatsgevonden. Tot 1900 ging deze uitbreiding geleidelijk, vanaf de
e
eerste helft van de 20 eeuw vindt er echte verdichting plaats. Vanuit de Kerkbuurt
vond de verdichting het sterkst plaats. Hiervan is een groot gedeelte aangemerkt als
beschermd dorpsgezicht.

Ruimte
Het gebied heeft een kleinschalig karakter en heeft verschillende functies. De
functies variëren van maatschappelijke voorzieningen, toeristische voorzieningen en
publieke gebouwen tot winkels en woningen. Het woonmilieu wordt gekenmerkt door
wat oudere dorpsbebouwing in een gegroeid stedenbouwkundig patroon langs de
(kronkelende) wegen. De bebouwing is vrij dicht op elkaar en dicht op de weg
gebouwd. Hierdoor ontstaat een besloten karakter. Deze beslotenheid wordt
versterkt door de nadrukkelijk aanwezige groenstructuur in het gebied. Voortuinen
komen niet of in beperkte mate voor. Soms is er sprake van strakke rooilijnen, op
sommige plaatsen verspringt deze weer. Het wegenpatroon is een gevolg van de
verbinding tussen de voormalige buurtschappen met elkaar en met de kerk.
Opvallend kenmerk in grote delen van het gebied is het ontbreken van stoepen.

Bebouwing
De bebouwing bestaat voornamelijk uit vrijstaande woningen die al dan niet tegen
elkaar aan gebouwd zijn. De woningen bestaan grotendeels uit één bouwlaag met
kap. De kapvorm- en richting varieert. De bebouwing is zowel haaks op de weg als
evenwijdig aan de weg gebouwd. Aan- en opbouwen komen in allerlei vormen en
maten voor. De bijgebouwen worden voornamelijk aan de achterzijde van de
bebouwing geplaatst.

Detaillering, materiaal en kleur
De mate van detaillering varieert. Voornamelijk de oudere (woon)bebouwing is zeer
zorgvuldig gedetailleerd, met aandacht voor de kroonlijsten, raampartijen en entrees.
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De andere bebouwing is zorgvuldig vormgegeven, maar soberder van uitstraling. Het
gebruikte materiaal bestaat uit steen voor de gevels, hout voor de kozijnen, daklijsten
en deuren en pannen voor de daken.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
De oude kern van Bergen heeft veel bijzondere kwaliteiten. De aanwezige historische
gebouwen in het algemeen en de Ruïnekerk in het bijzonder zijn van grote waarde
voor het karakter van dit gebied. Met name de ruimtelijke structuur van het oude
kerkringdorp is beeldbepalend. Het kleinschalige karakter straalt bovendien
gezelligheid uit.
In het gebied komen de volgende monumenten voor:
Rijksmonumenten:
• Hoflaan 1
• Kerkstraat 3 (winkelpand)
• Oude Prinsweg 21 (museum)
• Raadhuisstraat 1 (Ruïnekerk met ommuring)
• Raadhuisstraat 2
• Raadhuisstraat 4 (voormalig raadshuis)
• Raadhuisstraat 10 (restaurant)
Provinciale monumenten:
• Breelaan ong. (theehuisje)
• Ruïnelaan 11 (voormalige smederij)

Beleid
Het behouden en opwaarderen van de bestaande karakteristieken van het
beschermde dorpsgezicht staan voorop. Eventuele toevoegingen of veranderingen
zullen moeten aansluiten op de bestaande bebouwing. Nieuwe bebouwing dient in de
hoofdstructuur te worden ingepast en zonodig de structuur te versterken. Zowel het
welstandsbeleid als het beleid ten aanzien van de cultuurhistorische waarden
borduren hierop voort.

Welstandsniveau: beschermd dorpsgezicht
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Het welstandsbeleid is gericht op het maximaal behouden en versterken van de
stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische kwaliteiten van het
beschermd dorpsgezicht van Bergen. De monumentale panden dienen wat betreft
vorm en detaillering beschermd te worden om zo het oorspronkelijke karakter te
behouden. Ook de groenstructuur draagt in belangrijke mate bij aan de karakteristiek
van het beschermd dorpsgezicht en dient om deze reden ook beschermd te worden.
Het fraaie oorspronkelijke karakter en de hoge architectuurhistorische,
cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde maken het gebied tot een bijzonder
welstandsgebied.

Algemeen
• de architectuur dient zowel bij te dragen aan het continue beeld en
de totaalsfeer van het gebied als aan de herkenbare identiteit van de
individuele gebouwen
• gebouwen met een bijzondere of openbare functie moeten (in
vormentaal, materiaal, detaillering) aansluiten op hetgeen in het
gebied gebruikelijk is
• wanneer de korrelgrootte doorbroken wordt, dient hier
architectonisch op ingespeeld te worden

Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied is één enkel vrijstaand pand
met een individueel karakter
• de bebouwing dient direct aan de straat te grenzen
• de bebouwing dient dicht op elkaar te staan
de bebouwing dient direct aan de
straat te grenzen

• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee bouwlagen met kap
de nokrichting dient óf haaks op, óf
parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig
gekozen dient te worden dat het
straat- en bebouwingsbeeld wordt
versterkt

• platte daken zijn niet toegestaan voor het hoofdgebouw
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd
aan, of opgenomen te zijn in, de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand geplaatst
worden
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie

waar strakke rooilijnen aanwezig
zijn, moeten deze gehandhaafd
worden

• aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de
architectonische vormentaal van het hoofdgebouw
• bijgebouwen dienen verbonden te zijn aan de hoofdmassa en daar
een architectonisch geheel mee te vormen
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op de reeds bestaande bijgebouwen zijn niet
toegestaan
• bijgebouwen dienen zich bij voorkeur achter het hoofdgebouw te
bevinden

Detaillering, materiaal en kleur
• gevels dienen verticaal geleed te zijn
aan-, op-, en uitbouwen dienen
ondergeschikt te zijn toegevoegd
aan, of opgenomen te zijn in, de
hoofdmassa

• de detaillering van de gevel dient in overeenstemming te zijn met die
van omliggende panden
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
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• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, uit- en opbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van bijgebouwen dient overeen te komen met die van
het hoofdgebouw
• een zorgvuldige detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten,
regenpijpen, e.d. is gewenst en dient in overeenstemming te zijn met
de aard en oorspronkelijke karakteristieken van het gebouw
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 20 cm hoog, doch kunnen afmetingen en een
detaillering en profilering hebben die past bij de stijlperiode van het
desbetreffende gebouw
• als er gootlijsten/boeiboorden in het zicht zijn, dienen deze op
dezelfde manier gedetailleerd te worden als het beeld van de
aangrenzende bebouwing
• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en keramische pannen voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan

de detaillering van aan-, op- en
uitbouwen dient in
overeenstemming te zijn met die
van het hoofdgebouw

• geglazuurde dakpannen zijn niet toegestaan
• metalen dakplaten zijn niet toegestaan
• bij gootlijsten/boeiboorden dient gebruik te worden gemaakt van hout
• er dienen traditionele kleuren te worden gebruikt, voornamelijk
aardtinten voor het metstelwerk, wit en groen voor de deuren,
kozijnen en daklijsten en rood of zwart voor de dakpannen
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig ontworpen,
ondergeschikt aan het historische beeld en in overeenstemming met
de specifieke criteria voor reclame
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er dienen voor het gebied
kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor
de gevels, hout voor de deuren en
kozijnen en keramische pannen
voor de daken

A2. Bergen
Dorpskern
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Bergen is de grootste plaats in de
gemeente Bergen. De dorpskern is echter
vrij klein. Het gebied wordt aan de
noordzijde begrensd door de Vijverlaan en
het Russenweg. De oostgrens is het
noord-zuid gerichte deel van de Jan van
Oldenburglaan om de bibliotheek en de
daarnaast gelegen ouderenwoningen heen
naar het Middenpad, een stukje van de
Kleine Dorpsstraat en het noordelijk deel
van de St. Antoniusstraat. De zuidgrens is
de Molenstraat en een stukje van het
Spaansche pad. Het parkeerterrein op het
einde van de Dorpsstraat en de
Prinsesselaan vormen de westgrens van
het gebied.
Het hart van de dorpskern is beschermd
dorpsgezicht en valt dus niet onder dit
gebied.
De
overgangen
naar
de
naastliggende gebieden zijn niet steeds
even helder. Zo heeft de bebouwing die
tegen het beschermd dorpsgezicht aanligt
een sterke relatie met de bebouwing in dat
gebied.
Ook de overgang naar buiten is niet hard. Veelal is sprake van lintbebouwing die
langzaam verdicht naar het centrum toe. Verder van het centrum is sprake van een
overwegend woonlint. Dan is er een overgang naar een gemengd lint van wonen en
voorzieningen. In het centrum neemt de voorzieningendichtheid verder toe.

Ruimte
Het gebied heeft oorspronkelijk een kleinschalig karakter en heeft verschillende
functies. De functies variëren van maatschappelijke voorzieningen, toeristische
voorzieningen en publieke gebouwen tot winkels en woningen. Met nieuwe
bebouwing is sprake van een schaalsprong.
De bebouwing is dicht op elkaar en dicht op de weg gebouwd. Hierdoor ontstaat een
besloten karakter. Soms is er sprake van strakke rooilijnen, op sommige plaatsen
verspringt deze weer.
Bijzonderheid is dat de ruimtelijke kwaliteit mede sterk wordt bepaald door allerlei
(reclame)objecten in de openbare ruimte, het straatmeubilair en de bestrating.

Bebouwing
Er is een grote variatie aan functies in het gebied variërend van winkelvoorzieningen,
en horeca tot wonen. De vorm en schaal van gebouwen varieert in toenemende
mate. De historische bebouwing heeft 1 of 2 lagen met kap. Daarnaast is sprake van
voorzieningen 1 laag met plat dak. Nieuwere toevoegingen kunnen zelfs 4 à 5 lagen
plus kap zijn. Er is geen sprake van één overwegende kapvorm of -richting.

Detaillering, materiaal en kleur
De mate en kwaliteit van detaillering varieert zeer sterk. Voornamelijk de oudere
(woon)bebouwing is zorgvuldig gedetailleerd. Het gebruikte materiaal van de
oorspronkelijke bebouwing bestaat uit donkere steen voor de gevels, hout voor de
kozijnen, daklijsten en deuren en pannen voor de daken. In later periode is sprake
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van ander veel meer gevarieerd materiaal en kleurgebruik. De meest recente
toevoegingen grijpen weer terug op de historische vormentaal en kleurgebruik.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het oorspronkelijke stedenbouwkundig karakter en de historische gebouwen zijn van
grote waarde voor het karakter van het dorp. Daarnaast zijn het straatmeubilair en de
bestrating beeldbepalend. De kwaliteit van het gebied is mede sterk bepalend voor
het aangrenzend beschermd dorpsgebied.
Wel is de kwaliteit van bebouwing zeer wisselend. Door het zeer gevarieerde
ste
eeuw maakt het gebied een
materiaalgebruik in de tweede helft van de 20
rommelige indruk. Met de laatste toevoegingen is duidelijk meer aandacht voor
materiaal. Wel is duidelijk dat met nieuwe toevoegingen het gebied sterk kan
veranderen door een schaalsprong in de bebouwing.
In het gebied komen de volgende monumenten voor:
Rijksmonumenten:
• Prins Hendriklaan 5,7,9,11
• Jan Oldenburglaan 4
Provinciaal monument:
• Middenpad 2

Beleid
Met nieuwe toevoegingen moet de identiteit van het gebied worden versterkt en de
kwaliteit verbeterd. Door te streven naar meer eenduidigheid in materiaalgebruik en
kwaliteit van detaillering kan het gebied op termijn nog een flinke kwaliteitsimpuls
krijgen.
Voor de omgeving van het Plein wordt een visie ontwikkeld ter verbetering van de
structuur en om bouwplannen “ad hoc” van projectontwikkelaars vanuit een ruimtelijk
kader te kunnen beoordelen.
Beleid is ook gericht op het in de hand houden van reclame-uitingen die niet
bouwvergunningplichtig zijn. Deze worden op basis van de APV ook welstandelijk
getoetst.

WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
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Het welstandsbeleid is gericht op het maximaal behouden en versterken van de
stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische kwaliteiten van het
dorpscentrum van Bergen. De monumentale panden dienen wat betreft vorm en
detaillering beschermd te worden om zo het oorspronkelijke karakter te behouden.
Ook de groenstructuur draagt in belangrijke mate bij aan de karakteristiek van de
dorpskern en dient om deze reden ook beschermd te worden. Het fraaie
oorspronkelijke karakter maakt het gebied tot een bijzonder welstandsgebied.

Algemeen
• de bebouwing dient qua materialisatie en detaillering bij te dragen
aan een verbetering van de aanwezige kwaliteit van het gebied
• gebouwen met een bijzondere of openbare functie moeten (in
vormentaal, materiaal, detaillering) aansluiten op hetgeen in het
gebied gebruikelijk is
• wanneer de korrelgrootte doorbroken wordt, dient hier
architectonisch op ingespeeld te worden
de bebouwing dient op enige
afstand van de weg te staan

Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel een pand dat
onderdeel uitmaakt van een grotere gevelwand als een vrijstaand
pand met een individueel karakter en grootschalige bebouwing als
hotels en een winkelgalerij)
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient dicht op elkaar te staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen

de hoofdgevel van het pand dient
aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen

• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap
• platte daken zijn niet toegestaan voor het hoofdgebouw
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
aan-, op- en uitbouwen dienen
ondergeschikt te zijn toegevoegd
aan of opgenomen te zijn in de
hoofdmassa

• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand worden
geplaatst
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie
• aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de
architectonische vormentaal van het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
bijgebouwen zijn bij voorkeur
geplaatst op het achtererf en aan
de zijkant teruggelegen ten
opzichte van de voorgevel

• gevels dienen verticaal geleed te zijn
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
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• de detaillering van bijgebouwen dient overeen te komen met die van
het hoofdgebouw
• een zorgvuldige detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten,
regenpijpen, e.d. is vereist, in aansluiting op of ter verbetering van
de karakteristiek van het gebied
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog, doch kunnen afmetingen en een
detaillering en profilering hebben die past bij de stijlperiode van het
desbetreffende gebouw
• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en keramische pannen of riet voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan

er dienen voor kleuren te worden
gebruikt die voor het gebied
kenmerkend zijn, namelijk
aardetinten voor het metstelwerk,
wit, groen en bruin voor de deuren,
kozijnen en daklijsten en rood of
zwart voor het dak

• geglazuurde dakpannen zijn niet toegestaan
• metalen dakplaten zijn niet toegestaan
• er dienen kleuren te worden gebruikt die voor het gebied
kenmerkend zijn, namelijk aardetinten voor het metselwerk, wit,
groen en bruin voor de deuren, kozijnen en daklijsten en rood of
zwart voor het dak
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig ontworpen,
ondergeschikt aan het historische beeld en in overeenstemming met
de specifieke criteria voor reclame
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gevelreclame is toegestaan, mits
zorgvuldig ontworpen,
ondergeschikt aan het historisch
beeld en in overeenstemming met
de specifieke criteria voor reclame

A3. Bergen
Lintbebouwing
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
De lintbebouwing wordt
gevormd
door
de
hoofdverkeersstructuur
van Bergen, die bestaat uit
één noord-zuid en één
oost-westverbinding. De
noord-zuidverbinding
wordt gevormd door de
Bergerweg,
de
Koninginneweg,
de
Landweg en de Duinweg.
Ook de Breelaan aan de
westzijde van Bergen
behoort tot het lint. De
oost-westverbinding
beslaat de Dreef, een
gedeelte
van
de
Dorpsstraat,
de
Oosterweg en de Van
Blaaderenweg. Dergelijke
lineaire nederzettingen zijn
kenmerkend voor Bergen.
In het verleden zijn
strandwallen de basis
geweest voor occupatie en
deze zijn als dusdanig nog
herkenbaar.
Na
de
oorspronkelijke occupatie
van de strandwallen is hier
in latere tijd langs de
verbindingswegen tussen
de kernen een aantal
linten ontstaan.

Ruimte
De lintbebouwing kenmerkt zich door één- en tweezijdige bebouwingslinten in een
open bebouwingspatroon. In de verschijningsvorm van de bebouwing zit veel
variatie. De meeste woningen zijn vrijstaand, maar de grootte van de bebouwing
varieert. Nabij het dorpscentrum is de bebouwing dichter op elkaar en ook dichter op
de weg gebouwd. De bebouwingswanden hebben dan een meer gesloten karakter
met een wisselende maatvoering. Voor het overige is de bebouwing op enige afstand
van elkaar en van de weg gebouwd. De transparantie naar het achterliggende
landschap tussen de bebouwing door is beperkt als gevolg van bebouwing en
beplanting. De bebouwing van de wijken direct grenzend aan het lint belemmert
tevens de doorzichten. De verspringende rooilijn en de verschillende typen
bebouwing geven de linten een gevarieerd beeld. De woonfunctie overheerst.

Bebouwing
De bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap. De kapvorm en –richting van
de bebouwing varieert. De bebouwing is afwisselend haaks op en evenwijdig aan de
weg gebouwd. Aan-, op- en bijgebouwen zijn zowel aan de voor-, zij- als achterkant
geplaatst.
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Detaillering, materiaal en kleur
De architectuur is van alle tijden en bezit verschillende kwaliteiten. De oudere
bebouwing heeft een zorgvuldige en fijne detaillering. De nieuwere bebouwing heeft
een sobere en grove detaillering. Het materiaal bestaat uit steen voor de gevels, hout
voor de kozijnen en deuren en pannen voor de daken. Wanneer gebruik wordt
gemaakt van kleur zijn aardetinten en wit voor de gevels en rood en zwart voor de
pannen de meest geëigende kleuren. Voor de deuren en kozijnen is een palet aan
kleuren gebruikt.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
De lintbebouwing is bepalend voor de structuur van Bergen. Grote veranderingen zijn
niet te verwachten. Die kwaliteit wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
kwaliteit van de openbare ruimte en de plaatsing van bebouwing ten opzichte van de
openbare ruimte. De bebouwing is mede bepalend voor die kwaliteit.
In het gebied komen de volgende monumenten voor:
Rijksmonumenten:
• Oude Bergerweg 2
• Breelaan 40
• Breelaan 55
• Breelaan 132
• Dorpsstraat 34
Provinciale monumenten:
• Piet Boendermakerhof 6
• Dorpsstraat 45
• Dorpsstraat 49
• Dorpsstraat 72
• Natteweg 13 (boerderij)
• Oude Bergerweg 49/51 (boerderij)

Beleid
In dit gebied zijn geen grootschalige ontwikkelingen te verwachten. De meeste
toevoegingen of veranderingen zullen betrekking hebben op kleine bouwwerken.
Behoud van de lintstructuur en de karakteristieke panden heeft aandacht bij de
ontwikkelingen. Nieuwe bebouwing dient zorgvuldig in het lint te worden ingepast.
Het is goed mogelijk de karakteristieken van het lint te bewaren zonder een
conserverend beleid te voeren. Het is dan ook niet nodig bij nieuwe steeds 100% aan
te sluiten bij de bestaande bebouwing. Wel is het van belang een hoog
kwaliteitsniveau van bebouwing te halen.
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WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
Het welstandsbeleid is gericht op het maximaal behouden en versterken van de
stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische kwaliteiten van de
lintbebouwing van Bergen. Het fraaie oorspronkelijke karakter maakt het gebied tot
een bijzonder welstandsgebied.

Algemeen
• de bebouwing dient in kwaliteitsniveau (materialisatie, detaillering)
aan te sluiten op de oorspronkelijke bebouwing, terwijl daarbinnen
plaats is voor nieuwe vormen van architectuur, mits deze een
kwaliteitsverbetering van het gebied inhouden

Ruimte
de bebouwing dient op enige
afstand van elkaar te staan

• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel twee-ondereen-kap als een vrijstaande woningen)
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient op enige afstand van elkaar te staan
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap
• platte daken zijn niet toegestaan voor het hoofdgebouw
de hoofdgevel van het pand dient
aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen

• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand worden
geplaatst
• in bouwblokken is een plaatselijke verhoging door middel van katteof ezelsruggen niet toegestaan
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie

de detaillering van aan-, op- en
uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw

• aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de
architectonische vormentaal van het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen dienen zich bij voorkeur achter het hoofdgebouw te
bevinden

Detaillering, materiaal en kleur
• gevels dienen verticaal geleed te zijn
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
er dienen voor het gebied
kenmerkende materialen te
worden toegepast, namelijk
baksteen voor de gevels, hout voor
de deuren en kozijnen en
keramische pannen voor de daken

• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog, doch kunnen afmetingen en een
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detaillering en profilering hebben die past bij de stijlperiode van het
desbetreffende gebouw
• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en keramische pannen voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• er dienen keramische pannen als dakbedekking te worden gebruikt
• geglazuurde dakpannen zijn niet toegestaan
• metalen dakplaten zijn niet toegestaan
• er dient gebruik gemaakt te worden van gedekte kleuren
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is toegestaan bij panden die volgens het
bestemmingsplan geen woonfunctie hebben, mits zorgvuldig
ontworpen en in overeenstemming met de specifieke criteria voor
reclame
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A4. Bergen
Beschermd dorpsgezicht Park Meerwijk
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied is te
omschrijven
als
een rechthoek met
een
forse
afschuining op de
noordwest
hoek
(Studler
van
Surcklaan). Aan de
westzijde loopt de
Meerweg.
Ten
zuiden wordt het
gebied begrensd
door de middenas
van de Lijtweg en
aan de oostkant
loopt de grens
achter
de
bebouwing van de Meerwijklaan.
Het beschermd dorpsgezicht Park Meerwijk is één van de vier vooroorlogse
uitbreidingswijken van Bergen. Het villapark Meerwijk is in de jaren 1917-1918
ontstaan uit particulier initiatief. De meeste woningen zijn gebouwd in de stijl van de
Amsterdamse School. De verkaveling en parkaanleg werden door architect J. Staal
bepaald. In de loop van de jaren zestig heeft een aantal
verbouwingen
plaatsgevonden en is de groenstructuur op een aantal plaatsen gewijzigd.

Ruimte
De aanwezige bebouwing in het gebied is eenduidig en bestaat louter uit grote villa’s.
De woningen hebben grote voortuinen en liggen op grote afstand van de weg. De
gebouwen staan bovendien op grote en regelmatige afstand van elkaar. Het gebied
kenmerkt zich door de architectuur van de Amsterdamse School en de ruime
aanwezigheid van statig groen. Het beekje dat de Meerwijklaan kruist draagt bij aan
het parkachtig karakter van het gebied. De hoge hagen en sommige erfafscheidingen
doen afbreuk aan dit groene karakter. Door het ontbreken van zichtassen door de
omringende groenstructuur (veelal bestaande uit bomen) is het gebied vanaf de
buitenranden minder sterk herkenbaar. De paden naar de woningen zijn gebogen en
doodlopend.
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Bebouwing
De grote vrijstaande woningen, herenhuizen en villa’s bestaan uit één of twee
woonlagen met kap. De verschijningsvorm van de woningen varieert, in architectuur
is er de eenduidigheid in sfeer van de Amsterdamse School Architectuur. De
kapvorm en –richting is niet eenduidig. Op- en aanbouwen komen voornamelijk aan
de voor- en zijkant van de woningen voor.

Detaillering, materiaal en kleur
De villa’s zijn expressief vormgegeven. De verscheidenheid in toepassing van
materialen en kleuren is beperkt. Het materiaalgebruik is hoofdzakelijk baksteen voor
de gevels, hout voor de deuren, kozijnen en daklijsten en riet voor de daken. Wit is
voor de kozijnen en daklijsten de meest geëigende kleur. Voor het metselwerk
worden aardetinten gebruikt. Afwijkende kleurstelling en materialisatie komt in het
gebied praktisch niet voor.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het gebied krijgt in de eerste plaats vorm en uitstraling door het zeer groene
karakter. Nieuwe erfafscheidingen en de plaatsing van hoge hagen doen afbreuk aan
dit karakter. De identiteit wordt op de tweede plaats in belangrijke mate ontleent aan
de eenheid in de bijzondere architectuur van de Amsterdamse school. Die bijzondere
kwaliteit van bebouwing is van bovenregionale betekenis.
In het gebied komen de volgende monumenten voor:
Rijksmonumenten:
• Lijtweg 11 (villa)
• Lijtweg 13 (villa)
• Lijtweg 15 (villa)
• Lijtweg 17 (villa)
• Meerweg bij nr 1 (boogbrug)
• Meerweg bij nr. 3 (boogbrug)
• Meerwijklaan 1 (villa)
• Meerwijklaan 2 (villa)
• Meerwijklaan 5 (helft van een dubbele villa)
• Meerwijklaan bij nr. 5 (boogbrug)
• Meerwijklaan 7 (helft van een dubbele villa)
• Meerwijklaan 4-6 (dubbele villa)
• Studler van Surcklaan 15 (villa)
• Sudler van Surcklaan 17 (villa)
• Studler van Surcklaan 21 (tuinhuisje)
Provinciale monumenten:
• Studler van Surcklaan 12 (landhuis/atelier)

Beleid
Park Meerwijk is aangewezen tot beschermd dorpsgezicht. Het beleid is gericht op
het behoud van bestaande karakteristieken binnen de wijk. In dit gebied zijn geen
grootschalige ontwikkelingen te verwachten. De meeste toevoegingen of
veranderingen zullen betrekking hebben op kleine bouwwerken. Belangrijk voor het
handhaven van de uitstraling van de wijk, is het zorgen voor op elkaar afgestemde
aanpassingen aan met name het volume van gebouwen. Het streven is bij
aanpassingen en toevoegingen dezelfde kwaliteit van architectuur te halen als nu in
het gebied aanwezig is. Het groene karakter van het gebied moet in ieder geval
worden gehandhaafd.
De doelstelling is te komen tot een integratie van het welstands- en
monumentenbeleid voor dit gebied.
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WELSTANDSNIVEAU: beschermd dorpsgezicht
Het welstandsbeleid is gericht op het maximaal behouden en versterken van de
stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische kwaliteiten van het
beschermd dorpsgezicht van Park Meerwijk. De monumentale panden dienen wat
betreft vorm en detaillering beschermd te worden om zo het oorspronkelijke karakter
te behouden. Ook de groenstructuur draagt in belangrijke mate bij aan de
karakteristiek van het beschermd dorpsgezicht en dient om deze reden ook
beschermd te worden. Het fraaie oorspronkelijke karakter en de hoge
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde van de
gebouwen in Amsterdamse School-stijl maken het gebied tot een bijzonder
welstandsgebied.

Algemeen
• de architectuur dient zowel bij te dragen aan het continue beeld en
de totaalsfeer van het gebied als aan de herkenbare identiteit van de
individuele gebouwen
• gebouwen met een bijzondere of openbare functie moeten (in
vormentaal, materiaal, detaillering) aansluiten op hetgeen in het
gebied gebruikelijk is

Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied is een vrijstaand pand met
een individueel karakter
• de bebouwing dient op grote afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient op grote afstand van elkaar te staan
de architectuur dient zowel bij te
dragen aan het continue beeld en
de totaalsfeer van het gebied als
aan de herkenbare identiteit van de
individuele gebouwen

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap
• platte daken zijn niet toegestaan voor het hoofdgebouw
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand worden
geplaatst
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie
• aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de
architectonische vormentaal van het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan

de bepalende eenheid van het
gebied is een vrijstaand pand met
een individueel karakter

• bijgebouwen zijn bij voorkeur toegestaan op het achtererf en aan de
zijkant op enige afstand van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
• gevels dienen verticaal geleed te zijn
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van bijgebouwen dient overeen te komen met die van
het hoofdgebouw
• een zorgvuldige detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten,
regenpijpen, e.d. is vereist, in aansluiting op de karakteristiek van het
gebied

er dienen voor het gebied
kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor
de gevels, hout voor de deuren en
kozijnen en riet of gebakken
pannen voor de daken

• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 20 cm hoog, doch kunnen afmetingen en een
detaillering en profilering hebben die past bij de stijlperiode van het
desbetreffende gebouw
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• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en riet of gebakken pannen voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakplaten zijn niet toegestaan
• er dienen traditionele kleuren te worden gebruikt, voornamelijk
aardetinten voor het metselwerk, wit voor de deuren, kozijnen en
daklijsten en zwart of lichtbruin voor de daken
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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A5. Bergen
Geestbuurt
Algemeen
Geestbuurt beslaat de bebouwing
rondom
het
beschermd
dorpsgezicht Park Meerwijk. Het
gebied wordt aan de noordzijde
begrensd door het Spaanse pad,
het centrum van Bergen (A2) en
de
lintbebouwing
van
de
Dorpsstraat. Aan de oostkant
lopen
de
Loudelsweg,
de
Geestweg,
de
Verlengde
Geestweg en de Lijtweg. Ten
zuiden van het gebied loopt de
Nesdijk en aan de westkant wordt
het gebied begrensd door de
Meerweg, de Meerwijklaan en de
Maesdammerlaan.

Ruimte
De bebouwing bestaat uitsluitend
uit grote vrijstaande woningen op
ruime kavels met vaak grote
groene voortuinen en oprijpaden.
In de loop van de tijd zijn er
incidenteel
nieuwe
woningen
toegevoegd. De woningen zijn op
ruime
afstand
van
elkaar
geplaatst. Kenmerkend voor het
gebied is dat het karakter van de
wijk wordt bepaald door het groen
van de privétuinen in de wijk en
niet door de aanwezige bebouwing. Een ander duidelijk kenmerk is het brede
wegprofiel met brede bermen net laanbeplanting en het ontbreken van stoepen (het
Bergens profiel).

Bebouwing
De woningen hebben voornamelijk één of twee bouwlagen met kap. De architectuur
van de woningen varieert. Ook de kapvorm en –richting verschilt per gebouw.
Hierdoor verschilt ook de manier waarop de aan- en opbouwen zijn geplaatst.
Opbouwen zijn voornamelijk aan de voor- en zijkant van de woning geplaatst;
aanbouwen aan de zij- en achterkant.

Detaillering, materiaal en kleur
De woningen zijn over het algemeen verticaal geleed en zorgvuldig gedetailleerd.
Incidenteel hebben de woningen een bijzondere detaillering. Er bestaat verder een
grote verscheidenheid in toepassing van materialen, kleuren en vormen.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het gebied krijgt vorm en uitstraling door het groene karakter van het gebied. Het
realiseren van diversiteit in materiaalgebruik, kleurstelling en vormentaal zal de
eenheid van het gebied niet zo snel onder druk zetten, omdat de woonbebouwing in
dit gebied ondergeschikt is aan de groenstructuur. Bovendien is de bebouwing op
ruime afstand van de weg geplaatst. Door de ruime schaal van de bebouwing leiden
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architectonische aanpassingen niet direct tot een wezenlijke verandering van de
uitstraling van het gebied. Cruciaal is het volume van het gebouw ten opzichte van de
kavelgrootte en de plaatsing van het volume op de kavel en ten opzichte van de weg.
Waar dat doorbroken wordt door bebouwing meer voor op de kavel te plaatsen of
door zeer grote gebouwen op relatief kleine kavels te plaatsen komt de kwaliteit van
het gebied onder druk te staan.
In het gebied komen de volgende monumenten voor:
Rijksmonumenten
• Loudelsweg 77
• Spaanse pad 1 (Van Rheenenschool)
Provinciaal monument
• Loudelsweg 93
• Midden Geestweg 56 (arbeiderswoning)

Beleid
Het beleid is gericht op het behoud van bestaande karakteristieken binnen de wijk. In
dit gebied zijn geen grootschalige ontwikkelingen te verwachten. De meeste
toevoegingen of veranderingen zullen betrekking hebben op kleine bouwwerken of
individuele woningen op een vrije kavel. Zolang de kwaliteit van het openbaar gebied
gewaarborgd is en de plaatsing en het volume in overeenstemming is met de
karakteristieken van het gebied is er de mogelijkheid om eigentijdse vormen in het
gebied in te passen.

WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
Het welstandstoezicht moet bijdragen aan het maximaal behouden en versterken van
met name de groene kwaliteit van Geestbuurt. Het groene karakter van de wijk maakt
het gebied tot een bijzonder welstandsgebied.
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Algemeen
• de bebouwing dient in kwaliteitsniveau (materialisatie, detaillering)
aan te sluiten op de oorspronkelijke bebouwing, terwijl daarbinnen
plaats is voor nieuwe vormen van architectuur, mits deze een
kwaliteitsverbetering van het gebied inhouden

Ruimte
de bepalende eenheid van het
gebied is een vrijstaand pand met
een individueel karakter

• de bepalende eenheid van het gebied is een vrijstaand pand met
een individueel karakter
• de bebouwing dient op enige tot grote afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient op enige tot grote afstand van elkaar te staan
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap
• platte daken zijn niet toegestaan voor het hoofdgebouw
• een wolfseind is niet toegestaan
balkons zijn aan de naar de
openbare weg gekeerde gevels
niet toegestaan

• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand worden
geplaatst
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie
• aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de
architectonische vormentaal van het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw

de detaillering van kozijnen,
hekwerken, daklijsten, regenpijpen,
e.d. dient eenvoudig, maar
zorgvuldig te zijn

• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
• gevels dienen verticaal geleed te zijn
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van bijgebouwen dient overeen te komen met die van
het hoofdgebouw
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
de detaillering van aan-, op- en
uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw

• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog, doch kunnen afmetingen en een
detaillering en profilering hebben die past bij de stijlperiode van het
desbetreffende gebouw
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• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en riet en gebakken pannen voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakplaten zijn niet toegestaan
• er dient gebruik gemaakt te worden van gedekte kleuren
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan

48

A6. Bergen
Tuindorp
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied wordt aan de noordzijde
begrensd door de Van Blaaderenweg
(ter hoogte van nummer 58). Aan de
westzijde vormt de Colnotweg de
grens, aan de zuidzijde loopt de
gebiedsgrens tot en met de bebouwing
van de Kogendijk (tot en met nummer
42). Het gebied ten westen van de
bebouwing langs de Willem Reijersweg
vormt de oostgrens van het gebied.

Ruimte
Tuindorp is een woonwijk, gebouwd in
de jaren twintig van de vorige eeuw.
Het gebied heeft de eenduidige sfeer
van een woonwijk met woningen in
groene woonstraten. Veel woningen
worden half aan het zicht onttrokken
door hoge groene heggen en hagen. In
het gebied ontbreken stoepen. Het
gebied heeft een groene uitstraling,
enerzijds bepaald door de groene openbare ruimte, anderzijds door het groene
karakter van de voortuinen. De woningen zijn redelijk dicht op elkaar gebouwd en
hebben een gemiddelde afstand tot de weg. Het is een kleinschalig gebied met een
besloten karakter. Er is sprake van strakke doorlopende rooilijnen.

Bebouwing
Het stratenpatroon wordt ondersteund door de plaatsing van de gebouwen /
woningen. De woningen staan met de lengterichting langs de straat. Sommige
woningen zijn met de entree op de straat gericht. De woningen hebben allen een
tuintje voor en achter en bestaan uit één bouwlaag met kap. De kapvorm varieert:
zowel schilddaken, zadeldaken als bijzondere mansardekappen komen voor. Op de
bebouwing aan de zuidzijde van de Kogendijk na, bestaat deze buurt uit twee onder
een kapwoningen waarbij de kappen evenwijdig aan de weg zijn geplaatst. Aan de
achterzijde van de woningen bevinden zich vele vormen van aan-, op- en vrijstaande
bijgebouwen.

Detaillering, materiaal en kleur
De woningen zijn eenvoudig gedetailleerd. De verscheidenheid in toepassing van
materialen en kleuren is beperkt. Het materiaalgebruik is hoofdzakelijk steen, hout en
gebakken pannen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van kleur zijn rood voor de
keramische dakpannen en wit en groen voor de kozijnen de meest toegepaste
kleuren. Voor het metstelwerk worden aardetinten gebruikt. Afwijkende kleurstelling
en materialisatie komt in het gebied praktisch niet voor.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Tuindorp is landschappelijk, cultuur- en architectuurhistorisch van grote waarde als
uniek voorbeeld voor een door particulieren ontwikkeld en door stedenbouwkundig
ongeschoolden ontworpen tuindorp met een doordacht stratenpatroon en een voor
dit gebied ontwikkeld woonhuisconcept. Het gebied krijgt vorm en uitstraling door de

49

eenheid in vorm/ architectuur, materiaalgebruik en detaillering en het groene karakter
van de wijk. Hierdoor is de kwaliteit van de openbare ruimte hoog. Het
oorspronkelijke karakter van de bebouwing (tuindorp) is grotendeels goed bewaard
gebleven en is sterk bepalend voor de ruimtelijke samenhang binnen het gebied.
Veranderingen in de hoofdvorm door op-, bij- en aanbouwen doen afbreuk aan het
oorspronkelijke karakter van de wijk. Veranderende opvattingen over kleur- en
materiaalgebruik doen eveneens afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

Beleid
Het beleid is gericht op het behoud van bestaande karakteristieken binnen de wijk.
Zo is het wenselijk om het oorspronkelijke ruimtelijk karakter met zijn doorzichten te
behouden, waardoor het gebied een minder besloten karakter krijgt. In dit gebied zijn
grootschalige ontwikkelingen niet wenselijk. De meeste toevoegingen of
veranderingen zullen betrekking hebben op kleine bouwwerken. Belangrijk voor het
handhaven van de uitstraling van de wijk, is het zorgen voor op elkaar afgestemde
aanpassingen, zowel waar het gaat om aanpassingen aan het volume van het
gebouw als om de toepassing van materialen. Ook de kleurstelling moet worden
gehandhaafd, en bij aanpassingen consequent toegepast worden. Het is wenselijk
om te komen tot een integratie van het welstandsbeleid en het beleid op het gebied
van de cultuurhistorie.

WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
Het welstandstoezicht moet bijdragen aan het maximaal behouden en versterken van
de stedenbouwkundige, landschappelijke en cultuur- en architectuurhistorische
kwaliteiten van Bergen Tuindorp. Om het oorspronkelijke karakter van de woningen
te behouden dienen vorm en materialisatie beschermd te worden. Het
oorspronkelijke karakter en de architectonische waarde maken het gebied tot een
bijzonder welstandsgebied.

50

Algemeen
• de architectuur dient zowel bij te dragen aan het continue beeld en
de totaalsfeer van het gebied als aan de herkenbare identiteit van de
individuele gebouwen
• daar waar sprake is van een duidelijke repetitie van type, gevel,
bouwhoogte, materiaal en kleur moet die worden voortgezet

Ruimte
• de kleinschalige structuur moet worden gehandhaafd
daar waar sprake is van een
duidelijke repetitie van type,
materiaal en kleur moet die worden
voortgezet

• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel rijwoningen
als twee-onder-een-kap woningen)
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te grenzen
• de bebouwing dient op enige afstand van elkaar te staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

waar strakke rooilijnen aanwezig
zijn, moeten deze gehandhaafd
worden

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één laag met kap
• platte daken zijn niet toegestaan voor het hoofdgebouw
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand worden
geplaatst
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie
• aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de
architectonische vormentaal van het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan

bijgebouwen zijn bij voorkeur
geplaatst op het achtererf en aan
de zijkant teruggelegen ten
opzichte van de voorgevel

• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
• gevels dienen verticaal geleed te zijn
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
de detaillering van aan-, op- en
uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw

• een zorgvuldige detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten,
regenpijpen, e.d. is vereist, in aansluiting op de karakteristiek van het
gebied
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• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog, doch kunnen afmetingen en een
detaillering en profilering hebben die past bij de stijlperiode van het
desbetreffende gebouw
• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en keramische pannen voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakplaten zijn niet toegestaan
• er dienen kleuren te worden gebruikt die voor het gebied
kenmerkend zijn, namelijk aardetinten voor de gevels, wit en groen
voor de kozijnen en rood voor de pannen
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
er dienen voor het gebied
kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor
de gevels, hout voor de deuren en
kozijnen en keramische pannen
voor de daken
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A7. Bergen
Westdorp
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Aan de noord- en westzijde
wordt
Bergen
Westdorp
begrensd
door
het
Noordhollands Duinreservaat
en de voormalige trambaan.
Aan de oostzijde lopen de
Meerweg,
de
Maesdammerlaan en een deel
van de Komlaan. Ten zuiden
van het gebied lopen het
Wiertdijkje en een deel van de
Voert en de Sluislaan. De
zuidzijde grenst tevens aan de
Bergermeer.

Ruimte
Westdorp is één van de vier vooroorlogse uitbreidingswijken van Bergen. Het gebied
is een woonwijk, gelegen ten zuidwesten van Bergen, die louter bestaat uit
vrijstaande woningen: herenhuizen en villa’s. De woningen liggen vrijstaand op ruime
afstand van elkaar en tot van de weg. Rooilijnen variëren enigszins, alle woningen
houden ruime afstand tot de weg aan. Het gebied kenmerkt zich door een strakke
stedenbouwkundige opzet, de jaren dertig architectuur en het groene karakter. De
helft van de woningen zijn in de periode 1910 tot 1930 gebouwd. De afgelopen jaren
zijn incidenteel nieuwe villa’s in een 1:1 verhouding in het gebied gebouwd.
Karakteristiek is de maat van de villa’s op de ruime percelen, de grote onderlinge
afstand en de zeer groene omgeving.

Bebouwing
De woningen bestaan grotendeels uit één of twee woonlagen met kap. Opvallend is
de complexe vormgeving van de gebouwen. De kapvorm en –richting varieert wel.
De woningen hebben de entree aan de kant van de weg. Op- en aanbouwen komen
voornamelijk aan de zij- en achterkant van de woningen voor; bijgebouwen aan de
achterzijde.

Detaillering, materiaal en kleur
De woningen zijn zorgvuldig gedetailleerd. Er is grote verscheidenheid in van vormen
en kleuren. Het materiaalgebruik is hoofdzakelijk baksteen voor de gevels, hout voor
de kozijnen, deuren en daklijsten en gebakken pannen voor de daken.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het gebied krijgt vorm en uitstraling door de het bosachtige karakter van het gebied.
Het karakter van het gebied wordt veel meer bepaald door de ruime opzet en de
groene openbare ruimte dan door specifieke kenmerken van bebouwing. De grootte
van het volume en de plaatsing van bebouwing spelen hierin een cruciale rol.
In het gebied komen de volgende monumenten voor:
Rijksmonumenten:
• Buerweg 19 (atelierwoning)
• Buerweg 21
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•
•
•
•

Eeuwige Laan 1 (Het Oude Hof)
Eeuwige Laan bij 1 (terrein binnengracht en brugbogen)
Eeuwige Laan 10 (villa, garage, tuinhuisje)
Sluislaan 15 (stolp)

Provinciale monumenten
• Buerweg 38
• Eeuwige Laan 3-5
• Eeuwige Laan 7
• Mosselenbuurt 8/8
• Nachtegalenlaantje 3 (GEB gebouw)
• Nachtegalenlaantje 9/11 (boerderij)
• Nachtegalenlaantje 21 (woonhuis/ atelier)
• Nachtegalenlaantje 12s (boerderij)

Beleid
Het beleid is gericht op het behoud van bestaande karakteristieken binnen de wijk. In
dit gebied zijn geen grootschalige ontwikkelingen te verwachten. De meeste
toevoegingen of veranderingen zullen betrekking hebben op kleine bouwwerken of
individuele woonbebouwing. De schaal van de bebouwing en het groene karakter
van de wijk zorgen voor een eenvoudige inpassing van nieuwe bebouwing in de
bestaande structuur, omdat niet de bebouwing maar de openbare ruimte de structuur
bepaalt.

WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
Het welstandstoezicht moet bijdragen aan het maximaal behouden en versterken van
de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van Westdorp. Het
oorspronkelijke groene karakter en de architectonische waarde van de bebouwing
maken het gebied tot een bijzonder welstandsgebied.
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Algemeen
• de bebouwing dient in kwaliteitsniveau (materialisatie, detaillering)
aan te sluiten op de oorspronkelijke bebouwing, terwijl daarbinnen
plaats is voor nieuwe vormen van architectuur, mits deze een
kwaliteitsverbetering van het gebied inhouden

Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied is een vrijstaand pand met
een individueel karakter
de bepalende eenheid in het
gebied is een vrijstaand pand met
een individueel karakter

• de bebouwing dient op grote afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient op grote afstand van elkaar te staan
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap
• platte daken zijn niet toegestaan voor het hoofdgebouw
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
de bebouwing dient op grote
afstand van de weg te staan

• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand worden
geplaatst
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie
• aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de
architectonische vormentaal van het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur toegestaan op het achtererf en aan de
zijkant op enige afstand van de voorgevel

er dienen voor het gebied
kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor
de gevels, hout voor de deuren en
kozijnen en keramische pannen
voor de daken

Detaillering, materiaal en kleur
• gevels dienen verticaal geleed te zijn
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van bijgebouwen dient overeen te komen met die van
het hoofdgebouw
• een zorgvuldige uniforme detaillering van kozijnen, hekwerken,
daklijsten, regenpijpen, e.d. is vereist, in aansluiting op de
karakteristiek van het gebied
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog, doch kunnen afmetingen en een
detaillering en profilering hebben die past bij de stijlperiode van het
desbetreffende gebouw
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• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en keramische pannen voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakplaten zijn niet toegestaan
• bij gootlijsten/boeiboorden dient gebruik gemaakt te worden van hout
• er dient gebruik gemaakt te worden van gedekte kleuren
• gevelreclame is niet toegestaan
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A8. Bergen
Van Reenenpark
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied wordt aan de
zuidzijde begrensd door een
stuk het Spaanse pad, het
Bergerbos en Het Oude hof.
Ten
oosten
loopt
de
Prinsesselaan en grenst Van
Reenenpark
aan
het
centrum van Bergen. Het
Noordhollands
Duinreservaat
vormt
de
noord- en westgrens van het
gebied.

Ruimte
Bergen Van Reenenpark is
een woonwijk, gebouwd in
de periode van 1910 tot
1930.
De
aanwezige
bebouwing
bestaat
uitsluitend
uit
grote
vrijstaande woningen op
ruime kavels met vaak grote
groene
voortuinen
en
oprijpaden.
Soms
komt
“bungalowachtige”
bebouwing
voor
of
landhuizen. In de loop van
de tijd zijn er incidenteel nieuwe woningen toegevoegd. De woningen zijn op ruime
afstand van elkaar geplaatst. De bebouwing van de Rondelaan is gepland op een
stuk van het landgoed Het Oude Hof en om die reden ruim en groen van opzet.
Kenmerkend voor het gebied is dat het karakter van de wijk wordt bepaald door het
groen van de privétuinen in de wijk en niet door de aanwezige bebouwing. Een ander
duidelijk kenmerk is het brede wegprofiel met brede bermen met laanbeplanting en
het ontbreken van stoepen (het Bergens profiel).

Bebouwing
Het aantal bouwlagen varieert: zowel één als twee bouwlagen met een kap of plat
dak. De architectuur van de woningen varieert sterk. Oudere bebouwing en nieuwe
bebouwing komen naast elkaar voor. Ook de kapvorm en –richting verschilt per
gebouw. Hierdoor verschilt ook de manier waarop de aan- en opbouwen zijn
geplaatst. Opbouwen zijn voornamelijk aan de voor- en zijkant van de woning
geplaatst; aanbouwen aan de zij- en achterkant.

Detaillering, materiaal en kleur
De toegepaste architectuur is statig. De woningen zijn veelal verticaal geleed en zijn
over het algemeen zorgvuldig gedetailleerd. Incidenteel hebben de woningen een
bijzondere detaillering. Er bestaat verder een grote verscheidenheid in toepassing
van materialen, kleuren en vormen.
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WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het gebied krijgt vorm en uitstraling door de eenduidige opbouw van de openbare
ruimte en de diversiteit in architectuur. Het realiseren van een nog grotere diversiteit
in materiaalgebruik, kleurstelling en vormentaal zal de eenheid van het gebied niet zo
snel onder druk zetten, omdat de woonbebouwing in dit gebied ondergeschikt is aan
de groenstructuur. Bovendien is de bebouwing op ruime afstand van de weg
geplaatst. Door de ruime schaal van de bebouwing leiden architectonische
aanpassingen niet direct tot een wezenlijke verandering van de uitstraling van het
gebied. Cruciaal is het volume van het gebouw ten opzichte van de kavelgrootte en
de plaatsing van het volume op de kavel en ten opzichte van de weg. Waar dat
doorbroken wordt door bebouwing meer voor op de kavel te plaatsen of door zeer
grote gebouwen op relatief kleine kavels te plaatsen komt de kwaliteit van het gebied
sterk onder druk te staan.
In het gebied komen de volgende monumenten voor:
Rijksmonumenten
• Guurtjeslaan 24
• Hoflaan 26
• Rondelaan 2
Provinciaal monument
• Komlaan 21 (villa)

Beleid
Het beleid is gericht op het behoud van bestaande karakteristieken binnen de wijk. In
dit gebied zijn geen grootschalige ontwikkelingen te verwachten. De meeste
toevoegingen of veranderingen zullen betrekking hebben op kleine bouwwerken of
individuele woningen op een vrije kavel. Zolang de kwaliteit van het openbaar gebied
gewaarborgd is en de plaatsing en het volume in overeenstemming is met de
karakteristieken van het gebied is er de mogelijkheid om eigentijdse vormen in het
gebied in te passen.

WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
Het welstandstoezicht moet bijdragen aan het maximaal behouden en versterken van
met name de groene kwaliteit van Bergen Van Reenenpark. Het groene karakter van
de wijk maakt het gebied tot een bijzonder welstandsgebied.
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Algemeen
• de bebouwing dient in kwaliteitsniveau (materialisatie, detaillering)
aan te sluiten op de oorspronkelijke bebouwing, terwijl daarbinnen
plaats is voor nieuwe vormen van architectuur, mits deze een
kwaliteitsverbetering van het gebied inhouden

Ruimte
de bepalende eenheid van het
gebied is een vrijstaand pand met
een individueel karakter

• de bepalende eenheid van het gebied is een vrijstaand pand met
een individueel karakter
• de bebouwing dient op enige tot grote afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient op enige tot grote afstand van elkaar te staan
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap
• platte daken zijn niet toegestaan voor het hoofdgebouw
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
de hoofdgevel van het pand dient
aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen

• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand worden
geplaatst
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie
• aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de
architectonische vormentaal van het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan

aan-, op- en uitbouwen dienen
ondergeschikt te zijn toegevoegd
aan, of opgenomen te zijn in de
hoofdmassa

• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
• gevels dienen verticaal geleed te zijn
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van bijgebouwen dient overeen te komen met die van
het hoofdgebouw
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn

gevelwanden grenzend aan de
openbare weg dienen voor
tenminste 20% transparant te zijn

• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog, doch kunnen afmetingen en een
detaillering en profilering hebben die past bij de stijlperiode van het
desbetreffende gebouw
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• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en riet en keramische pannen, riet of leien voor de
daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakplaten zijn niet toegestaan
• er dient gebruik gemaakt te worden van gedekte kleuren
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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de detaillering van aan-, op- en
uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw

A9. Bergen
De Negen Nessen
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied de Negen Nessen wordt aan de
noordzijde begrensd door de bebouwing van
de Schumanlaan. De bebouwing aan de
Landweg vormt de westgrens van het gebied;
de
Churchilllaan
de
zuidgrens.
De
Oudburgerpolder ligt ten oosten van het
gebied.

Ruimte
De Negen Nessen ligt in de noordelijke punt
van Bergen en is een woonwijk uit de jaren
zestig. Het gebied is ruim van opzet, en heeft
een heldere ruimtelijke structuur van
woonhoven en woonstraten die in stempels
worden herhaald. De hoven zijn in de “cul de
sac” naar binnen gericht en omgeven door
groen gebied. Hierdoor grenzen achterkanten
vaak aan het openbaar gebied, zodat de
overgang groen – privé gevoelig is. Het
patroon van woonhoven en woonstraten wordt
ondersteund
door
de
plaatsing
van
woonblokken in de vorm van portiekflats. De
modern
aandoende
woningen,
soms
vrijstaande villa’s soms appartementen,
bepalen in sterke mate het karakter van het
gebied. Het gebied wordt ontsloten middels een viertal aantakkingen op zowel de
Churchilllaan als de Schumanlaan. Eén nes wordt ontsloten vanaf de Landweg. Het
gebied heeft vooral een kleinschalig, besloten en groen karakter. Daarnaast wordt de
eenheid versterkt doordat er in verschillende straten een vast stramien aanwezig is in
de kapvorm (platte daken) en plaatsing van de bebouwing op de kavel. Er is sprake
van een sterk lineair karakter met bebouwing langs strakke, doorlopende rooilijnen.
Binnen de wijk zijn het ontbreken van stoepen en het open groen kenmerkend.

Bebouwing
De bebouwing bestaat louter uit woningen: zowel vrijstaande woningen als
geschakelde woningen in woonhoven. Bij de ingang van elke nes staat een
portiekflatje. De woningen binnen de “woonhoven” hebben door de platte daken een
blokvormige uitstraling. Deze woningen hebben geen balkons. De aanbouwen van de
laagbouwwoningen, veelal garages, zijn naast de woning gesitueerd. Ze koppelen de
woningen aan elkaar en hebben een flauwe dakhelling.

Detaillering, materiaal en kleur
De gebouwen hebben een standaarddetaillering met eenvoudig materiaalgebruik.
Het materiaalgebruik is hoofdzakelijk hout en baksteen. Veel geschakelde en
gestapelde woningen zijn oorspronkelijk voorzien van (houten) gevelbekleding.
Binnen het gebied wordt gebruik gemaakt van diverse kleuren. Aardetinten worden
voor het metselwerk toegepast, diverse felle kleuren als donkerblauw en
bordeauxrood voor de deuren en de gevel. Voor de kozijnen wordt veelal wit
gebruikt. Naast de meer traditionele, gebiedseigen materialen als steen en hout
wordt nu ook kunststof toegepast.
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WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het gebied krijgt de vorm en uitstraling door de eenheid in de architectuur en de
ruime opzet en het groene karakter van de openbare ruimte. Door het diverse
materiaal- en kleurgebruik kan de eenheid in het gebied onder druk komen te staan.

Beleid
Het beleid is gericht op het behoud van bestaande karakteristieken (bebouwing en
groen) binnen de wijk. Belangrijk voor het handhaven van de uitstraling van de wijk,
is het zorgen voor op elkaar afgestemde aanpassingen, zowel waar het gaat om
aanpassingen aan het volume van het gebouw als de toepassing van kleur.

WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
Het welstandstoezicht moet bijdragen aan het maximaal behouden en versterken van
de basiskwaliteit van het gebied. De eenduidige vormgeving maakt het gebied tot
een bijzonder welstandsgebied.
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Algemeen
• daar waar sprake is van een duidelijke repetitie van type, gevel,
bouwhoogte, materiaal en kleur moet dit worden voortgezet

Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel vrijstaande
woningen als appartementen)
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
daar waar sprake is van een
duidelijke repetitie van type, gevel,
bouwhoogte, materiaal en kleur
moet dit worden voortgezet

• de bebouwing dient op enige afstand van elkaar te staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
• bebouwing dient het patroon van woonstraten en woonpaden te
ondersteunen
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit twee of meerdere lagen met een plat dak
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie
• aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de
architectonische vormentaal van het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
de bebouwing bestaat uit twee of
meerdere lagen met een plat dak

• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van bijgebouwen dient overeen te komen met die van
het hoofdgebouw
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
er dient gebruik te worden gemaakt
van kleuren die voor het gebied
kenmerkend zijn, namelijk
aardetinten voor het metselwerk,
wit voor de kozijnen en een
eenduidige kleur voor het houtwerk
in de gevel

• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en bitumen voor de daken
• er dient gebruik te worden gemaakt van kleuren die voor het gebied
kenmerkend zijn, namelijk aardetinten voor het metstelwerk, wit voor
de kozijnen en een eenduidige kleur voor het houtwerk in de gevel.
• Het schilderen of bepleisteren van gevels is niet toegestaan
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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A10. Bergen
Noordelijke uitbreiding
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied ligt ten noorden van
de oude dorpskern van Bergen.
De uitbreiding wordt begrensd
door de Noordlaan in het
noorden, de Landweg in het
oosten, de bebouwing van de
Dreef en Notweg in het zuiden
en de achterzijde van de
bebouwing aan de Breelaan in
het westen.

Ruimte
Het gebied is een woonwijk,
waarvan de oorspronkelijke
bebouwing stamt uit de periode
na
1900.
De
aanwezige
bebouwing in het gebied
varieert van appartementen tot
twee-onder-één-kapwoningen
en vrijstaande woningen. De
woningen zijn grotendeels in
diverse bouwperioden in de
twintigste
eeuw
gebouwd.
Recentelijk zijn er incidenteel
nieuwe
woningen
/
appartementen toegevoegd. Het
gebied heeft een zeer ruime
stedenbouwkundige opzet. De
woningen zijn voornamelijk vrijstaand en liggen op enige afstand van de doorgaande
weg. Ook zijn ze op enige afstand van elkaar gebouwd. Verder valt op dat in het
gebied de stoepen ontbreken en er groene bermen op die plekken zijn. Hierdoor is
het gebied redelijk groen. Het groen wordt zowel door de openbare ruimte als door
de privétuinen bepaald. Dit groene karakter bepaalt hierdoor het karakter van de wijk
en heeft zodoende invloed op de beleving van de bebouwing.

Bebouwing
De vrijstaande woningen, twee-onder-één-kap woningen en appartementsgebouwen
staan zowel met hun lengterichting langs de straat als haaks op de straat. De
kapvorm bestaat voornamelijk uit traditionele zadeldaken; soms komt een plat dak
voor. De kaprichting van de woningen varieert. Dakopbouwen komen zowel aan de
zij- als achterzijde van de woningen voor.

Detaillering, materiaal en kleur
De oudere woonbebouwing heeft zorgvuldige detaillering. De nieuwere bebouwing
heeft
een
standaarddetaillering
met
eenvoudig
materiaalgebruik.
Het
materiaalgebruik is hoofdzakelijk hout, steen en gebakken pannen. Binnen het
gebied wordt langzaamaan steeds meer gebruik gemaakt van andere materialen,
waaronder kunststof. Wanneer gebruik wordt gemaakt van kleur zijn aardetinten voor
het metstelwerk, wit voor de gevels en kozijnen en oranje en grijs voor de dakpannen
de gebruikelijke kleuren.

WAARDEBEPALING EN BELEID
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Waardebepaling
Het gebied krijgt vorm en uitstraling door het groene karakter van de privétuinen, de
straatprofielen zonder stoepen, de terugliggende bebouwing, de ruime opzet en de
variatie in woningtypen en materiaalgebruik.
In dit gebied komt één (provinciaal) monument voor, namelijk Dr. Van Peltlaan 31
(witte kerkje).

Beleid
Behoud van het groene karakter van de wijk is van belang. In dit gebied zijn geen
grootschalige ontwikkelingen te verwachten. De meeste toevoegingen of
veranderingen zullen betrekking hebben op kleine bouwwerken. Wanneer er nieuwe
bebouwing aan het gebied wordt toegevoegd, moet rekening gehouden worden met
de grootte van de woning in relatie tot de kavel, met de ligging ten opzichte van de
weg en de afstand van de bebouwing ten opzichte van elkaar.

WELSTANDSNIVEAU: regulier
Het welstandstoezicht moet er aan bijdragen dat de basiskwaliteit van het gebied
behouden blijft.
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Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel vrijstaande
woningen, twee-onder-een-kap woningen, bungalows als
appartementen)
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient op enige afstand van elkaar te staan
de nokrichting dient of haaks, of
parallel aan de straat te zijn

• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit een of twee lagen met kap of plat dak
• een wolfseind is niet toegestaan
de hoofdgevel van het pand dient
aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen

• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
bijgebouwen zijn ondergeschikt
aan het hoofdgebouw

• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 10 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog

als hoofdmateriaal dient het voor
de wijk kenmerkende materiaal te
worden gebruikt, namelijk baksteen
voor de gevel, hout voor de deuren
en kozijnen en betonnen pannen
voor de daken

• als hoofdmateriaal dient het voor de wijk kenmerkende materiaal
gebruikt te worden, namelijk baksteen voor de gevel, hout voor de
deuren en kozijnen en pannen voor de daken
• gebruik van betonnen pannen is toegestaan, maar keramische
pannen verdienen de voorkeur (zeker bij vrijstaande woningen)
• kunststof dakranden en kozijnen zijn toegestaan, mits in de
profilering en kleur één type wordt aangehouden
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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A11. Bergen
Oostelijke uitbreiding
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied ligt ten
oosten van de oude
dorpskern van Bergen
en bestaat uit de
buurten ten oosten van
de landweg: het oostelijk
deel van de oranjebuurt,
de
Rekere,
Saenegheest en een
deel van Tuindorp.
Het gebied wordt aan de
westzijde begrensd door
de
Landweg,
de
Koninginneweg, de Jan
Apeldoornweg en de
Oude Bergerweg. De
Churchilllaan vormt de
noordgrens van het
gebied.
De
Oudtburgherweg,
de
Westerweg,
de
Natteweg, het Zakedijkje
en het Zijl lopen ten
oosten van het gebied.
De
Piet
Boendermakersweg, de
J.M.
Graadt
van
Roggenweg
en
de
Kogendijk vormen de
zuidgrens.
Tevens
grenst de Oudburger
polder aan de oostkant
en de Sluispolder aan de zuidkant.

Ruimte
Het gebied is een woonwijk met gevarieerde bebouwing, gebouwd in de jaren
zeventig, tachtig en negentig en een klein gedeelte bij het “Van Brederodeveld”dat
zeer recentelijk is toegevoegd. Ook komt een aantal bijzondere functies voor. Het
gebied is samengesteld uit verschillende buurtjes, vaak ruim van opzet en heeft een
heldere ruimtelijke structuur van woonstraten, woonerven en woonpaden. Het
patroon van straten, woonerven en woonpaden wordt ondersteund door de plaatsing
van de woonbebouwing. De woningen zijn dicht op elkaar en op enige afstand van de
weg gebouwd. De planmatige opzet is karakteristiek voor deze wijken. Opvallend
element binnen de wijk is het stratenpatroon zonder stoepen. Verder valt het groene
karakter op. Dit groene karakter wordt mede bepaald door de groene uitstraling van
de beplanting in de voortuinen. In de wijk Saenegheest komt de ruime opzet sterk tot
uitdrukking in de grote hoeveelheden restruimte aan de achterzijde van de woningen
en op de binnenterreinen. Deze gebieden ogen rommelig. Aan de voorzijde van de
woningen is er veelal sprake van strakke rooilijnen. De afzonderlijke woonblokken
staan in ieder geval in een strakke rooilijn. Door de situering van de woningen aan de
randen van de wijken is er een sterke relatie met het aangrenzende landelijk gebied.
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Bebouwing
De woningtypen variëren: er staan rijwoningen, twee-onder-één-kappers, bungalows,
gestapelde woningen en vrijstaande woningen. De rijwoningen bestaan uit twee
bouwlagen met een zadeldak. De twee-onder-één-kappers bestaan tevens uit twee
bouwlagen en hebben soms een zadeldak en soms een plat afgedekt dak. De
vrijstaande woningen hebben veelal één bouwlaag en een zadeldak. De woningen
staan overwegend met hun lengterichting langs de straat, met de entree op de straat
gericht. De kapvorm en kaprichting van de woningen varieert echter wel, zowel
langskappen als dwarskappen komen voor. Wanneer er dakopbouwen zijn geplaatst,
hebben deze een trapeziumvorm. Dakkapellen komen zowel aan de voor- als
achterzijde voor. Aanbouwen zijn voornamelijk aan de achterzijde geplaatst. Om
blinde gevels te voorkomen, is er op de kopgevels een verbijzondering in de vorm
van bijvoorbeeld een raam toegepast.

Detaillering, materiaal en kleur
De gebouwen hebben een standaarddetaillering met eenvoudig materiaalgebruik. De
oorspronkelijke materialen zijn hoofdzakelijk hout, steen en pannen. Naast de meer
traditionele, gebiedseigen materialen worden nu ook materialen als kunststof en
trespa toegepast. Dit gebeurt echter zorgvuldig en netjes. Wanneer gebruik wordt
gemaakt van kleur zijn aardetinten voor het metstelwerk, groen, bruin en wit voor de
deuren, kozijnen en daklijsten en rood en zwart voor de dakpannen de meest
toegepaste kleuren.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het gebied krijgt vorm en uitstraling door de eenheid in materiaal- en kleurgebruik en
de toepassing van gelijksoortige dakopbouwen. Het gebied onderscheidt zoch van
staandaarduitbreidingen door de herkenbare kwaliteit van de openbare ruimte.
In het gebied komen de volgende monument voor, namelijk Piet Boendermakerhof
10 (Rijksmonument) en Kerkedijk 142 (provinciaal).

Beleid
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Het beleid is gericht op het behoud van het groene karakter van de wijk en
bestaande karakteristieken binnen de wijk. In dit gebied zijn geen grootschalige
ontwikkelingen te verwachten. De meeste toevoegingen of veranderingen zullen
betrekking hebben op kleine bouwwerken. Belangrijk voor het handhaven van de
uitstraling van de wijk, is het zorgen voor op elkaar afgestemde aanpassingen, zowel
waar het gaat om aanpassingen aan het volume van het gebouw als de toepassing
van kleur.
Voor dakkapellen moet uitgegaan worden van een trendsetter. De relatie met het
landschap is waardevol en moet gehandhaafd blijven. Het rommelige karakter van de
binnenplaatsen moet vermeden worden.

WELSTANDSNIVEAU: regulier
Het welstandstoezicht moet er aan bijdragen dat de basiskwaliteit van het gebied
behouden blijft.

Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel rijwoningen,
twee-onder-een-kap als vrijstaande woningen)
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient dicht op elkaar te staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
• bebouwing dient het patroon van woonstraten en woonpaden te
waar strakke rooilijnen aanwezig
zijn, moeten deze gehandhaafd
worden

• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit een of twee lagen met kap
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• bij aan-, op- en uitbouwen dient uit te gaan van een trendsetter
bij aan-, op- en uitbouwen dient uit
te gaan van een trendsetter

• in bouwblokken is een plaatselijke verhoging door middel van katteof ezelsruggen niet toegestaan
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, uit- en opbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog
de detaillering van aan-, op- en
uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw

• als hoofdmateriaal dient het voor de wijk kenmerkende materiaal
gebruikt te worden, namelijk baksteen voor de gevels en pannen
voor de daken
• gebruik van betonnen pannen is toegestaan, maar keramische
pannen verdienen de voorkeur (zeker bij vrijstaande woningen)
• kunststof dakranden en kozijnen zijn toegestaan, mits in de
profilering en kleur één type wordt aangehouden
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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A12. Bergen
Zuidelijke uitbreiding
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied ligt ten
zuiden van de oude
dorpskern van Bergen.
Aan de zuidzijde wordt
het gebied begrensd
door
het
landelijk
gebied
van
de
Bergermeer.
Geestbuurt vormt de
westelijke
en
noordelijke grens van
het gebied; het lint van
de
Bergerweg
de
oostgrens.

Ruimte
Het gebied is een
woonwijk, gebouwd in
de jaren zestig tot en
met de jaren negentig
met
gevarieerde
bebouwing.
Recentelijk zijn er
incidenteel woningen toegevoegd. Het gebied kent een ruime doch inconsistente
stedenbouwkundige structuur. De zuidoostkant van het gebied kenmerkt zich door
een honingraatstructuur. De rest van het gebied heeft een standaard jaren 80
structuur. Er is sprake van verspringende rooilijnen. Aan de zuidrand heeft de wijk
door de plaatsing van de bebouwing wel een duidelijke relatie met het aangrenzend
landelijk gebied.

Bebouwing
De bebouwing in het gebied bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen, zowel
vrijstaand als aaneengesloten in de vorm van rijwoningen en twee-onder-een-kap
woningen. Er is een appartementgebouw aanwezig. De kapvorm en kaprichting van
de woningen varieert: zowel langskappen als dwarskappen komen voor. De
woningen zijn met hun voorzijde naar de weg gericht, maar zijn gevarieerd ten
opzichte van de straat gesitueerd.
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Detaillering, materiaal en kleur
De gebouwen hebben een standaarddetaillering met eenvoudig materiaalgebruik.
Toegepaste materialen zijn hoofdzakelijk hout, steen en gebakken pannen. Naast de
meer traditionele, gebiedseigen materialen worden nu ook materialen als kunststof
toegepast. Wanneer gebruik wordt gemaakt van kleur zijn lichte tinten voor het
metstelwerk, bruin en wit voor de deuren, kozijnen en daklijsten en donkerbruin
(herfstkleur), lichtbeige en donkerblauw voor de dakpannen de meest toegepaste
kleuren.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het gebied heeft de onduidelijke stedenbouwkundige opzet en bestaat feitelijk uit een
samenvoeging van verschillende buurtjes die voornamelijk wel een eigen identiteit

hebben. De onduidelijke stedenbouwkundige opzet wordt gecompenseerd door de
eenduidige sobere vormgeving van de gebouwen, waardoor het gebied enigszins
eenheid krijgt.

Beleid
Het beleid is gericht op het behoud van bestaande karakteristieken binnen de wijk.
Mogelijk kunnen ingrepen in het openbaar gebied of incidentele bouwprojecten
bijdragen aan een versterking van de structuur van de wijk.

WELSTANDSNIVEAU: regulier
Het welstandstoezicht moet er aan bijdragen dat de basiskwaliteit van het gebied
behouden blijft.
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Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel
appartementen, rijwoningen, twee-onder-een-kap, bungalows,
geschakelde villa’s als vrijstaande woningen)
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient dicht op elkaar te staan
de bebouwing dient op enige
afstand van de weg te staan

• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit een of twee lagen al dan niet met kap
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
aan-, op- en uitbouwen dienen
ondergeschikt te zijn toegevoegd
aan of opgenomen te zijn in de
hoofdmassa

• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• bij aan-, op- en uitbouwen dient uit te gaan van een trendsetter
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
bijgebouwen zijn bij voorkeur
geplaatst op het achtererf en aan
de zijkant teruggelegen ten
opzichte van de voorgevel

• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, uit- en opbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog
• als hoofdmateriaal dient het voor de wijk kenmerkende materiaal
gebruikt te worden, namelijk baksteen voor de gevel en betonnen
pannenriet of ongeglazuurde pannen voor de daken

de detaillering van kozijnen,
hekwerken, daklijsten, regenpijpen,
e.d. dient eenvoudig, maar
zorgvuldig te zijn

• kunststof dakranden en kozijnen zijn toegestaan, mits in de
profilering en kleur één type wordt aangehouden
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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B. BERGEN AAN ZEE
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B1. Bergen aan Zee
Dorpskern
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Bergen aan Zee is rond 1905
naar ontwerp van H.P.
Berlage als privaat initiatief
ontwikkeld. De dorpskern
van Bergen aan Zee beslaat
het gebied rondom de
Zeeweg en wordt begrensd
door de bebouwing aan de
zuidzijde van de Zeeweg in
het zuiden, het Van der
Wijckplein in het westen, de
Jac.
Kalffweg
in
het
noordwesten
en
de
bebouwing aan de kerkstraat
in het noorden.

Ruimte
Het
gebied
kent
een
gemengd functiepatroon met
wonen,
horeca
en
(winkel)voorzieningen.
De
nadruk ligt echter op het
wonen. Het woonbebouwing bestaat uit appartementen, rijwoningen en incidenteel
vrijstaande woningen. De bebouwing staat op enige afstand van elkaar en dicht op
de weg. Hierdoor ontstaat er een vrij besloten karakter. De rooilijn in het gebied is
onbepaald. Per bouwblok staan de woningen wel in een strakke rooilijn.

Bebouwing
De rijwoningen bestaan uit twee lagen met zadelkap, de appartementen uit meerdere
bouwlagen met een plat dak. En de vrijstaande woningen uit een laag met kap. De
kapvorm en –richting van de bebouwing varieert. De entree van de woningen is op
de staatzijde georiënteerd. Uitzondering hierop vormt de Alexanderflat. Aan-, op-, uiten bijgebouwen komen in diverse verschijningsvormen voor en zijn zowel aan de
voor-, zij- als achterkant van de bebouwing geplaatst.

Detaillering, materiaal en kleur
De bebouwing is sober gedetailleerd. De gevels bestaan uit metselwerk.. Voor de
deuren en kozijnen is hout gebruikt. Op de daken liggen pannen. Qua kleurgebruik
zijn aardetinten voor de gevels gebruikt. De deuren en kozijnen hebben een divers
kleurgebruik. De pannen op de daken zijn rood of zwart.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
De profilering van de Zeeweg ter hoogte van de winkelvoorzieningen draagt voor een
belangrijke mate bij aan de verrommeling van het gebied. De architectuur en kwaliteit
van bebouwing is weinig bijzonder. Om het oorspronkelijke karakter van een privaat
ontwikkeld gebied weer terug te krijgen, zijn forse investeringen noodzakelijk.
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In het gebied komt één (provinciaal) monument voor, namelijk Kerkstraat 20/21
(Vredeskerkje).

Beleid
Verbeteren van de kwaliteiten in de dorpskern en het tegengaan van de
verrommeling staan voorop. Welstand is echter niet het enige instrument dat deze
verbetering kan bewerkstelligen. Ook andere beleidsinstrumenten moeten een
verbetering van de bestaande kwaliteit voor ogen staan.

WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
Het welstandstoezicht moet een bijdrage leveren aan het maximaal verbeteren van
de stedenbouwkundige, architectonische en ruimtelijke kwaliteiten en handhaven van
de cultuurhistorische elementen van de dorpskern van Bergen aan Zee.
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Algemeen
• de bebouwing dient qua materialisatie en detaillering bij te dragen
aan een verbetering van de aanwezige kwaliteit van het gebied

Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel rijwoningen,
appartementen als vrijstaande woningen)
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
de bebouwing dient op enige
afstand van de weg te staan

• de bebouwing dient op enige afstand van elkaar te staan
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap of meerdere
lagen met plat dak
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- of uitbouwen zijn niet
toegestaan
de bebouwing bestaat uit een of
twee lagen met kap of meerdere
lagen met plat dak

• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand worden
geplaatst
• het toevoegen van balkons aan de voorzijde is toegestaan, mits
hiervan in het oorspronkelijke ontwerp ook sprake was
• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie
• aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de
architectonische vormentaal van het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
de detaillering van kozijnen,
hekwerken, daklijsten, regenpijpen,
e.d. dient eenvoudig, maar
zorgvuldig te zijn

• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van bijgebouwen dient overeen te komen met die van
het hoofdgebouw
• een zorgvuldige detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten,
regenpijpen, e.d. is vereist, in aansluiting op of ter verbetering van de
karakteristiek van het gebied
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog
• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en gebakken pannen voor de daken
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• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• er dienen keramische pannen als dakbedekking te worden gebruikt
• geglazuurde dakpannen zijn niet toegestaan
• metalen dakplaten zijn niet toegestaan
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• er mogen geen felle kleuren worden toegepast
• gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig ontworpen,
ondergeschikt aan het historische beeld en in overeenstemming met
de specifieke criteria voor reclame
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B2. Bergen aan Zee
Uitbreiding
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied bestaat uit de
uitbreiding van Bergen aan Zee
en omvat alle bebouwing van het
dorp dat niet tot de dorpskern
behoort.

Ruimte
De uitbreiding van Bergen aan
Zee kan worden gekenmerkt als
een
bebouwde
duin
met
woonbebouwing,
horecagelegenheden en een
zeeaquarium.
Het
gebied
kenmerkt zich door bebouwing in
lage
dichtheden,
veelal
vrijstaande woonbebouwing in
een ruime setting en omzoomd
door gebiedseigen beplanting als
rozenbottels en vlierbessen.
Eenvoudige
klinkerwegen
slingeren tussen de bebouwing
door.
In
sommige
delen
ontbreken de straatprofielen en
tuinafscheidingen. Dissonant is
de plek van de strandopgang. De
openbare ruimte is in dit deel
onduidelijk begrensd en vormgegeven, de aanwezige verkeersstructuur is
grootschalig en de afwijkende en moderne grootschalige appartementenbebouwing
doorbreekt het karakter van de badplaats. Het grootschalige hotelgebouw in het
gebied daarentegen is een positief voorbeeld van een groot gebouw dat door
landschappelijke inpassing een kwaliteit toevoegt.

Bebouwing
De bebouwing varieert enorm in verschijningsvorm. Overheersend is de vrijstaande
(kleinschalige) bebouwing, het aandeel appartementencomplexen aan de kuststrook
neemt echter toe. De vrijstaande bebouwing bestaat uit een of twee bouwlagen met
kap. De kapvorm en richting van de bebouwing varieert. De bebouwing staat zowel
parallel aan als haaks op de weg. De entree van de bebouwing is op de staat
georiënteerd. Aan-, op, uit- en bijgebouwen komen bij de vrijstaande woningen zowel
aan de voor-, zij- en achterzijde van de bebouwing voor.
De appartementencomplexen bestaan uit meerdere bouwlagen met een plat dak.
Aan de voorzijde bevindt zich meestal een balkon.

Detaillering, materiaal en kleur
De bebouwing is sober tot zorgvuldig gedetailleerd en hebben een grove detaillering.
De appartementen hebben een horizontale geleding. Voor de gevels is gebruik
gemaakt van baksteen. Vaak is voor de kozijnen hout gebruikt. Wanneer gebruik
wordt gemaakt van kleuren worden aardetinten voor de gevels en lichte kleuren voor
de kozijnen gebruikt.
De vrijstaande woningen zijn veelal verticaal geleed. Voor de gevels is gebruik
gemaakt van steen. Voor de gevellijsten, de deuren en kozijnen is vaak hout
gebruikt. Op de daken liggen pannen. Qua kleuren zijn aardetinten voor de gevels,
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lichte kleuren (en incidenteel een felle kleur) voor de deuren, kozijnen en daklijsten
en rood en zwart voor de daken gebruikt.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Belangrijke kwaliteiten in het gebied als de ruime setting van de bebouwing (soms
van architectonisch goede kwaliteit) op een duin, en de groene beplanting geven het
gebied vorm en uitstraling. Negatieve invloed op deze uitstraling hebben de
strandopgang
met
bijbehorende
infrastructuur
en
de
grootschalige
appartementencomplexen.
In het gebied komen de volgende rijksmonumenten voor:
• Elzenlaan 2
• Elzenlaan 8
• Elzenlaan 22
• Verspijckweg 3
• Verspijckweg bij nr 3
• Verspijckweg 5
• Verspijckweg 7
• Verspijckweg bij nr. 7

Beleid
Het beleid is gericht op stimuleren en verbeteren van de bestaande kwaliteiten in het
gebied. In dit gebied zijn geen grootschalige veranderingen te verwachten. De
meeste toevoegingen of veranderingen zullen betrekking hebben op kleine
bouwwerken. Toekomstige investeringen in het bestaande vastgoed, upgrading van
de openbare ruimte rondom de strandopgang en eventuele nieuwbouw maken
veranderingen mogelijk.

WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
Het welstandsniveau moet bijdragen aan het maximaal behouden en versterken van
de oorspronkelijke kwaliteiten van de uitbreiding van Bergen aan Zee. Het karakter
van vrijstaande bebouwing in het duingebied maakt het gebied tot een bijzonder
welstandsgebied.
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Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel vrijstaande
woningen als appartementen)
• de bebouwing dient minimaal op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient minimaal op enige afstand van elkaar te staan

Bebouwing
de bebouwing dient minimaal op
enige afstand van de weg te staan

• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap of uit meer dan
twee lagen met plat dak
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand worden
geplaatst
• balkons zijn aan de voorzijde toegestaan, mits hiervan in het
oorspronkelijke ontwerp ook sprake was

de bebouwing bestaat uit één of
twee lagen met kap of uit meerdere
lagen met plat dak

• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie
• aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de
architectonische vormentaal van het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
balkons zijn aan de voorzijde
toegestaan, mits hiervan in het
oorspronkelijke ontwerp sprake
was

• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van bijgebouwen dient overeen te komen met die van
het hoofdgebouw
• een zorgvuldige detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten,
regenpijpen, e.d. is vereist, in aansluiting op de karakteristiek van het
gebied
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog
• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en gebakken pannen voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakplaten zijn niet toegestaan

aan-, op- en uitbouwen dienen
ondergeschikt te zijn toegevoegd
aan of opgenomen te zijn in de
hoofdmassa

• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is toegestaan bij panden die volgens het
bestemmingsplan geen woonfunctie hebben, mits zorgvuldig
ontworpen en in overeenstemming met de specifieke criteria voor
reclame
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C. Camperduin
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied wordt
in het noorden
begrensd
door
het lint van de
Heereweg en in
het zuiden door
het lint van de
Oude Heereweg.
De oostkant van
het gebied wordt
gevormd door de
splitsing van de
Heereweg en de
Oude Heereweg,
en de westkant
door het einde
van de Heereweg
bij de rotonde aan de kust.
Camperduin is tussen 1850 en 1900 ontstaan aan weerszijden van de Heereweg.
Oorspronkelijk werden er langs dit lint boerderijen en landarbeiderswoningen
gebouwd. Tussen 1900 en 1940 verdichtte de bebouwing zich met enige
woonhuizen. Uitbreiding van de bebouwing vond na de Tweede Wereldoorlog plaats
langs bestaande, haaks op de straat lopende wegen. Het oorspronkelijke fijnmazige
verkavelingspatroon is nog in de vorm van enige percelen herkenbaar.
Camperduin grenst aan de Noord-Hollandse kust. Deze ligging trekt vele mensen.
Het toerisme drukt een grote stempel op het gebied. Dit is af te lezen uit het relatief
grote aandeel horecagelegenheden en de open weinig landschappelijk ingepaste
ligging van de terreinen.

Ruimte
Het gebied kent een lineaire structuur. De bebouwing langs het lint van de Heereweg
bestaat uit recent gebouwde woningen, naast de oorspronkelijke woonbebouwing.
Kenmerkend voor het gebied is dat de gebouwen allen vrijstaand op een kavel staan.
Hierdoor krijgt het een open karakter. De bebouwing is redelijk dicht op het lint
gesitueerd. Het lint kent een totaal onbepaalde rooilijn. Verder bezit Camperduin een
woon- en recreatieve functie.

Bebouwing
De woonhuizen zijn vrijstaand en hebben allen een bouwlaag met kap. De kapvorm
en –richting ervan varieert echter sterk. Dakkapellen zijn zowel aan de voor- als
zijkant van de bebouwing geplaatst. Aanbouwen met name aan de achterzijde.

Detaillering, materiaal en kleur
De gebouwen zijn eenvoudig vormgegeven. Het materiaal van de oorspronkelijke
bebouwing bestaat uit baksteen, hout en gebakken pannen. In de recentere
bebouwing is ook gebruik gemaakt van kunststof bij de kozijnen en daklijsten.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van kleur zijn aardetinten voor het metselwerk en
oranje en grijs voor de pannen de meest geëigende kleur. Voor gevellijsten en
kozijnen wordt de kleur wit veel gebruikt. Sommige gevels zijn wit geschilderd.
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WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het oorspronkelijke stedenbouwkundige karakter en de ligging in het duinlandschap
zijn van grote waarde voor het karakter van het dorp. De herkenbaarheid van het
gebied wordt bepaald door de overgang naar het duinlandschap, het strand, de dijk,
de polder en het lint. Deze elementen zijn van grote waarde. De druk van de
recreatie op het gebied dreigt het gebied te veranderen. De kwaliteit van het gebied
zal in de toekomst voor een belangrijk deel worden bepaald door de kwaliteit van het
openbaar gebied.

Beleid
In dit gebied neemt de druk vanuit de functie recreatie steeds meer toe. Behoud van
de bestaande structuur is daarom van belang. Nieuwe bebouwing en met name de
infrastructuur dient in deze bestaande structuur zorgvuldig te worden ingepast. De
profilering dient zodanig te zijn dat deze wegvalt tegen de oorspronkelijke landelijke
omgeving. Er zullen met name eisen ten aanzien van de detaillering en het
materiaalgebruik moeten worden gesteld.

WELSTANDSNIVEAU: regulier
Het welstandstoezicht moet er aan bijdragen dat de basiskwaliteit van het gebied
behouden blijft. Behoud van bestaande stedenbouwkundige, architectonische en
cultuurhistorische kwaliteiten staat hierbij centraal.
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Algemeen
• gebouwen met een bijzondere of openbare functie moeten (in
vormentaal, materiaal, detaillering) aansluiten op hetgeen in het
gebied gebruikelijk is

Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied is een vrijstaand pand met
een individueel karakter
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te grenzen
de hoofdgevel van het pand dient
aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen

• de bebouwing dient op enige afstand van elkaar te staan
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit een of twee lagen met kap
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
de nokrichting dient of haaks op, of
parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig
gekozen dient te worden dat het
straat- en bebouwingsbeeld wordt
versterkt

• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand geplaatst te
worden
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• de detaillering van aan-, uit- en opbouwen dient in overeenstemming
te zijn met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
de detaillering van aan-, op- en
uitbouwen dient in
overeenstemming te zijn met die
van het hoofdgebouw

• als hoofdmateriaal dient het voor de wijk kenmerkende materiaal te
worden gebruikt, namelijk baksteen voor de gevel en betonnen
pannen voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn toegestaan, mits in de
profilering en kleur één type wordt aangehouden
• gevelreclame is toegestaan bij panden die volgens het
bestemmingsplan geen woonfunctie hebben, mits zorgvuldig
ontworpen en in overeenstemming met de specifieke criteria voor
reclame
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D. Catrijp
Jan van Scorelpark
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
De bebouwing wordt gevormd
door de bebouwing aan de straat
Jan van Scorelpark. Het gebied
ligt ten noorden van het lint van
de Heereweg

Ruimte
Het
gebied
is
een
uitbreidingswijk uit de jaren
zeventig, die grotendeels bestaat
uit gevarieerde woonbebouwing.
Verder is er een dorpscentrum
met
een
theaterzaal,
een
sporthal en een bibliotheek. De
stedenbouwkundige
structuur
wordt
bepaald
door
een
woonhovenstructuur.
De
woningen liggen op enige
afstand van de weg. Door de
woonhovenstructuur
en
het
groene karakter van de bomen
en plantsoenen in de wijk heeft
het
gebied
een
besloten
karakter. De directe relatie met
het
achterliggende
landelijk
gebied is hierdoor gering.
Bovendien zijn er verschillende situaties waarbij privétuinen aan het openbaar gebied
grenzen.

Bebouwing
De woningtypen variëren: vrijstaande woningen, geschakelde villa’s, twee-onder-éénkap woningen en bungalows. De entree van de woningen ligt aan de straatzijde. De
garage is meestal aan de zijkant van de woning gebouwd. Soms is er in de achtertuin
een schuur geplaatst. Dakkapellen komen aan de voor- en/of achterzijde van de
woning voor. Ook komt er incidenteel een erker voor. De kapvorm en –richting van
de bebouwing varieert.

Detaillering, materiaal en kleur
De woningen zijn zorgvuldig maar eenvoudig vormgegeven. Het materiaalgebruik is
steen, hout en gebakken pannen. In de loop van de jaren is een aantal houten
kozijnen en deuren vervangen door kunststof. De op- en aanbouwen sluiten aan op
de architectuur van de hoofdbebouwing. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van
kleur zijn aardetinten voor het metselwerk de meest geëigende kleuren. Voor
gevellijsten en kozijnen wordt de kleur wit veel gebruikt. Afwijkende kleurstelling komt
in dit gebied nauwelijks voor.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het gebied is een uitbreiding die kenmerkend is voor de periode en als zodanig niet
zeer bijzonder. Het gebied krijgt vorm en uitstraling door de eenheid in architectuur,
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materialisatie en kleurgebruik. Het besloten karakter van het gebied versterkt deze
eenheid. Het oorspronkelijk karakter van de wijk is bewaard gebleven.

Beleid
Het beleid is gericht op het behoud van bestaande karakteristieken in de wijk. In dit
gebied zijn geen grootschalige veranderingen te verwachten. De meeste
toevoegingen of veranderingen zullen betrekking hebben op kleine bouwwerken.
Belangrijk is te zorgen voor op elkaar afgestemde aanpassingen aan het volume van
de bebouwing en de toepassing van kleur. In dit geval moet worden uitgegaan van
een trendsetter. Als kleur zijn aardetinten nu drager van de wijk, aangevuld met wit
voor kozijnen en daklijsten. Deze kleurstelling moet gehandhaafd blijven en bij
aanpassingen consequent worden toegepast.

WELSTANDSNIVEAU: regulier
Het welstandstoezicht moet er aan bijdragen dat de basiskwaliteit van het gebied
behouden blijft.
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Algemeen
• gebouwen met een bijzondere of openbare functie moeten (in
vormentaal, materiaal en detaillering) aansluiten op hetgeen in het
gebied gebruikelijk is

Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (twee-onder-een-kap,
geschakelde en vrijstaande woningen)
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
de bebouwing dient op enige
afstand van de weg te staan

• de bebouwing dient dicht op elkaar te staan
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
als hoofdmateriaal dient het voor
de wijk kenmerkende materiaal te
worden gebruikt, namelijk baksteen
voor de gevels en betonnen
pannen voor de daken

• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand geplaatst te
worden
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, uit- en opbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
witte/lichte steen als hoofddrager is
niet toegestaan

• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog
• als hoofdmateriaal dient het voor de wijk kenmerkende materiaal
gebruikt te worden, namelijk baksteen voor de gevels en pannen
voor de daken
• gebruik van betonnen pannen is toegestaan, maar keramische
pannen verdienen de voorkeur (zeker bij vrijstaande woningen)
• er mogen geen felle kleuren worden gebruikt
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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E1. Egmond aan den Hoef
Beschermd dorpsgezicht
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het
beschermd
dorpsgezicht wordt aan de
noordzijde begrensd door
de Prinses Beatrixlaan. Aan
de oostkant loopt de grens
op het grensvlak tussen het
bebouwd en onbebouwd
gebied. Ten zuiden wordt
het gebied begrensd door
de
Julianaweg.
De
achtertuinen
van
de
Schoolstraat, het gebied
ten zuiden van de Slotweg
en de Prinses Marijkelaan
vormen de westgrens van
het gebied.
Egmond aan den Hoef heeft zijn ontstaan te danken aan het kasteel van Egmond.
De ruïne en de omliggende oude bebouwing zijn van cultuurhistorische waarde. Op
11 juni 1970 heeft de omgeving van het slot de status van beschermd dorpsgezicht
gekregen.

Ruimte
Over het algemeen staat de gevarieerde bebouwing dicht op de weg, dicht naast
elkaar en in een vrij strakke rooilijn. Hierdoor krijgt het gebied een vrij besloten
karakter. De ruïne heeft een belangrijke maatschappelijke, culturele en toeristische
functie. De ruïne, de gracht en het nabijgelegen park worden voor recreatieve
doeleinden gebruikt. In het park is een speelplek opgenomen. De bomen rondom de
kerk, het kerkhof en de ruïne, de bomenrijen langs de Slotweg en de open ruimten
voor agrarisch gebruik zijn beeldbepalend voor het dorpsbeeld.

Bebouwing
De meeste gebouwen binnen het beschermd dorpsgezicht hebben een woonfunctie.
In het gebied komen voornamelijk vrijstaande woningen voor. De bebouwing bestaat
met name uit woningen met één laag en een kap. De kapvorm en –richting van de
gebouwen varieert enorm. De entree bevindt zich veelal aan de voorzijde van de
woning. Aan- en uitbouwen bevinden zich meestal aan de achterzijde van de
bebouwing.

Detaillering, materiaal en kleur
De bebouwing is zorgvuldig vormgegeven. De symmetrie en fijne detaillering zijn
vooral voor de oudere bebouwing kenmerkend. Het gebruikte materiaal bestaat uit
baksteen, gebakken pannen en hout. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van kleur
zijn aardetinten voor het metselwerk en oranje en grijs voor de pannen de meest
gebruikte kleuren. Soms zijn de stenen wit geschilderd. Voor gevellijsten en kozijnen
worden de kleuren wit en beige veel gebruikt.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
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De monumentaliteit van de ruïne van Egmond en de omgeving van de ruïne zijn van
grote waarde voor het karakter van het dorp. De cultuurhistorische waarde van deze
bebouwing weet nu echter nog geen stempel te drukken op de kwaliteit van de
omgeving. Op sommige plekken is aan de inrichting en het profiel van de openbare
ruimte goed af te lezen dat dit een historische kern was die was opgebouwd rond het
kasteel. Op willekeurige plekken wordt de herkenbaarheid van het oorspronkelijke
centrum doorbroken door standaardprofielen, asfalt, en dergelijke. Op die manier kan
Egmond aan den Hoef te weinig profiteren van haar oorspronkelijke opzet en
cultuurhistorische waarden.
In het gebied komen de volgende monumenten voor:
Rijksmonumenten
• Schoolstraat 31 (Bart Bult)
• Slotweg ongenummerd, de Slotfundamenten
• Slotweg 13 (pand naast de Kapberg)
• Slotweg 15 (pand naast de Kapweg)
• Slotweg 17 (pand naast de kapberg)
• Slotweg 19 (de Slotkapel)
• Slotweg 42 (boerderij Overslot)
• Slotweg 44 (woonhuis)
• Slotweg bij 46 (oude raadhuisje)
• Weg naar de Oude Veert 1 (hoekhuis)
Gemeentelijke monumenten
• Schoolstraat 1 (schuur)
• Slotweg 11
• Slotweg bij 19, het oude deel bij de begraafplaats
• Weg naar de Oude Veert 1 (de Eenhoorn)

Beleid
Het behouden en opwaarderen van de bestaande karakteristieken van het
beschermd dorpsgezicht staat voorop. Het opwaarderen van de opbouw van het
gebied met karakteristieke gebouwen en het vergroten van de uitstraling van de
monumentaliteit van de ruïne van Egmond zijn van groot belang, aangezien deze
patronen en karakteristieken de dragers vormen van het gebied. Bovendien is het
van belang dat het weiland tussen de Slotweg en de Hoevervaart als open landschap
gehandhaafd blijft. Het silhouet vanaf de Slotweg uit de richting Alkmaar blijft
hierdoor gehandhaafd. Nieuwe bebouwing dient in de hoofdstructuur te worden
ingepast. En zonodig de structuur te versterken. Zowel het welstandsbeleid als het
beleid op het gebied van cultuurhistorische waarden borduren hierop voort.

Welstandsniveau: beschermd dorpsgezicht
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Het welstandstoezicht moet een bijdrage leveren aan het maximaal behouden en
versterken van de stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische
kwaliteiten van het historische dorpscentrum van Egmond aan den Hoef. De
monumentale panden dienen wat betreft vorm en detaillering beschermd te worden
om zo het oorspronkelijke karakter te behouden.
Alle wijzigingen in de bebouwingsvorm van monumentale panden dienen eveneens
door de commissie voor cultuurhistorische kwaliteit te worden beoordeeld.

Algemeen
• de architectuur dient zowel bij te dragen aan het continue beeld en
de totaalsfeer van het gebied als aan de herkenbare identiteit van de
individuele gebouwen
• wanneer de korrelgrootte doorbroken wordt, dient hier
architectonisch op ingespeeld te worden

Ruimte
waar strakke rooilijnen aanwezig
zijn, moeten deze gehandhaafd
worden

• de bepalende eenheid van het gebied is één enkel vrijstaand pand
met een individueel karakter
• de bebouwing dient direct aan de straat te grenzen
• de bebouwing dient elkaar te raken of op enige afstand van elkaar te
staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

de hoofdgevel van het pand dient
aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee bouwlagen met kap
• platte daken zijn niet toegestaan voor het hoofdgebouw
• een wolfseind is niet toegestaan
• wanneer wordt gerefereerd aan de stolpboerderij, dient te worden
voldaan aan de specifieke criteria die voor de stolpboerderij gelden
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd
aan, of opgenomen te zijn in, de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan

wanneer wordt gerefereerd aan de
stolpboerderij, dient te worden
voldaan aan de specifieke criteria
die er voor de stolpboerderij gelden

• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand geplaatst
worden
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie
• aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de
architectonische vormentaal van het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op de reeds bestaande bijgebouwen zijn niet
toegestaan
• bijgebouwen dienen zich bij voorkeur achter het hoofdgebouw te
bevinden

Detaillering, materiaal en kleur
• gevels dienen verticaal geleed te zijn
• de detaillering van de gevel dient in overeenstemming te zijn met die
van omliggende panden
gevels dienen verticaal geleed te
zijn

• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
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• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van de gevel dient in overeenstemming te zijn met
die van het hoofdgebouw
• de detaillering van aan-, uit- en opbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van bijgebouwen dient overeen te komen met die van
het hoofdgebouw
• een zorgvuldige detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten,
regenpijpen, e.d. is gewenst en dient in overeenstemming te zijn met
de aard en oorspronkelijke karakteristieken van het gebouw
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 20 cm hoog, doch kunnen afmetingen en
een detaillering en profilering hebben die past bij de stijlperiode van
het desbetreffende gebouw

een zorgvuldige detaillering van
kozijnen, hekwerken, daklijsten,
regenpijpen, e.d. is gewenst en
dient in overeenstemming te zijn
met de aard en oorspronkelijke
karakteristieken van het gebouw

• als er gootlijsten/boeiboorden in het zicht zijn, dienen deze op
dezelfde manier gedetailleerd te worden als bij de aangrenzende
bebouwing
• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en keramische pannen voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• geglazuurde dakpannen zijn niet toegestaan
• metalen dakplaten zijn niet toegestaan
• bij gootlijsten/boeiboorden dient gebruik te worden gemaakt van
hout
• er dienen kleuren te worden gebruikt die voor het gebied
kenmerkend zijn, namelijk aardtinten voor de gevel, groen en wit
voor de deuren, kozijnen en daklijsten en rood of zwart voor de
pannen
• witte/ lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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er dienen voor het gebied
kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen of
hout voor de gevels, hout voor de
deuren en kozijnen en keramische
pannen voor de daken

E2. Egmond aan den Hoef
Lintbebouwing
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het lint van Egmond aan
den Hoef beslaat een
gedeelte
van
de
lintbebouwing
van
de
Herenweg, de bebouwing
rondom
de
Egmonderstraatweg
(inclusief
de
geplande
locatie
voor
het
winkelcentrum De Waard
ten
zuiden
van
de
Egmonderstraatweg).

Ruimte
Het gebied kent een lineaire
bebouwingsstructuur. Naast
de
oorspronkelijke
bebouwing zijn er in de loop
van de jaren nieuwe
woningen toegevoegd. De
bebouwingsvormen
variëren
hierdoor
aanzienlijk. De bebouwing
is dicht op elkaar en dicht
op de weg geplaatst,
waardoor het gebied een
redelijk besloten karakter
krijgt. Doorzichten richting
het achterland enerzijds en
de
achterliggende
bebouwing anderzijds zijn
er nauwelijks.

Bebouwing
Langs de Egmonderstraatweg bestaat de bebouwing grotendeels uit woningen,
terwijl er langs de Herenweg sprake is van een gemengd functiepatroon met
woningen en winkels als een bakker en een slager. De bebouwing bestaat naast
winkels voornamelijk uit vrijstaande woonhuizen, boerderijen en twee-onder-éénkappers. Aan het lint van de Herenweg is er bovendien een rijtje woningen met een
afwijkende bebouwingsvorm en kleurstelling toegevoegd. De woningen zijn zowel
evenwijdig aan de weg als haaks op de weg geplaatst. Hierdoor varieert de
kaprichting. De opbouwen zijn voornamelijk aan de voor- en zijkant van de
bebouwing geplaatst; de bijgebouwen aan de zijkant van de bebouwing.

Detaillering, materiaal en kleur
De bebouwing is sober maar zorgvuldig gedetailleerd. De kleurstelling varieert: van
heel licht tot donkere tinten. De oorspronkelijke bebouwing bestaat uit baksteen (al
dan niet geschilderd), hout en pannen. In de loop van de jaren is er in een enkel
geval kunststof voor de kozijnen en de deuren toegepast. Wanneer er gebruik wordt
gemaakt van kleuren zijn aardetinten voor het metselwerk, rood en zwart voor de
dakpannen en een palet aan kleuren voor de deuren en kozijnen toegepast.
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WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het karakter van het lint van de Egmonderstraatweg en de Herenweg wordt bepaald
door de oorspronkelijke lineaire structuur en de lintbebouwing daarlangs. Het
oorspronkelijke karakter van het lint staat onder druk door de toepassing van reclame
en de toevoeging van gebiedsvreemde bebouwing als rijwoningen.
In het gebied komen de volgende monumenten voor:
Rijksmonumenten:
• Egmonderstraatweg 34 (de Koffiemolen)
• Herenweg 269 (voormalig klooster)
Gemeentelijke monumenten:
• Herenweg 173 (boerderij)
• Herenweg 188 (pastorie)
• Herenweg 190 (kerk)
• Julianaweg 23/25 (woonhuis De Hoop)
• Slotweg 4-12
• Slotweg 9

Beleid
Er wordt een bouwvergunning verleend voor het ontwikkelen van een woon/winkelcomplex aan de Egmonderstraatweg. Nieuwe bebouwing dient wel zorgvuldig
in de lintbebouwing te worden ingepast. Veranderende opvattingen over kleur- en
materiaalgebruik doen afbreuk aan de kwaliteit van het lint.
Het is wenselijk bij nieuwe toevoegingen in het lint een hoge kwaliteit van
architectuur te realiseren. Daarbij is het wel goed mogelijk dat in de loop van de tijd
nieuwe beelden aan het lint worden toegevoegd.

WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
Het welstandstoezicht moet een bijdrage leveren aan het maximaal behouden en
versterken van de stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische
kwaliteiten van het lint.

106

Algemeen
• de bebouwing dient in kwaliteitsniveau (materialisatie, detaillering)
aan te sluiten op de oorspronkelijke bebouwing, terwijl daarbinnen
plaats is voor nieuwe vormen van architectuur, mits deze een
kwaliteitsverbetering van het gebied inhouden

Ruimte
de bebouwing dient in
kwaliteitsniveau (materialisatie,
detaillering) aan te sluiten op de
oorspronkelijke bebouwing, terwijl
daarbinnen plaats is voor nieuwe
vormen van architectuur, mits deze
een kwaliteitsverbetering van het
gebied inhouden

• de bepalende eenheid van het gebied is een vrijstaand pand met
een individueel karakter
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient op enige afstand van elkaar te staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap
• een wolfseind is niet toegestaan
• wanneer wordt gerefereerd aan een stolpboerderij, dient te worden
voldaan aan de specifieke criteria die er voor een stolpboerderij
gelden
de hoofdgevel van het pand dient
aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen

• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand worden
geplaatst
• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie
• aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de
architectonische vormentaal van het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan

witte/lichte steen als hoofddrager is
niet toegestaan

• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst achter het hoofdgebouw en
aan de zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel
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Detaillering, materiaal en kleur
• gevels dienen verticaal geleed te zijn
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
blinde kopgevels grenzend aan het
openbaar gebied zijn niet
toegestaan

• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog, doch kunnen afmetingen en een

detaillering en profilering hebben die past bij de stijlperiode van het
desbetreffende gebouw
• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en keramische pannen voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• geglazuurde dakpannen zijn niet toegestaan
• metalen dakplaten zijn niet toegestaan
• er dient gebruik gemaakt te worden van gedekte kleuren
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is toegestaan bij panden die volgens het
bestemmingsplan geen woonfunctie hebben, mits zorgvuldig
ontworpen en in overeenstemming met de specifieke criteria voor
reclame
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gevelreclame is toegestaan bij
panden die volgens het
bestemmingsplan geen
woonfunctie hebben, mits
zorgvuldig ontworpen en in
overeenstemming met de
specifieke criteria voor reclame

E3. Egmond aan den Hoef
Plan Slot
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het
gebied
ligt
ten
noorden van de het
beschermd dorpsgezicht
van Egmond aan den
Hoef. Het gebied wordt
aan
de
noordzijde
begrensd
door
de
Tiggellaan.
Aan
de
oostzijde vormen de Prins
W. Alexanderlaan en de
Sabine van Beierenlaan
de grens van het gebied.
De noord- en oostzijde
van het gebied grenzen
tevens aan het landelijk
gebied
van
de
Bovenpolder. De N511
grenst ten westen aan het
gebied. De zuidgrens
wordt gevormd door het
beschermd dorpsgezicht.

Ruimte
Het gebied is in de jaren zeventig en tachtig ontstaan door middel van planmatige
uitbreiding. Het is een typisch woongebied, dat bestaat uit woonstraten en
woonerven. Bovendien heeft het gebied een groene uitstraling door het openbaar
groen van bomen, plantsoenen en water in de wijk. Ondanks de ligging aan het open
landschap, is er tussen de bebouwde omgeving van het gebied en de onbebouwde
omgeving van het aangrenzend landelijk gebied geen relatie. De woonblokken zijn
redelijk dicht op elkaar geplaatst, waardoor het gebied een besloten karakter krijgt en
de transparantie beperkt is. De afstand van de woningen tot de straten is beperkt en
wordt bepaald door de grootte van de voortuinen. Het gebied kent een vrij strakke
rooilijn.

Bebouwing
De bebouwingstypen variëren: rijwoningen, twee-onder-één-kappers en een beperkte
hoeveelheid vrijstaande woningen. De woningen hebben voornamelijk twee
bouwlagen en een kap. De bebouwing is afwisselend in de lengterichting of haaks op
de straat geplaatst. Kapvorm en kaprichting van de woningen varieert ook, maar
meestal wordt gebruik gemaakt van het zadeldak. Soms is er een dakkapel aan de
voorzijde van de woning geplaatst.

Detaillering, materiaal en kleur
De woningen zijn eenvoudig gedetailleerd. Hoewel de uitbreiding in verschillende
perioden is ontwikkeld, is de verscheidenheid in toepassing van materialen, kleuren
en vormen beperkt. De gebouwen hebben een standaarddetaillering met eenvoudig
materiaalgebruik: steen voor de muren, hout en kunststof voor de deuren en kozijnen
en pannen voor de daken. Het kleurgebruik is in ieder geval per blok vrij eenduidig.
Voor de deuren en kozijnen wordt veel gebruik gemaakt van wit of bruin; het
metstelwerk bestaat uit aardetinten en de dakpannen zijn rood of zwart.
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WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
De bebouwing is typerend voor de periode en niet uitzonderlijk. Het gebied krijgt
vorm en uitstraling door het groene karakter van de wijk, de eenduidige architectuur
van de woningen. De belangrijkste kwaliteit van het gebied is de uitstraling als rustig
woongebied.

Beleid
In dit gebied zijn geen grootschalige ontwikkelingen te verwachten. Het beleid is
gericht op het behoud van bestaande karakteristieken binnen de wijk. De meeste
toevoegingen of veranderingen zullen betrekking hebben op kleine bouwwerken.

WELSTANDSNIVEAU: regulier
Het welstandstoezicht moet er aan bijdragen dat de basiskwaliteit van het gebied
behouden blijft.
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Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied is een blok met rijwoningen
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient dicht op elkaar te staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
• de bebouwing dient het patroon van woonstraten en woonpaden te
ondersteunen
waar strakke rooilijnen aanwezig
zijn, moeten deze gehandhaafd
worden

• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit twee lagen met kap
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• bij aan-, op- en uitbouwen dient uit te gaan van een trendsetter
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
de nokrichting dient of haaks op, of
parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig
gekozen dient te worden dat het
straat- en bebouwingsbeeld wordt
versterkt

• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, uit- en opbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog
• als hoofdmateriaal dient het voor de wijk kenmerkende materiaal
gebruikt te worden, namelijk baksteen voor de gevels en pannen
voor de daken

de detaillering van aan-, op- en
uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw

• gebruik van betonnen pannen is toegestaan, maar keramische
pannen verdienen de voorkeur
• kunststof dakranden en kozijnen zijn toegestaan, mits in de
profilering en kleur één type wordt aangehouden
• gevelreclame is niet toegestaan
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E4. Egmond aan den Hoef
Plan Mosselaan
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Plan Mosselaan is de meest
recente uitbreiding van Egmond
aan den Hoef en is momenteel
nog in uitvoering. Het ligt
ingeklemd tussen de N511 aan
de westzijde, de N512 aan de
zuid- en oostzijde en de oude
dorpskern aan de noordzijde.
Aan de oostkant grenst tevens
het bedrijventerrein van Egmond
aan den Hoef.
In het gebied worden 190
woningen gebouwd, bestemd
voor inwoners uit de eigen
gemeente.

Ruimte
Plan Mosselaan is een planmatige uitbreiding, die louter bestaat uit woonbebouwing.
De woningen worden door middel van water en groen van de Randweg
afgeschermd. In dit gebied overheerst de rationeel opgezette nieuwbouw. Er zijn drie
zichtlijnen loodrecht op de Randweg in het plan opgenomen voor het zicht op de
bestaande kern. Deze zichtlijnen zijn ingericht met groen en water, die tezamen met
het groen langs de Randweg de hoofdstructuur van de openbare ruimte in het gebied
vormen. De rationele verkavelingsopzet en de aandacht voor de architectuur zijn
belangrijke kwaliteiten. De woonstraten zijn door de oriëntatie van de woningen zeer
stenig. De woningen zijn relatief dicht op elkaar en dicht op de straten gebouwd,
waardoor er weinig sprake is van transparantie. De dichte bebouwingsvorm leidt wel
tot een besloten karakter. Tevens is een strak rooilijnenpatroon aangebracht.

Bebouwing
De
gebouwtypen
variëren:
zowel
rijwoningen,
twee-onder-één-kappers,
appartementen als vrijstaande woningen in het zuiden van het gebied. De woningen
bestaan uit twee bouwlagen met een kap. Centraal in het plan hebben de
boogwoningen die het cirkelvormige plein ontsluiten een afwijkende hoofdvorm
gekregen: één bouwlaag, plat afgedekt met balustrade en een dakopbouw met
tentdak. De appartementengebouwen zijn in drie lagen uitgevoerd en hebben een
ringkap. Aan- en bijgebouwen komen zowel aan de zij- als achterzijde voor. Deze zijn
teruggelegen ten opzichte van de rooilijn. Opbouwen komen ook aan de voorzijde
voor. De rijwoningen hebben soms ook een erker. Voor aan-, op- en bijgebouwen
geldt een trendsetter.

Detaillering, materiaal en kleur
De gebouwen hebben een standaarddetaillering met eenvoudig materiaalgebruik.
Het materiaalgebruik is voornamelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en stenen of betonnen pannen voor de daken. Voor het metstelwerk zijn
naast de kleuren rood en wit andere lichte en donkere bakstenen gebruikt. Voor de
kozijnen, de daklijsten en de deuren zijn de kleuren wit, crème en geel gebruikt. De
dakpannen zijn rood. Afwijkende kleurstelling komt in het gebied nauwelijks voor.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
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Het gebied krijgt vorm en uitstraling door de eenheid van de architectuur,
materialisatie en kleurgebruik. Binnen deze uitbreidingen is zowel op
stedenbouwkundig- als op gebouwniveau aandacht besteed aan de samenhang in
architectuur. Aan- en bijgebouwen zijn in het ontwerp meegenomen en stralen
zodoende een eenheid uit.

Beleid
Het beleid is gericht op het behoud van de karakteristieken van de wijk. Met name
het kleurgebruik in combinatie met de karakteristieke architectuur moeten behouden
blijven en bij aanpassingen consequent worden toegepast. Welstandscriteria richt
zich op het geven van enige richting aan de vormen en de materialisering binnen het
gebied, zonder daarbij te vervallen in zeer stringente criteria.Toevoegingen of
veranderingen op woningniveau zullen betrekking hebben op kleine bouwwerken.
Voor dakopbouwen en dakterrassen moet worden uitgegaan van een trendsetter.

WELSTANDSNIVEAU: regulier
Het welstandstoezicht moet er aan bijdragen dat de basiskwaliteit van het nieuwe
gebied behouden blijft.
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Algemeen
• gebouwen met een bijzondere of openbare functie moeten (in
vormentaal, materiaal, detaillering) aansluiten op hetgeen in het
gebied gebruikelijk is

Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel rijwoningen,
twee-onder-een-kap als vrijstaande woningen)
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient dicht op elkaar te staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
• de bebouwing dient het patroon van woonstraten en woonpaden te
ondersteunen
waar strakke rooilijnen aanwezig
zijn, moeten deze gehandhaafd
worden

• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit twee lagen met kap
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
aan-, op- en uitbouwen dienen
ondergeschikt te zijn toegevoegd
aan of opgenomen te zijn in de
hoofdmassa

• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• bij aan-, op- en uitbouwen dient uit te gaan van een trendsetter
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog
er dient gebruik te worden gemaakt
van kleuren die voor het gebied
kenmerkend zijn, namelijk wit en
rood

• als hoofdmateriaal dient het voor de wijk kenmerkende materiaal te
worden gebruikt, namelijk baksteen voor de gevel, hout voor de
deuren en kozijnen en pannen voor de daken
• gebruik van betonnen pannen is toegestaan, maar keramische
pannen verdienen de voorkeur (zeker bij vrijstaande woningen)
• er dient gebruik te worden gemaakt van kleuren die voor het gebied
kenmerkend zijn
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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E5. Egmond aan den Hoef
Bedrijventerrein
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied is redelijk klein en
ligt ten zuiden van het
beschermd dorpsgezicht van
Egmond aan den Hoef en ten
oosten
van
de
Plan
Mosselaan.
Aan
de
noordzijde
van
het
bedrijventerrein
loopt
de
Lamoraalweg,
aan
de
westzijde de Ambachtsweg
en aan de zuidzijde de
Hoeverweg. Het landelijk
gebied van de Bovenpolder
vormt de oostgrens van het
gebied.
De bedrijven op het terrein
behoren tot de lichtere
milieucategorieën.

Ruimte
De structuur van het gebied is helder en overzichtelijk en bestaat uit een viertal
straten die loodrecht op elkaar staan. Het bedrijventerrein biedt plaats aan diverse
soorten bedrijvigheid. Er is nauwelijks eenheid tussen grootschalige gebouwen. De
rooilijn van de gebouwen is bij de garages strak en verspringt bij de overige
bedrijfsbebouwing. De relatie tussen het bedrijventerrein en de omliggende gebieden
(Plan Mosselaan en het beschermd dorpsgezicht) is ver te zoeken. Net als bij andere
bedrijventerreinen is sprake van de typerende karakteristiek van grootschalige
bebouwing die solitair op een kavel staat. De bedrijven staan op enige afstand van
elkaar en van de weg.

Bebouwing
De bebouwing bestaat uit veelal grote gebouwen met een bouwlaag en een plat dak.
Ook zijn er lage bedrijfsverzamelgebouwen met een verdieping en kap gevestigd op
het terrein. Verder is een aantal bedrijfswoningen op het terrein aanwezig. De
entreezijde van de bebouwing is veelal op de weg gericht.

Detaillering, materiaal en kleur
De bedrijfsbebouwing heeft een eenvoudige detaillering en een sobere uitstraling.
Het materiaalgebruik bestaat uit plaatmateriaal, kunststof en metselwerk. In het
gebied worden zowel lichte als bonte kleuren gebruikt.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het gebied heeft een kwaliteitsniveau dat past bij een bedrijventerrein. Er is een
variatie aan bebouwing aanwezig; iets wat leidt tot een onsamenhangend geheel van
het terrein. De openbare ruimte van het gebied laat te wensen over. De aanblik van
het terrein is mede door de inrichting van de openbare ruimte soms wat rommelig.

Beleid
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Voor het direct aangrenzend landelijk gebied is het van belang om de ruimtelijke
kwaliteit en samenhang binnen het gebied te waarborgen. Deze heeft immers ook
een directe uitwerking op het landelijk gebied. Binnen het gebied zelf is de uitstraling
naar vorm en materialisatie van de bebouwing erg belangrijk. Daartoe dienen qua
plaatsing, vorm en materialisatie van de bebouwing regels geformuleerd te worden.
Om ontsierende effecten aan randen van bedrijfsterreinen te voorkomen, wordt het
inpakken van en zoneren binnen bedrijventerreinen steeds gangbaarder. Een
verbetering van de randen van het bedrijventerrein kan ook worden bewerkstelligd
door in het ontwerp een openbare ruimte tussen het landelijk gebied en de
bedrijfsbebouwing te situeren.

WELSTANDSNIVEAU: regulier
Het welstandstoezicht moet er aan bijdragen dat de basiskwaliteit van het gebied
behouden blijft.
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Ruimte
• de bepalende eenheid in het gebied omvat losse grootschalige
bebouwing als individuele objecten
• de bebouwing dient op enige afstand van elkaar te staan
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de publieke en representatieve functies dienen op de straat gericht
te zijn en bij voorkeur los van de opslagruimten dan wel herkenbaar
te zijn in de gevel
de detaillering van de gevel dient in
overeenstemming te zijn met die
van omliggende panden

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit een of twee lagen met een plat dak
• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand worden
geplaatst

Detaillering, materiaal en kleur
• de gevelwanden, grenzend aan de openbare weg dienen voor
tenminste 10% transparant te zijn
• de detaillering van de gevel dient in overeenstemming te zijn met die
van de omliggende panden
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten,regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
er mogen geen felle kleuren
worden gebruikt

• kunststof dakranden en metalen kozijnen zijn toegestaan, mits de
profilering en kleur aansluit bij die va het gebied
• er mogen geen felle kleuren worden gebruikt
• gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig ontworpen en in
overeenstemming met de specifieke criteria voor reclame
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F. EGMOND AAN ZEE

121

122

F1. Egmond aan Zee
Dorpskern
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied wordt aan de
westkant begrensd door de
Boulevard Ir. De Vassy.
Aan de zuidkant lopen de
Zuiderstraat
en
de
Duinstraat. Ten oosten
lopen een stuk van de
Prins Hendrikstraat, de
Voorstraat,
de
Trompstraat, een gedeelte
van de Schipper van der
Plasstraat
en
de
Julianastraat.
De
Wilhelminastraat vormt de
noordgrens van het gebied.
Egmond aan Zee is een
oorspronkelijk
e
vissersdorpje dat in de 10
eeuw is ontstaan. Een
belangrijke karakteristiek
van het gebied is het
kleinschalige karakter met
stegen zonder
of met
smalle stoepjes. Op de binnenplaatsjes achter de woningen werden
viswerkzaamheden uitgevoerd. Van de oude bebouwing is alleen nog de
Nederlands-Hervormde kerk uit 1745 bewaard gebleven. De huidige bebouwing
stamt voor een groot gedeelte uit de periode 1850-1940. Rondom de dorpskern is het
dorp in de loop van de jaren steeds verder gegroeid.

Ruimte
Het gebied wordt gekenmerkt door een typische dorpsbebouwing met bijbehorend
functiepatroon: wonen (boven winkels), diverse (winkel)voorzieningen, horeca en
toerisme. Ook staat er een aantal kerken in het gebied. De bebouwing bestaat naast
de oorspronkelijke bebouwing uit nieuwe bouwblokken. De bebouwing staat dicht op
de weg en is dicht op elkaar gebouwd en wordt veelal door middel van smalle stegen
met elkaar verbonden. Hierdoor krijgt het gebied een besloten karakter. De kavels
zijn vaak klein en erg volgebouwd. De woningen zijn per bebouwingsblok in de
rooilijn gesitueerd. Opvallend is dat er nauwelijks groen in het gebied aanwezig is.
Het gebied maakt een rommelige indruk door de diversiteit aan bebouwingsgrootte,
functies en reclame en de uitstraling van een toeristendorp.

Bebouwing
De woningen bestaan veelal uit een bouwlaag met kap. Uitzondering hierop vormen
de woningen aan de Voorstraat, die zowel één als twee lagen met kap hebben. De
kapvorm- en richting varieert. Opbouwen zijn zowel aan de voor- als zijkant
gesitueerd; bijgebouwen aan de achterzijde. De bebouwing wordt afgewisseld met
oorspronkelijke en moderne bebouwing.

Detaillering, materiaal en kleur
De bebouwing heeft over het algemeen een sobere tot gemiddelde uitstraling en
detaillering. Het materiaal bestaat uit baksteen (soms wit geschilderd) voor de
gevels, hout voor de deuren en kozijnen en pannen voor de daken. In de nieuwere
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bebouwing is ook kunststof toegepast. Er is vooral gebruik gemaakt van sobere
kleuren.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
De groei is niet altijd ten goede gekomen aan de uitstraling die het dorp
oorspronkelijk had. De grote bouwvolumes, de goedkope architectuur, de weinig
uitnodigende achterkanten die naar het dorp zijn gekeerd en de grote parkeervelden
hebben een gebied gecreëerd dat weinig meer te maken heeft met de
oorspronkelijke karakteristieken van Egmond aan Zee.
De kwaliteit wordt negatief beïnvloed door de veelheid aan rommelige reclameuitingen in het gebied.
In het gebied komen de volgende monumenten voor:
Rijksmonument:
• Trompstraat 2 (Nederlands Hervormde kerk)
Gemeentelijke monumenten
• Marinestraat 19/21 (lichtwachterswoning)
• Noorderstraat 2 (woonhuis)
• Pompplein (pomp)
• Schoolstraat 3-9 (vissershuisje)
• Smidstraat 6 (vissershuisje)
• Voorstraat 49 (woonhuis)
• Voorstraat 69 (busstation)
• Voorstraat 121
• Zuiderstraat 5 (woning met opslagruimte)
• Zuiderstraat 7 (museum)
• Zuiderstraat 20 (vissershuisje)

Beleid
Behoud en waar mogelijk en wenselijk herstellen van de historische ruimtelijke
structuur en de elementen van historische waarde. Verbeteren van de huidige
dorpskern en versterken van het verblijfsklimaat in het centrum staan centraal. De
versterking zal zich met name richten op de herontwikkeling van de openbare ruimte
in het gebied, met name het Pompplein en het deel van de Voorstraat tussen de
Julianastraat en het Westeinde.

WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
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Het welstandstoezicht moet bijdragen aan het maximaal behouden en versterken van
de stedenbouwkundige kwaliteit van de dorpskern van Egmond aan Zee. Het
oorspronkelijke karakter van de dorpskern maakt het gebied tot een bijzonder
welstandsgebied.

Algemeen
• de bebouwing dient qua materialisatie en detaillering bij te dragen
aan een verbetering van de aanwezige kwaliteit van het gebied
• gebouwen met een bijzondere of openbare functie moeten (in
vormentaal, materiaal, detaillering) aansluiten op hetgeen in het
gebied gebruikelijk is
• wanneer de korrelgrootte doorbroken wordt, dient hier
architectonisch op ingespeeld te worden
de bebouwing dient direct aan de
straat te grenzen

Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel rijwoningen,
twee-onder-een-kap als vrijstaande woningen)
• de bebouwing dient direct aan de straat te grenzen
• de bebouwing dient dicht op elkaar te staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen

waar strakke rooilijnen aanwezig
zijn, moeten deze gehandhaafd
worden

• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, uit- en opbouwen zijn niet
toegestaan
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand worden
geplaatst

blinde kopgevels grenzend aan het
openbaar gebied zijn niet
toegestaan

• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie
• aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de
architectonische vormentaal van het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
de detaillering van aan-, op- en
uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw

• gevels dienen verticaal geleed te zijn
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
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• een zorgvuldige detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten,
regenpijpen, e.d. is vereist, in aansluiting op of ter verbetering van
de karakteristiek van het gebied
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog, doch kunnen afmetingen en een
detaillering en profilering hebben die past bij de stijlperiode van het
desbetreffende gebouw
• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
gebruikt, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren en
kozijnen en gebakken pannen voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• geglazuurde dakpannen zijn niet toegestaan
• er dient gebruik te worden gemaakt van gedekte kleuren
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig ontworpen,
ondergeschikt aan het historische beeld en in overeenstemming met
de specifieke criteria voor reclame
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gevelreclame is toegestaan, mits
zorgvuldig ontworpen en in
overeenstemming met de
specifieke criteria voor reclame

F2. Egmond aan Zee
Lintbebouwing (invalsweg)
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied bestaat uit de
bebouwing aan weerszijden
van een gedeelte van de
Voorstraat, de invalsweg van
Egmond aan Zee en ligt ten
oosten van de dorpskern. Het
gebied loopt aan de westkant
tot aan de Prins Hendrikstraat
en de Trompstraat. Aan de
zuidzijde grenst het aan de
duinen en aan de oostkant
aan
de
Pieter
Schotmanstraat.
De
noordelijke uitbreiding van
Egmond aan Zee vormt de
noordgrens van het gebied.

Ruimte
De
oorspronkelijke
bebouwing is veelal in de
periode 1900-1940 tot stand
gekomen. De bebouwing,
zowel vrijstaande woningen
als appartementen, is meestal in de rooilijn gebouwd. Op sommige plekken
verspringt deze rooilijn. De bebouwing is redelijk dicht op elkaar en dicht op de
rooilijn gebouwd, waardoor er een besloten karakter ontstaat. Dit besloten karakter
wordt versterkt doordat de bebouwing met de entrees op de straat is georiënteerd.
Opvallend element in het gebied is de Prins Hendrik Stichting, een oorspronkelijk
rusthuis voor oud-zeelieden. Dit gebouw is prominent in het gebied aanwezig, zowel
qua grootte als qua architectuur. Aan de Pieter Schotmanstraat zijn de gemeentewerf
en een klein bedrijventerrein.

Bebouwing
Kenmerkend is de lintbebouwing langs de Voorstraat. De woonfunctie overheerst in
het gebied. Incidenteel komt horeca voor. Bij de Pieter Schotmanstraat is de
gemeentewerf en een klein bedrijventerrein gevestigd. De bebouwing bestaat met
uitzondering van de Prins Hendrikstichting uit traditionele woonbebouwing. De
woonbebouwing bestaat uit zowel rijwoningen als vrijstaande woningen. De
kapvormen variëren wel. Aan- en opbouwen in de vorm van dakkapellen en balkons
zijn veelal aan de voorzijde geplaatst.

Detaillering, materiaal en kleur
De bebouwing is sober tot gemiddeld gedetailleerd. Het materiaalgebruik bestaat
over het algemeen uit steen voor de gevels, hout en kunststof voor de deuren en
kozijnen en pannen voor de daken. Het kleurgebruik is divers. De vormgeving van de
Prins Hendrikstichting is afwijkend ten opzichte van de overige bebouwing en bestaat
uit witgeschilderde baksteen voor de gevels en op een aantal plaatsen platte daken.
Het hoofdgebouw heeft wel pannen op de daken.
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WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het karakter van de invalsweg van Egmond aan Zee wordt bepaald door de
oorspronkelijke lineaire structuur en de lintbebouwing daarlangs. De Prins
Hendrikstichting heeft een afwijkend karakter.
In het gebied komen de volgende monumenten voor:
Rijksmonument:
• Voorstraat 41 (Prins Hendrikstichting)
Gemeentelijk monument
• Voorstraat ongenummerd (Vissersmonument)

Beleid
In dit gebied zijn plannen voor verbouw met gedeeltelijke sloop en uitbreiding van de
Prins Hendrikstichting. De uitbreiding van de Prins Hendrikstichting beslaat 40
woningen en is ter versterking van het lint.

WELSTANDSNIVEAU: regulier
Het welstandstoezicht moet er aan bijdragen dat de basiskwaliteit van het gebied
behouden blijft.
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Algemeen
• de bebouwing dient in kwaliteitsniveau (materialisatie, detaillering)
aan te sluiten op de oorspronkelijke bebouwing, terwijl daarbinnen
plaats is voor nieuwe vormen van architectuur, mits deze een
kwaliteitsverbetering van het gebied inhouden
• gebouwen met een bijzondere of openbare functie moeten (in
vormentaal, materiaal, detaillering) aansluiten op hetgeen in het
gebied gebruikelijk is
waar strakke rooilijnen aanwezig
zijn, moeten deze gehandhaafd
worden

Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied is een vrijstaand pand met
een individueel karakter
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient dicht op elkaar te staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

de nokrichting dient of haaks op, of
parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig
gekozen dient te worden dat het
straat- en bebouwingsbeeld wordt
versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap of twee of
meerdere lagen met plat dak
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand worden
geplaatst
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan

• bijgebouwen dienen zich bij voorkeur achter het hoofdgebouw te
bevinden
aan-, op- en uitbouwen dienen
ondergeschikt te zijn toegevoegd
aan of opgenomen te zijn in de
hoofdmassa

Detaillering, materiaal en kleur
• gevels dienen verticaal geleed te zijn
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• een sobere tot zorgvuldige detaillering van kozijnen, hekwerken,
daklijsten, regenpijpen, e.d. is vereist, ter verbetering van de
karakteristiek van het gebied
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog

gevels dienen verticaal geleed te
zijn

• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en betonnen pannen voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
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• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• er dienen keramische pannen als dakbedekking te worden gebruikt
• geglazuurde dakpannen zijn niet toegestaan
• metalen dakplaten zijn niet toegestaan
• er dient gebruik gemaakt te worden van gedekte kleuren
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is toegestaan bij panden die volgens het
bestemmingsplan geen woonfunctie hebben, mits zorgvuldig
ontworpen en in overeenstemming met de specifieke criteria voor
reclame
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gevelreclame is toegestaan bij
panden die volgens het
bestemmingsplan geen
woonbestemming hebben, mits
zorgvuldig ontworpen en in
overeenstemming met de
specifieke criteria voor reclame

F3. Egmond aan Zee
Kustbebouwing (Boulevard)
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied grenst aan de westzijde aan de duinen van de
Noordzee. Aan de zuidzijde grenst het gebied aan het
Noordhollands Duinreservaat. De oostgrens van het
gebied wordt gevormd door de Kennedyboulevard, de
Trompenbergstraat en de Boulevard Ir. De Vassy. De
oostgrens bestaat verder uit een gedeelte van de
Wilhelminastraat en loopt via de Prinses Beatrixstraat tot
aan de Prinses Marijkestraat, die de noordzijde van het
gebied begrensd.
Na verwoesting van het gebied ter hoogte van het
Pompplein tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de
kuststrook onder invloed van de toenemende betekenis
van het toerisme vooral bebouwd met hotels en
appartementengebouwen.

Ruimte
De bebouwing kent een gemengd functiepatroon van met
name wonen en horeca. De bebouwing is op zee
georiënteerd. De woonbebouwing stamt met name uit de
e
tweede helft van de 20 eeuw. Zo is ter plaatse van het
voormalige Kurhaus in de jaren tachtig de Sterflat
gebouwd: een sterk dominerend woongebouw met tien
verdiepingen. De afgelopen jaren werden toevoegingen
aan de bestaande bebouwing voornamelijk ten behoeve
van de recreatie gedaan. De bebouwing kent soms een
strakke rooilijn en soms een verspringende. De entrees
zijn op de straatzijde gericht. De bebouwing is ter hoogte
van de dorpskern vrij dicht op elkaar gebouwd en kent
relatief kleinschalige bebouwing. In de overige delen van
het gebied is de bebouwing grootschalig van karakter en
heeft het een vrij open karakter.
Kenmerkende elementen in het gebied zijn verder de
vuurtoren op de Vuurtorenduin en het gebouw van de
KNRM.

Bebouwing
De bebouwing bestaat met name uit appartementen.
Incidenteel staat er een vrijstaande woning in het gebied.
De balkons van de appartementen zijn aan de voorzijde van de bebouwing geplaatst.
Rondom de dorpskern is kleinschaligere bebouwing gesitueerd, waarbij veel op- en
bijgebouwen zijn geplaatst.
Kenmerkend is dat steeds is getracht schaalverschillen in de architectuur te
overbruggen. In de praktijk leidt dit tot volumes die doen denken aan de architectuur
uit de jaren ’80.

Detaillering, materiaal en kleur
De bebouwing heeft een standaarddetaillering met eenvoudig materiaalgebruik. Het
materiaalgebruik van de woningen is hoofdzakelijk steen, hout en kunststof. De
horecagelegenheden hebben veelal moderne materialen gebruikt: glas en kunststof
voeren de boventoon. De architectuur is sober van karakter, zowel in kleur als
materiaalgebruik.
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WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
De waarde van het gebied bestaat in de eerste plaats uit de kwaliteit van de locatie,
namelijk de ligging aan zee. De herinrichting van de openbare ruimte draagt verder
bij aan de kwaliteit van het gebied. Het gebied kan onder druk komen te staan
doordat met nieuwbouw niet het kwaliteitsniveau wordt gehaald dat bij een dergelijke
bijzondere plek past.
In het gebied komen de volgende Rijksmonumenten voor:
• Vuurtoren Boulevard ongenummerd
• De geveerde Kikker, Boulevard 23

Beleid
Er zijn de afgelopen jaren behoorlijk veel (vakantie)appartementen gebouwd. De
bouw hiervan komt overeen met het bestemmingsplan, dat de boulevard de
mogelijkheid biedt tot uitbreiding van de horeca en aanverwante
(vrijetijds)voorzieningen. Het is van belang dat de toevoeging van de bebouwing past
binnen de huidige ruimtelijke structuur van het gebied. Behoud van de relatie tussen
bebouwing en zee is essentieel.

WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
Het welstandstoezicht moet bijdragen aan het maximaal behouden en versterken van
de kwaliteiten van het gebied. Met name de ligging aan zee maakt het gebied tot een
bijzonder welstandsgebied.

132

Algemeen
• de bebouwing dient in kwaliteitsniveau (materialisatie, detaillering)
aan te sluiten op de oorspronkelijke bebouwing, terwijl daarbinnen
plaats is voor nieuwe vormen van architectuur, mits deze een
kwaliteitsverbetering van het gebied inhouden

Ruimte
de bepalende eenheid in het
gebied is een bouwblok met
appartementen

• de bepalende eenheid van het gebied is een bouwblok met
appartementen
• de bebouwing dient direct aan de straat te grenzen
• de bebouwing dient dicht op enige afstand van elkaar te staan
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit meer dan twee lagen met kap of plat dak
• een wolfseind is niet toegestaan
de hoofdgevel van het pand dient
aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen

• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie
• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand worden
geplaatst

Detaillering, materiaal en kleur
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
blinde kopgevels grenzend aan de
openbare ruimte zijn niet
toegestaan

• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• een sobere detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten,
regenpijpen, e.d. is vereist, ter verbetering van de karakteristiek van
het gebied
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog
• als hoofdmateriaal dient het voor de wijk kenmerkende materiaal
gebruikt te worden
• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan

er dient gebruik te worden gemaakt
van gedekte kleuren

• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakplaten zijn niet toegestaan
• er dient gebruik gemaakt te worden van gedekte kleuren
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is toegestaan bij panden die volgens het
bestemmingsplan geen woonfunctie hebben, mits zorgvuldig
ontworpen en in overeenstemming met de specifieke criteria voor
reclame
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F4. Egmond aan Zee
Noordelijke uitbreiding
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied wordt
aan de noordzijde
begrensd door het
Noordhollands
Duinreservaat.
De
Nollenweg vormt de
oostgrens van het
gebied.
De
Wilhelminastraat
vormt de zuidgrens
van het gebied. Aan
de westzijde grenst
het gebied aan de
kustbebouwing (F3).

Ruimte
Het gebied is een
woonwijk die in de
jaren dertig, vijftig,
zestig, zeventig en
tachtig planmatig tot stand is gekomen. Incidenteel zijn er de afgelopen jaren
vrijstaande woningen toegevoegd. Het overgrote deel van de woonbebouwing
bestaat uit rijwoningen. Daarnaast komen er appartementengebouwen van twee en
meer verdiepingen voor met zowel platte daken als kappen. Rond de Dennenlaan
staan daarentegen voornamelijk vrijstaande woningen. De rijwoningen staan per blok
in de rooilijn, terwijl de woonblokken onderling verspringen. De woningen zijn vrij
dicht op de weg en dicht op elkaar gebouwd, waardoor er een besloten karakter
ontstaat. Het besloten karakter wordt ondersteund door het redelijk groene karakter
van de wijk, dat grotendeels ontstaat door de beplanting in de voortuinen.
Verder staat er een sporthal in het gebied en zijn er sportvoorzieningen ((tennispark,
zwembad en voetbalveld) en voormalige kindertehuizen die nu een andere functie
hebben.

Bebouwing
De woonbebouwing bestaat veelal uit twee bouwlagen met een kap. De kapvorm en
–richting varieert. Per bouwblok is deze echter weer gelijk. De entrees van de
woningen zijn op de straat gericht. Aan- en bijgebouwen zijn aan de voor- en
achterzijde van de woningen geplaatst.

Detaillering, materiaal en kleur
De gebouwen hebben een standaard detaillering met eenvoudig materiaalgebruik.
Het materiaalgebruik is hoofdzakelijk steen voor de gevels, hout voor de deuren en
kozijnen en pannen voor de daken. Naast de meer traditionele, gebiedseigen
materialen als steen en hout worden nu ook materialen als kunststof en trespa
toegepast. In het gebied is gebruik gemaakt van eenduidige kleuren: wit, groen en
bruin voor de kozijnen en deuren, aardetinten voor de gevels en rood voor de
pannen.
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WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het gebied krijgt eenheid door de heldere ruimtelijke structuur. De gebouwen bezitten
een voor de betreffende tijdsperiode herkenbare en eenvoudige architectuur en het
gebied heeft een redelijke groene uitstraling, die voornamelijk door de beplanting van
de voortuinen wordt gecreëerd.
In het gebied komen de volgende monumenten voor:
Rijksmonumenten:
• Wiardi Beckmanlaan 4 (koloniehuis)
• Zwartendijk 1 (koloniehuis)
• Zwartendijk 3
Gemeentelijke monumenten:
• Wilhelminastraat 12 (RK Kerk)

Beleid
In dit gebied zijn geen grootschalige ontwikkelingen te verwachten. De meeste
toevoegingen of veranderingen zullen betrekking hebben op kleine bouwwerken.
Blinde muren en achterkanten aan de openbare ruimte moeten worden vermeden.
Hetzelfde geldt voor achterkantsituaties van vrije kavels.

WELSTANDSNIVEAU: regulier
Het welstandstoezicht moet er aan bijdragen dat de basiskwaliteit van het gebied
behouden blijft.
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Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel rijwoningen als
vrijstaande woningen)
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient dicht op elkaar te staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
waar strakke rooilijnen aanwezig
zijn, moeten deze gehandhaafd
worden

• de bebouwing dient het patroon van woonstraten en woonpaden te
ondersteunen
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
uitbreidingen op reeds bestaande
aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan

• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• bij aan-, op- en uitbouwen dient uit te worden gegaan van een
trendsetter
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
bijgebouwen zijn bij voorkeur
geplaatst op het achtererf en aan
de zijkant teruggelegen ten
opzichte van de voorgevel

• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, uit- en opbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• balkons dienen klein en luchtig te zijn, met houten of stalen
detaillering
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog

de detaillering van aan-, op- en
uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw

• als hoofdmateriaal dient het voor de wijk kenmerkende materiaal te
worden gebruikt, namelijk baksteen voor de gevels en betonnen
pannen voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn toegestaan, mits in profilering
en kleur één type wordt aangehouden
• er mogen geen felle kleuren worden toegepast
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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F5. Egmond aan Zee
Zuidelijke uitbreiding
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied wordt aan
de westzijde begrensd
door de kustbebouwing
en
de
Kennedyboulevard. De
Zeeweg (in de vorm
van
de
dorpsbebouwing van
Egmond aan Zee)
vormt de noordgrens
van het gebied. De
begrenzing wordt aan
de oostzijde gevormd
door de Plevierenlaan
en in het zuiden door
de Churchilllaan. Het
Noordhollands
Duinreservaat grenst
tevens aan de oost- en
zuidzijde
van
het
gebied.

Ruimte
Het gebied is een
woonwijk die in de
jaren 60, 70 en 80 is gebouwd. Incidenteel zijn er de afgelopen jaren in het noordelijk
deel, grenzend aan de dorpskern, nieuwe woningen toegevoegd. Het gebied bestaat
uit woningen aan woonstraten in een rechtlijnige opzet met strakke rooilijnen. De
strakke stedenbouwkundige opzet van de bebouwing, de directe oriëntatie van de
woningen op de straat en de parkeervoorzieningen op straat leiden tot een versteend
aanzicht van het gebied. De bebouwing is vrij dicht op elkaar en dicht op de weg
gebouwd. Hierdoor krijgt het gebied een besloten karakter. Opvallend kenmerk in het
gebied is dat een groot deel van de woningen bewust is ontworpen met zomerhuisjes
in de achtertuin, als extra inkomsten voor de bevolking.
In deze woonwijk staat ook een hotel (Zuiderduin) en is een aantal appartementen
omgevormd tot vakantiewoning. Het grootschalige karakter van het hotel wordt
verzacht door de nabij gelegen kleinschalige woonbebouwing.
Aan de oostkant van het gebied wordt een aantal nieuwe appartementencomplexen
gebouwd.

Bebouwing
De gebouwtypen variëren: rijwoningen, appartementen en een beperkte hoeveelheid
vrijstaande woningen. De rijwoningen bestaan voornamelijk uit twee bouwlagen en
een kap; appartementen zijn veelal in grote complexen gesitueerd. De bebouwing is
afwisselend met lengterichting of haaks op de weg geplaatst. Toch zijn de entrees in
veel gevallen op de straatzijde georiënteerd. De kapvorm en kaprichting van de
bebouwing varieert. De appartementen hebben een balkon aan de voorzijde van de
woning. De rijwoningen hebben een dakkapel aan zowel de voor- als achterzijde van
de woning. In de achtertuinen van deze woningen is meestal een bijgebouw
geplaatst.
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Detaillering, materiaal en kleur
De gebouwen hebben een standaard detaillering met eenvoudig materiaalgebruik.
Het materiaalgebruik is hoofdzakelijk steen voor de gevels, hout voor de kozijnen en
deuren en pannen voor de daken. In de loop van de tijd is het oorspronkelijke
materiaalgebruik op sommige plaatsen vervangen door nieuwe materialen als
kunststof en glas. Wanneer gebruik wordt gemaakt van kleuren zijn aardetinten voor
het metstelwerk en oranje en grijs voor de pannen de meest geëigende kleuren. Voor
de deuren en kozijnen wordt een heel palet aan kleuren gebruikt.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het gebied krijgt vorm en uitstraling door de eenheid in architectuur en kleurgebruik.

Beleid
Het beleid is gericht op het behoud van bestaande karakteristieken in het gebied. In
dit gebied wordt de komende tijd een aantal appartementengebouwen gerealiseerd.
Het is van belang dat deze bebouwing aansluit op de bestaande ruimtelijke structuur
in het gebied.

WELSTANDSNIVEAU: regulier
Het welstandstoezicht moet er aan bijdragen dat de basiskwaliteit van het gebied
behouden blijft.
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Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel rijwoningen als
vrijstaande woningen)
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient dicht op elkaar te staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
waar strakke rooilijnen aanwezig
zijn, moeten deze gehandhaafd
worden

• de bebouwing dient het patroon van woonstraten en woonpaden te
ondersteunen
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit twee lagen met kap of uit meerdere lagen
met een plat dak
• een wolfseind is niet toegestaan

bijgebouwen zijn bij voorkeur
geplaatst op het achtererf en aan
de zijkant teruggelegen ten
opzichte van de voorgevel

• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• bij aan-, op- en uitbouwen dient uit te gaan van een trendsetter
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
blinde kopgevels grenzend aan het
openbaar gebied zijn niet
toegestaan

• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, uit- en opbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog
• als hoofdmateriaal dient het voor de wijk kenmerkende materiaal te
worden gebruikt, namelijk baksteen voor de gevel en pannen voor de
daken

de detaillering van kozijnen,
hekwerken, daklijsten, regenpijpen,
e.d. dient eenvoudig, maar
zorgvuldig te zijn

• gebruik van betonnen pannen is toegestaan, maar keramische
pannen verdienen de voorkeur (zeker bij vrijstaande woningen)
• kunststof dakranden en kozijnen zijn toegestaan, mits in profilering
en kleur één type wordt aangehouden
• er mogen geen felle kleuren worden toegepast
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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G. EGMOND BINNEN
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G1. Egmond Binnen
Dorpskern
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied wordt aan de
noordzijde begrensd door de
Boonakkersteeg.
Aan
de
oostzijde
vormen
de
Kloosterweg en de Dom
Huibenlaan de grens, waarbij
het gebied aan deze zijde
tegelijkertijd grenst het aan het
landelijk gebied. Ten zuiden
loopt de Hollanderweg en de
Peperstraat
vormt
de
westgrens van het gebied.
De oude kern van Egmond
e
Binnen is in de 9 eeuw langs
twee wegen ontstaan: de
Herenweg en de Abdijlaan / St.
Adelbertusweg.
Deze
ontwikkelingsas is kenmerkend
voor
Egmond
Binnen.
Oorspronkelijk
is
Egmond
Binnen
een
langwerpig
geestdorp. Aan de oostkant
van het gebied ligt de
karakteristieke
St.
Adelbertusabdij (1934-1955);
een massief gebouw met de
nadruk op het gebruik van
zware bouwmaterialen. De abdij heeft een typisch gesloten karakter, wat
kenmerkend is voor de architectuur van de Delftse school. Komende vanuit
zuidoostelijke richting vormt de abdij het beeldbepalende gezicht van Egmond
Binnen.

Ruimte
Het gebied is een typische kleinschalige dorpskern met (vrijstaande) woningen,
(detailhandel)winkels en een kerk en de Abdij. De gebouwen zijn grotendeels in de
e
e
19 en begin 20 eeuw gebouwd. De bebouwing is heel dicht op elkaar en dicht op de
weg gebouwd. Hierdoor ontstaat er een besloten karakter. De overgang van de weg
naar het trottoir is zeer precies gedaan. Op sommige plaatsen verspringt de rooilijn.
De bomen langs met name de Abdijlaan zijn zeer beeldbepalend voor het gebied.
Deze begroeiing zorgt voor een verscholen ligging van de Abdij ten opzichte van het
centrum, waardoor het niet duidelijk is waar de ingang is. De Abdijlaan eindigt in de
as van de Nederlands Hervormde Kerk, naast de Abdij.

Bebouwing
Het aantal woningtypen varieert: van vrijstaande recent gebouwde woningen tot
boerderijen en kleinere arbeiderswoningen. De bebouwing bestaat grotendeels uit
een bouwlaag met kap. De kapvorm en –richting varieert. De hoofdgevel loopt
evenwijdig aan de straat, waardoor de entrees van de gebouwen op de straatzijde
zijn georiënteerd. Aan- en opbouwen komen zowel aan de voor-, zij, als achterzijde
van de bebouwing voor.
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Detaillering, materiaal en kleur
De bebouwing is zorgvuldig gedetailleerd en er is eenvoudig materiaal gebruikt. Het
materiaal bestaat uit steen voor de gevels, hout voor de deuren en kozijnen en
pannen of riet voor de daken. Wanneer gebruik wordt gemaakt van kleur zijn
aardetinten voor de gevels en rood en zwart voor de daken de meest geëigende
kleuren. Voor de deuren en kozijnen is een heel palet aan kleuren gebruikt.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het oorspronkelijke stedenbouwkundig karakter en de historische bebouwing zijn van
grote waarde voor het karakter van het gebied. De Abdij met de omringende groene
setting wordt als beeldbepalend bouwwerk aangemerkt.
In het gebied komen de volgende monumenten voor:
Rijksmonumenten
• Abdijlaan 26 (Abdij Egmond Binnen)
• Kloosterweg 2 (Nederlands Hervormde Kerk)
Gemeentelijke monumenten:
• Herenweg 60

Beleid
Behoud van het bebouwings- en verkavelingspatroon is van groot belang, aangezien
deze patronen de dragers vormen van de ruimtelijke hoofdstructuur en een
belangrijke karakteristiek zijn van het gebied. Nieuwe bebouwing dient in deze
structuur te worden ingepast. In dit gebied zijn geen grootschalige ontwikkelingen te
verwachten. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de herinrichting
van het kruispunt van de historische assen en de herinrichting van de Abdijlaan.

WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
Het welstandstoezicht moet bijdragen aan het maximaal behouden en versterken van
de stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische kwaliteiten van het
gebied. Met name de karakteristieke hoofdstructuur van de as Herenweg en de
Abdijlaan/St. Adelbertusweg maakt het gebied tot een bijzonder welstandsgebied.
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Algemeen
• gebouwen met een bijzondere of openbare functie moeten (in
vormentaal, materiaal, detaillering) aansluiten op hetgeen
gebruikelijk is
• wanneer de korrelgrootte doorbroken wordt, dient hier
architectonisch op ingespeeld te worden

Ruimte
de bebouwing dient op enige
afstand van elkaar te staan

• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel twee-ondereen-kap als vrijstaande woningen)
• de bebouwing dient direct aan de straat te grenzen
• de bebouwing dient op enige afstand van elkaar te staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

de detaillering van aan-, op- en
uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap
• platte daken zijn voor het hoofdgebouw niet toegestaan voor het
hoofdgebouw
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand worden
geplaatst
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan

een zorgvuldige detaillering van
kozijnen, hekwerken, daklijsten,
regenpijpen, e.d. is vereist, in
aansluiting op de karakteristiek van
het gebied

• aan-, op- en uitbouwen grenzend aan het openbaar gebied
behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie
• aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de
architectonische vormentaal van het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
• gevels dienen verticaal geleed te zijn
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
er dienen voor het gebied
kenmerkende materialen te worden
gebruikt, namelijk baksteen voor
de gevels, hout voor de deuren of
kozijnen en gebakken pannen voor
de daken

• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van bijgebouwen dient overeen te komen met die van
het hoofdgebouw
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• een zorgvuldige detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten,
regenpijpen, e.d. is vereist, in aansluiting op de karakteristiek van
het gebied
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog, doch kunnen afmetingen en een
detaillering en profilering hebben die past bij de stijlperiode van het
desbetreffende gebouw
• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en gebakken pannen voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• geglazuurde dakpannen zijn niet toegestaan
• metalen dakplaten zijn niet toegestaan
• er dient gebruik te worden gemaakt van gedekte kleuren
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig ontworpen,
ondergeschikt aan het historische beeld en in overeenstemming met
de specifieke criteria voor reclame
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witte/lichte steen als hoofddrager is
niet toegestaan

G2. Egmond Binnen
Lintbebouwing
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied valt in een tweetal gebieden uiteen. Het
noordelijk lint behelst het gebied rondom de
Herenweg en loopt aan de noordkant tot het
Luilaantje
en
aan
de
zuidkant
tot
de
Boonakkersteeg. Het zuidelijke deel van het lint
bevat tevens het gebied rondom de Herenweg,
maar grenst aan de noordzijde achter de bebouwing
van de Abdijlaan en aan de zuidzijde tot de N512.

Ruimte
De hoofdstructuur van de Herenweg is een lint met
een vrij ruim straatprofiel, met bebouwing aan
weerszijden van de weg. De bebouwing bestaat
naast de scholen, een peuteropvang en een
bibliotheek voornamelijk uit vrijstaande woonhuizen
en boerderijen. Incidenteel komen twee-onder-éénkappers voor. De bebouwing oriënteert zich op de
weg. Op sommige plaatsen is er ruimte voor
langsparkeren. De bebouwing staat in strakke,
doorlopende rooilijnen op regelmatige afstand van
elkaar. Hierdoor ontstaat een samenhangend beeld.
De bebouwing staat vrij dicht op de (doorgaande)
weg. Naast de oorspronkelijke bebouwing zijn er in
de loop van de jaren hier en daar nieuwe woningen
toegevoegd. De bebouwingsvormen variëren
hierdoor aanzienlijk.

Bebouwing
De woningen zijn zowel evenwijdig aan de weg als
haaks op de weg geplaatst. Hierdoor varieert de
kaprichting. Ook de kapvormen van de woningen
variëren. De opbouwen zijn voornamelijk aan de
voor- en zijkant van de bebouwing geplaatst; de
bijgebouwen aan de zij- en achterkant van de
bebouwing. Verder oriënteert alle bebouwing zich op
de weg, waarbij de gevel evenwijdig loopt aan de
weg. Een structuur die verder versterkt wordt door
de entree die zich overwegend aan de voorzijde van
de woning bevindt.

Detaillering, materiaal en kleur
De bebouwing is sober maar zorgvuldig gedetailleerd. De oorspronkelijke bebouwing
bestaat uit steen, hout en pannen en riet. In de loop van de jaren is er soms kunststof
voor de kozijnen en de deuren toegepast. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van
kleuren zijn aardetinten voor het metselwerk, oranje en grijs voor de dakpannen en
voornamelijk wit voor de kozijnen en daklijsten toegepast.
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WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het karakter van het lint van de Herenweg wordt bepaald door de oorspronkelijke
lineaire structuur en de lintbebouwing daarlangs. Voor het karakter van het lint is de
ritmiek, de solitaire plaatsing en de oriëntatie van de bebouwing op de kavel
belangrijk. De toenemende variatie in bouwvormen, materialen en detaillering maakt
een enigszins rommelige indruk.

Beleid
Behoud van het bebouwings- en verkavelingspatroon is van groot belang aangezien
deze patronen de dragers vormen van de ruimtelijke hoofdstructuur en een
belangrijke karakteristiek van het gebied zijn. Nieuwe bebouwing in het lint dient in de
hoofdstructuur te worden ingepast. In dit gebied zijn geen grootschalige
ontwikkelingen te verwachten. Behoud van de zichtlijnen naar het achterliggende
landschap is waar dat aan de orde is van grote waarde.

WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
Het welstandsniveau moet een bijdrage leveren aan het behouden en versterken van
de bestaande stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische kwaliteiten
van het lint van de Herenweg. Het fraaie oorspronkelijke karakter en de hoge
cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde maken het gebied tot een bijzonder
welstandsgebied.
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Algemeen
• de bebouwing dient in kwaliteitsniveau (materialisatie, detaillering)
aan te sluiten op de oorspronkelijke bebouwing, terwijl daarbinnen
plaats is voor nieuwe vormen van architectuur, mits deze een
kwaliteitsverbetering van het gebied inhouden

Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel rijwoinngen
als vrijstaande woningen)
waar strakke rooilijnen aanwezig
zijn, moeten deze gehandhaafd
worden

• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient op enige afstand van elkaar te staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand worden
geplaatst
de nokrichting dient of haaks op, of
parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig
gekozen dient te worden dat het
straat- en bebouwingsbeeld wordt
versterkt

• balkons zijn niet toegestaan aan de naar de openbare weg gekeerde
gevels
• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie
• aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de
architectonische vormentaal van het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan

• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
• gevels dienen verticaal geleed te zijn
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn

aan-, op- en uitbouwen dienen
ondergeschikt te zijn toegevoegd
aan of opgenomen te zijn in de
hoofdmassa

• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van bijgebouwen dient overeen te komen met die van
het hoofdgebouw
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog, doch kunnen afmetingen en een
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detaillering en profilering hebben die past bij de stijlperiode van het
desbetreffende gebouw
• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en gebakken pannen voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• geglazuurde dakpannen zijn niet toegestaan
• metalen dakplaten zijn niet toegestaan
• er dient gebruik gemaakt te worden van gedekte kleuren
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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er dienen voor het gebied
kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk steen voor de
gevels, hout voor de deuren en
kozijnen en gebakken pannen voor
de daken

G3. Egmond Binnen
Bijzondere uitbreiding
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied wordt aan de noordzijde
begrensd door de Hollanderweg. Aan de
oostzijde loopt de Dom Huybenlaan. Ten
zuiden grenst het gebied aan de
Vennewaterweg en aan de westkant
vormen de Peperstraat en het lint van de
Herenweg de grens.

Ruimte
Het gebied wordt benoemd tot bijzondere
uitbreiding vanwege de karakteristieke
jaren twintig en dertig architectuur die het
gebied bezit. Het gebied heeft de
eenduidige sfeer van een woonwijk met
voornamelijk twee onder een kappers en
losstaande woningen. Er is sprake van
strakke doorlopende rooilijnen. De
woningen zijn redelijk dicht op elkaar
gebouwd en hebben een vrij kleine
afstand tot de weg. Het is een kleinschalig
gebied met een besloten karakter.

Bebouwing
De woningen hebben allen een tuintje
voor en achter en bestaan uit één
bouwlaag met kap. De kapvormen en –
richting varieert wel. Aan de voorzijde van de woningen zijn veelal dakkapellen
geplaatst. Incidenteel komt een aanbouw aan de zijkant van de woning voor. Het
stratenpatroon wordt ondersteund door de plaatsing van de woningen. De woningen
staan overwegend met de lengterichting langs de straat en met de entree gericht op
de straat.

Detaillering, materiaal en kleur
De woningen zijn eenvoudig gedetailleerd. De verscheidenheid in toepassing van
materialen en kleuren is beperkt. Het materiaalgebruik is hoofdzakelijk steen, hout en
gebakken pannen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van kleur zijn rood voor de
dakpannen en wit en groen voor de kozijnen de meest toegepaste kleuren. Voor het
metselwerk worden aardetinten gebruikt. Afwijkende kleurstelling en materialisatie
komt in het gebied praktisch niet voor.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het gebied krijgt vorm en uitstraling door de eenheid in vorm en materiaalgebruik.
Het oorspronkelijke karakter van het gebied is goed bewaard gebleven.
In het gebied komt een gemeentelijk monument voor, namelijk Vennewatersweg 5-15
(complex sociale woningbouw)

Beleid
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Het beleid is gericht op het behoud van bestaande karakteristieken binnen de wijk.
Belangrijk voor het handhaven van de uitstraling van de wijk is het zorgen voor op
elkaar afgestemde aanpassingen, zowel waar het gaat om aanpassingen aan het
volume van het gebouw als om de toepassing van materialen. In dit gebied zijn geen
grootschalige ontwikkelingen te verwachten. De meeste toevoegingen of
veranderingen zullen betrekking hebben op kleine bouwwerken. De kleurstelling
moet gehandhaafd, en bij aanpassingen consequent toegepast worden.
Veranderende opvattingen over kleur- en materiaalgebruik doen afbreuk aan de
ruimtelijke kwaliteit.

WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
Het welstandstoezicht moet bijdragen aan het maximaal behouden en versterken van
de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van het gebied. Om het
oorspronkelijke karakter van de woningen te behouden dienen vorm en materialisatie
beschermd te worden. Het oorspronkelijke karakter en de architectonische waarde
maken het gebied tot een bijzonder welstandsgebied.
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Algemeen
• de architectuur dient zowel bij te dragen aan het continue beeld en
de totaalsfeer van het gebied als aan de herkenbare identiteit van de
individuele gebouwen
• gebouwen met een bijzondere of openbare functie moeten (in
vormentaal, materiaal, detaillering) aansluiten op hetgeen in het
gebied gebruikelijk is
• daar waar sprake is van een duidelijke repetitie van type, gevel,
bouwhoogte, materiaal en kleur moet die worden voortgezet
daar waar sprake is van een
duidelijke repetitie van type, gevel,
bouwhoogte, materiaal en kleur
moet die worden voortgezet

Ruimte
• de kleinschalige structuur moet worden gehandhaafd
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel rijwoningen
als twee-onder-een-kap woningen)
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te grenzen
• de bebouwing dient dicht op elkaar te staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

de hoofdgevel van het pand dient
aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één laag met kap
• platte daken zijn niet toegestaan voor het hoofdgebouw
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand worden
geplaatst

de nokrichting dient of haaks op, of
parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig
gekozen dient te worden dat het
straat- en bebouwingsbeeld wordt
versterkt

• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie
• aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de
architectonische vormentaal van het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
• gevels dienen verticaal geleed te zijn
de detaillering van aan-, op- en
uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw

• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
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• een zorgvuldige detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten,
regenpijpen, e.d. is vereist, in aansluiting op de karakteristiek van
het gebied
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog
• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en keramische pannen voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakplaten zijn niet toegestaan
• er dienen kleuren te worden gebruikt die voor het gebied
kenmerkend zijn, namelijk aardetinten voor de gevels, wit en groen
voor de kozijnen en rood voor de pannen
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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er dienen kleuren te worden
gebruikt die voor het gebied
kenmerkend zijn, namelijk
aardetinten voor de gevels, wit en
groen voor de kozijnen en rood
voor de pannen

G4. Egmond Binnen
Noordelijke uitbreiding
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied wordt aan de
noord- en oostzijde begrensd
door het Luilaantje, aan de
zuidzijde
door
de
Boonakkersteeg en aan de
westzijde door de Herenweg.

Ruimte
Het plan Luilaantje is een
woonwijk
aan
de
noordoostkant van Egmond
Binnen. De woningen zijn in
de jaren tachtig gebouwd. De
afgelopen jaren is een aantal
woningen langs de rand van
het landelijk gebied gebouwd.
Het gebied is krap van opzet,
maar heeft een heldere
ruimtelijke
structuur
van
straten,
woonerven
en
woonpaden. Het patroon van
straten,
woonerven
en
woonpaden
wordt
ondersteund door de plaatsing
van de blokken. Bij de
planmatige uitbreiding van de
woningen uit de jaren zeventig
is er sprake van strakke,
doorlopende rooilijnen. Binnen
het gebied komen op een aantal plaatsen blinde gevels voor. De oriëntatie van de
recent gebouwde vrijstaande woningen op het landelijk gebied zorgt voor een sterke
relatie tussen bebouwd en open gebied. Deze bebouwing is op vrij dicht op de weg,
maar op enige afstand van elkaar gebouwd.

Bebouwing
De aanwezige bebouwing in het gebied varieert. Er staan rijwoningen, twee-onderéén-kappers en vrijstaande woningen. Incidenteel komt er een boerderij voor. De
kapvorm en kaprichting van de blokken met rijwoningen varieert echter wel, zowel
langskappen als dwarskappen komen voor. Vrijstaande woningen zijn met hun
voorzijde naar het landelijk gebied gericht, maar de kapvorm en kaprichting van deze
bebouwing varieert. De woonblokken op de woonerven en woonpaden en straten
staan overwegend met hun lengterichting langs de straat met de entree gericht op de
straat.

Detaillering, materiaal en kleur
De woningen hebben een standaarddetaillering met eenvoudig materiaalgebruik. Het
materiaalgebruik is hoofdzakelijk steen voor de gevels, hout en kunststof voor de
deuren en kozijnen en gebakken pannen voor het dak. De architectuur is sober van
karakter, zowel in vorm, kleur als materiaalgebruik.
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WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het gebied krijgt vorm en uitstraling door de eenvoudige architectuur en de
verscheidenheid aan woningen. Aan de randen is de relatie met het landelijk gebied
door de plaatsing van de vrijstaande woningen in tact gebleven.

Beleid
Het beleid is gericht op het behoud van bestaande karakteristieken, zoals de relatie
met het landelijk gebied. In dit gebied zijn geen grootschalige veranderingen te
verwachten. De meeste toevoegingen of veranderingen zullen betrekking hebben op
kleine bouwwerken. Verder moeten (nieuwe) blinde muren en achterkanten aan de
openbare ruimte worden vermeden.

WELSTANDSNIVEAU: regulier
Het welstandstoezicht moet er aan bijdragen dat de basiskwaliteit van het gebied
behouden blijft.
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Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel rijwoningen als
vrijstaande woningen)
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient op enige afstand van elkaar te staan
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
de bebouwing dient op enige
afstand van de weg te staan

• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
bijgebouwen zijn ondergeschikt
aan het hoofdgebouw

• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• bij aan-, op- en uitbouwen dient uit te gaan van een trendsetter
• in bouwblokken is een plaatselijke verhoging door middel van katteof ezelsruggen niet toegestaan
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
bijgebouwen zijn bij voorkeur
toegestaan op het achtererf en aan
de zijkant op enige afstand van de
voorgevel

• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, uit- en opbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog

de detaillering van kozijnen,
hekwerken, daklijsten, regenpijpen
e.d. dient eenvoudig, maar
zorgvuldig te zijn

• als hoofdmateriaal dient het voor de wijk kenmerkende materiaal te
worden gebruikt, namelijk baksteen voor de gevel en pannen voor de
daken
• gebruik van betonnen pannen is toegestaan, maar keramische
pannen verdienen de voorkeur (zeker bij vrijstaande woningen)
• kunststof dakranden en kozijnen zijn toegestaan, mits in profilering
en kleur één type wordt aangehouden
• er mogen geen felle kleuren worden toegepast
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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G5. Egmond Binnen
Westelijke uitbreiding
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied wordt aan de westkant begrensd
door de Randweg (N512). De Herenweg
vormt de oostgrens van het gebied. De
noord- en zuidgrens worden gevormd door
de plekken waar de bebouwing over gaat
van bebouwd naar landelijk gebied.

Ruimte
Het gebied tegen de Randweg (N512) is een
woonwijk die vanaf de jaren zestig is
ontstaan. De woonwijken die tegen de
Herenweg zijn gebouwd zijn in de jaren
zestig en zeventig zijn gebouwd. De wijken
bestaan uit woningen aan woonstraten met
verspringende
rooilijnen.
De
directe
oriëntatie van de woningen op de straat en
de parkeervoorzieningen op straat leiden tot
een versteend aanzicht van het gebied. De
bebouwing is afwisselend met lengterichting
of haaks op de weg geplaatst. Toch zijn de
entrees in veel gevallen op de straatzijde
georiënteerd. De bebouwing is vrij dicht op
elkaar en dicht op de weg gebouwd.
Hierdoor krijgt het gebied een besloten
karakter. De vrijstaande woningen langs de
rand van het landelijk gebied zijn met hun
voorzijde naar het landelijk gebied gericht.
Naast de woonbebouwing kent het gebied in
de noordpunt het dorpshuis “De Schulp”.
Ten zuiden van de Sint Adelbertusweg
worden de RK-kerk, het Kerkplein, de
Kerklaan en de Hagendoornlaan als
kenmerkende
elementen
aangemerkt.
Woonzorgcomplex Heegemunde is door de
gele kleurstelling een opvallend gebouw in
het gebied.

Bebouwing
De gebouwtypen variëren: rijwoningen,
twee-onder-een-kappers
en vrijstaande
woningen. De bebouwing bestaat uit een of
twee lagen met kap. De kapvorm en
kaprichting van de bebouwing varieert. Dakkapellen komen zowel aan de voor- als
achterzijde van de woning voor. In de achtertuinen of aan de zijkant van deze
woningen is meestal een bijgebouw geplaatst.

Detaillering, materiaal en kleur
De gebouwen hebben een standaard detaillering met eenvoudig materiaalgebruik.
Het materiaalgebruik is hoofdzakelijk steen voor de gevels, hout voor de kozijnen en
deuren en pannen voor de daken. In de loop van de tijd is het oorspronkelijke
materiaalgebruik op sommige plaatsen vervangen door nieuwe materialen als
kunststof en glas. Wanneer gebruik wordt gemaakt van kleuren zijn aardetinten voor
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het metstelwerk en rood en zwart voor de pannen de meest geëigende kleuren. Voor
de deuren en kozijnen worden diverse kleuren gebruikt.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het gebied krijgt vorm en uitstraling door de verscheidenheid aan woningtypen en
architectuur. Veranderingen kunnen bijdragen aan de diversiteit.

Beleid
Het beleid is gericht op het behoud van bestaande karakteristieken in het gebied,
zoals de relatie met het landelijk gebied. In dit gebied zijn geen grootschalige
veranderingen te verwachten. De meeste toevoegingen of veranderingen zullen
betrekking hebben op kleine bouwwerken.

WELSTANDSNIVEAU: regulier
Het welstandstoezicht moet er aan bijdragen dat de basiskwaliteit van het gebied
behouden blijft.
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Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel rijwoningen,
twee-onder-een-kap als vrijstaande woningen)
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient dicht op elkaar te staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
• de bebouwing dient het patroon van woonstraten en woonpaden te
ondersteunen
de bebouwing dient op enige
afstand van de weg te staan

• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap
• platte daken zijn niet toegestaan voor het hoofdgebouw
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
waar strakke rooilijnen aanwezig
zijn, moeten deze gehandhaafd
worden

• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• bij aan-, op- en uitbouwen dient uit te gaan van een trendsetter
• in bouwblokken is een plaatselijke verhoging door middel van katteof ezelsruggen niet toegestaan
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

de detaillering van aan-, op- en
uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw

Detaillering, materiaal en kleur
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, uit- en opbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog

er dient gebruik te worden gemaakt
van gedekte kleuren

• als hoofdmateriaal dient het voor de wijk kenmerkende materiaal te
worden gebruikt, namelijk baksteen voor de gevel en pannen voor de
daken
• gebruik van betonnen pannen is toegestaan, maar keramische
pannen verdienen de voorkeur (zeker bij vrijstaande woningen)
• er dient gebruik te worden gemaakt van gedekte kleuren
• kunststof dakranden en kozijnen zijn toegestaan, mits in profilering
en kleur één type wordt aangehouden
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• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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G6. Egmond Binnen
Zuidelijke uitbreiding
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied vormt de zuidelijke entree van
Egmond Binnen. Het gebied ligt ten zuiden
van de bijzondere uitbreiding van Egmond
Binnen (G3) en ten oosten van de
lintbebouwing van de Herenweg. Aan de
noordkant wordt het gebied begrensd door
de Vennewatersweg, aan de oostkant door
de Limmerweg en aan de zuidkant door de
Kruiskroft. De Samenweid vormt de
westgrens van het gebied.

Ruimte
Het gebied is een typische woonwijk uit de
jaren zestig en zeventig en bestaat uit
woonstraten, woonerven en woonhoven.
Het gebied heeft een eenduidige sfeer
(woonwijk) en bebouwingskarakteristiek
(doorzonwoningen
langs
woonstraten,
woonpaden en woonerven). De bebouwing
staat dicht op elkaar en dicht op de weg gebouwd. Het gebied heeft een groen en
besloten karakter en een overzichtelijke, heldere ruimtelijke structuur. De relatie met
het omliggend landelijk gebied is nihil. Alleen aan de randen is er een relatie met het
landelijk gebied. Binnen de woonblokken kent het gebied een strakke rooilijn, terwijl
het geheel een verspringend beeld geeft. Het gebied is redelijk groen en er is
voldoende parkeergelegenheid. Parkeren vindt zowel op maaiveldniveau als in de
garages, gesitueerd in de openbare ruimte, plaats. De kwaliteit van de
garageblokken lijdt echter onder de wijze van situering van de garageblokken.

Bebouwing
De bebouwing van het gebied bestaat uit rijwoningen en twee-onder-één-kappers;
allen twee bouwlagen met een zadeldak. De kaprichting van de bebouwing varieert
wel. Zowel aan de voor- als achterzijde van de woningen worden zo nu en dan
dakkapellen (in dezelfde stijl) geplaatst. Aan- en bijgebouwen vinden bij de
hoekwoningen aan de zijkant en bij de tussenwoningen aan de achterzijde van de
woningen plaats. Wanneer er bij een hoekwoning geen bijgebouw is geplaatst, is
deze gevel veelal blind.

Detaillering, materiaal en kleur
De woningen hebben een standaard detaillering met eenvoudig materiaalgebruik. Ze
hebben een ingetogen architectuur die niet concurreert met de witte uitstraling van
het kerkgebouw. Het materiaalgebruik is hoofdzakelijk steen voor de gevels,
hout/kunststof voor de kozijnen en deuren en gebakken pannen voor de daken. De
architectuur is sober van karakter, zowel in vorm, kleur als materiaalgebruik.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van kleur zijn aardetinten voor het metselwerk en
rood en zwart voor de pannen en wit en donkergroen voor de kozijnen en deuren de
meest gebruikte kleuren.
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WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het gebied bevat voor de periode gebruikelijke bebouwing die niet van uitzonderlijke
kwaliteit is. Het gebied krijgt vorm en uitstraling door de eenheid in de architectuur en
kleurstelling. Het groene karakter van de wijk is een belangrijke kwaliteit in het
gebied. De waarde van het gebied ligt vooral in de kwaliteit als rustig, groen
woongebied.

Beleid
Het beleid is gericht op het behoud van bestaande karakteristieken binnen de wijk. In
dit gebied zijn geen grootschalige ontwikkelingen te verwachten. De meeste
toevoegingen of veranderingen zullen betrekking hebben op kleine bouwwerken. Het
is van belang dat (nieuwe) blinde muren en achterkanten aan de openbare ruimte
worden vermeden.

WELSTANDSNIVEAU: regulier
Het welstandstoezicht moet er aan bijdragen dat de basiskwaliteit van het gebied
behouden blijft.
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Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel rijwoningen als
vrijstaande woningen)
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient dicht op elkaar te staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
de bebouwing dient op enige
afstand van de weg te staan

• de bebouwing dient het patroon van woonstraten en woonpaden te
ondersteunen
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
de hoofdgevel van het pand dient
aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen

• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• bij aan-, op- en uitbouwen dient uit te gaan van een trendsetter
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
bijgebouwen zijn ondergeschikt
aan het hoofdgebouw

• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, uit- en opbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog
• als hoofdmateriaal dient het voor de wijk kenmerkende materiaal te
worden gebruikt, namelijk baksteen voor de gevel en pannen voor de
daken

blinde kopgevels aan de openbare
ruimte zijn niet toegestaan

• gebruik van betonnen pannen is toegestaan, maar keramische
pannen verdienen de voorkeur (zeker bij vrijstaande woningen)
• er dient gebruik te worden gemaakt van kleuren die voor het gebied
kenmerkend zijn
• kunststof dakranden en kozijnen zijn toegestaan, mits in profilering
en kleur één type wordt aangehouden
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• felle kleuren zijn niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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H. GROET EN HARGEN
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H1. Groet en Hargen
Dorpskern Groet
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
De dorpskern ligt ten zuiden van het lint
van de Heereweg. Het gebied wordt
gevormd door de bebouwing rond de
kerkbrink. Het gebied wordt aan de
noordzijde begrensd door het Schoolpad,
aan
de
oostzijde
door
de
Wagenmakersweg, aan de zuidzijde door
de Hogenolweg en aan de westzijde door
de Kerkbrink.

Ruimte
Het dorpscentrum van Groet is erg klein
en heeft een kleinschalig dorps karakter.
Het karakteristieke kerkje op de Kerkbrink
neemt een centrale plaats in. Verder
bestaat het gebied uit woonbebouwing. De
oorspronkelijke woonbebouwing staat
overwegend evenwijdig aan de straat. De
woningen hebben de entree aan de
straatzijde. Enkele nieuwe woningen
wijken van dit patroon af en zijn haaks op
het
plein
gesitueerd.
De
stedenbouwkundige opzet van het gebied
geeft
op
sommige
plaatsen
de
mogelijkheid tot doorzichten richting de
duinen. Over het algemeen is de
bebouwing dicht op elkaar geplaatst,
waardoor de transparantie beperkt blijft.
Wat verder opvalt, is het smalle wegprofiel zonder stoep. In zekere zin is het gebied
een afgerond geheel.

Bebouwing
De woningen zijn rondom de Kerkbrink gegroepeerd. De woningtypen variëren van
vrijstaande woningen tot rijwoningen. Het karakter van de bebouwing is dorps: één
woonlaag met kap. De kapvorm en –richting varieert. Dakkapellen zijn aan de
voorzijde van de woning geplaatst; bijgebouwen aan de achterzijde.

Detaillering, materiaal en kleur
De woningen rondom het plein zijn eenvoudig, maar zorgvuldig vormgegeven. Het
gebruikte materiaal bestaat uit steen, hout en pannen. In de loop van de tijd is
kunststof toegepast. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van kleur zijn grijs en oranje
voor de dakpannen en aardetinten (rood en bruin) voor het metselwerk de meest
geëigende kleuren. Voor de kozijnen, deuren en andere detaillering worden vaak de
kleuren wit en groen toegepast.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
De kleinschaligheid en de historische bebouwing van bijvoorbeeld de kerk zijn van
grote waarde voor het gebied zelf en voor de dorpskern van Groet als geheel. Er is
een geheel eigen karakteristiek.
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In het gebied komen de volgende rijksmonumenten voor:
• Kerkbrink 1 (kerk)
• Kerkbrink 1 (toren)
• Kerkbrink 12/13 (woning)
• Kerkbrink 18/19 (woning)

Beleid
Het is van belang dat bij (incidentele) veranderingen en toevoegingen rekening wordt
gehouden met de specifieke uitstraling van het gebied. Voortbouwen op deze
karakteristieke verschijningsvorm kan eraan bijdragen dat het plein z’n herkenbare
kwaliteit van de kleine schaal en smalle wegprofielen zonder stoep behoudt.
Incidentele wijzigingen rondom het plein moeten daarom zorgvuldig in de bestaande
structuur worden ingepast.

WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
Het welstandsniveau moet een bijdrage leveren aan het behoud van de bestaande
stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische kwaliteiten van de
dorpskern van Groet. Het kleinschalige karakter maakt het gebied tot een bijzonder
welstandsgebied.
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Algemeen
• wanneer de korrelgrootte doorbroken wordt, dient hier
architectonisch op ingespeeld te worden

Ruimte
• de kleinschalige structuur moet worden gehandhaafd
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel rijwoningen als
vrijstaande woningen)
• de bebouwing dient direct aan de straat te grenzen
• de bebouwing dient dicht op elkaar te staan
een zorgvuldige detaillering van
kozijnen, hekwerken, daklijsten,
regenpijpen, e.d. is vereist, in
aansluiting op de karakteristiek van
het gebied

• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één laag met kap
• platte daken zijn niet toegestaan voor het hoofdgebouw
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand worden
geplaatst
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
als hoofdmateriaal dient het voor
de wijk kenmerkende materiaal te
worden gebruikt, namelijk baksteen
voor de gevel, hout voor de deuren
en kozijnen en gebakken pannen
voor de daken

• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie
• aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de
architectonische vormentaal van het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel
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Detaillering, materiaal en kleur
• gevels dienen verticaal geleed te zijn
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• een zorgvuldige detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten,
regenpijpen, e.d. is vereist, in aansluiting op de karakteristiek van het
gebied
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog, doch kunnen afmetingen en een

detaillering en profilering hebben die past bij de stijlperiode van het
desbetreffende gebouw
• er dienen voor het gebied kenmerkende materiaal te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en gebakken pannen voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• geglazuurde dakpannen zijn niet toegestaan
• metalen dakplaten zijn niet toegestaan
• er dienen kleuren te worden gebruikt die voor het gebied
kenmerkend zijn, namelijk aardetinten voor het metselwerk, wit en
groen voor de deuren en kozijnen en rood of zwart voor de
dakpannen
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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H2. Groet en Hargen
Lintbebouwing (Heereweg)
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het lint van Groet en Hargen beslaat
de bebouwing aan weerszijden van de
Heereweg en loopt vanaf de grens van
Schoorl tot en met de plaats Hargen.

Ruimte
Het
gebied
kent
een
lineaire
bebouwingsstructuur. Er is sprake van
een gemengd functiepatroon met
woningen, winkels voor dagelijkse
boodschappen
en
horecagelegenheden.
Naast
de
oorspronkelijke (stolp)bebouwing zijn er
in de loop van de jaren hier en daar
nieuwe woningen toegevoegd. De
bebouwingsvormen variëren hierdoor
aanzienlijk. De bebouwing is veelal
vrijstaand en relatief dicht op elkaar
geplaatst en op veel plaatsen dicht op
de weg geplaatst. Hierdoor worden de
doorzichten naar het landelijk gebied
op een aantal plaatsen belemmerd.
Kenmerkend voor het gebied is de ligging nabij de kust. Het vormt de toegangsweg
tot de duinen en de zee. Consequentie van deze ligging is de toestroom van het
toerisme. Dit uit zich in de aanwezigheid van horecagelegenheden en
vakantiewoningen in deze plaats.

Bebouwing
De bebouwing bestaat naast winkels en horecagelegenheden voornamelijk uit
vrijstaande woonhuizen en boerderijen. Incidenteel komen twee-onder-één-kappers
voor. De woningen zijn zowel evenwijdig aan de weg als haaks op de weg geplaatst.
Hierdoor varieert de kaprichting. Dakkapellen zijn voornamelijk aan de voor- en
zijkant van de bebouwing geplaatst; de bijgebouwen aan de zij- en achterkant van de
bebouwing.

Detaillering, materiaal en kleur
De bebouwing is sober maar zorgvuldig gedetailleerd. De oorspronkelijke bebouwing
bestaat uit baksteen, hout en pannen en riet. In de loop van de jaren is er soms
kunststof voor de kozijnen en de deuren toegepast. Wanneer er gebruik wordt
gemaakt van kleuren zijn aardetinten voor het metselwerk, rood en zwart voor de
dakpannen en voornamelijk wit voor de kozijnen en daklijsten toegepast.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het karakter van het lint van de Heerenweg wordt bepaald door de oorspronkelijke
lineaire structuur en de lintbebouwing daarlangs.
In het gebied komen de volgende rijksmonumenten voor:
• Heereweg 322 (stolpboerderij)
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• Heereweg 237
• Heereweg 278

Beleid
In dit gebied zijn geen grootschalige ontwikkelingen te verwachten. De meeste
toevoegingen of veranderingen zullen betrekking hebben op kleine bouwwerken.
Nieuwe bebouwing dient zorgvuldig in het lint te worden ingepast.

WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
Het welstandstoezicht moet een bijdrage leveren aan het maximaal behouden en
versterken van de stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische
kwaliteiten van het lint. Het fraaie oorspronkelijke karakter van het lint maakt het tot
een bijzonder welstandsgebied.

176

Algemeen
• de bebouwing dient in kwaliteitsniveau (materialisatie, detaillering)
aan te sluiten op de oorspronkelijke bebouwing, terwijl daarbinnen
plaats is voor nieuwe vormen van architectuur, mits deze een
kwaliteitsverbetering van het gebied inhouden

Ruimte
de bebouwing dient in
kwaliteitsniveau (materialisatie,
detaillering) aan te sluiten op de
oorspronkelijke bebouwing, terwijl
daarbinnen plaats is voor nieuwe
vormen van architectuur, mits deze
een kwaliteitsverbetering van het
gebied inhouden

• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel twee-ondereen-kap, boerderijen als vrijstaande woningen)
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing op enige afstand van elkaar te staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één laag met kap
• platte daken zijn niet toegestaan voor het hoofdgebouw
• een wolfseind is niet toegestaan
• wanneer wordt gerefereerd aan een stolpboerderij, dient te worden
voldaan aan de specifieke criteria die voor een stolpboerderij gelden
de hoofdgevel dient aan de
hoofdstraat te liggen en daaraan
evenwijdig te lopen

• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand worden
geplaatst
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie

de nokrichting dient of haaks op, of
parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig
gekozen dient te worden dat het
straat0- en bebouwingsbeeld wordt
versterkt

• aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de
architectonische vormentaal van het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan

• bijgebouwen dienen zich bij voorkeur achter het hoofdgebouw te
bevinden

Detaillering, materiaal en kleur
• gevels dienen verticaal geleed te zijn
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
gevelopbouwen dienen niet op het
dak of de dakrand te worden
geplaatst

• de detaillering van bijgebouwen dient overeen te komen met die van
het hoofdgebouw
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• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog, doch kunnen afmetingen en een
detaillering en profilering hebben die past bij de stijlperiode van het
desbetreffende gebouw
• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en keramische pannen voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• geglazuurde dakpannen zijn niet toegestaan
• metalen dakplaten zijn niet toegestaan
• er dient gebruik gemaakt te worden van gedekte kleuren
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is toegestaan bij panden die volgens het
bestemmingsplan geen woonfunctie hebben, mits zorgvuldig
ontworpen en in overeenstemming met de specifieke criteria voor
reclame
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er dienen voor het gebied
kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk steen voor de
gevels, hout voor de deuren en
kozijnen en keramische pannen
voor de daken

H3. Groet en Hargen
Groetinke I en II
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied wordt ten westen
begrensd door de Hargerzeeweg,
ten noorden en oosten door de
Groeterpolder en ten zuiden door de
bebouwing langs de Heereweg.

Ruimte
Het gebied is een planmatige
uitbreiding die gedeeltelijk in de
jaren zestig en gedeeltelijk in de
jaren tachtig en negentig tot stand is
gekomen. Het gebied is woonwijk
die
bestaat
uit
woonstraten,
woonerven en woonhoven. Het
gebied heeft een eenduidige sfeer
(woonwijk)
en
bebouwingskarakteristiek (woningen
langs woonstraten, woonpaden en
woonerven). De woonbebouwing
staat
overwegend
met
de
lengterichting langs de straat met de
entree gericht op de straat.
Opvallend element voor Groetinke I
is het feit dat de ontsluiting en
daarmee de wegenstructuur niet
naar de Heereweg is gericht, maar
naar een geplande randweg in de
polder. In de .jaren tachtig is de
noordelijke uitbreiding aangetakt op
Groetinke I en is er een nieuwe
ontsluiting aan de oostzijde van het gebied naar de Heereweg gepland, de
Leeuweriklaan. De realisatie daarvan en de ontwikkeling van een bungalowwijkje
(Leeuweriklaan en Tureluur) hangt samen met de verplaatsing van een agrarisch
bedrijf naar de polder.
Het gebied heeft een besloten karakter. Bebouwing van schuurtjes aan de voorzijde
van woningen leidt ertoe dat de straten als enigszins ‘benauwd’ worden ervaren. De
relatie met het omliggend landelijk gebied is nihil. Het gebied is redelijk groen en er is
voldoende parkeergelegenheid.

Bebouwing
De bebouwing van het gebied bestaat voornamelijk uit rijwoningen en twee-onderéén-kappers; allen twee bouwlagen met een zadeldak. De kaprichting van de
blokken met rijwoningen varieert echter wel. Zowel aan de voor- als achterzijde van
de woningen worden zo nu en dan dakkapellen geplaatst. Aan en bijgebouwen
vinden bij de hoekwoningen aan de zijkant en bij de tussenwoningen aan de
achterzijde van de woningen plaats. Wanneer er bij een hoekwoning geen bijgebouw
is geplaatst, is deze gevel veelal blind.

Detaillering, materiaal en kleur
De woningen hebben een standaard detaillering met eenvoudig materiaalgebruik.
Het materiaalgebruik is hoofdzakelijk steen voor de gevels, hout en kunststof voor de
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kozijnen en gebakken pannen voor de daken. De architectuur is sober van karakter,
zowel in vorm, kleur als materiaalgebruik. Voor het dak is gebruik gemaakt van rode
en zwarte pannen. Voor de kozijnen is wit de meest toegepaste kleur. Verder is er in
het gebied geen eenduidig kleurgebruik te herkennen. Per woonblok is de
kleurstelling vaak wel eenduidig.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het gebied bestaat uit voor de periode kenmerkende bebouwing. Het gebied krijgt de
vorm en uitstraling door de eenheid in architectuur en bebouwingsvorm. Het groene
karakter van de wijk is een belangrijke kwaliteit. De belangrijkste waarde van het
gebied ligt in de kwaliteit als rustig woongebied.

Beleid
Het beleid is gericht op het behoud van bestaande karakteristieken binnen de wijk. In
dit gebied zijn geen grootschalige ontwikkelingen te verwachten. De meeste
toevoegingen of veranderingen zullen betrekking hebben op kleine bouwwerken.
Voor dakkapellen, waar er nu nog relatief weinig van zijn, moet uitgegaan worden
van een trendsetter. Verder moeten (nieuwe) blinde muren en achterkanten aan de
openbare ruimte worden vermeden.

WELSTANDSNIVEAU: regulier
Het welstandstoezicht moet er aan bijdragen dat de basiskwaliteit van het gebied
behouden blijft.
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Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel rijwoningen als
vrijstaande woningen)
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient dicht op elkaar te staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
waar strakke rooilijnen aanwezig
zijn, moeten deze gehandhaafd
worden

• de bebouwing dient het patroon van woonstraten en woonpaden te
ondersteunen
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
aan-, op- en uitbouwen dienen
ondergeschikt te zijn toegevoegd
aan of opgenomen te zijn in de
hoofdmassa

• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• bij aan-, op- en uitbouwen dient uit te gaan van een trendsetter
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
bijgebouwen zijn bij voorkeur
geplaatst op het achtererf en aan
de zijkant teruggelegen ten
opzichte van de voorgevel

• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, uit- en opbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog
• als hoofdmateriaal dient het voor de wijk kenmerkende materiaal te
worden gebruikt, namelijk baksteen voor de gevels en pannen voor
de daken

de detaillering van kozijnen,
hekwerken, daklijsten, regenpijpen,
e.d. dient eenvoudig, maar
zorgvuldig te zijn

• gebruik van betonnen pannen is toegestaan, maar keramische
pannen verdienen de voorkeur (zeker bij vrijstaande woningen)
• kunststof dakranden en kozijnen zijn toegestaan, mits in profilering
en kleur één type wordt aangehouden
• er mogen geen felle kleuren worden toegepast
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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H4. Groet en Hargen
Zuidelijke bebouwing
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het gebied loopt vanaf
de
westkant
van
Hargen tot aan de
oostkant van Groet en
wordt
onderbroken
door het gebied van de
dorpskern van Groet
(H1). Aan de westkant
vormt de Hargergat de
grens. Het lint van de
Heereweg vormt de
noordgrens van het
gebied.
De
Hogenolweg en de
Achterweg lopen ten
zuiden van het gebied.
Aan de zuidkant grenst
tevens het duingebied.
De Noorderweg is de
oostgrens.

Ruimte
Het gebied is langzaam maar zeker aan de bestaande bebouwing toegevoegd en
kenmerkt zich door woonstraten met villa’ s in het groen. De bebouwing is langs de
wegenstructuur ontstaan en waarbij open gaten mogelijkheden gaven om nieuwe
bebouwing toe te voegen. Het parkeren vindt op eigen erf plaats. De woningen zijn
op enige afstand tot de weg en op enige afstand tot elkaar geplaatst. Aan de
zuidgrens van het gebied is een transparante relatie met het omliggende landelijk
gebied. Het gebied is zeer ruim van opzet. Richting het centrum kent het een minder
ruime opzet. Op de oude locatie van de voormalige kampeerplaats De Bremakker,
aan het Schoolpad, heeft een kleine inbreiding plaatsgevonden.

Bebouwing
De bebouwing van het gebied bestaat uit vrijstaande woningen en twee-onder-éénkappers. De vrijstaande woningen liggen aan de randen van het gebied, de tweeonder-één-kappers meer richting de dorpskern van Groet. De vrijstaande woningen
bestaan uit een bouwlaag met kap. De kapvorm en –richting varieert wel. De tweeonder-één-kappers hebben veelal twee bouwlagen met kap. Ook deze kapvorm- en
richting varieert. De aan- en bijgebouwen van de vrijstaande woningen zijn veelal aan
de zijkant gesitueerd; bij de twee-onder-één-kapwoningen zijn deze aan de
achterzijde gesitueerd. Opvallend is dat de bijgebouwen ook een kap hebben.
Dakkapellen zijn veelal ook aan de achterzijde van de woning geplaatst.

Detaillering, materiaal en kleur
Er is een grote verscheidenheid in de toepassing van materialen, vormen en kleuren.
De architectuur is sober van karakter, zowel in vorm, kleur als materiaalgebruik. Het
materiaalgebruik is steen, kunststof, en gebakken pannen. Het metselwerk bestaat
voornamelijk uit rode baksteen. De daken bestaan uit zwarte en rode keramische
pannen. Incidenteel komt er een betonpan, een witte breuksteen of een lichte
gebakken steen voor. De geëigende kleur voor kozijnen en daklijsten is (gebroken)
wit.
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WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het gebied krijgt vorm en uitstraling door de diversiteit in woningtypen. De vrije sector
woningen wijken qua bebouwingsvorm behoorlijk af van de aangrenzende woningen
in de dorpskern van Groet.

Beleid
Het beleid is gericht op het behoud van bestaande karakteristieken binnen de wijk. In
dit gebied zijn geen grootschalige ontwikkelingen te verwachten. De meeste
toevoegingen of veranderingen zullen betrekking hebben op kleine bouwwerken.

WELSTANDSNIVEAU: regulier
Het welstandstoezicht moet er aan bijdragen dat de basiskwaliteit van het gebied
behouden blijft.
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Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel rijwoningen als
vrijstaande woningen)
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient dicht op elkaar of op enige afstand van elkaar te
staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
de hoofdgevel van het pand dient
aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen

• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één laag met kap
• platte daken zijn niet toegestaan voor het hoofdgebouw
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan

bijgebouwen zijn bij voorkeur
geplaatst op het achtererf en aan
de zijkant teruggelegen van de
voorgevel

• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, uit- en opbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog
de detaillering van kozijnen,
hekwerken, daklijsten, regenpijpen,
e.d. dient eenvoudig, maar
zorgvuldig te zijn

• als hoofdmateriaal dient het voor de wijk kenmerkende materiaal te
worden gebruikt, namelijk baksteen voor de gevels en keramische
(ongeglazuurde) pannen voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn toegestaan, mits in profilering
en kleur één type wordt aangehouden
• er mogen geen felle kleuren worden toegepast
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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I. SCHOORL
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I1. Schoorl
Lintbebouwing
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
De lintbebouwing van
Schoorl wordt gevormd
door de Heereweg die
van noordwest naar
zuidelijke richting loopt
en de Voorweg die van
noordwestelijke
tot
zuidoostelijke
richting
loopt. De bebouwing
heeft zich langs deze
wegen ontwikkeld. De
dorpskern van Schoorl
is geconcentreerd aan
de
Heereweg
en
Duinweg
tussen
de
Laanweg in het zuiden
en de Molenweg in het
noorden.
Daarnaast behoort de
lintbebouwing
van
Aagtdorp tot dit gebied.
De nabijheid van de
Noord-Hollandse
kust
en
het
bosen
duingebied
in
het
algemeen
en
de
‘klimduin’
in
het
bijzonder zijn een grote
trekpleister
voor
toeristen. Het toerisme
drukt dan ook een
duidelijke stempel op de
dorpskern van Schoorl.
Dit is af te leiden uit de
grote
hoeveelheid
horecagelegenheden en
aangeboden
vakantiewoningen in dit
gebied.

Ruimte
De hoofdstructuur van
de
lintbebouwing
bestaat uit langgerekte bebouwingsreeksen langs een weg met een loodrecht daarop
staande verkavelingsrichting. Langs de lineaire lintstructuren staan de gebouwen. De
bebouwing bestaat voornamelijk uit woningen, maar langs de Heereweg zijn ook
winkels en horecagelegenheden gevestigd. Het lint heeft een kleinschalig karakter
met bebouwing aan weerszijden van de weg. De bebouwing oriënteert zich op de
weg. Kenmerkend voor het gebied is de individuele bebouwingstructuur. Daarnaast
heeft het lint op sommige plaatsen een vrij besloten karakter, ondanks het vrij ruime
straatprofiel. De bebouwing staat derhalve op een redelijke mate van afstand van de
(doorgaande) weg en op enige afstand van elkaar. Het oorspronkelijke open karakter
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van het lint tussen de buurtschappen richting de polder en richting de duinen is op
een aantal plaatsen nog zichtbaar. Deze doorzichten geven het gebied een
bijzondere kwaliteit.
Het oorspronkelijke agrarische karakter van Schoorl is op vele plaatsen nog
herkenbaar aan de stolpboerderijen.

Bebouwing
De bebouwing bestaat uit voornamelijk uit vrijstaande woningen. Incidenteel komen
appartementen voor. In de verschijningsvorm zit veel variatie. De architectuur is van
alle tijden en bezit verschillende kwaliteiten. De individuele opbouw van het gebouw
blijft overal zichtbaar. Bebouwing bestaat veelal uit één laag met een kap, met direct
onder de kap vaak wel een tweede verdieping. De kapvorm en kaprichting van de
bebouwing varieert. Uitzondering hierop vormen de gebouwen op de Paardemarkt:
deze hebben een plat dak. Veel bebouwing heeft architectonisch een verticale
opbouw. Verder oriënteert alle bebouwing zich op de weg, waarbij de gevel
evenwijdig loopt aan de weg.

Detaillering, materiaal en kleur
De bebouwing is over het algemeen sober gedetailleerd. Het gebruikte materiaal
voor de oudere bebouwing bestaat voornamelijk uit steen, hout en gebakken pannen.
In de nieuwere bebouwing is naast steen en pannen tevens gebruik gemaakt van
kunststof, glas en trespa. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van kleur zijn rood en
zwart voor de pannen en aardetinten (rood en bruin) de meest toegepaste kleuren.
Sommige gevels zijn wit gekeimd. Voor de kozijnen, deuren en andere detaillering
wordt een divers en contrasterend kleurgebruik toegepast.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het karakter van het lint van de Heereweg wordt bepaald door de oorspronkelijke
lineaire structuur en de lintbebouwing daarlangs. Voor het karakter van het lint is de
ritmiek, de solitaire plaatsing en de oriëntatie van bebouwing op de kavel belangrijk.
Door de toenemende variatie in bouwvormen, materialen en detaillering verrommelt
het gebied enigszins. De dorpskern van Schoorl geeft een rommelige indruk door de
diversiteit in functies en kleurgebruik, de gevelreclame en de slechte staat van het
onderhoud. De omgeving van het hervormde kerkje is van grote cultuurhistorische
waarde.
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In het gebied komen de volgende monumenten voor:
Rijksmonumenten:
• Duinweg 3
• Duinweg 4 (woonhuis)
• Duinweg 5 (kerk)
• Duinweg 5 (torentje)
• Duinweg 18 (woonhuis)
• Duinweg 21 (bollenschuur)
• Heereweg 58 (boerderij en veestal)
• Heereweg 140 (arbeiderswoning en veestal)
• Heereweg 165/167 (stolp)
• Heereweg 194
• Huismansweg 13 (woonhuis)
Provinciaal monument:
• Bobbeleweg 11 (woning)

Beleid
De opgave is het definiëren van welstandsregels die
karakteristieken van het lint. Behoud en verbetering van
verkavelingspatroon is van groot belang aangezien deze
vormen van de ruimtelijke hoofdstructuur en een belangrijke

recht doen aan de
het bebouwings- en
patronen de dragers
karakteristiek van het

gebied zijn. Nieuwe bebouwing in het lint dient in de hoofdstructuur te worden
ingepast. In dit gebied zijn geen grootschalige ontwikkelingen te verwachten. Behoud
van de zichtlijnen naar het achterliggende landschap is waar dat aan de orde is van
grote waarde.

WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
Het welstandsniveau moet een bijdrage leveren aan het behouden en versterken van
de bestaande stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische kwaliteiten
van het lint van de Heereweg. Het oorspronkelijke karakter en de cultuurhistorische
en stedenbouwkundige waarde maken het gebied tot een bijzonder welstandsgebied.
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Algemeen
• de bebouwing dient in kwaliteitsniveau
(materialisatie, detaillering) aan te sluiten op
de oorspronkelijke bebouwing, terwijl
daarbinnen plaats is voor nieuwe vormen
van architectuur, mits deze een
kwaliteitsverbetering van het gebied
inhouden

de hoofdgevel van het pand dient
aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen

• gebouwen met een bijzondere of openbare
functie moeten (in vormentaal, materiaal,
detaillering) aansluiten op hetgeen in het
gebied gebruikelijk is
• wanneer de korrelgrootte wordt doorbroken,
dient hier architectonisch op ingespeeld te
worden

Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied is
een vrijstaand pand met een individueel
karakter
• de bebouwing dient op enige afstand van de
weg te staan
de nokrichting dient of haaks op, of
parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig
gekozen dient te worden dat het
straat- en bebouwingsbeeld wordt
versterkt

• de bebouwing dient op enige afstand van
elkaar te staan
• de hoofdgevel van het pand dient aan de
hoofdstraat te liggen en daaraan evenwijdig
te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel
aan de straat te zijn, waarbij de richting
zodanig gekozen dient te worden dat het
straat- en bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één laag met kap
• platte daken zijn niet toegestaan voor het
hoofdgebouw
• een wolfseind is niet toegestaan
uitbreidingen op reeds bestaande
bijgebouwen zijn niet toegestaan

• aan-, op- en uitbouwen dienen
ondergeschikt te zijn toegevoegd aan of
opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, open uitbouwen zijn niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen niet
verbonden te zijn aan de hoofdmassa en
daar een architectonisch geheel mee te
vormen
• balkons zijn aan de naar de openbare weg
gekeerde gevels niet toegestaan

de detaillering van kozijnen,
hekwerken, daklijsten, regenpijpen,
e.d. dient eenvoudig, maar
zorgvuldig te zijn

• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen
grenzend aan het openbaar gebied
behoeven ontwerptechnisch bijzondere
aandacht, zowel qua vormentaal als
materialisatie
• aanpassingen moeten worden uitgevoerd
conform de architectonische vormentaal van
het hoofdgebouw
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• bijgebouwen zijn
ondergeschikt aan het
hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds
bestaande bijgebouwen zijn
niet toegestaan

• bijgebouwen dienen zich bij
voorkeur achter het
hoofdgebouw te bevinden

Detaillering, materiaal en
kleur
• gevels
dienen
geleed te zijn

verticaal

gevelreclame is toegestaan bij
panden die volgens het
bestemmingsplan geen
woonfunctie hebben, mits
zorgvuldig ontworpen en in
overeenstemming met de
specifieke criteria voor reclame

• de gevelwanden grenzend
aan de openbare weg dienen
voor ten minste 20 %
transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet toegestaan
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen met die van het
hoofdgebouw
• de detaillering van bijgebouwen dient overeen te komen met die van het
hoofdgebouw
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d. dient
eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben, namelijk niet
meer dan 15 cm hoog, doch kunnen afmetingen en een detaillering en profilering
hebben die past bij de stijlperiode van het desbetreffende gebouw
• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden toegepast, namelijk
baksteen voor de gevels, hout voor de deuren en kozijnen en keramische pannen
voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• metalen dakranden en kozijnen zijn niet toegestaan
• geglazuurde dakpannen zijn niet toegestaan
• metalen dakplaten zijn niet toegestaan
• er dient gebruik gemaakt te worden van gedekte kleuren
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is toegestaan bij panden die volgens het bestemmingsplan geen
woonfunctie hebben, mits zorgvuldig ontworpen en in overeenstemming met de
specifieke criteria voor reclame
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I2. Schoorl
Lintbebouwing (Schoorldam)
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Schoorldam vormt vanuit
de oostkant de entree
van
Schoorl.
De
lintbebouwing
Schoorldam
wordt
gevormd
door
een
gedeelte
van
de
lintbebouwing van de N9
(vanaf
de
brug
bij
Schoorldam
tot
de
rotonde in het zuiden), de
Damweg, een gedeelte
van de Voorweg (vanaf
de Driesprong tot de
Duindoornweg in het
noorden)
en
een
gedeelte
van
de
Laanweg
(vanaf
de
driesprong
tot
de
Molenweg in het westen).
Schoorldam is de enige
Schoorlse buurtschap die
in
relatie
tot
een
waterweg is ontstaan.
e
Schoorldam is in de 12
e
of 13 eeuw ontstaan door het aanleggen van dijken en dammen om de
vloedstromen van de Rekere te bedwingen. Schoorldam werd dwars op de Rekere
e
aangelegd. Halverwege de 12 eeuw is er nog nauwelijks bebouwing in Schoorldam,
maar fungeert Schoorldam als toegangsweg met tolheffing richting Schoorl. Tot 1940
was er enkel bebouwing langs het Noord-Hollands kanaal en aan de noordzijde van
de Damweg. Na 1945 treedt er in het gebied verdichting op.

Ruimte
Het lint is op veel plaatsen eenzijdig bebouwd. De bebouwing bestaat louter uit
woonbebouwing. De woningen zijn vrij dicht op elkaar gebouwd, zodat er tussen de
bebouwing weinig transparantie zit. Verder staan de woningen over het algemeen vrij
dicht op de weg. Het wegprofiel bestaat uit de weg met aan een kant het fietspad en
een stoep. Aan de andere kant is het op sommige plekken langs het lint mogelijk om
te parkeren. Door de solitaire plaatsing van de woningen ontstaat er een herkenbare
ritmiek in het lint.
Naast woningen bestaat het gebied uit het sociaal-cultureel centrum De Oorsprong,
horecabedrijven en diverse winkels.

Bebouwing
De woonbebouwing bestaat uit één laag met een kap, met direct onder de kap vaak
wel een tweede verdieping. Alle gebouwen hebben een kap. De kapvorm en
kaprichting van de bebouwing varieert. De woningen staan zowel haaks op de weg
als evenwijdig aan die weg. Verder oriënteert alle bebouwing zich op de weg, waarbij
de gevel evenwijdig loopt aan de weg. Een structuur die verder versterkt wordt door
de entree die zich overwegend aan de voorzijde van de woning bevindt. Veel
bebouwing heeft architectonisch een verticale opbouw.
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Detaillering, materiaal en kleur
De woningen zijn sober gedetailleerd. Het materiaal bestaat uit steen, hout en
gebakken pannen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van kleur zijn rood en zwart
voor de pannen en aardetinten (rood en bruin) de meest geëigende kleuren. Voor de
kozijnen, deuren en andere detaillering worden vaak gedekte kleuren gebruikt.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het karakter van het lint wordt bepaald door de oorspronkelijke lineaire structuur en
de lintbebouwing daarlangs. Voor het karakter van het lint is de ritmiek en de solitaire
plaatsing van de bebouwing op de kavel en de identieke materialisatie en
kleurstelling belangrijk.

Beleid
In dit gebied zijn geen grote veranderingen te verwachten. Behoud van de bestaande
kwaliteiten in het gebied is van groot belang. Nieuwe bebouwing in het lint dient in de
hoofdstructuur te worden ingepast. Catalogusbouw past niet binnen deze structuur
en moet daarom vermeden worden.

WELSTANDSNIVEAU: regulier
Het welstandsniveau moet er aan bijdragen dat de basiskwaliteit van het gebied
behouden blijft.
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Algemeen
• de bebouwing dient in kwaliteitsniveau (materialisatie, detaillering)
aan te sluiten op de oorspronkelijke bebouwing, terwijl daarbinnen
plaats is voor nieuwe vormen van architectuur, mits deze een
kwaliteitsverbetering van het gebied inhouden

Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel twee-ondereen-kap als vrijstaande woningen)
de hoofdgevel van het pand dient
aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen

• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient dicht op elkaar te staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één laag met kap
• platte daken zijn niet toegestaan voor het hoofdgebouw
• een wolfseind is niet toegestaan
de detaillering van aan-, op- en
uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw

• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• gevelopbouwen mogen niet op het dak of de dakrand worden
geplaatst
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan

• bijgebouwen dienen zich bij voorkeur achter het hoofdgebouw te
bevinden

Detaillering, materiaal en kleur
• gevels dienen verticaal geleed te zijn
de detaillering van kozijnen,
hekwerken, daklijsten, regenpijpen,
e.d. dient eenvoudig maar
zorgvuldig te zijn

• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog
• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en keramische pannen voor de daken
• er dient gebruik gemaakt te worden van gedekte kleuren
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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I3. Schoorl
Reguliere uitbreidingen
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
De reguliere uitbreidingswijken
van Schoorl (waaronder plan
Bovenweg, ’t Geesje en plan
Evendijk) bevinden zich ten
oosten van de Voorweg. De
uitbreidingen worden ingeklemd
tussen het lint van de Voorweg
en het landelijk gebied.

Ruimte
De
gebieden
zijn
alle
woonwijken, gefaseerd gebouwd
in de jaren zestig tot en met
tachtig. Binnen de wijken bestaat
er
een
stedenbouwkundige
structuur
van
woonstraten,
woonerven en woonpaden. De
patronen van straten, woonerven
en
woonpaden
worden
ondersteund door de plaatsing
van de blokken. De blokken
staan overwegend met hun
lengterichting langs de straat met
de entree gericht op de straat.
(Als gevolg van de haakse plaatsing van deze blokken op de buurtontsluiting ontstaat
de situatie met de blinde gevels). De woningen zijn vrij dicht op elkaar , maar op
enige afstand van de weg gebouwd. De wijken hebben een besloten en groen
karakter. De relatie met het omliggende landelijk gebied is vrijwel overal nihil. Op het
niveau van het woonblok is er sprake van strakke rooilijnen.

Bebouwing
De aanwezige bebouwing in het gebied varieert van rijwoningen tot twee-onder-één
kapwoningen en vrijstaande woningen. Dakkapellen zijn zowel op de voor- als
achterzijde van de daken geplaatst.

Detaillering, materiaal en kleur
De gebouwen hebben een standaarddetaillering met eenvoudig materiaalgebruik.
Het materiaalgebruik is steen, hout, en gebakken pannen, in toenemende mate
aangevuld met andere materialen als kunststof en aluminium. Veel van de
oorspronkelijke deuren en kozijnen zijn vervangen door kunststof of aluminium
exemplaren. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van kleur zijn bruin en aardetinten
de meest toegepaste kleuren voor het metselwerk. Voor kozijnen en daklijsten wordt
veelal bruin en wit gebruikt.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het gebied heeft een voor de periode kenmerkende eenvoudige bebouwing, die niet
van uitzonderlijke kwaliteit is. Het gebied krijgt vorm en uitstraling door de eenduidige
stedenbouwkundige opzet van de wijk en de eenduidigheid in woningtypen en
kleurgebruik. De waarde van het gebied ligt vooral in de kwaliteit als rustige
woonwijk.
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Beleid
Het beleid is gericht op het behoud van bestaande ruimtelijke karakteristieken. In de
wijk zijn geen grootschalige ontwikkelingen te verwachten. De meeste toevoegingen
of veranderingen zullen betrekking hebben op kleine bouwwerken. Speciale
aandacht voor (de uitvoering van) dakopbouwen is daarbij wenselijk. Een beleid op
basis van de trendsetter zorgt voor samenhang in het ruimtelijk beleid.

WELSTANDSNIVEAU: regulier
Het welstandstoezicht moet er aan bijdragen dat de basiskwaliteit van het gebied
behouden blijft.
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Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel rijwoningen als
twee-onder-een-kapwoningen)
• de bebouwing dient op enige afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient dicht op elkaar te staan
• waar strakke rooilijnen aanwezig zijn, moeten deze gehandhaafd
worden
de bebouwing dient op enige
afstand van de weg te staan

• de bebouwing dient het patroon van woonstraten en woonpaden te
ondersteunen
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap
• een wolfseind is niet toegestaan
waar strakke rooilijnen aanwezig
zijn, moeten deze gehandhaafd
worden

• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen ten opzichte van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
blinde kopgevels grenzend aan het
openbaar gebied zijn niet
toegestaan

• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, uit- en opbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog
• als hoofdmateriaal dient het voor de wijk kenmerkende materiaal te
worden gebruikt, namelijk beksteen voor de gevels en pannen voor
de daken

de detaillering van aan-, op- en
uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw

• gebruik van betonnen pannen is toegestaan, maar keramische
pannen verdienen de voorkeur (zeker bij vrijstaande woningen)
• kunststof dakranden en kozijnen zijn toegestaan, mits in profilering
en kleur één type wordt aangehouden
• er mogen geen felle kleuren worden toegepast
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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I4. Schoorl
Overige bebouwing
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
De overige bebouwing van
Schoorl wordt gevormd
door de uitbreidingswijken
ten zuiden van Laan- en
Damweg.
Daarnaast
behoort de bebouwing van
Bregtdorp
en
de
bebouwing ten zuiden van
de Heereweg tot het
gebied.

Ruimte
Het gebied is grotendeels
langzaam maar zeker aan
de bestaande bebouwing
toegevoegd en kenmerkt
zich voornamelijk door een
ruime stedenbouwkundige
opzet met villa’ s in het
groen. De woningen zijn
op enige afstand tot de
weg en op enige afstand
tot elkaar geplaatst.

Bebouwing
De bebouwing van het gebied bestaat voornamelijk uit vrijstaande woningen. De
vrijstaande woningen liggen aan de randen van het gebied, de twee-onder-éénkappers meer richting de dorpskern van Groet. De woningen bestaan uit een
bouwlaag met kap. De kapvorm en –richting varieert wel. De aan- en bijgebouwen
van de vrijstaande woningen zijn veelal aan de zijkant gesitueerd. Dakkapellen zijn
veelal ook aan de achterzijde van de woning geplaatst.

Detaillering, materiaal en kleur
De detaillering van de bebouwing varieert: zowel sobere als zorgvuldige detaillering
komen voor. Het gebruikte materiaal bestaat uit baksteen voor de gevels, hout voor
de deuren en kozijnen en gebakken pannen. Het kleurgebruik is divers.
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WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het gebied krijgt vorm en uitstraling door het groene karakter van het gebied en de
ruime maat van de kavels. Een aantal woningen heeft een bijzondere detaillering.

Beleid
Het beleid is gericht op het behoud van bestaande karakteristieken binnen de wijk. In
dit gebied zijn geen grootschalige ontwikkelingen te verwachten. De meeste
toevoegingen of veranderingen zullen betrekking hebben op kleine bouwwerken.

WELSTANDSNIVEAU: regulier
Het welstandstoezicht moet er aan bijdragen dat de basiskwaliteit van het gebied
behouden blijft.

204

Ruimte
• de bepalende eenheid is een vrijstaande woning
• de bebouwing dient op grote afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient minimaal op enige afstand van elkaar te staan
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
de bebouwing dient op grote
afstand van de weg te staan

• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één laag met kap
• platte daken zijn niet toegestaan voor het hoofdgebouw
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
de bebouwing bestaat uit een laag
met kap

• balkons zijn aan de naar de openbare weg gekeerde gevels niet
toegestaan
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• bijgebouwen zijn bij voorkeur geplaatst op het achtererf en aan de
zijkant teruggelegen van de voorgevel

Detaillering, materiaal en kleur
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
de nokrichting dient of haaks of
parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig
gekozen dient te worden dat het
straat- en bebouwingsbeeld wordt
versterkt

• blinde kopgevels grenzend aan het openbaar gebied zijn niet
toegestaan
• de detaillering van aan-, uit- en opbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• de detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten, regenpijpen, e.d.
dient eenvoudig, maar zorgvuldig te zijn
• gootlijsten/boeiboorden dienen bescheiden afmetingen te hebben,
namelijk niet meer dan 15 cm hoog
• als hoofdmateriaal dient het voor de wijk kenmerkende materiaal te
worden gebruikt, namelijk baksteen voor de gevels en betonnen
pannen voor de daken
• kunststof dakranden en kozijnen zijn toegestaan, mits in profilering
en kleur één type wordt aangehouden
• er mogen geen felle kleuren worden toegepast

bijgebouwen zijn bij voorkeur
geplaatst op het achtererf en aan
de zijkant teruggelegen van de
voorgevel

• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan
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J. LANDELIJK GEBIED
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J1. Landelijk gebied
Bebouwing in bos / duinen
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het landelijk bos- en duingebied van de gemeente Bergen wordt aan de westzijde
begrensd door de Noordzee. Aan de noord- en oostzijde wordt het gebied begrensd
door de kernen Camperduin, Hargen, Groet, Catrijp, Bregtdorp, Schoorl, Aagtdorp en
Bergen. Ten zuiden van Bergen vormen de N511 en ten zuiden daarvan de
duin/bosrand inclusief de gebieden die op de duin ontgonnen zijn de oostzijde van
het gebied. De zuidgrens wordt gevormd door de gemeentegrens.

Ruimte
Het duin- en bosgebied van de gemeente Bergen is erg groot en neemt zodoende
een prominente plaats in de gemeente in. Naast de functies zeewering en natuur, die
het gebied van oorsprong heeft, krijgt het gebied steeds nadrukkelijker een
recreatieve functie. De tussen de N511 en N512 en het duingebied gelegen
gebieden met een agrarische functie en/of woonfunctie worden gerekend tot het
gebied J2, bebouwing in de polder. Die gebieden hebben een ruimtelijke relatie met
de gebieden aan de overzijde van de N511 en N512.

Bebouwing
Er is weinig bebouwing aanwezig in het gebied. De bebouwing in de bossen bestaan
voornamelijk uit woonhuizen of bebouwing met een recreatieve functie. Bebouwing in
de duinen bestaat voornamelijk uit strandpaviljoens, strandhuisjes, kleedcabines en
de reddingsbrigade.

Detaillering, materiaal en kleur
De bebouwing in het duingebied is over het algemeen soberder gedetailleerd dan de
bebouwing in het bosgebied. Er is gebruik gemaakt van eenvoudige materialen. Over
de kleurstelling is geen eenduidige uitspraak te doen.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Het duingebied van de gemeente Bergen behoort tot de Ecologische Hoofdstructuur
en dient als zodanig te worden beschermd. Het bos- en duingebied is van
cultuurhistorische waarde. De silhouet van de duinenrij en de beboste
binnenduinrand geven de gemeente Bergen een extra dimensie. Met name de
cultuurhistorische betekenis van het landgoed “Oude hof”, nabij de plaats Bergen, is
van grote betekenis voor het gebied.
In het gebied komen de volgende monumenten voor:
Rijksmonumenten:
• Hargergat 2
• Hargergat 4
• Hargerzeeweg 9 (woonhuis)
• Molenweg 13
• Oude Schulpweg 18 (boerderij Westert)
• Rinnegommerlaan 1 (stolpboerderij)
• Staringweg 2 (boerderij Berwout)
• Weg naar de Bleek 5 (Koningshof)
Provinciale monumenten:
• Duinweg 3 (grenspalen Julianalaan-zeereep, bij de zandhoeve)
• Heerenweg 1 (schuur en open hooiberg)
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• Heerenweg 20 (boerderij)
• Heerenweg 38 (boerderij)
• Hondsbossche Zeewering (grenspaal met Petten)
Gemeentelijke monumenten
• Duinweg 1 (Jachtopzienerswoning)
• Herenweg 37 (boerderij Vredensteyn)
• Herenweg 85 (Liobaklooster)
• Herenweg 99 (woonhuis)
• Herenweg 114 (woonhuis met hek)
• Herenweg 292 (Schuylenburg)
• Oude Schulpweg (Adelbertusakker)
• Rinnegommerlaan 2 (stolppboerderij)
• Torensduin (duin Egmond aan Zee)
• Zandweg 19 (bollenschuur)

Beleid
Het handhaven van de huidige kustlijn en het overige duin- en bosgebied staan
centraal. Bebouwing en met name verdichting dient in deze gebieden zoveel mogelijk
te worden tegengegaan. Sinds 1995 is het kustgebied beschermd via de
natuurbeschermingswet. Bovendien vallen de duinen onder de Europese
Habitatrichtlijn en is het gebied aangewezen als Belvédèregebied. Dit betekent dat er
bij ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied rekening gehouden moet worden met de
cultuurhistorische waarden.
Voor de recreatieve functie van het gebied is op nationaal niveau een zonering
aangebracht door het aanwijzen van recreatieconcentratiespunten direct langs de
kustlijn en gematigde recreatie richting het binnenland.
Het beleid moet zich daarom richten op een evenwichtige ontwikkeling van het
gebied met zowel ruimte voor natuur als recreatie. Waar de polder grenst aan de
duinrand moet de bebouwing voldoen aan de specifieke kenmerken van de duinrand.
Een oriëntatie op het open landschap en behoud van de zichtlijnen naar het
duinlandschap zijn hierbij van belang.

WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
Het welstandstoezicht is gericht op het herstel, het maximaal behouden en
versterken van de cultuurhistorische waarden van het duin- en bosgebied van de
gemeente Bergen. Het oorspronkelijke karakter van het gebied maakt het tot een
bijzonder welstandsgebied.

210

Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied is een vrijstaand pand met
een individueel karakter
• de bebouwing dient op grote afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient op grote afstand van elkaar te staan
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap
• een wolfseind is niet toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen niet verbonden te zijn aan de
hoofdmassa en daar een architectonisch geheel mee te vormen
• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen dienen zich bij voorkeur achter het hoofdgebouw te
bevinden

Detaillering, materiaal en kleur
• de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten
minste 20 % transparant te zijn
• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• een zorgvuldige detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten,
regenpijpen, e.d. is vereist, in aansluiting op de karakteristiek van het
gebied
• er dienen voor het gebied kenmerkende materialen te worden
toegepast, namelijk baksteen voor de gevels, hout voor de deuren
en kozijnen en gebakken pannen voor de daken
• er dient gebruik gemaakt te worden van gedekte kleuren
• witte/lichte steen als hoofddrager is niet toegestaan
• gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig ontworpen en in
overeenstemming met de specifieke criteria voor reclame
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J2. Landelijk gebied
Bebouwing in de polder
GEBIEDSBESCHRIJVING
Algemeen
Het landelijk gebied binnen de gemeente Bergen beslaat het gebied buiten de
kuststrook en de kernen. Om precies te zijn bestaat het gebied uit de Hondsbossche
Zeewering, de Leipolder, de Vereenigde Harger-Pettemerpolder, de Groeterpolder en
de Grootdammerpolder (ten noorden van de Damweg), de Aagtdorperpolder, de
Oudburgerpolder de Noorder Reker- en Mangelpolder, de Midden Rekerpolder, de
Zuider Rekerpolder en de Zuurvenspolder (tussen de Damweg en de Kogendijk), en
de Sluispolder, de Damlanderpolder, de Philisteinsche Polder, de Bergermeerpolder,
de
Wimmenumerpolder,
de
Bosmolenpolder,
de
Bovenpolder,
de
Visscherijmolenpolder, de Geestmolenpolder, de Broekakkerspolder, de
Egmondermeer, de Zuidermeerpolder, de Sammerpolder en de Vennewaterspolder
(ten zuiden van Bergen) tot het landelijk gebied. Bovendien behoren de gebieden ten
westen van de N511 en de N512, die op de duin ontgonnen zijn voor bebouwing
en/of agrarische activiteiten, tot het gebied.

Ruimte
Het landelijk gebied is een typisch polderlandschap en wordt gekenmerkt door een
openheid van gras- en bollengebied en het bijbehorend perspectief op het silhouet
van de duinenrij. Verder wordt het gebied gekenmerkt door de oorspronkelijke
verkavelingsvormen, wegen en vaarten en de typische verschijningsvormen van
boerderijen in het groen, in het bijzonder de monumentale boerderijen zoals de
typische Noord-Hollandse stolp. Bovendien is er een aantal molens te vinden. In het
landelijk gebied komen opvallend weinig villa’s voor.
De oude historische verkavelingen, waterlopen en wegen zijn nog heel gaaf. Het
oorspronkelijke lege polderlandschap is hier nog steeds aanwezig.

Bebouwing
Het grootste deel van de polder is onbebouwd. De bebouwing concentreert zich
grotendeels langs de polderwegen. In deze linten staan de gebouwen overwegend
individueel langs de weg, met tussen de bebouwing een hoge mate van transparantie
naar het achterliggende landschap. De bebouwing ligt enigszins teruggelegen van de
straat en maakt veelal deel uit van een lint. Het meest karakteristieke bouwwerk in
het landelijk gebied is de stolpboerderij.
De bijgebouwen van boerderijen bepalen door hun omvang (groter materieel) en
plaatsing (alle gebouwen bij elkaar) steeds nadrukkelijker het aanzicht van de
achtererven, en daarmee het landelijke gebied. De oorspronkelijke positie van de
(bij)gebouwen is een plaatsing in de lengterichting van de kavel, evenwijdig aan de
perceelgrenzen. Hoofdgebouwen zijn sterk op de weg georiënteerd, daarachter staan
de bijgebouwen. De kapvorm en kaprichting van het hoofdgebouw varieert, evenals
de plaats van de entree.

Detaillering, materiaal en kleur
De oudere gebouwen zijn zorgvuldig en karakteristiek gedetailleerd. Het
materiaalgebruik is voor de gevels overwegend baksteen en voor de kozijnen en
deuren hout. Het kleurgebruik is traditioneel, groen, aardetinten en wit. Meer recente
bouw is doorgaans zeer sober gedetailleerd.
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WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
De openheid van het polderlandschap in relatie tot de beboste binnenduinrand is een
belangrijke kwaliteit in het gebied. Daarnaast vormen de cultuurhistorische en
geomorfologische ondergrond, de oorspronkelijke verkavelingsvormen en de
typische verschijningsvorm van de Noord-Hollandse stolp belangrijke kwaliteiten van
het gebied. De stolpboerderijen die kenmerkend zijn voor de periode waarin zij
gebouwd zijn, vertegenwoordigen een grote cultuurhistorische waarde. (Hiervoor zijn
apart criteria geformuleerd.). Deze kwaliteiten van het polderlandschap kunnen in de
toekomst onder druk komen te staan door de dynamiek van de landbouw,
dorpsuitbreidingen en de ontwikkeling van recreatieve functies.
De Hondsbossche Zeewering vormt tevens een gebied met bijzondere betekenis.
Het is een civieltechnisch monument, waarvan de waarde wordt bepaald door de
soberheid van het dijklichaam en de cultuurhistorie van het gebied.
In het gebied komen de volgende monumenten voor:
Rijksmonumenten:
• Binnenweg 6 (woning)
• Egmondermeer 10 (Bonne Hoeve)
• Hargerweg 12
• Hoeverweg 10 (Stadter Tolhuys)
• Hoeverweg bij 35 (Bosmolen)
• Krommedijk 2 (Wimmenumermolen)
• Meerweg 26 (Damlandermolen)
• Mosterdweg 11
• Eerste Nieuwe Weg 2
• Slapersluis
• Voert 5 (Philisteinse molen)
• Wiertdijkje 5 (stolpboerderij)
• Wiertdijkje 16
Provinciale monumenten:
• Seinmast bij gemaal van Aagtdorperpolder
• Baakmeerdijk 2 (boerderij)
• Baakmeerdijk 7 (boerderij)
• Binnenweg 15 (kapschuur)
• Groeneweg 36
• Groeneweg ongenummerd (grenspaal)
• Hargerweg 3 (woning)
• Voert 6 (boerderij)
• Voert 20 (boerderij)
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Gemeentelijk monument:
• Egmondermeer 4 (boerderij Hagenooi)

Beleid
Ten aanzien van het landelijk gebied geldt geen streng conserverend ruimtelijk
beleid. Er wordt gewerkt vanuit de filosofie ‘behoud door ontwikkeling’. Het landelijke
gebied gaat niet op slot voor nieuwe ontwikkelingen, maar nieuwe (agrarische)
bebouwing dient de aanwezige karakteristieken wel te respecteren. Nieuwe
agrarische bebouwing wordt echter sporadisch toegestaan. Burgerbebouwing moet
worden tegengegaan. Agrarische nieuwbouw moet wel op een goede manier in het
landschap worden ingepast en moet zich voegen naar de karakteristiek van het
landschap. Het open landschap dient tevens een open architectuur te bezitten. Grote
gesloten bouwmassa’s moeten daarom worden tegengegaan. Dit geldt ook voor de
bijgebouwen. Uit de plaatsing van de bijgebouwen moet blijken dat deze bij één
bedrijf horen: een compacte situering op het achtererf. Bovendien is het van belang
dat de oorspronkelijke verkavelingsvormen, paden en waterwegen blijven behouden.
Met de keuze van de nokrichting moet rekening worden gehouden met zichtlijnen en

doorkijken. Er dient ten alle tijden te worden voorkomen dat het open landelijk gebied
dichtslibt door bebouwing.
Wat betreft de Hondsbossche Zeewering dient het beleid gericht te zijn op het
behoud van de huidige vormgeving en bescherming van de cultuurhistorische
waarden.
Op dit moment moet het bestemmingsplan voor het buitengebied nog geschreven
worden. Enkel het bestemmingsplan voor het buitengebied van de voormalige
gemeente Egmond vigeert. De inhoudelijke aspecten van dit plan kunnen wel worden
geprojecteerd op de rest van het landelijk gebied

WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
Het oorspronkelijke karakter van het polderlandschap als de openheid van het grasen bollengebied en het bijbehorende perspectief op het silhouet van de duinenrij,
maar ook de cultuurhistorische en geomorfologische ondergrond, de oorspronkelijke
verkavelingsvormen en de typische verschijningsvorm van de Noord-Hollandse stolp
zijn van grote waarde voor het karakter van het landelijk gebied.
Het is van belang dat de streekeigen landelijke bebouwing beschermd wordt, opdat
de cultuurhistorische en landschappelijke waarde, zichtbaar in een open landschap
met aanwijsbare karakteristieke bebouwing, niet verloren gaat.
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Ruimte
• de bepalende eenheid van het gebied is een op zichzelf staand
gebouw op een erf
• de bebouwing dient op grote afstand van de weg te staan
• de bebouwing dient op grote afstand van elkaar te staan
• waar dat aan de orde is, dient het doorzicht naar het achterliggende
landschap gehandhaafd te blijven
• het gebouw moet zich binnen de clusterstructuur van een erf
schikken
• de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen en
daaraan evenwijdig te lopen
• de nokrichting dient óf haaks op, óf parallel aan de straat te zijn,
waarbij de richting zodanig gekozen dient te worden dat het straaten bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
• de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap
• platte daken zijn niet toegestaan
• een wolfseind is niet toegestaan
• wanneer wordt gerefereerd aan een stolpboerderij, dient te worden
voldaan aan de specifieke criteria die voor een stolpboerderij gelden
• aan-, op- en uitbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd aan
of opgenomen te zijn in de hoofdmassa
• uitbreidingen op reeds bestaande aan-, op- en uitbouwen zijn niet
toegestaan
• aan-, op- en uitbouwen dienen niet verbonden te zijn aan de
hoofdmassa en daar een architectonisch geheel mee te vormen
• aan-, op-, uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar
gebied behoeven ontwerptechnisch bijzondere aandacht, zowel qua
vormentaal als materialisatie
• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw
• uitbreidingen op reeds bestaande bijgebouwen zijn niet toegestaan
• bijgebouwen dienen zich bij voorkeur achter het hoofdgebouw te
bevinden

Detaillering, materiaal en kleur
• de gevelwanden van woonbebouwing, grenzend aan de openbare
weg dienen voor ten minste 20 % transparant te zijn
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• de detaillering van aan-, op- en uitbouwen dient overeen te komen
met die van het hoofdgebouw
• een zorgvuldige detaillering van kozijnen, hekwerken, daklijsten,
regenpijpen, e.d. is vereist, in aansluiting op de karakteristiek van het
gebied
• er dienen bij de woonbebouwing voor het gebied kenmerkende
materialen te worden toegepast, namelijk baksteen voor de gevels,
hout voor de deuren en kozijnen en gebakken pannen voor de daken
• toepassing van transparante materialen is gewenst
• metalen dakplaten zijn bij woongebouwen niet toegestaan
• er dient gebruik gemaakt te worden van gedekte kleuren
• witte/lichte steen als hoofddrager van het woongebouw is niet
toegestaan
• gevelreclame is niet toegestaan

5.

OBJECTGERICHTE
WELSTANDSCRITERIA

TOELICHTING
In deze paragraaf worden de objectgerichte welstandscriteria genoemd voor bouwwerken die zo specifiek zijn dat ze, ongeacht het gebied waarin ze worden geplaatst,
een eigen serie welstandscriteria vergen. De opzet van deze objectgerichte beoordelingskaders is vergelijkbaar met de gebiedsgerichte beoordelingskaders. Ook hierbij
gaat het steeds om 'relatieve' welstandscriteria. De bouwplannen worden altijd aan
de welstandscommissie voorgelegd, die bij de beoordeling de criteria interpreteert in
het licht van het concrete bouwplan (dit in tegenstelling tot de criteria voor de kleine
bouwplannen in de volgende paragraaf, die vrijwel 'absoluut' zijn, waardoor ambtelijke beoordeling mogelijk is).

Bouwwerken
In Bergen zijn dakopbouwen, stolpboerderijen, en reclame aangemerkt als objecten
waarvoor een beoordelingskader met 'eigen' welstandscriteria is opgesteld.

Welstandsniveaus
Ook voor de specifieke bouwwerken is het vaststellen van het welstandsniveau van
belang. Het moet aansluiten bij het gehanteerde ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de
gewenste ontwikkelingen. In theorie zijn voor de specifieke bouwwerken vier welstandsniveaus mogelijk:
• de beschermde objecten, dat wil zeggen de door het Rijk, de provincie of de
gemeente aangewezen monumenten en de panden in de door het Rijk
aangewezen beschermde stads- of dorpsgezichten,
• de bijzondere welstandsobjecten waarbij extra inspanning ten behoeve van de
ruimtelijke kwaliteit gewenst is,
• de reguliere
gehandhaafd,

welstandsobjecten

waarbij

de

basiskwaliteit

moet

worden

• de welstandsvrije objecten.
De door het Rijk, de provincie of de gemeente aangewezen monumenten zijn erkend
als bouwwerken van groot algemeen belang en genieten een wettelijke bescherming.
Alle ingrepen aan monumenten zijn bouwvergunningplichtig, dus ook de zaken die
elders vergunningsvrij zijn. De welstandsbeoordeling is gericht op het op hoog kwaliteitsniveau handhaven, herstellen en versterken van de historische karakteristieken
van de gevel en de samenhang van het monument met zijn omgeving. Het is niet
noodzakelijk gebleken om voor alle monumenten expliciete welstandscriteria op te
stellen omdat de algemene, gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria
kunnen worden gebruikt.
Voor de dakopbouwen geldt het welstandsregime van het gebied waar ze in worden
aangebracht. Buiten de bijzondere welstandsgebieden is dit een regulier welstandsregime. De gemeente stelt geen bijzondere eisen aan de ruimtelijke kwaliteit maar
heeft wel toegesneden welstandscriteria opgesteld omdat de gebiedsgerichte welstandscriteria niet altijd voldoende houvast bieden. Het welstandstoezicht is gericht
op het handhaven van de basiskwaliteit van deze bouwwerken.
Voor stolpboerderijen die niet zijn aangewezen als monument wordt een bijzonder
welstandsregime voorgesteld. Het welstandstoezicht is gericht op het voorkomen van
aantasting van de karakteristieken en het versterken van de bestaande en/of
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gewenste kwaliteit. Het kwaliteitsniveau van ingrepen aan deze bouwwerken moet
hoog zijn.
In Bergen zijn geen welstandsvrije bouwwerken of objecten aangewezen.
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Dakopbouwen
Beschrijving
Een dakopbouw is een toevoeging aan het dak van de bouwmassa die, in
tegenstelling tot een dakkapel, niet ondergeschikt is aan het dakvlak. Een
dakopbouw kan het silhouet van het oorspronkelijke dak aantasten en heeft meestal
een ingrijpende invloed op het straatbeeld. Een dakopbouw kan worden aangebracht
op een plat dak of in een zadeldak of een asymmetrische kap. Bij dakopbouwen
streeft de gemeente naar een herhaling van uniforme exemplaren en een
regelmatige rangschikking op een horizontale lijn.

Beleid
Dakopbouwen zijn nooit vergunningsvrij. Vanwege de grote invloed op de omgeving
zijn er geen sneltoetscriteria voor opgesteld. Een aanvraag voor een dakopbouw
wordt, na de toets aan het bestemmingsplan, dus altijd aan de welstandscommissie
voorgelegd. Bij een dakopbouw komt de goot-/boeiinghoogte op een hoger niveau te
liggen. De bestemmingsvoorschriften moeten die grotere hoogte toestaan.
In de meeste gevallen verdient het de voorkeur tot vergroting van het woonoppervlak
te komen door de hoofdvorm in zijn geheel aan te pakken. In een aantal situaties
(woonstraatjes/bouwblokken) kan dat leiden tot een ongewenste verandering van het
straat- en bebouwingsbeeld. Juist in die gevallen kunnen dakopbouwen –aan de
achterzijde- een oplossing geven.
De welstandscommissie beoordeelt het bouwplan in eerste instantie op grond van
onderstaande objectgerichte criteria.

WELSTANDSNIVEAU: overeenkomstig het gebied waarin de dakopbouw wordt
gerealiseerd

Trendsetter
Een dakopbouw voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze
identiek is aan een eerder voor het betreffende bouwblok of straat door de
welstandscommissie goedgekeurde en als zodanig aangewezen trendsetter.
Informatie over de trendsetters is verkrijgbaar bij de gemeente.
Als er geen trendsetter is, wordt een dakopbouw beoordeeld op grond van de
volgende welstandscriteria:
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A. Dakopbouw uit de eerste bouwlaag:
• zijn niet toegestaan op bijgebouwen, aan- en uitbouwen
• zijn alleen toegestaan aan de achterzijde van een woning; met een
goothoogte van maximaal 3,00 meter
• ter weerszijden van de dakopbouw moet minimaal 0,60 meter
dakvlak aanwezig blijven
• maximaal mag de dakopbouw één volledige verdiepingshoogte
omvatten
• materiaal, kleurgebruik, detaillering en vormgeving dienen identiek te
zijn aan of te reageren op het oorspronkelijke bouwwerk
• de dakopbouw dient plat afgedekt en dichte zijwanden te bezitten;
• daktrim en boeiboord dienen overeenkomstig de detaillering van het
bestaande bouwwerk te zijn of indien dit geen uitsluitsel geeft
nabijgelegen bouwwerken
• boeiboorden zijn maximaal 20 centimeter hoog
• bij meerdere dakopbouwen op een doorgaand dakvlak is een
regelmatige rangschikking op een horizontale lijn vereist
• de dakopbouw moet voldoen aan eventuele specifieke criteria uit het
gebiedsgerichte beoordelingskader

B. Dakopbouw op een plat dak:
• dakopbouwen op een plat dak zijn in geen geval toegestaan.

C. Dakopbouw in de nok:
• zgn. “kattenruggen” zijn niet toegestaan
• bij twee of meerdere woningen onder een kap is een dakopbouw in
de nok alleen mogelijk als deze als eenheid en gelijktijdig op alle
woningen wordt gebouwd, omdat deze blokken als eenheid
ontworpen zijn en een enkele dakopbouw uit balans kan brengen
• de inwendige hoogte van de zolderkamer bij het raam, de
zogenaamde ‘glaslijn’ (onderkant bovendorpel kozijn) mag niet meer
e
zijn dan 1,80 meter boven de vloer van de 2 verdieping c.q. van de
nieuwe zolderruimte
• de hellingshoek van de dakopbouw moet gelijk zijn aan die van het
oorspronkelijke dak
• de afstand tot de achtergevel en de voorgevelrooilijn dient minimaal
1,00 meter te zijn
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• ter weerszijde van de dakopbouw moet minimaal 0,60 meter dakvlak
aanwezig blijven
• maximaal mag de dakopbouw één volledige verdiepingshoogte
omvatten
• materiaal, kleurgebruik, detaillering en vormgeving dienen identiek te
zijn aan of te reageren op het oorspronkelijke bouwwerk
• de dakopbouw dient dichte zijwanden te bezitten
• daktrim en boeiboord dienen overeenkomstig de detaillering van het
bestaande bouwwerk te zijn of, indien dit geen uitsluitsel geeft,
nabijgelegen bouwwerken
• bij meerdere dakopbouwen op een doorgaand dakvlak is een
regelmatige rangschikking op een horizontale lijn vereist
• boeiboorden zijn maximaal 20 centimeter hoog
• de dakopbouw moet voldoen aan eventuele specifieke criteria uit het
gebiedsgerichte beoordelingskader

Stolpen
Algemeen
In de gemeente Bergen komen zeer veel stolpboerderijen voor. Dit pyramidevormige
e
boerderijtype is specifiek Noordhollands en komt vanaf de 17 eeuw in dit deel van
e
Nederland voor. Tot in de 20 eeuw is dit type gebouwd.

Gebouw
De Noord-Hollandse stolp wordt gekenmerkt door een vierkante plattegrond en het
grote pyramidevormige dak, dat gedragen wordt door de zogenaamde
vierkantconstructie; vier zware stijlen waarbinnen ook de hooiopslag plaatsvindt, c.q.vond. Rondom het vierkant liggen het woonhuis, de stallen en de deel (de ruimte
waar de wagens ingereden konden worden en het vee werd binnengevoerd). Een
enkele keer is het woonhuis als aparte volume tegen de stolp aangebouwd. De
deeldeur (grote schuurdeur) is aangebracht binnen het volume, waardoor een
verhoging in het schuine dak ontstaat.

Detaillering, materiaal en kleur
In de gemetselde buitenwanden van de stolp zitten ter plaatse van de deel en de
stallen kleine(re) vensters. Het woonhuis, dat aan de voorgevel ligt, heeft soms in het
midden een gemetselde of houten verhoging, meestal representatief en rijk bewerkt.
Ook de ingangspartij en de vensters van het woonhuis zijn vaak fraai bewerkt. Het
dak is bedekt met dakpannen, al dan niet in combinatie met riet. Soms heeft het dak
een ‘spiegel’, wanneer ter plaatse van het naar de weg gekeerde dakvlak het riet als
decoratieve uitsparing is weggelaten, en is ingevuld met dakpannen.

WAARDEBEPALING EN BELEID
Waardebepaling
Stolpboerderijen zijn typisch voor Noord-Holland en komen buiten deze provincie
nergens anders voor, enkele streken in Noord-Duitsland en Denemarken
uitgezonderd. Zij zijn verbonden aan de agrarische geschiedenis van deze streek en
zijn daarom van grote cultuurhistorische waarde.

Beleid
Veel stolpboerderijen hebben hun oorspronkelijke functie verloren. Bouwaanvragen
voor aanpassing van deze gebouwen komen hierdoor veel voor. Omvorming tot
woonhuis is gebruikelijk. Hierbij gaan vaak waardevolle elementen van de boerderij
verloren of wordt zelfs het karakter sterk aangetast. Inzet van het beleid is het
behoud van de structuur en de hoofdkarakteristieken van het gebouw. Onder de
hoofdkarakteristieken wordt in ieder geval verstaan de hoofdvorm, het
representatieve verschil tussen het woonhuisgedeelte en de stallen/tas en die
elementen die verwijzen naar de agrarische geschiedenis van het bouwwerk, zoals
de deeldeur en stal/deelvensters. Ook de inrichting van het erf en het behoud van de
solitaire positie van de stolp is belangrijk.

WELSTANDSNIVEAU: bijzonder
Het welstandstoezicht moet een bijdrage leveren aan het maximaal behouden van de
typerende verschijningsvorm van de Noord-Hollandse stolp. Wat betreft vorm en
detaillering moeten de stolpen beschermd worden om het oorspronkelijke karakter te
behouden.
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Ruimte
• schuren, stallen of bijgebouwen worden zo ver mogelijk van de
stolpboerderij, aan de achterkant van het erf geplaatst en in ieder
geval achter de voorgevelrooilijn.

Gebouw
• de hoofdvorm, één lage begane-grondlaag plus pyramidevormig dak,
geldt als uitgangspunt.
• de maat van de stolp is eveneens karakteristiek en varieert van klein,
bij een plattegrond van 12 bij 12 meter, tot groot bij een plattegrond
van 20 bij 20 meter.
• de dakhelling is bij voorkeur minimaal 45 graden.
• bijgebouwen zijn in maatvoering ondergeschikt aan het
hoofdvolume.
• behoud de tegenstelling tussen het open muurwerk en het gesloten
massieve dak
• grote ingrepen zoveel mogelijk concentreren op één punt
• een dakkapel mag bij voorkeur alleen op de voorgevel
• de dakkapel dient ondergeschikt te zijn opgenomen in het dakvlak
• de dakkapel dient gecentreerd geplaatst te worden op het dak
• dakvensters zijn met uitzondering van de voorgevel toegestaan, mits
verzonken in het dakvlak en mits de maat in verhouding staat tot het
oppervlak van de kap en overige reeds aanwezige elementen daarin
• zonnecollectoren zijn aan voor- en zijkant niet wenselijk
• vlakke dakramen hebben een staande diagonaal en dienen op een
rij te worden geplaatst ( geen strookramen )
• kleine raampjes mogen verspreid in de kap liggen
• loggia’s zijn alleen aan de achterkant toegestaan

Detaillering, materiaal en kleurgebruik
• bij restauratie/verbouwing dienen materialen zoveel mogelijk aan te
sluiten bij de oorspronkelijke materialen ( hout, betimmeringen,
deuren, ramen, kozijnen, voegspecie als voor gevelstenen )
• het is ongewenst om stijlkenmerken toe te passen die duiden op een
oudere bouwperiode dan waarvan in werkelijkheid sprake is
• de vorm van de ramen is bij voorkeur een diepliggend smal vlak met
donkergetint glas
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• het toepassen van riet op een dak dat voor de restauratie met
pannen was gedekt, is alleen toegestaan als bijvoorbeeld uit foto’s
blijkt dat oorspronkelijk ook riet was toegepast
• de voorgevel heeft een rijker karakter dan zij- en achtergevel
• het hoofdmateriaal van de voorgevel is rode baksteen, met oranje of
gele bakstenen voor de details, al dan niet in combinatie met houten
delen; andere materialen zijn hieraan ondergeschikt en de
dakbedekking bestaat uit dakpannen
• niet toegestaan zijn: wit/grijze betonsteen/kalkzandsteen, beton,
kunststof of aluminium beplating, kunststof kozijnen en deuren,
rolluiken, spiegelend glas en vlakke plaatdeuren
• signaalkleuren zijn niet toegestaan
• extra aandacht is vereist voor: voordeuren, garagedeuren,
gootbakken, boeiboorden, windveren, dakkapellen, kozijnen,
hekwerk
• een subtiel, maar waarneembaar reliëf in de gevel door middel van
neggen, kozijnhout, onderdorpels, gootlijst et cetera, is gewenst

• raamkozijnen dienen van raamhout te zijn voorzien
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6. CRITERIA VOOR DE SNELTOETS
TOELICHTING
In deze paragraaf worden de welstandscriteria gegeven voor de ambtelijke toets van
enkele veel voorkomende kleine bouwplannen, in straten of bouwblokken waarvoor
voor dat type plan geen trendsetter is aangewezen. In deze paragraaf gaat het om
vrijwel absolute, objectieve criteria die de planindiener vooraf maximale duidelijkheid
geven.
Lichtvergunningplichtige plannen die aan deze criteria voldoen worden in principe
niet aan de welstandscommissie voorgelegd maar beoordeeld door de gemeente.
Alleen als het betreffende bouwplan niet aan de sneltoetscriteria voldoet of wanneer
er sprake is van een bijzondere situatie waarbij twijfel bestaat aan de toepasbaarheid
van deze criteria, wordt het plan aan de welstandscommissie voorgelegd. De
welstandscommissie maakt in dergelijke gevallen tevens gebruik van de
gebiedsgerichte, de objectgerichte en de algemene welstandscriteria.
Sneltoetscriteria zijn gegeven voor:
• aan- en uitbouwen,
• bijgebouwen en overkappingen,
• dakkapellen,
• kozijn- en/of gevelwijzigingen,
• erfafscheidingen.
• reclame

SNELTOETSCRITERIA BIJ HERHALINGSPLANNEN
Een bouwwerk voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als dit identiek
is aan een door de welstandscommissie goedgekeurde en door burgemeester en
wethouders als zodanig aangewezen trendsetter. De trendsetter ‘overvleugelt’ de
sneltoetscriteria voor kleine bouwwerken, dat wil zeggen dat de sneltoetscriteria niet
van toepassing zijn als er een trendsetter is aangewezen.
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Lichtvergunningplichtige plannen die identiek zijn aan de trendsetter worden in
principe niet aan de welstandscommissie voorgelegd maar beoordeeld door de
gemeente. Alleen wanneer er sprake is van een bijzondere situatie waarbij twijfel
bestaat aan de toepasbaarheid van de trendsetter, wordt het plan aan de
welstandscommissie voorgelegd. De welstandscommissie maakt in dergelijke
gevallen tevens gebruik van de gebiedsgerichte, de objectgerichte en de algemene
welstandscriteria.

AAN- EN UITBOUWEN
BESCHRIJVING EN BELEIDSUITGANGSPUNTEN
Een aan- of uitbouw is een grondgebonden toevoeging van één bouwlaag aan een
bestaande woning of een bestaand woongebouw, die strekt tot het vergroten van het
woongenot. Een aanbouw is een toevoeging van een nieuwe ruimte en een uitbouw
is een vergroting van een bestaande ruimte.
Een kleine aan- of uitbouw op het achtererf of zijerf is binnen bepaalde
randvoorwaarden vergunningsvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat zo’n aan- of
uitbouw niet preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld op redelijke eisen van
welstand. Wel kan de gemeente bij een vergunningsvrije aan- of uitbouw achteraf
ingrijpen als deze in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand (dit
gebeurt op grond van de excessenregeling). Vergunningsvrije aan- en uitbouwen die
voldoen aan onderstaande sneltoetscriteria vallen in elk geval niet onder deze
regeling. Bij twijfel wordt vooroverleg met het bouwtoezicht aanbevolen.
Bij een vergunningplichtige aan- of uitbouw treedt het bestemmingsplan in eerste
instantie regelend op voor wat betreft plaatsing en maatvoering.
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SNELTOETSCRITERIA VOOR EEN AAN- OF UITBOUW
Als er geen trendsetter is, voldoet een aan- of uitbouw in ieder geval aan redelijke
eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan:
• op het achtererf alleen in de vorm van een uitbouw over de gehele of gedeeltelijke
gevelbreedte
• op het voorerf alleen in de vorm van kleine erker of deurportaal binnen de
bestaande gevelopening
• materiaal, kleur, detaillering en vormgeving in overeenstemming met het
hoofdgebouw
• hellende kappen niet toegestaan, met uitzondering van serres, die mogen worden
voorzien van een licht hellende glaskap
• muurdammen ter weerszijde van de pui, afgedekt met een daktrim of een
boeiboord met een maximale hoogte van 0,30 meter
• geen secundaire aan- of uitbouw (bijv. uitbouw aan uitbouw of bijgebouw)
• de aan- of uitbouw moet voldoen aan eventuele specifieke criteria voor aan- en/of
uitbouwen uit het gebiedsgerichte beoordelingskader.

Uitbouw over gehele gevelbreedte op achtererf

Uitbouw in de vorm van een kleine erker op voorerf en
uitbouw terugliggend van voorgevellijn, op zijerf
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BIJGEBOUWEN EN
OVERKAPPINGEN
BESCHRIJVING EN BELEIDSUITGANGSPUNTEN
Een bijgebouw is een grondgebonden bouwwerk van één bouwlaag dat bij een
hoofdgebouw hoort en los van het hoofdgebouw op het erf of de kavel staat zonder
dat het toegankelijk is vanuit het hoofdgebouw; meestal bedoeld als schuur, tuinhuis
of garage. Een overkapping is een grondgebonden bouwwerk van één bouwlaag. De
overkapping staat los op het erf of tegen het hoofdgebouw aan en is meestal bedoeld
als carport.
Een klein bijgebouw of een kleine overkapping op het achtererf of zijerf is binnen
bepaalde randvoorwaarden vergunningsvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat zo’n
bijgebouw of overkapping niet preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld op redelijke
eisen van welstand. Wel kan de gemeente bij een vergunningsvrij bijgebouw of
overkapping achteraf ingrijpen als deze in ernstige mate in strijd is met redelijke
eisen van welstand (dit gebeurt op grond van de excessenregeling). Vergunningsvrije
bijgebouwen en overkappingen die voldoen aan onderstaande sneltoetscriteria vallen
in elk geval niet onder deze regeling. Bij twijfel wordt vooroverleg met het
bouwtoezicht aanbevolen.
Bij een vergunningplichtig bijgebouw of vergunningplichtige overkapping treedt het
bestemmingsplan in eerste instantie regelend op voor wat betreft plaatsing en
maatvoering.
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SNELTOETSCRITERIA VOOR EEN BIJGEBOUW OF OVERKAPPING
Als er geen trendsetter is, voldoet een bijgebouw of overkapping in ieder geval aan
redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan:
• materiaal, kleur, detaillering en vormgeving zoveel mogelijk aansluiten bij reeds
aanwezige bijgebouwen in de omgeving
• rechthoekige plattegrond
• geen opvallende details en kleuren
• licht hellend of plat dak en niet meer dan 0,20 meter overstek
• hoogte boeiboord maximaal 0,30 meter
• voor de voorgevellijn mag een overkapping geen tot de constructie zelf behorende
wanden hebben; achter de voorgevellijn mag een overkapping maximaal drie
wanden hebben, waarvan twee die tot de constructie zelf behoren
• het bijgebouw of de overkapping moet voldoen aan eventuele specifieke criteria
voor bijgebouwen of overkappingen uit het gebiedsgerichte beoordelingskader

Eenvoudig bijgebouw op het achtererf

Overkapping tegen het hoofdgebouw op het zijerf
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DAKKAPELLEN
BESCHRIJVING EN BELEIDSUITGANGSPUNTEN
Een dakkapel is een ondergeschikte uitbouw op een hellend dakvlak, bedoeld om de
lichttoevoer te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Vanuit de
openbare ruimte zijn dakkapellen zeer bepalend voor het straatbeeld. Het plaatsen
van een dakkapel verstoort al snel het karakter van de bouwmassa en het
straatbeeld. Dakkapellen moeten daarom bij voorkeur aan de van de straat
afgekeerde zijde worden aangebracht. Een dakkapel aan de voorzijde mag niet te
overheersend zijn in het straatbeeld.
Een dakkapel op het achterdakvlak of het zijdakvlak is binnen ruime
randvoorwaarden vergunningsvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de dakkapel
niet preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld op redelijke eisen van welstand. Wel
kan de gemeente bij een vergunningsvrije dakkapel achteraf ingrijpen als deze in
ernstige mate in strijd is met redelijk eisen van welstand (dit gebeurt op grond van de
excessenregeling). Vergunningsvrije dakkapellen die voldoen aan de onderstaande
welstandscriteria vallen in ieder geval niet onder deze regeling. Bij twijfel wordt
vooroverleg met het bouwtoezicht aanbevolen.
Dakkapellen aan de voorzijde worden als bijzondere situatie gezien. Deze worden
altijd aan de welstandscommissie voorgelegd (tenzij identiek aan een reeds
goedgekeurde trendsetter). De welstandscommissie beoordeelt allereerst of in het
specifieke geval een dakkapel aan de voorzijde het straatbeeld en het dakvlak niet te
zeer verstoort. Als de commissie wat dat betreft geen bezwaar ziet wordt de
dakkapel beoordeeld op grond van de onderstaande criteria, waarbij de breedte van
de dakkapel een belangrijk criterium is (en maximaal 50% kan zijn).
Voor dakkapellen op achterdakvlakken en zijdakvlakken zijn de welstandscriteria
richtinggevend. In deze gevallen geldt: als een dakkapel niet binnen de ruime
randvoorwaarden past voor het vergunningsvrij aanbrengen daarvan, voldoet deze
vrijwel zeker niet aan redelijke eisen van welstand.
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SNELTOETSCRITERIA VOOR EEN DAKKAPEL
Als er geen trendsetter is, voldoet een dakkapel in ieder geval aan redelijke eisen
van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan:
• dakkapel laag in het dakvlak geplaatst, bij asymmetrische kap alleen op de
onderste verdieping
• geen twee dakkapellen boven elkaar omdat dit het dakvlak in ernstige mate
verstoort
• geen dakkapel op het hoogste (flauwe) deel van een mansardekap omdat dit
teveel gaat overheersen ten opzichte van het dakvlak
• geen dakkapel bij een dakhelling van minder dan 30 graden omdat dit teveel gaat
overheersen ten opzichte van het dakvlak
• de onderzijde van de dakkapel begint uit het dakvlak en niet uit de goot in het
verlengde van de onderliggende gevel, tussen dakkapel en goot moet minimaal
0,50 meter en maximaal 1,00 meter aanwezig zijn
• de dakkapel moet minimaal 0,50 meter onder de noklijn komen
• de dakkapel mag de beeldwerking van een eventueel aanwezige schoorsteen niet
verstoren.
• de onderdorpel van het glaskozijn moet direct aansluiten op het dakvlak,
dakkapellen met een gesloten, kistachtige borstwering zijn niet toegestaan
• dakkapellen op een doorgaand dakvlak moeten minimaal 0.50 meter uit de
erfscheiding en uit de zijkant van het dakvlak worden aangebracht
• waar een dakkapel op het voordakvlak volgens de welstandscommissie mogelijk is,
moet de breedte in goede verhouding zijn tot het dakvlak en nooit breder dan 1/3
van de breedte van het dakvlak of hoger dan 1,50 meter
• een dakkapel op het voordakvlak wordt bij voorkeur niet gecombineerd met
dakramen, zonnepanelen of zonnecollectoren
• bij meerdere exemplaren op een doorgaand voordakvlak een regelmatige
rangschikking op een horizontale lijn
• dubbele dakkapellen (over twee woningen) zijn niet toegestaan wegens verstoring
van het gevelritme
• de dakkapel moet plat worden afgedekt omdat de dakhelling meestal niet steil
genoeg is voor een aangekapte dakkapel en de zijwangen in zo’n geval teveel
gaan overheersen. Alleen bij steile kappen met een hellingshoek van meer dan 48
graden is aankappen mogelijk.
• de dakkapel moet voldoen aan eventuele specifieke criteria voor dakkapellen uit
het gebiedsgerichte beoordelingskader
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Tussen dakkapel en goot moet minimaal 0,50 meter aanwezig zijn en de
dakkapel mag niet uit de nok komen

Dakkapellen op een doorgaand dakvlak minimaal 0,50 meter uit de erfscheiding

Waar een dakkapel op het voordakvlak volgens de welstandscommissie
mogelijk is, moet de breedte in goede verhouding zijn tot het dakvlak en nooit
breder dan 1/3 van de breedte van het dakvlak of hoger dan 1,50 meter

231

GEVELWIJZIGINGEN
BESCHRIJVING EN BELEIDSUITGANGSPUNTEN
Van een gevelwijziging is sprake bij het veranderen of verplaatsen van een kozijn,
venster, raam, deur of gevelpaneel in de buitenmuur van een gebouw. Omdat de
opbouw van de gevel een belangrijk onderdeel is van de architectonische
vormgeving van het gebouw en de straatwand moeten ook de gevelwijzigingen
zorgvuldig worden ontworpen. In principe mag de samenhang en de ritmiek in
straatwanden niet worden verstoord door incidentele gevelwijzigingen als pleister,
schilderen of bekleden van de gehele gevelwand.
Een gevelwijziging in de achtergevel of een zijgevel van een gebouw is binnen
bepaalde randvoorwaarden vergunningsvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de
gevelwijziging niet preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld op redelijke eisen van
welstand. Wel kan de gemeente bij een vergunningsvrije gevelwijziging achteraf
ingrijpen als deze in ernstige mate in strijd is met redelijk eisen van welstand (dit
gebeurt op grond van de excessenregeling). Een vergunningsvrije gevelwijziging die
voldoet aan de onderstaande welstandscriteria valt in ieder geval niet onder deze
regeling. Bij twijfel wordt vooroverleg met het bouwtoezicht aanbevolen.

SNELTOETSCRITERIA VOOR EEN GEVELWIJZIGING
Als er geen trendsetter is, voldoet een kozijn- en/of gevelwijziging in ieder geval aan
redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan:
• materiaal, kleur, detaillering en vormgeving identiek aan het hoofdgebouw
• indien de wijziging plaatsvindt aan een gevel die grenst aan de openbare ruimte
mag de samenhang en ritmiek van de straatwand niet worden verstoord
• de kozijn- en/of gevelwijziging moet voldoen aan eventuele specifieke criteria voor
gevelwijzigingen uit het gebiedsgerichte beoordelingskader.
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ERF- EN PERCEELAFSCHEIDINGEN
BESCHRIJVING EN BELEIDSUITGANGSPUNTEN
Erf- en perceelafscheidingen zijn bouwwerken op of nabij de erfgrens, bedoeld om
het erf of perceel af te scheiden van een buurerf of van de openbare weg.
Erfafscheidingen aan de openbare weg zijn van grote invloed op de ruimtelijke
kwaliteit. De gemeente streeft ernaar een rommelige indruk door een te grote
verscheidenheid aan erfafscheidingen te voorkomen. Erfafscheidingen moeten op
een zorgvuldige en professionele manier worden geplaatst en moeten worden
gemaakt van duurzame materialen.
Het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding is binnen bepaalde
randvoorwaarden vergunningsvrij. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de erf- of
perceelafscheiding niet preventief, dus vooraf, wordt beoordeeld op redelijke eisen
van welstand. Wel kan de gemeente bij een vergunningsvrije erfafscheiding achteraf
ingrijpen als deze in ernstige mate in strijd is met redelijk eisen van welstand (dit
gebeurt op grond van de excessenregeling). Een vergunningsvrije erf- of
perceelafscheiding die voldoet aan de onderstaande welstandscriteria valt in ieder
geval niet onder deze regeling. Bij twijfel wordt vooroverleg met het bouwtoezicht
aanbevolen. Uitzondering hierop vormen de beschermde dorpsgezichten. In deze
gebieden worden geen welstandsvrije erf- of perceelafscheidingen toegestaan.

SNELTOETSCRITERIA VOOR EEN ERF- OF PERCEELAFSCHEIDING
Als er geen trendsetter is, voldoet een erfafscheiding in ieder geval aan redelijke
eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan:
• materiaal overeenkomstig een eventuele aangrenzende erfafscheiding,
overeenkomstig het hoofdgebouw of uitgevoerd in metselwerk of hout of ander
natuurlijk en niet snel verwerend materiaal
• geen toepassing van kunststof, staal, rietmatten of vlechtschermen
• kleur overeenkomstig een eventuele aangrenzende erafscheiding, afgestemd op
het hoofdgebouw of uitgevoerd in donkere kleurtinten
• de erfafscheiding moet voldoen aan eventuele specifieke criteria voor
erfafscheidingen uit het gebiedsgerichte beoordelingskader.
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RECLAME
Objectbeschrijving
Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, een product of een
dienst.
Reclames op borden, lichtreclames en spandoeken of vlaggen vormen een
belangrijk en beeldbepalend element van de openbare ruimte. In gebieden
met commerciële functies zijn reclames op zijn plaats en verhogen ze de
visuele aantrekkingskracht van de omgeving, hoewel daar een kritische
grens aan verbonden is. In andere gebieden zijn (bepaalde) reclameuitingen ongewenst.
Beleid en welstandsambitie
In de gemeente Bergen geldt een drietal regimes:
- de gemeentelijke APV op grond waarvoor voor reclames een
vergunning (artikel 4.7.2.) nodig is;
- de provinciale verordening opschriften en opslag, die van
toepassing is op het gedeelte van het grondgebied dat zich
bevindt buiten de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge
artikel 27 van de wegenwet;
- de bouwverordening voor bouwvergunningplichtige reclames.
Een welstandsbeoordeling maakt deel uit van de gemeentelijke
vergunningenprocedure
Voor reclames op monumenten (gemeentelijk, provinciaal of rijks) is
daarnaast een monumentenvergunning vereist.
Met behulp van de welstandscriteria voor reclame-uitingen poogt de
gemeente het effect van reclame op de ruimtelijke kwaliteit in positieve zin te
reguleren. De criteria moeten in samenhang gelezen worden.
WELSTANDSCRITERIA VOOR RECLAME-UITINGEN
Een reclame-uiting voldoet aan redelijke eisen van welstand als aan
onderstaande criteria wordt voldaan:
Algemene criteria
• geen reclame voor diensten of producten die niet in het pand plaatsvinden
respectievelijk worden verkocht
• in de voorgevel reclame-uiting als zelfstandig element vormgeven, waarbij de
maatvoering en detailleringen zijn afgestemd op en harmoniëren met de
oorspronkelijke gevel;
• in de voorgevel de samenhang en ritmiek van de straatwand niet verstoren
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• reclame integreren in de architectuur en beperken tot het hoogst noodzakelijke
• loodrecht op de gevels staande reclames zijn niet toegestaan
• geen mechanische bewegende delen
• geen lichtkranten, lichtobjecten of lichtreclame
• geen daglichtreflecterende reclame
• geen aangelichte reclame
• maximaal één reclame-uiting per gevel/erf

Criteria voor gevelreclames in winkelgebieden
• reclame-uitingen dienen beperkt te blijven tot de onderpui
• het totaal aan reclame-uitingen dient beperkt te blijven tot maximaal 10% van het
geveloppervlak dat in aanmerking komt van het aanbrengen van reclame-uitingen

Criteria voor gevelreclames op bedrijventerreinen
• situering tegen de gevel tot maximaal 5% van het gevelvlak

Criteria voor gevelreclames in woongebieden
• reclame aan de gevel van panden met een woonbestemming alsmede reclame op
gronden met een woonbestemming is niet toegestaan anders dan wat de APV
zonder vergunning toestaat
• vrijstaande reclame-uitingen in de (voor)tuin in woongebieden, anders dan wat de
APV zonder vergunning toestaat, zijn verboden.

Criteria voor reclame-uitingen los van de gevel
• plaatsing bij de entree van het erf of op een parkeerplaats
• geen reclame-uitingen die het uitzicht op de openbare ruimte of het open
landschap ernstig belemmeren
• als zelfstandig element vormgeven, waarbij maatvoering en detailleringen zijn
afgestemd op en harmoniëren met het hoofdgebouw
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7. WELSTANDSCRITERIA BIJ
(HER)ONTWIKKELINGSPROJECTEN
TOELICHTING
De
welstandsnota
bevat
geen
welstandscriteria
voor
grotere
(her)ontwikkelingsprojecten die de bestaande ruimtelijke structuur en karakteristiek
doorbreken. Dergelijke welstandscriteria kunnen namelijk niet worden opgesteld
zonder dat er een concreet stedenbouwkundig plan aan ten grondslag ligt.

PROCEDURE
Het opstellen van welstandscriteria voor (her)ontwikkelingsprojecten wordt voortaan
een vast onderdeel van de stedenbouwkundige planvoorbereiding. De criteria
worden opgesteld door de stedenbouwkundige of de supervisor, in overleg met de
afdeling Monumentenzorg en Archeologie, waarna ze worden besproken met de
welstandscommissie.
De gemeenteraad stelt de welstandscriteria vervolgens vast ter aanvulling op de
welstandsnota. De gemeenteraad kan dit delegeren aan de raadscommissie
ruimtelijke ordening. Voor dergelijke aanvullingen op de welstandsnota geldt dat de
inspraak wordt gekoppeld aan de reguliere inspraakregeling bij de
stedenbouwkundige planvoorbereiding.
De welstandscriteria moeten zijn vastgesteld voordat de planvorming van de
concrete bouwplannen start en worden bekend gemaakt aan alle potentiële
opdrachtgevers in het gebied.
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8.WELSTANDSCRITERIA BIJ
EXCESSEN
HANDHAVING
De gemeente geeft met deze welstandsnota regels voor het welstandstoezicht en zal
zich ook inspannen voor de naleving daarvan. De gemeente Bergen zal tevens
prioriteit geven aan het handhavingsbeleid en illegale bouwwerken (of gebruik dat
strijdig is met het bestemmingsplan) actief opsporen en daar tegen optreden.
Als voor een vergunningplichtig bouwwerk geen bouwvergunning is aangevraagd,
dan wel het bouwwerk na realisering afwijkt van de tekeningen waarop de
bouwvergunning is afgegeven, krijgt de eigenaar de gelegenheid om (alsnog of
opnieuw) een vergunning aan te vragen voor het gerealiseerde bouwwerk. Als deze
bouwvergunning moet worden geweigerd, bijvoorbeeld vanwege een negatief
welstandsadvies, dan kunnen burgemeester en wethouders degene die tot het
opheffen van de situatie bevoegd is, aanschrijven om binnen een door hen te
bepalen termijn de strijdigheid op te heffen.

EXCESSENREGELING BIJ VERGUNNINGSVRIJE BOUWWERKEN
Ook bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning hoeft te worden aangevraagd
moeten aan minimale welstandseisen voldoen. Volgens artikel 19 Ww kunnen
burgemeester en wethouders de eigenaar van een bouwwerk dat ‘in ernstige mate in
strijd is met redelijke eisen van welstand’ aanschrijven om die strijdigheid op te
heffen. Volgens datzelfde wetsartikel moeten de criteria hiervoor in de welstandsnota
zijn opgenomen. Deze ‘excessenregeling’ is niet bedoeld om de plaatsing van het
bouwwerk tegen te gaan.

CRITERIA BIJ EXCESSEN
De gemeente Bergen hanteert bij het toepassen van deze excessenregeling het
criterium dat er sprake moet zijn van een buitensporigheid in het uiterlijk die ook voor
niet-deskundigen evident is en die afbreuk doet een de ruimtelijke kwaliteit van een
gebied. Vaak heeft dit betrekking op:
• het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk voor zijn omgeving;
• het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij aanpassing
van een bouwwerk;
• armoedig materiaalgebruik;
• toepassing van felle of contrasterende kleuren;
• te opdringerige reclames, of
• een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is (zie daarvoor de
gebiedsgerichte welstandscriteria).
Vergunningsvrije bouwwerken die voldoen aan de welstandscriteria voor veel
voorkomende kleine bouwplannen zijn in elk geval niet in strijd met redelijke eisen
van welstand.
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ARTIKEL B
Overgangsbepaling
Op een aanvraag om bouwvergunning, vrijstelling of toestemming
anderszins, die is ingediend vóór het tijdstip waarop deze
beleidsregels van kracht worden en waarop op genoemd tijdstip nog
niet is beschikt, zijn de bepalingen van de bouwverordening van
toepassing, zoals deze luidden vóór de vaststelling van de onderhavige
beleidsregels, tenzij de aanvrager de wens te kennen geeft dat de
onderhavige beleidsregels worden toegepast.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad der gemeente Bergen,
*)
d.d. 2 juni 2004

*)

in deze nota is het raadsbesluit met het
amendement verwerkt ten behoeve van de
leesbaarheid:
de criteria onder “detaillering, materiaal en kleur” zijn
geschrapt;

-
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d e wi j z i g i n g e n o p g r o n d v a n d e c o m m e n t a a r n o t a i n s p r a a k e n
d e ( a m b t e l i j k e n o t a v a n w i j z i g i n g e n z i j n i n d e t e k s t v e r we r k t .

BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST
Aanbouw

grondgebonden toevoeging van één bouwlaag aan een
gevel van een gebouw.

Achterkant

de achtergevel, het achtererf en het dakvlak aan de
achterkant van een gebouw; en de zijgevel, het zijerf en
het dakvlak aan de zijkant van een gebouw voor zover die
zijde niet direct grenst aan de weg of openbaar groen.

Afdak

dak dat is aangebracht tegen een muur of gebouw om
tegen neerslag te beschermen.

Band

horizontale versiering in gevel in afwijkend materiaal,
meestal natuursteen of baksteen

Bedrijfsbebouwing

gebouwen ten behoeve van bedrijven zoals hallen,
werkplaatsen en loodsen; hebben meestal een utilitair
karakter.

Belendingen

aangrenzende bebouwing.

Beschermd stadsof dorpsgezicht

gebied dat vanwege de ruimtelijke of cultuurhistorische
waarde door de Minister is aangewezen tot beschermd
gebied krachtens de Monumentenwet.

Beschot

afwerking van een wand met planken, schroten of
rabatdelen

Bestemmingsplan

door de gemeenteraad vastgesteld en door Gedeputeerde
Staten goedgekeurd plan waarin gebruik van grond en
bebouwingsvoorschriften zijn vastgelegd.

Bestrating

verharding zoals straatstenen of tegels

Bijgebouw

gebouw dat bij een hoofdgebouw hoort en los van het
hoofdgebouw op het erf of kavel staat; meestal bedoeld
als schuur, tuinhuis of garage.

Blinde muur of gevel

gevel of muur zonder raam, deur of andere opening.

Boeiboord

openstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal
uitgevoerd in hout of plaatmateriaal.

Boerderij

gebouw of gebouwen op een erf met een (oorspronkelijke)
agrarische functie en het daarbij behorende woonhuis,
waaronder een stolp, kop-hals-romp en andere typen.

Bouwblok

een aan alle zijden door straten, wegen of groen
begrensde groep gebouwen, die een stedenbouwkundige
eenheid vormen
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Bouwlaag

verdieping van een gebouw.

Buitengebied

buiten de bebouwde kom gelegen gebied, ook wel
landelijk gebied genoemd.

Bungalow

meestal vrijstaande woning waarvan alle vertrekken op de
begane grond zijn gesitueerd.

Buurtschap

verzameling van woningen of boerderijen buiten de
bebouwde kom.

Carport

afdak om auto onder te stallen, meestal bij een woning.

Dak

afdekking van een gebouw, vlak of hellend dak, waarop
dakbedekking is aangebracht.

Dakhelling

de hoek van een dakvlak met het horizontale vlak.

Dakkapel

kleine uitbouw op een hellend dakvlak.

Dakopbouw

een toevoeging aan de bouwmassa die het silhouet van
het oorspronkelijke dak verandert.

Dakraam

raam in een dak.

Detail

ontmoeting van verschillende bouwdelen zoals gevel en
dak of gevel en raam.

Drager en invulling

de drager is een constructie van een gebouw, waaraan de
invulling is toegevoegd om te beschermen tegen weer en
wind (heeft vooral betrekking op gebouwen uit de jaren
vijftig en zestig, waarbij het verschil tussen drager en
invulling werd gebruikt om de woning in een groot gebouw
of rij huizen te onderscheiden).

Ensemble

architectonische en stedenbouwkundige compositie van
meerdere panden.

Erf

onbebouwd stuk grond, behorende bij een boerderij of
huis.

Erker

kleine toevoeging van ten hoogste één bouwlaag aan de
gevel van een gebouw, meestal uitgevoerd in hout en
glas.

Flatgebouw

groot kantoor of woongebouw met meerdere verdiepingen.

Galerij

gang aan de buitenkant van een (flat)gebouw die toegang
verschaft tot de afzonderlijke woningen.
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Geleding

verticale of horizontale indeling van de gevel door middel
van inspringingen.

Gevel

buitenmuur van een gebouw (afhankelijk van de plaats de
voor-, zij- of achtergevel.

Gootklos

in de muur bevestigd stuk balk ter ondersteuning van een
goot.

Groengebied

gebied met veel beplanting zoals parken, plantsoenen,
sportterrein en natuurgebieden.

Hoogbouw

gebouwen met meer dan vier lagen.

Individueel gebouw

zelfstandig, op zichzelf staand gebouw.

Industriebebouwing

gebouwen met een industriële bestemming.

Industriegebied

gebied bestemd voor de vestiging van industrie.

Kavel

grondstuk, kadastrale eenheid.

Kern

centrum van een dorp of stad.

Klos

uit de muur stekend houten of gemetseld blokje ter
ondersteuning van uitstekende onderdelen van een
gebouw zoals gootlijsten/boeiboorden (zie gootklos).

Laag

zie bouwlaag.

Laagbouw

gebouwen van één of twee lagen.

Lak

afwerklaag van schilderwerk.

Landelijk gebied

zie buitengebied.

Latei

draagbalk boven gevelopening.
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Lessenaarsdak

dak met één hellend, niet onderbroken, dakvlak.

Lichtkoepel

raamconstructie in een plat dak, in de vorm van een
koepel.

Lijst

een meestal versierende en geprofileerde rand als
bekroning van de bovenzijde van de gevel.

Lint

langgerekte weg met daarlangs bebouwing

Luifel

een plat uitgebouwd afdak, vaak boven een deur.

Maaiveld

bovenzijde van het terrein dat een bouwwerk omgeeft, de
grens tussen grond en lucht.

Mansardekap

dakvorm waarbij het onderste deel van het dak steiler is
dan het bovenste deel, waardoor een geknikte vorm
ontstaat.

Massa

volume van een gebouw of bouwdeel.

Metselverband

het zichtbare patroon van metstelwerk.

Middenstijl

verticaal deel in het midden van een deur- of raamkozijn.

Nok

horizontale snijlijn van twee dakvlakken, de hoogste lijn
van het dak.

Onderbouw

het onderdeel van een gebouw; heeft meestal betrekking
op de begane grond van een huis met een zadeldak.

Ontsluiting

de toegang tot een terrein of een gebouw.

Oriëntatie

de richting van een gebouw.

Overstek

bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van et eronder
gelegen deel.

Paneel

rechthoekig vlak, geplaatst in een omlijsting.

Plaatmateriaal

bouwmateriaal dat in plaatvorm geleverd wordt, zoals hout
(triplex en multiplex), kunststof (onder andere trespa)of
staal (vlak of met profiel).

Planmatige bebouwing groep gebouwen, herkenbaar uitgevoerd volgens vooraf
opgesteld plan.
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Plint

een duidelijk te onderscheiden horizontale lijn aan de
onderzijde van een gebouw.

Portiek

gemeenschappelijk trappenhuis.

Renovatie

vernieuwing van een gebouw.

Rijtjeshuis

huis als onderdeel van een reeks aaneengebouwde,
gelijkende woningen.

Rooilijn

lijn die de grens aangeeft waarbinnen gebouwd mag
worden.

Sanering

herinrichting door middel van sloop en vervangende
nieuwbouw.

Schilddak

dak met tenminste drie hellende vlakken.

Schuur

bijgebouw ten behoeve van opslag.

Situering

de plaats van een bouwwerk in zijn omgeving.

Stads- en
Dorpsvernieuwing

maatregelen voor de verbetering of vervanging van
bebouwing en de openbare ruimte daaromheen.

Stolp

boerderijtype met wonen, werken en stallen onder één
groot dak.

Textuur

de voelbare structuur van een materiaal (bij metselwerk
dus de oneffenheden van de steen en het voegwerk).

Uitbouw

aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat rechtstreeks
vanuit het gebouw toegankelijk is.

Voorgevellijn

denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van
een bouwwerk.

Voorkant

de voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan de voorkant
van een gebouw; en de zijgevel, het zijerf eb het dakvlak
aan de zijkant van een gebouw voor zover die zijde direct
grenst aan de openbare weg of het openbaar groen.

Wolfseind

schilddak met afgeschuinde punten.

Zadeldak

dak met twee tegenoverliggende dakvlakken die bij de nok
samenkomen.

Zijgevellijn

denkbeeldige lijn die strak loopt langs de zijgevel van een
bouwwerk.
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BIJLAGE 2: MONUMENTEN
A1 Bergen beschermd dorpsgezicht
Hoflaan 1
Kerkstraat 3 (winkelpand)
Oude Prinsweg 21 (museum)
Raadhuisstraat 1 (Ruïnekerk met ommuring)
Raadhuisstraat 2
Raadhuisstraat 4
Raadhuisstraat 10 (restaurant)
Breelaan ong. (theehuisje)
Ruïnelaan 11 (vm. Smederij)

R
R
R
R
R
R
R
P
P

A2 Bergen Centrum
Prins Hendriklaan 5,7,9,11
Jan Oldenburglaan 4
Middenpad 2

R
R
P

A3 Bergen Lintbebouwing
Oude Bergerweg 2
Piet Boendermakerhof 10
Breelaan 40
Breelaan 55
Breelaan 132
Dorpsstraat 34
Piet Boendermakerhof 6
Dorpsstraat 45
Dorpsstraat 49
Dorpsstraat 72
Natteweg 13 (boerderij)
Oude Bergerweg 49/51 (boerderij)

R
R
R
R
R
R
P
P
P
P
P
P

A4 Bergen Park Meerwijk
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Lijtweg 11 (villa)
Lijtweg 13 (villa)
Lijtweg 15 (villa)
Lijtweg 17 (villa)
Loudelsweg 77
Loudelsweg 93
Meerweg bij nr. 3 (boogbrug)
Meerweg bij nr.1 (boogbrug)
Meerwijklaan 1 (villa)
Meerwijklaan 2 (villa)
Meerwijklaan 4-6 (dubbele villa)
Meerwijklaan 5 (helft van een dubbele villa)
Meerwijklaan 7 (helft van een dubbele villa)
Meerwijklaan bij nr. 5 (boogbrug)
Midden Geestweg 56 (arbeiderswoning)
Spaanse pad 1 (Van Rheenenschool)
Studler van Surcklaan 12 (landhuis/atelier)
Studler van Surcklaan 15 (villa)
Studler van Surcklaan 21 (tuinhuisje)
Sudler van Surcklaan 17 (villa)
A7 Bergen Westdorp

R
R
R
R
R
P
R
R
R
R
R
R
R
R
P
R
P
R
R
R

Buerweg 19 (atelierwoning)
Buerweg 21
Buerweg 38
Eeuwige Laan 1 (Het Oude Hof)

R
R
P
R

Eeuwige Laan 10 (villa, garage, tuinhuisje)
Eeuwige Laan 3-5
Eeuwige Laan 7
Eeuwige Laan bij 1 (terrein binnengracht en brugbogen)
Mosselenbuurt 8/8
Nachtegalenlaantje 125 (boerderij)
Nachtegalenlaantje 21 (woonhuis/ atelier)
Nachtegalenlaantje 3 (GEB gebouw)
Nachtegalenlaantje 9/11 (boerderij)
Sluislaan 15 (stolp)
A8 Bergen Van Reenenpark
Guurtjeslaan 24
Hoflaan 26
Rondelaan 2
Komlaan 21 (villa)

R
P
P
R
P
P
P
P
P
R
R
R
R
P

A10 Bergen Noordelijke uitbreiding
Dr. Van Peltlaan 31 (witte kerkje)

P

A11 Bergen Oostelijke uitbreiding
Kerkedijk 142

P

B1 Bergen aan Zee Dorpskern
Kerkstraat 20/21 (Vredeskerkje)

P

B2 Bergen aan Zee Uitbreiding
Elzenlaan 2
Elzenlaan 8
Elzenlaan 22
Verspijckweg 3
Verspijckweg bij nr 3
Verspijckweg 5
Verspijckweg 7
Verspijckweg bij nr. 7

R
R
R
R
R
R
R
R

E1 Egmond aan den Hoef Dorpskern
Schoolstraat 31 (Bart Bult)
Slotweg ongenummerd, de Slotfundamenten
Slotweg 13 (pand naast de Kapberg)
Slotweg 15 (pand naast de Kapweg)
Slotweg 17 (pand naast de kapberg)
Slotweg 19 (de Slotkapel)
Slotweg 42 (boerderij Overslot)
Slotweg 44 (woonhuis)
Slotweg bij 46 (oude raadshuisje)
Weg naar de Oude Veert 1 (hoekhuis)
Schoolstraat 1 (schuur)
Slotweg 11
Slotweg bij 19, het oude deel bij de begraafplaats
Weg naar de Oude Veert 1 (de Eenhoorn)

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
G
G
G
G

E2 Egmond aan den Hoef Lintbebouwing
Egmonderstraatweg 34 (de Koffiemolen)
Herenweg 269 (voormalig klooster)
Herenweg 173 (boerderij)
Herenweg 188 (pastorie)
Herenweg 190 (kerk)
Julianaweg 23/25 (woonhuis De Hoop)
Slotweg 4-12
Slotweg 9

R
R
G
G
G
G
G
G
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F1 Egmond aan Zee Dorpskern
Trompstraat 2 (Nederlands Hervormde kerk)
Marinestraat 19/21 (lichtwachterswoning)
Noorderstraat 2 (woonhuis)
Pompplein (pomp)
Schoolstraat 3-9 (vissershuisje)
Smidstraat 6 (vissershuisje)
Voorstraat 49 (woonhuis)
Voorstraat 69 (busstation)
Voorstraat 121
Zuiderstraat 5 (woning met opslagruimte)
Zuiderstraat 7 (museum)
Zuiderstraat 20 (vissershuisje)

R
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

F2 Egmond aan Zee Lintbebouwing (invalsweg)
Voorstraat 41 (Prins Hendrikstichting)
Voorstraat ongenummerd (Vissersmonument)

R
G

F3 Egmond aan Zee Kustbebouwing (boulevard)
Vuurtoren Boulevard ongenummerd
De geveerde Kikker, Boulevard 23

R
R

F4 Egmond aan Zee Noordelijke uitbreiding
Wiardi Beckmanlaan 4 (koloniehuis)
Zwartendijk 1 (koloniehuis)
Zwartendijk 3
Sportlaan 1 (visrokerij)
Wilhelminastraat 12 (RK Kerk)

R
R
R
G
G

G! Egmond Binnen Dorpskern
Abdijlaan 26 (Abdij Egmond Binnen)
Kloosterweg 2 (Nederlands Hervormde Kerk)
Abdijlaan 37 (Noodkerkje)
Herenweg 60

R
R
G
G

G3 Egmond Binnen Bijzondere uitbreiding
Vennewatersweg 5-15 (complex sociale woningbouw)

G

H1 Groet en Hargen Dorpskern Groet
Kerkbrink 1 (kerk)
Kerkbrink 1 (toren)
Kerkbrink 12/13 (woning)
Kerkbrink 18/19 (woning)

R
R
R
R

H2 Groet en Hargen Lintbebouwing (Heereweg)
Heereweg 322 (stolpboerderij)
Heereweg 237
Heereweg 278

R
R
R

I1 Schoorl Lintbebouwing (Heereweg)
Bobbeleweg 11 (woning)
Duinweg 18 (woonhuis)
Duinweg 21 (bollenschuur)
Duinweg 3
Duinweg 4 (woonhuis)
Duinweg 5 (kerk)
Duinweg 5 (torentje)
Heereweg 140 (arbeiderswoning en veestal)
Heereweg 165/167 (stolp)
Heereweg 194
Heereweg 58 (boerderij en veestal)

P
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Huismansweg 13 (woonhuis)

R

J1 Landelijk gebied Bebouwing in bos/ duinen
Duinweg 1 (Jachtopzienerswoning)
Duinweg 3 (grenspalen Julianalaan-zeereep, bij de zandhoeve)
Hargergat 2
Hargergat 4
Hargerzeeweg 9 (woonhuis)
Heerenweg 1 (schuur en open hooiberg)
Heerenweg 20 (boerderij)
Heerenweg 38 (boerderij)
Herenweg 114 (woonhuis met hek)
Herenweg 292 (Schuylenburg)
Herenweg 37 (boerderij Vredensteyn)
Herenweg 85 (Liobaklooster)
Herenweg 99 (woonhuis)
Hondsbossche Zeewering (grenspaal met Petten)
Molenweg 13
Oude Schulpweg (Adelbertusakker)
Oude Schulpweg 18 (boerderij Westert)
Rinnegommerlaan 1 (stolpboerderij)
Rinnegommerlaan 2 (stolppboerderij)
Staringweg 2 (boerderij Berwout)
Torensduin (duin Egmond aan Zee)
Weg naar de Bleek 5 (Koningshof)
Zandweg 19 (bollenschuur)
J2 Landelijk gebied Bebouwing in de polder

G
P
R
R
R
P
P
P
G
G
G
G
G
P
R
G
R
R
G
R
G
R
G

Baakmeerdijk 2 (boerderij)
Baakmeerdijk 7 (boerderij)
Binnenweg 15 (kapschuur)
Binnenweg 6 (woning)
Eerste Nieuwe Weg 2
Egmondermeer 10 (Bonne Hoeve)
Egmondermeer 4 (boerderij hagenooy)
Groeneweg 36
Groeneweg ongenummerd (grenspaal)
Hargerweg 12
Hargerweg 3 (woning)
Hoeverweg 10 (Stadter Tolhuys)
Hoeverweg bij 35 (Bosmolen)
Krommedijk 2 (Wimmenummermolen)
Meerweg 26 (Damlandermolen)
Mosterdweg 11
Seinmast bij gemaal van Aagtdorperpolder
Slapersluis
Voert 20 (boerderij)
Voert 5 (Philisteinse molen
Voert 6 (boerderij)
Wiertdijkje 16
Wiertdijkje 5 (stolpboerderij)

P
P
P
R
R
R
G
P
P
R
P
R
R
R
R
R
P
R
P
R
P
R
R
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BIJLAGE 3: REGISTER MET
STRAATNAMEN MET VERWIJZING
NAAR WELSTANDSGEBIEDEN
Gemeente Bergen
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REGISTER MET STRAATNAMEN EN
WELSTANDSGEBIEDEN
Adres
Achterweg
Baakmeerdijk

huisnr.
3 t/m

Baan van Ravenhorst

kern
Bergen
Bergen

welstandsgebied
A3
Lintbebouwing
landelijk gebied; polder
J2

pagina
37
213

Uitbreiding

Bakhuisduintjes

Bergen aan Zee B2
Bergen aan Zee B2

83

Uitbreiding

83

Barnaartstraat, Jonkheer

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Baron Mullertlaan

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Beatrixlaan

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Bechnes, Joseph

Bergen

A9

De Negen Nessen

61

Beek

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Beemsterlaan

Bergen

A5
A3
A3
A3
A3
J2
J2
A12
A2

Geestbuurt

45
37
37
37
37
213
213
73
33
57

A8

Lintbebouwing
Lintbebouwing
Lintbebouwing
Lintbebouwing
landelijk gebied; polder
landelijk gebied; polder
Zuidelijke uitbreiding
Dorpskern
Van Reenenpark

Bernhardlaan, Prins

Bergen

A10

Noordelijke uitbreiding

65

Beukenlaan

Bergen

A8

Van Reenenpark

57

Binnenhof

Bergen

A2

Dorpskern

33

Blankendaalweg, Piet

Bergen

A12

Zuidelijke uitbreiding

73

Blokweg, Dr.

Bergen

A12

Zuidelijke uitbreiding

73

Boendermakerhof

Bergen

A12

Zuidelijke uitbreiding

73

Bogtmanweg, Coen

Bergen

A12

Zuidelijke uitbreiding

73

Boslaan

Bergen

A8

Van Reenenpark

57

Bergerweg
Bergerweg
Bergerweg
Bergerweg
Bergerweg
Bergerweg
Bergerweg
Berkenlaan
Berkenlaan

1 t/m 71
2 t/m 18
20, 20A t/m 48
54, 56, 58
123 t/m
80 t/m
60 t/m 78
2

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

Boterbloemweg
Breelaan
Breelaan
Breelaan
Breelaan
Breelaan
Breelaan
Broekbeeklaan

Bergen
2, 2A en 3
12 t/m 26/26S
5 t/m 35
28 t/m einde
69 t/m einde
39 t/m 55

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

A12
A1
A2
A2
A3
A3
A8

Zuidelijke uitbreiding

73
29
33
33
37
37
57
45

A5

Beschermd dorpsgezicht
Dorpskern
Dorpskern
Lintbebouwing
Lintbebouwing
Van Reenenpark
Geestbuurt

Buerweg

Bergen

A7

Westdorp

53

Burg, Lovinklaan

Bergen

A5

Geestbuurt

45

C.F. Zeilerboulevard

Uitbreiding

83

C.S. Adema van Scheltemaw

Bergen aan Zee B2
Bergen
A3

Lintbebouwing

37

Churchilllaan

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Coen Bogtmanweg

Bergen

A12
A11
A6

Zuidelijke uitbreiding

73
69
49
73

A12

Oostelijke uitbreiding
Tuindorp
Zuidelijke uitbreiding

Cornelis Kagerlaan

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Cornelis Kooijmanlaan

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Dal van Haasbroek

Bergen aan Zee B2
Bergen
A9

Uitbreiding

83

Dawsonnes

De Negen Nessen

61

De Fransche Steeg

Bergen

A1

Beschermd dorpsgezicht

29

De Rekere

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

De Rougemontnes

Bergen

A9

De Negen Nessen

61

Die

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Dirk Klompweg

Bergen

A12

Zuidelijke uitbreiding

73

Doorntjes

Bergen

A5
A1
A2
A3
A3
A2

Geestbuurt

45

Beschermd dorpsgezicht
Dorpskern
Lintbebouwing
Lintbebouwing
Dorpskern

29
33
37
37
33

Colnotweg
Colnotweg
Cor Zwakmanweg

Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat

1 t/m 19
even

6 t/m 14
18(A) t/m 34
17 t/m 85
36 t/m 118
3 t/m 15

Bergen
Bergen
Bergen

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

Dr Blokweg

Bergen

A12

Zuidelijke uitbreiding

73

Dr. van Peltlaan

Bergen

A10

Noordelijke uitbreiding

65

Bergen

A12
A3

Zuidelijke uitbreiding

73
37
37

Dravikweg
Dreef
Duinweg

1, 3, 4t/m 27A

Bergen
Bergen

A3

Lintbebouwing
Lintbebouwing

Duinweg oneven

Bergen

J1

landelijk gebied; bos en duinen

209

Duizendbladweg

Bergen

A12

Zuidelijke uitbreiding

73

Eeuwigelaan

Bergen

A7

Westdorp

53

Eikenlaan

Bergen

A10

Noordelijke uitbreiding

65

Elkshove

Bergen

A10
Bergen aan Zee B2
A10
Bergen
A10
Bergen
A11
Bergen
Bergen
A5

Noordelijke uitbreiding

65

Uitbreiding

83

Noordelijke uitbreiding
Noordelijke uitbreiding
Oostelijke uitbreiding
Geestbuurt

65
65
69
45

Ereprijsweg

Bergen

Zuidelijke uitbreiding

73

Fazantenlaan

Bergen aan Zee B2
A11
Bergen
A11
Bergen
Bergen
A11

Uitbreiding

83

Oostelijke uitbreiding
Oostelijke uitbreiding
Oostelijke uitbreiding

69
69
69

Fransche Steeg, De

Bergen

A1

Beschermd dorpsgezicht

29

Gasweg

Bergen

A5

Geestbuurt

45

Gemene Bos

Bergen

A10

Noordelijke uitbreiding

65

Geestweg

Bergen

A5

Geestbuurt

45

Gijsbert Pieterslaan

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Goudert

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Graadt van Roggeveenweg

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Groeneweg

Bergen

J2

landelijk gebied; polder

213

Grootland

Bergen

A10

Noordelijke uitbreiding

65

Grote Heklaantje

Bergen

J2

landelijk gebied; polder

213

Elzenlaan
Emmalaan
Emmalaan
Emmalaan
Endegeest

Filarskiweg
Filarskiweg
Foeke Kamstraweg

1 t/m 25
2 t/m 26
27 t/m

3 t/m 31
oneven

A12

Guardinines

Bergen

A9

De Negen Nessen

61

Guurtjeslaan

Bergen

A8

Van Reenenpark

57

Haelkesteijn

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Hallsteinnes

Bergen

A9

De Negen Nessen

61

Hartenweidtje

Bergen

A10

Noordelijke uitbreiding

65

Haya van Somerenstraat

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Hemelrijklaantje

Bergen

A7
J1
J1
J2

Westdorp

53
209
209
213
73

Herenweg
Herenweg
Herenweg
Hertshooiweg

38, 50, 52
4, 12, 14,
oneven

Hillecum
Hoekweid
Hoflaan
Hoflaan
Hoflaan
Hoflaan
Hollenberglandje

1, 2 en 4
6
3, 5
25

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

A12

landelijk gebied; bos en duinen
landelijk gebied; bos en duinen
landelijk gebied; polder
Zuidelijke uitbreiding

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Bergen

A11
A1
A2
A2
A7

Oostelijke uitbreiding

69

A12

Beschermd dorpsgezicht
Dorpskern
Dorpskern
Westdorp
Zuidelijke uitbreiding

29
33
33
53
73

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

Hondsdrafweg

Bergen

A12

Zuidelijke uitbreiding

73

Hoopweg

Bergen

A3

Lintbebouwing

37

Hoornweg, Meester van

Bergen

A12

Zuidelijke uitbreiding

73

Ide Klaas Minlaan

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Ilp

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Irenelaan

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

J.M. Graadt van Roggeveenwg

Bergen

A11
A11
A11

Oostelijke uitbreiding

69

Oostelijke uitbreiding
Oostelijke uitbreiding

69
69

Jaap Weijandweg
Jaap Weijandweg

1 t/m 49
4 t/m 42A

Bergen
Bergen

Jaap Weijandweg
Jaap Weijandweg
Jacob Kalffweg
Jan Apeldoornweg
Jan Apeldoornweg
Jan Jacoblaan

53
2
2 t/m 14
2 en 6 t/m
oneven

Jan Leijenlaan
Jan Oldenburglaan
Jan Oldenburglaan
Jan Oldenburglaan
Jan Roggeveenweg

even
2 t/m 18
t/m 49

Bergen
Bergen
Bergen aan Zee
Bergen
Bergen
Bergen

A3
A6
B1
A3
A3

Bergen

A11
A10
A2
A2

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

A5

Lintbebouwing
Tuindorp
Dorpskern
Lintbebouwing
Lintbebouwing
Geestbuurt

37
49
79
37
37
45

Oostelijke uitbreiding

69
65
33
33
73

A12

Noordelijke uitbreiding
Dorpskern
Dorpskern
Zuidelijke uitbreiding

Jan Tooropweg

Bergen

A7

Westdorp

53

Janswerf

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Johan Frisoplantsoen

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Joke Smitstraat

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Jonkheer Barnaartstraat

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Joost Ivanghlaan

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Joseph Bechnes

Bergen

A9

De Negen Nessen

61

Julianalaan

Uitbreiding

83

Kanaaldijk

Bergen aan Zee B2
Bergen
J2

landelijk gebied; polder

213

Kapellaan

Bergen

J2

landelijk gebied; polder

213

Kapelweidtje

Bergen

A10
A1
A2
A2
A3
A3

Noordelijke uitbreiding

65

Beschermd dorpsgezicht
Dorpskern
Dorpskern
Lintbebouwing
Lintbebouwing
Van Reenenpark

29
33
33
37
37
57

Oostelijke uitbreiding
Oostelijke uitbreiding
Oostelijke uitbreiding
Lintbebouwing

69
69
69
37

Karel de Grootelaan
Karel de Grootelaan
Karel de Grootelaan
Karel de Grotelaan
Karel de Grotelaan
Kastanjelaan

2 en 6
7 t/m 21
14 t/m 28
23
.. t/m 30

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

Kerkedijk
Kerkedijk
Kerkedijk
Kerkedijk

29 t/m 35
4 t/m 36
62 t/m 124
38 t/m 52

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

A8
A11
A11
A11
A3

Kerkedijk
Kerkedijk
Kerkedijk
Kerkelaan

7 t/m 27
142 t/m
43 t/m

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

Kerkepad
Kerkstraat
Kerkstraat
Kerkstraat
Kerkstraat
Kerkstraat
Kerkstraat
Kerkstraat
Keslerlaan

2
1 t/m 7
2, 4
6
9+11
1 t/m 21
2 t/m 28
23 t/m 27

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen aan Zee
Bergen aan Zee
Bergen aan Zee
Bergen

Kievitslaan

Bergen

Klaassen en Evendijk

Bergen

Kleine Dorpsstraat
Kleine Dorpsstraat
Klokketuin

37
213
213
57

A11

Van Reenenpark
Beschermd dorpsgezicht
Beschermd dorpsgezicht
Dorpskern
Dorpskern
Dorpskern
Dorpskern
Uitbreiding
Oostelijke uitbreiding

57
29
29
33
33
79
79
83
69

A10

Noordelijke uitbreiding

65

J2
A1
A2

landelijk gebied; polder

213
29
33
73

A8
A8
A1
A1
A2
A2
B1
B1
B2

A12

Klompweg, Dirk

Bergen

A12

Zuidelijke uitbreiding

73

Kloosterlaan

Bergen

A12
A11
A11
A11
A11
A3
A3
A6
A6
J2
J2

Zuidelijke uitbreiding

73

Oostelijke uitbreiding
Oostelijke uitbreiding
Oostelijke uitbreiding
Oostelijke uitbreiding
Lintbebouwing
Lintbebouwing
Tuindorp
Tuindorp
landelijk gebied; polder
landelijk gebied; polder
landelijk gebied; polder

69
69
69
69
37
37
49
49
213
213
213

10 t/m 30
3 t/m 21
45 t/m 87
62 t/m 94
1
6 en 8
25 t/m 43
36 t/m 60
86 t/m
91 t/m

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen/Egmond J2
Bergen
A8

2 t/m
1 t/m 17

Bergen
Bergen

Komlaan
Koninginneweg
Koorlaan

Bergen
Bergen
Bergen

Lintbebouwing
landelijk gebied; polder
landelijk gebied; polder
Van Reenenpark

Beschermd dorpsgezicht
Dorpskern
Zuidelijke uitbreiding

Kogendijk
Kogendijk
Kogendijk
Kogendijk
Kogendijk
Kogendijk
Kogendijk
Kogendijk
Kogendijk
Kogendijk
Kolonel Sneepweg

1, 3, 5
7 t/m 27

A3
J2
J2

A11
A12

Van Reenenpark

57

Oostelijke uitbreiding
Zuidelijke uitbreiding

69
73

Kreek

Bergen

Kruisweg
Kruisweg
Lageweidtje

1 t/m 43
6 t/m 62

Bergen
Bergen
Bergen

Landweg
Landweg
Landweg
Landweg
Langerijm

1 t/m 25
2
20
59/59S

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

Leek
Leeuwebekweg
Leeuwenbekweg

Bergen
8

Leo Gestelweg
Lijtweg
Lijtweg
Lijtweg
Lijtweg
Lijtweg
Lijtweg
Lindenlaan

Bergen
Bergen
Bergen

41 t/m
48 t/m 56
10 t/m 46
11 t/m 19
118 t/m 166
21 t/m 39

Loop

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

Loudelsweg
Loudelsweg
Loudelsweg
Luiveland

14 t/m 56
2 t/m 12
5 t/m 115

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

Maesdammerlaan
Mansholtnes

1

Bergen
Bergen

Marga Klompéstraat

Bergen

Margrietlaan

Bergen

Marijkelaan
Marijkelaan
Matthieu Wiegmanweg

1 t/m 7
9 t/m

Bergen
Bergen
Bergen

Meerweg

1, 3, 5

Bergen

Oostelijke uitbreiding

69

Geestbuurt
Geestbuurt
Noordelijke uitbreiding

45
45
65

Noordelijke uitbreiding
Lintbebouwing
De Negen Nessen
De Negen Nessen
Oostelijke uitbreiding

65
37
61
61
69

Oostelijke uitbreiding

69

Lintbebouwing
Zuidelijke uitbreiding

37
73

Tuindorp

49

Zuidelijke uitbreiding
Zuidelijke uitbreiding
Geestbuurt
Park Meerwijk
Geestbuurt
Geestbuurt
Noordelijke uitbreiding

73
73
45
41
45
45
65

Oostelijke uitbreiding

69

Zuidelijke uitbreiding
Geestbuurt
Geestbuurt
Noordelijke uitbreiding

73
45
45
65

A9

Geestbuurt
De Negen Nessen

45
61

A11

Oostelijke uitbreiding

69

A11
A10
A11

Oostelijke uitbreiding

69

Noordelijke uitbreiding
Oostelijke uitbreiding
Tuindorp

65
69
49

Park Meerwijk

41

A11
A5
A5
A10
A10
A3
A9
A9
A11
A11
A3
A12
A6
A12
A12
A5
A4
A5
A5
A10
A11
A12
A5
A5
A10
A5

A6
A4

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

A5
A5
J2
J2

Meester Quantplein

Bergen

Meester van Hoornweg
Merelhof

Meerweg
Meerweg
Meerweg
Meerweg
Meerwijklaan

17 t/m 47
2, 4, 6
49 t/m
8 t/m

A4

Geestbuurt
Geestbuurt
landelijk gebied; polder
landelijk gebied; polder
Park Meerwijk

45
45
213
213
41

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Bergen

A12

Zuidelijke uitbreiding

73

Bergen

A8
A3

Van Reenenpark

57

Lintbebouwing
Geestbuurt

37
45

Dorpskern

123
45
69

Middenpad
Molenkrochtlaan

2, 4 t/m 12

Bergen
Bergen

Molenstraat

1,3

Bergen

Molenstraat
Molenweidtje

even

Bergen
Bergen

A5
A2
A5
A11

Geestbuurt
Oostelijke uitbreiding

Monnetnes

Bergen

A9

De Negen Nessen

61

Mosselenbuurt

Bergen

A7

Westdorp

53

Mullertlaan, Baron

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Nachtegalenlaantje

Bergen

A7

Westdorp

53

Nassaulaan

Bergen

A10
A10
A10
A11
A11
J2
A12
A5
J2

Noordelijke uitbreiding

65

Noordelijke uitbreiding
Noordelijke uitbreiding
Oostelijke uitbreiding
Oostelijke uitbreiding
landelijk gebied; polder
Zuidelijke uitbreiding
Geestbuurt
landelijk gebied; polder
Zuidelijke uitbreiding

65
65
69
69
213
73
45
213
73

A12

Noordelijke uitbreiding
Noordelijke uitbreiding
Lintbebouwing
Zuidelijke uitbreiding

65
65
37
73

A12

Zuidelijke uitbreiding

73

Natteweg
Natteweg
Natteweg
Natteweg
Natteweg
Nesdijk
Nesdijk
Nesdijk
Nicolaas Puntweg

t/m 17
t/m 22
19 t/m
46 t/m 84
86 t/m
29 t/m 133
1 t/m 27C
even

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

Noordlaan
Notweg
Notweg
Ogentroostweg

12 t/m 60
oneven
oneven

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

Ommegang

Bergen

A12
A10
A10
A3

Bergen
Bergen
Bergen

A3
A3

Oudburghweg 5 t/m

Bergen

Oude Bergerweg

Bergen

Oosterweg
Oosterweg
Oranjelaan

1 t/m
2 t/m

A11

Lintbebouwing
Lintbebouwing
Oostelijke uitbreiding

37
37
69

J2

landelijk gebied; polder

213

A3
J2

Lintbebouwing

37

landelijk gebied; polder
Beschermd dorpsgezicht

213
29

Bergen
Bergen aan Zee B2
Bergen aan Zee B2

Oostelijke uitbreiding
Uitbreiding

69
83

Uitbreiding

83

Bergen aan Zee B2
Bergen
A11

Uitbreiding

83

Oostelijke uitbreiding

69

Uitbreiding

83

Piet Blankendaalweg

Bergen aan Zee B2
Bergen
A12

Zuidelijke uitbreiding

73

Piet Boendermakerweg

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Pinksterbloemweg

Bergen

A12
A10
A11
A11
A10
A10
A11
A11
A2
A2
A8
A8

Zuidelijke uitbreiding

73

Noordelijke uitbreiding
Oostelijke uitbreiding
Oostelijke uitbreiding
Noordelijke uitbreiding
Noordelijke uitbreiding
Oostelijke uitbreiding
Oostelijke uitbreiding
Dorpskern
Dorpskern
Van Reenenpark
Van Reenenpark
Zuidelijke uitbreiding

65
69
69
65
65
69
69
33
33
57
57
73

Noordelijke uitbreiding

65

A11

Beschermd dorpsgezicht
Oostelijke uitbreiding

29
69

A12

Zuidelijke uitbreiding

73

Oude Natteweg
Oude Prinsweg

35 t/m

Oudtburghweg
Parkweg

1, 3

Patijnweg
Paulineweg
Persijnhof
Pier Panderweg

Prins Bernhardlaan
Prins Bernhardlaan
Prins Bernhardlaan
Prins Hendriklaan
Prins Hendriklaan
Prins Hendriklaan
Prins Hendriklaan
Prinsessenlaan
Prinsessenlaan
Prinsessenlaan
Prinsessenlaan
Puntweg, Nicolaas

Even en oneven t/m 19
20 t/m
21 t/m
1 t/m 23
2, 6 t/m 26
25 t/m
30 t/m
1 t/m 5
2 t/m 30
32 t/m
7 t/m

Pyrmontlaan, Waldeck
Raadhuisstraat
Rak
Ratelaarweg

Bergen
Bergen

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

2 t/m 8

Bergen
Bergen
Bergen

A1
A11

A12
A10
A1

Rehbockweg

Uitbreiding

83

Reigerslaan

Bergen aan Zee B2
Bergen
A10

Noordelijke uitbreiding

65

Roggeveenweg, Jan

Bergen

A12

Zuidelijke uitbreiding

73

Rondelaan

Bergen

A8

Van Reenenpark

57

Rougemontnes, De

Bergen

A9
A1
A1
A2
A2
A5
A5

De Negen Nessen

61

Beschermd dorpsgezicht
Beschermd dorpsgezicht
Dorpskern
Dorpskern
Geestbuurt
Geestbuurt
Dorpskern

29
29
33
33
45
45
33

Noordelijke uitbreiding
Lintbebouwing
Dorpskern
Oostelijke uitbreiding

65
37
33
69

landelijk gebied; polder

213

Lintbebouwing
Zuidelijke uitbreiding

37
73

Geestbuurt

45
37
45
45
53

Ruïnelaan
Ruïnelaan
Ruïnelaan
Ruïnelaan
Ruïnelaan
Ruïnelaan
Russenplein

1 t/m 5
2, 4
6 t/m 16
7 t/m 11
13 t/m 33
20 t/m 38

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

Russenweg
Russenweg
Russenweg
Saenehof

24 t/m 28
oneven
2 t/m 22

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

Schapenlaan
Schumanlaan
Sileneweg

Bergen
oneven

Sint Adelbertuslaan
Sint Antoniusstraat
Sint Antoniusstraat
Sint Antoniusstraat
Sluislaan

Bergen
Bergen
Bergen

1
10 t/m eind
3 t/m eind

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

A2
A10
A3
A2
A11
J2
A3
A12
A5
A3
A5
A5
A7

Lintbebouwing
Geestbuurt
Geestbuurt
Westdorp

Smeemanlaan

Bergen

A12

Zuidelijke uitbreiding

73

Spaaknes

Bergen

A9
A2
A5

De Negen Nessen

61

Dorpskern
Geestbuurt
Lintbebouwing

33
45
37

Dorpskern
Dorpskern
Dorpskern

33
33
33

Spaansche Pad
Spaansche Pad
Spoorlaan

2 t/m 10
1

Bergen
Bergen
Bergen

St. Antoniusstraat
Stationsstraat
Stationsstraat

2
1 t/m 21
2 t/m 10

Bergen
Bergen
Bergen

A3
A2
A2
A2

Stierop

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Stresemannnes

Bergen

A9

De Negen Nessen

61

Bergen

A5
A4
A5
A5

Geestbuurt

45

Park Meerwijk
Geestbuurt
Geestbuurt
Oostelijke uitbreiding

41
45
45
69

Oostelijke uitbreiding
Oostelijke uitbreiding
Lintbebouwing
Westdorp

69
69
37
53

Uitbreiding

83

Tuindorp
Tuindorp
Lintbebouwing

49
49
37

Zuidelijke uitbreiding

73

Oostelijke uitbreiding
Oostelijke uitbreiding
Lintbebouwing
Tuindorp
Noordelijke uitbreiding
Noordelijke uitbreiding
Lintbebouwing

69
69
37
49
65
65
37

Dorpskern
Dorpskern
Dorpskern
Van Reenenpark
Van Reenenpark
Oostelijke uitbreiding

79
79
33
57
57
69

Oostelijke uitbreiding

69

Stroomerlaan
Studler van Surcklaan
Studler van Surcklaan
Studler van Surcklaan
t Horntje

15 t/m 21
1 t/m 11
4 t/m 14

Tjipke Visserweg
Tjipke Visserweg
Tjipke Visserweg
Tooropweg, Jan

3 t/m
4 t/m 30
1 en 2

Transvaal
Tuindorpweg
Tuindorpweg
Turfweg

1 t/m 29
2 t/m 16

Ursulinenlaan

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

10 t/m 30
t/m 77
2, 2S
36 t/m 58
13 t/m 21
14 t/m 20

Van der Wijckplein
Van Hasseltweg
Van Reenenpark
Van Reenenpark
Van Reenenpark
Van Stavelenplein

1 t/m 25
7, 10 en 12
1
2 t/m
3 t/m

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

Bergen

Verlengde Geestweg

Bergen

Vijverlaan

A3
A12
A11
A11
A3
A6
A10
A10

A3
Bergen aan Zee B1
Bergen aan Zee B1
A2
Bergen
A8
Bergen
A8
Bergen
Bergen
A11

Van Teijlingenlaan
Verspijckweg

A7

Bergen aan Zee B2
A6
A6

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

Van Blaaderenweg
Van Blaaderenweg
Van Blaaderenweg
Van Blaaderenweg
Van Borselenlaan
Van Borselenlaan
Van Borselenlaan

A11
A11
A11
A3

A11

A5
Bergen aan Zee B2
Bergen
A8

Geestbuurt

45

Uitbreiding

83

Van Reenenpark

57

Vinkenbaan

Bergen

A3

Lintbebouwing

37

Vliet

Bergen

A11
A7
J2
J2

Oostelijke uitbreiding

69

Westdorp
landelijk gebied; polder
landelijk gebied; polder
Noordelijke uitbreiding

53
213
213
65
69
213
213

Voert
Voert
Voert
Waldeck Pyrmontlaan

2 t/m 12
14 t/m
5 t/m

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

Westerweg
Westerweg
Westgrasdijk

1 t/m 133
even

Bergen
Bergen
Bergen

Wetering
Wiel
Wiertdijkje
Wiertdijkje
Wijzend

1, 3
even

A10
A11
J2
J2

Oostelijke uitbreiding
landelijk gebied; polder
landelijk gebied; polder

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Bergen

A11
A7
A7

Oostelijke uitbreiding

69
53
53
69

A11

Westdorp
Westdorp
Oostelijke uitbreiding

Wikkeweg

Bergen

A12

Zuidelijke uitbreiding

73

Wilgenlaan

Bergen

A10

Noordelijke uitbreiding

65

Wilhelminalaan

Bergen

A5

Geestbuurt

45

Witteweg

Uitbreiding

83

Wollegrasweg

Bergen aan Zee B2
Bergen
A12

Zuidelijke uitbreiding

73

Zakedijkje

Bergen

Oostelijke uitbreiding

69

Dorpskern
Dorpskern
Uitbreiding
Oostelijke uitbreiding

79
79
83
69
65
65
61
61
69

Zeeweg
Zeeweg
Zeeweg
Zijl

2 /m 42
23 t/m 37
1 t/m 21

Zuidlaan
Zuidlaan
Zuidlaan
Zuidlaan
Zuurvensweg

1 t/m 53
2 t/m 42
59/59S
69, 73

Bergen
Bergen
Bergen

A11
Bergen aan Zee B1
Bergen aan Zee B1
Bergen aan Zee B2
Bergen
A11
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

A10
A10
A9
A9
A11

Noordelijke uitbreiding
Noordelijke uitbreiding
De Negen Nessen
De Negen Nessen
Oostelijke uitbreiding

Zwakmanweg, Cor

Bergen

A12

Zuidelijke uitbreiding

73

Zwanebloemweg

Bergen

A12

Zuidelijke uitbreiding

73

Zwarteweg

Bergen

J1

landelijk gebied; bos en duinen

209

Zwet

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

Zwin

Bergen

A11

Oostelijke uitbreiding

69

REGISTER MET STRAATNAMEN EN
WELSTANDSGEBIEDEN
Adres
Achterpad

huisnr.
1 t/m 21

kern
Schoorl

welstandsgebied
I4
Overige bebouwing
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203

Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl

I4
H1
H4
H4

Bickerslaan

Schoorl

Binnenweg
Blijdensteinweg

Achterpad
Achterweg
Achterweg
Achterweg
Bergeendstraat

10 t/m 30
35
1t/m 33
2 t/m 28

H3

Overige bebouwing
Dorpskern Groet
Groet Hargen, zuidelijke bebouwing
Groet Hargen, zuidelijke bebouwing
Groet Hargen, Groetinke I en II

203
171
183
183
179

I1

Lintbebouwing

189

Schoorl

J2

landelijk gebied; polder

213

Schoorl

J1

landelijk gebied; bos en duinen

209

Bobbeleweg

Schoorl

I1

Lintbebouwing

189

Boksdoornweg/-plantsoen

Schoorl

I3

Reguliere uitbreidingen

199

Boschmansweg

Schoorl

I1

Lintbebouwing

189

Bosrandweg

Schoorl

I4

Overige bebouwing

203

Bovenweg

Schoorl

I3

Reguliere uitbreidingen

199

Brederodeweg, Wolphert van

Schoorl

I4

Overige bebouwing

203

Schoorl

H4
I4
I4
J2

Groet Hargen, zuidelijke beb.

183
203
203
213
209

Bremakker

Burgemeester Lovinkslaan

Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl

J1

Overige bebouwing
Overige bebouwing
landelijk gebied; polder
landelijk gebied; bos en duinen

Campergeestweg

Schoorl

C

Camperduin

89

Cornelis van Foreestlaan

Schoorl

I4

Overige bebouwing

203

Damweg

Schoorl

I2
I2
I4
J2
I2
I4

Lintbebouwing (Schoorldam)

195
195
203
213
195
203
209

Burg, Peecklaan
Burg, Peecklaan
Burg. Peecklaan

Dr. Heringalaan
Dr. Heringalaan
Dr. Heringalaan
Dr. Heringalaan
Dr. Heringalaan

8
5 t/m
4

5
10 t/m 20
15 t/m
2 t/m 8
7 t/m eind

Dr. Van Steinweg

Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl

J1

Lintbebouwing (Schoorldam)
Overige bebouwing
landelijk gebied; polder
Lintbebouwing (Schoorldam)
Overige bebouwing
landelijk gebied; bos en duinen

Duindoornweg/-plantsoen

Schoorl

I3

Reguliere uitbreidingen

199

Duinvoetweg

Schoorl

I1

Lintbebouwing

189

Duinweg

Schoorl

I1

Lintbebouwing

189

Esdoornweg/-plantsoen

Schoorl

I3

Reguliere uitbreidingen

199

Evendijk

Schoorl

I4

Overige bebouwing

203

Schoorl

H3
I2

Groet Hargen, Groetinke I en II

179

Lintbebouwing (Schoorldam)
Groet Hargen, Groetinke I en II

195
179
213
189
189
203

Fazantstraat
Frederikslaan
Ganzenpad

1 t/m 31

Schoorl
Schoorl

Gerbrandtslaan
Gerbrandtslaan
Gerbrandtslaan
Gortersweg

31
t/m 16
t/m 19

Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl

H3
J2
I1
I1
I4

landelijk gebied; polder
Lintbebouwing
Lintbebouwing
Overige bebouwing

Groenelaantje

Schoorl

I2

Lintbebouwing (Schoorldam)

195

Gruttoweg

Schoorl

H3
H4
J1
H4

Groet Hargen, Groetinke I en II

179

Groet Hargen, zuidelijke bebouwing
landelijk gebied; bos en duinen
Groet Hargen, zuidelijke bebouwing
landelijk gebied; bos en duinen

183
209
183
209

landelijk gebied; polder

213
213
213
183

Hargergat
Hargergat
Hargergat
Hargerstrandweg

1 en 2
3 t/m
1, 2

Hargervaart

Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl

J1
J2
J2
J2
H4

landelijk gebied; polder
landelijk gebied; polder
Groet Hargen, zuidelijke bebouwing

Hargerzeeweg

Schoorl

H4

Groet Hargen, zuidelijke bebouwing

183

Harrie Kuijtenweg

Schoorl

H4

Groet Hargen, zuidelijke bebouwing

183

Hazeweg

Schoorl

J2

landelijk gebied; polder

213

Heerbanstraat

Schoorl

I4
D
H4
J1
H2
I1
H2
I1
C
J2
C

Overige bebouwing

203

Jan van Scorelpark
Groet Hargen, zuidelijke bebouwing
landelijk gebied; bos en duinen
Groet Hargen, lintbebouwing
Lintbebouwing
Groet Hargen, lintbebouwing
Lintbebouwing
Camperduin
landelijk gebied; polder
Camperduin

95
183
209
175
189
175
189
89
213
89

Hargerweg
Hargerweg
Hargerzeeweg

Heereweg
Heereweg
Heereweg
Heereweg
Heereweg
Heereweg
Heereweg
Heereweg
Heereweg
Heereweg

2 t/m
3 t/m

150
307
407
309 t/m 343
1 t/m 189A
188 t/m 284
2 t/m 184
286 t/m 334
334 (ged)
351 t/m 405

Schoorl
Schoorl
Schoorl

Catrijp
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl

Heereweg
Hemmerweg

191 t/m 305

Schoorl
Schoorl

Heringalaan, Dr.
Heringalaan, Dr.
Heringalaan, Dr.
Heringalaan, Dr.
Hildo Kroplaan

5
15 t/m
2 t/m 8
7 t/m

Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl

Hogenolweg
Hogenolweg
Hogenweg

2, 4
6, 8 t/m

Schoorl
Schoorl
Schoorl

H2
J2
I2
J2
I2
I4
I1
H1
H4

Groet Hargen, lintbebouwing
landelijk gebied; polder

175
213

Lintbebouwing (Schoorldam)
landelijk gebied; polder
Lintbebouwing (Schoorldam)
Overige bebouwing
Lintbebouwing

195
213
195
203
189
171
183
213

J2

Dorpskern Groet
Groet Hargen, zuidelijke bebouwing
landelijk gebied; polder

Hogeweijdt

Schoorl

I3

Reguliere uitbreidingen

199

Houtendijk

Schoorl

J2
J2

landelijk gebied; polder

213

I3

landelijk gebied; polder
Reguliere uitbreidingen

213
199

Houtjeslaan
Houtjeslaan

53

Schoorl
Schoorl

Houtsniplaan

Schoorl

H3

Groet Hargen, Groetinke I en II

179

Huismansweg

Schoorl

I1

Lintbebouwing

189

Hulstweg/-plantsoen

Schoorl

I3
I4
J2
I4
I1

Reguliere uitbreidingen

199
203
213
203
189
213

Idenslaan
Idenslaan
Idenslaan
Idenslaan
Jaagkade

J2

Overige bebouwing
landelijk gebied; polder
Overige bebouwing
Lintbebouwing
landelijk gebied; polder

Jan van Scorelpark

Catrijp

D

Jan van Scorelpark

95

Jan van Scorelpark

Schoorl

I3

Reguliere uitbreidingen

199

Julianalaan

Schoorl

J1

landelijk gebied; bos en duinen

209

Kamperkaai

Schoorl

J2

landelijk gebied; polder

213

Kemphaanweg

Schoorl

H3

Groet Hargen, Groetinke I en II

179

Kerkbrink

Schoorl

H1

Dorpskern Groet

171

Kiekendief

Schoorl

H3

Groet Hargen, Groetinke I en II

179

Kievitslaan

Schoorl

H3

Groet Hargen, Groetinke I en II

179

Klaas Huigensweg

Schoorl

J2
C

landelijk gebied; polder

213

Camperduin

89

Kleiweg

2 t/m 10
zonder beb.
1 t/m 11
13 t/m 23

1 t/m 7

Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl

Schoorl

Koningsweg

Schoorl

I4

Overige bebouwing

203

Koogerweg

Schoorl

J2

landelijk gebied; polder

213

Schoorl

H3
I1
I1
I2
I2
I4

Groet Hargen, Groetinke I en II

179
189
189
195
195
203
199
203

Korhoenderweg
Laanweg
Laanweg
Laanweg
Laanweg
Laanweg
Lageweijdt

2
1 t/m 7
28 t/m 70
17 t/m 61
4 t/m 26

Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl

I3

Lintbebouwing
Lintbebouwing
Lintbebouwing (Schoorldam)
Lintbebouwing (Schoorldam)
Overige bebouwing
Reguliere uitbreidingen

Landenstraat

Schoorl

I4

Overige bebouwing

Leeuweriklaan

Schoorl

H3

Groet Hargen, Groetinke I en II

179

Mariaweg

Schoorl

J1

landelijk gebied; bos en duinen

209

Meeuwenlaan

Schoorl

H3

Groet Hargen, Groetinke I en II

179

Meidoornweg/-plantsoen

Schoorl

I3

Reguliere uitbreidingen

199

Middenweijdt

Schoorl

I3

Reguliere uitbreidingen

199

Schoorl

H3
I1
J2
I1

Groet Hargen, Groetinke I en II

179

Lintbebouwing
landelijk gebied; polder
Lintbebouwing
landelijk gebied; polder

189
213
189
213

landelijk gebied; polder

213

I3

Camperduin
Camperduin
Overige bebouwing
landelijk gebied; polder
landelijk gebied; polder
Reguliere uitbreidingen

89
89
203
213
213
199

J2

landelijk gebied; polder

213

J2
I4
J2
I1

landelijk gebied; polder

213

Overige bebouwing
landelijk gebied; polder
Lintbebouwing

203
213
189

Molenpad
Molenweg
Molenweg
Molenweg
Mollaan

t/m
8
t/m 13

Mosterdweg
Munnikenweg
Munnikenweg
Nachtegalenlaan
Nachtegalenlaan
Nachtegalenlaan
Nieuwedam

Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl

1 t/m 27
2 t/m 18
1 t/m 9
2, 4
kampeerterr.

Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl

Nieuweweg

Schoorl

Nieuweweg, 1ste

Schoorl

Omloop
Omloop
Omloop

1
(6) 8
10 en 12

Schoorl
Schoorl
Schoorl

J2
J2
C
C
I4
J2
J2

Omloop
Omloop
Onderweg

16 t/m
3 t/m

Schoorl
Schoorl
Schoorl

Oorsprongweg
Oorsprongweg
Oorsprongweg
Oorsprongweg
Oostgrasdijk

1
3
2 t/m 20
30 t/m 40

Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl

Oude Heereweg
Oude Heereweg
Oudendijk
Oudendijk
Oudendijk
Patrijsstraat

3
even
9
1 t/m 7
11 t/m 31

Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl

J2
J2
J2
J1
I4
I1
I4
J2
J1
C
J2
I3
I3

landelijk gebied; polder
landelijk gebied; polder
landelijk gebied; polder

213
213
213

landelijk gebied; bos en duinen
Overige bebouwing
Lintbebouwing
Overige bebouwing
landelijk gebied; polder

209
203
189
203
213
209
89
213
199
199
179

H3

landelijk gebied; bos en duinen
Camperduin
landelijk gebied; polder
Reguliere uitbreidingen
Reguliere uitbreidingen
Groet Hargen, Groetinke I en II

Plevierweg

Schoorl

H3

Groet Hargen, Groetinke I en II

179

Postweg

Schoorl

J1

landelijk gebied; bos en duinen

209

Rädeckerweg, J.A

Schoorl

I4
I1
J2

Overige bebouwing

203
189
213
179

Regbertslaan
Regbertslaan
Reigerweg

H3

Lintbebouwing
landelijk gebied; polder
Groet Hargen, Groetinke I en II

Rekerweg

Schoorl

I4

Overige bebouwing

203

Ribesweg/-plantsoen

Schoorl

I3
I2

Reguliere uitbreidingen

199

I1

Lintbebouwing (Schoorldam)
Lintbebouwing

195
189

Rijksweg
Roode Leeuw

3
zonder beb.

10 t/m 44

Schoorl
Schoorl
Schoorl

Schoorl
Schoorl

Scholektsterstraat

Schoorl

H3

Groet Hargen, Groetinke I en II

179

Schoolpad

Schoorl

H4

Groet Hargen, zuidelijke bebouwing

183

Schoorlse Zeeweg

Schoorl

J1

landelijk gebied; bos en duinen

209

Schoutsakker

Schoorl

I4

Overige bebouwing

203

Scorelpark, Jan van

Schoorl

I3

Reguliere uitbreidingen

199

Sleedoonplantsoen

Schoorl

I3
I1
I1

Reguliere uitbreidingen

199

Lintbebouwing
Lintbebouwing

189
189

Sleedoornweg
Sleedoornweg

2A
1 en 3

Schoorl
Schoorl

Sleedoornweg
Sleedoornweg
Slotlaan
Smeerlaan

2 t/m
5 t/m
1

Sportlaan
Stationsweg
Stationsweg
Sternweg

1
2

Talingstraat
Teugelaan
Teugelaan
Teugelaan
Teugelaan
Tolbanstraat

Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl

I3
I3
I2

Schoorl

I1
I2
J2

Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl

H3
J2
I1
J2
I1

Lintbebouwing

189

Lintbebouwing (Schoorldam)
landelijk gebied; polder
Groet Hargen, Groetinke I en II

195
213
179

Groet Hargen, Groetinke I en II

179
213
189
213
189
203

I4

Tureluur

Schoorl

H3

Groet Hargen, Groetinke I en II

179

Vaalderweg

Schoorl

J2

landelijk gebied; polder

213

Valkenlaan

Schoorl

J2

landelijk gebied; polder

213

Vierlaan

Schoorl

J2
I2
I2
I1
I3
I1

landelijk gebied; polder

213
195
195
189
199
189
199

2 t/m 66
3 tm 31
37 t/m 87
68 t/m 86
88 t/m 128

Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl

H3

199
199
195
213

landelijk gebied; polder
Lintbebouwing
landelijk gebied; polder
Lintbebouwing
Overige bebouwing

Voorweg
Voorweg
Voorweg
Voorweg
Voorweg
Vuurdoornweg

18
1 t/m 17
19 t/m
2 t/m 16

J2

Reguliere uitbreidingen
Reguliere uitbreidingen
Lintbebouwing (Schoorldam)
landelijk gebied; polder

Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl
Schoorl

I3

Lintbebouwing (Schoorldam)
Lintbebouwing (Schoorldam)
Lintbebouwing
Reguliere uitbreidingen
Lintbebouwing
Reguliere uitbreidingen

Wagenmakersweg

Schoorl

H4

Groet Hargen, zuidelijke bebouwing

183

Warme Geestpad

Schoorl

J2

landelijk gebied; polder

213

Wielewaal

Schoorl

H3

Groet Hargen, Groetinke I en II

179

Wolphert van Brederodeweg

Schoorl

I4

Overige bebouwing

203

Wulpenlaan

Schoorl

H3

Groet Hargen, Groetinke I en II

179

Zuiderweidt

Schoorl

I3

Reguliere uitbreidingen

199

Zwaanstraat

Schoorl

H3

Groet Hargen, Groetinke I en II

179

REGISTER MET STRAATNAMEN EN
WELSTANDSGEBIEDEN
Adres
Abdijlaan

huisnr.

kern
welstandsgebied
Egmond Binnen
G1 Dorpskern

2

Egmond Binnen
Egmond aan Zee

pagina
145

Dorpskern

123

Dorpskern
Noordelijke uitbreiding

145
135

Bedrijventerrein

117

Dorpskern

123

Plan Slot

109

Bakkerstraat

Egmond aan de Hoef E3
Egmond aan Zee
F1

Dorpskern

123

Banweg

Egmond

J2

landelijk gebied; polder

213

Bergstraat

Egmond aan Zee

F1

Dorpskern

123

Bernadotteplein, Graaf

Egmond aan Zee

F4

Noordelijke uitbreiding

135

Bijlmansweid

Bedrijventerrein

117

Bisschopskroft

Egmond aan de Hoef E5
Egmond aan de Hoef E4

Plan Mosselaan

113

Blankenberg

Egmond Binnen

G4

Noordelijke uitbreiding

157

Blauwe Distellaan

Egmond aan Zee

F4

Noordelijke uitbreiding

135

Boonakkersteeg

Egmond Binnen

G1
F4
F3
F1
F3

Dorpskern

145
135
127
123
127
213

Achterom
Adelbertusweg, Sint
Admiraal De Ruijterweg

Egmond aan Zee

F4
Egmond aan de Hoef E5
Egmond aan Zee
F1

Ambachtsweg
Ankerstraat
Anna van Burenlaan

Boulevard
Boulevard
Boulevard ir. De Vassy
Boulevard ir. De Vassy
Brededijk

F1
G1

70 t/m 73
t/m 69
6 t/m 56
oneven

J2

Noordelijke uitbreiding
Kustbebouwing (boulevard)
Dorpskern
Kustbebouwing (boulevard)
landelijk gebied; polder

Burg. Eymaplein

Egmond aan Zee

F1

Dorpskern

123

Burgemeester Nielestraat

Egmond aan Zee

F4

Noordelijke uitbreiding

135

Churchilllaan

Egmond aan Zee

F5

Zuidelijke uitbreiding

139

Egmond aan Zee

F4
G1
G1

Noordelijke uitbreiding

135

Dorpskern
Dorpskern

145
145

De Bomschuit
De Krijt
De Krijt

1, 3, 5
t/m 12 A

Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond

Egmond Binnen
Egmond Binnen

De Logger

Egmond aan Zee

Noordelijke uitbreiding

135

De Oude Hofstede

Plan Mosselaan

113

De oude Watergeul

Egmond aan de Hoef E4
Egmond aan de Hoef E4

Plan Mosselaan

113

De Schokker

Egmond aan Zee

Noordelijke uitbreiding

135

landelijk gebied; bos en duinen
Lintbebouwing
Dorpskern
Dorpskern
landelijk gebied; polder

209
105
123
123
213

E4

Dorpskern
Dorpskern
Bijzondere uitbreiding
Plan Mosselaan

145
145
153
113

Delverspad
Delverspad
Derde Oosterberg
Derde Oosterberg
Doelen

3
2, 3
1 t/m 29
t/m 16

Egmond aan de Hoef
Egmond aan de Hoef
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond

Dom. Huybenlaan
Dom. Huybenlaan
Dom. Huybenlaan
Dorpskroft

2 t/m
27A t/m
1 t/m 27

Egmond Binnen
Egmond Binnen
Egmond Binnen
Egmond aan de Hoef

F4

F4
J1
E2
F1
F1
J2
G1
G1
G3

Dorus Rijkersplein

Egmond aan Zee

F1

Dorpskern

123

Dr. W. Dreesweg

Egmond aan Zee

F4

Noordelijke uitbreiding

135

Dr. Wiardi Beckmanlaan

Egmond aan Zee

F4

Noordelijke uitbreiding

135

Dreesweg, Dr. W.

Egmond aan Zee

F4

Noordelijke uitbreiding

135

Driehuizerweg

Egmond

J2

landelijk gebied; polder

213

Duindoornlaan

Egmond aan Zee

F4

Noordelijke uitbreiding

135

Duinroos

Egmond Binnen

G5

Westelijke uitbreiding

161

Duinstraat

Egmond aan Zee

F1

Dorpskern

123

Duinweg

Egmond Binnen

G5

Westelijke uitbreiding

161

Egmondermeer

Egmond

landelijk gebied; polder

213

Lintbebouwing
Lintbebouwing
Zuidelijke uitbreiding

105
105
139
127
123
123
127
161
161

Egmonderstraatweg
Egmonderstraatweg
Eisenhowerstraat

1 t/m 19
2 t/m 74

Emmastraat
Emmastraat
Emmastraat
Emmastraat
Esdoornlaan

46
1 t/m 29
2 t/m 32
55 t/m 61

Fazantenlaan

J2
Egmond aan de Hoef E2
Egmond aan de Hoef E2
Egmond aan Zee
F5
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond Binnen

F3
F1
F1
F3
G5

Kustbebouwing (boulevard)
Dorpskern
Dorpskern
Kustbebouwing (boulevard)
Westelijke uitbreiding

Egmond Binnen

G5

Westelijke uitbreiding

Françoise van Luxemburgln

Plan Slot

109

Glasstraat, Jacob

Egmond aan de Hoef E3
Egmond aan Zee
F1

Dorpskern

123

Graaf Bernadotteplein

Egmond aan Zee

F4
Egmond aan de Hoef E2
Egmond aan Zee
F1

Noordelijke uitbreiding

135

Lintbebouwing

105

Dorpskern

123

Egmond aan de Hoef E3
Egmond Binnen
G5

Plan Slot

109

Westelijke uitbreiding

161

Lintbebouwing

105

Heilooërzeeweg

Egmond aan de Hoef E2
Egmond
J2

landelijk gebied; polder

213

Helmlaan

Egmond aan Zee

Noordelijke uitbreiding

135

landelijk gebied; polder
landelijk gebied; polder
landelijk gebied; polder
landelijk gebied; bos en duinen
Lintbebouwing
Plan Mosselaan
Lintbebouwing
Lintbebouwing
Westelijke uitbreiding
Westelijke uitbreiding
Lintbebouwing
Dorpskern
Dorpskern
Lintbebouwing
Lintbebouwing
landelijk gebied; polder

213
213
213
209
105
113
105
149
161
161
149
145
145
149
149
213

landelijk gebied; polder

213
145
213

Graaf Dirkplein
Gravenstraat
Gyotte van Ijsselsteinlaan
Haagdoornlaan
Hanswijk

Herenweg
Herenweg
Herenweg
Herenweg
Herenweg
Herenweg
Herenweg
Herenweg
Herenweg
Herenweg
Herenweg
Herenweg
Herenweg
Herenweg
Herenweg
Hoeverweg

2 t/m 164
266 t/m 292
3 t/m 163A
301
165 t/m 275
166 t/m 172
174 t/m 264
24 t/m 52A
37 (1 t/m 23)
37A
39 t/m 49
54 t/m 70
59 t/m 73
72 t/m 92A
73 A t/m 79

Hogedijk

Egmond
Egmond
Egmond
Egmond aan de Hoef
Egmond aan de Hoef
Egmond aan de Hoef
Egmond aan de Hoef
Egmond Binnen
Egmond Binnen
Egmond Binnen
Egmond Binnen
Egmond Binnen
Egmond Binnen
Egmond Binnen
Egmond Binnen
Egmond
Egmond

F4
J2
J2
J2
J1
E2
E4
E2
G2
G5
G5
G2
G1
G1
G2
G2
J2
J2
G1
J2

Dorpskern
landelijk gebied; polder

Huis ter Duin

Egmond aan Zee

F4

Noordelijke uitbreiding

135

Huisweid

Egmond Binnen

G6

Zuidelijke uitbreiding

165

Jacob Glasstraat

Egmond aan Zee

F1

Dorpskern

123

Hollanderweg
Hoogeweg

1

Egmond Binnen
Egmond

Jacob Scholplantsoen

Egmond aan Zee

F4

Noordelijke uitbreiding

135

Jan Dirk z'n Dal

Egmond aan Zee

F4
F1
F1
E2
E2
E5
E1
E1

Noordelijke uitbreiding

135

Dorpskern
Dorpskern
Lintbebouwing
Lintbebouwing
Bedrijventerrein
Beschermd dorpsgezicht
Beschermd dorpsgezicht
landelijk gebied; polder

123
123
105
105
117
101
101
213

Karel Doormanlaan

Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan de Hoef
Egmond aan de Hoef
Egmond aan de Hoef
Egmond aan de Hoef
Egmond aan de Hoef
Egmond
J2
Egmond aan Zee
F5

Zuidelijke uitbreiding

139

Kennedyboulevard

Egmond aan Zee

F3

Kustbebouwing (boulevard)

127

Kerklaan

Egmond Binnen

G5

Westelijke uitbreiding

161

Egmond Binnen

G5
F2
F4
F4
F4
F4

Westelijke uitbreiding

161

J2

Lintbebouwing (invalsweg)
Noordelijke uitbreiding
Noordelijke uitbreiding
Noordelijke uitbreiding
Noordelijke uitbreiding
landelijk gebied; polder

127
135
135
135
135
213

Julianastraat
Julianastraat
Julianaweg
Julianaweg
Julianaweg
Julianaweg
Julianaweg
Kalkovensweg

t/m 31
t/m 36
1 t/m 37
2 t/m 52
54 t/m 68
43 t/m
70, 72

Kerkplein
Kerkstraat
Kerkstraat
Kerkstraat
Kerkstraat
Kerkstraat
Kleverlaan

1, 3
2, 4
5 t/m
5 t/m 17
even

Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond

Kloosterweg

Egmond Binnen

G1

Dorpskern

145

Kromme Hogedijk

Egmond

J2

landelijk gebied; polder

213

Krommedijk

Egmond

J2

landelijk gebied; polder

213

Kruiskroft

Egmond Binnen

G6
Egmond aan de Hoef E5
Egmond aan de Hoef E2
J2
Egmond
G6
Egmond Binnen
J2
Egmond
G4
Egmond Binnen
Egmond aan de Hoef E3

Zuidelijke uitbreiding

165

Bedrijventerrein
Lintbebouwing
landelijk gebied; polder
Zuidelijke uitbreiding
landelijk gebied; polder
Noordelijke uitbreiding
Plan Slot

117
105
213
165
213
157
109

Egmond aan de Hoef E3

Plan Slot

109

Lamoraalweg
Lamoraalweg
Limmerweg
Limmerweg
Luilaantje
Luilaantje
Magd. Van Weerdenburglaan
Maria van Arkellaan

92? t/m
t/m 44
oneven
2 t/m 48
14 t/m
oneven

Marinestraat

Egmond aan Zee

F1

Dorpskern

123

Marshallstraat

Egmond aan Zee

F5

Zuidelijke uitbreiding

139

Meeuwenlaan

Egmond aan Zee

F5

Noordelijke uitbreiding

135

Meeuwenlaan

Egmond Binnen

G5

Westelijke uitbreiding

161

Meidoornlaan

Egmond Binnen

G5

Westelijke uitbreiding

161

Molenkroft

Plan Mosselaan

113

Montgomerystraat

Egmond aan de Hoef E4
Egmond aan Zee
F5

Zuidelijke uitbreiding

139

Mooyeveld

Egmond

landelijk gebied; polder

213

J2
E4
E5
E4
J1

t/m 90
51 t/m
t/m 49
camping

Plan Mosselaan
Bedrijventerrein
Plan Mosselaan
landelijk gebied; bos en duinen
Dorpskern

113
117
113
209
123

Noordvelderweg

Egmond aan de Hoef
Egmond aan de Hoef
Egmond aan de Hoef
Egmond aan de Hoef
Egmond aan Zee
F1
Egmond
J2

landelijk gebied; polder

213

Oude Schulpweg
P.J. Troelstraweg

24

Egmond aan de Hoef J1
Egmond aan Zee
F4

landelijk gebied; bos en duinen
Noordelijke uitbreiding

209
135

Egmond aan Zee

Dorpskern

123
145
145
153
153
161

Mosselaan
Mosselaan
Mosselaan
Nollenweg
Noorderberg

Parallelweg

F1
G1
G1
G3
G3
G5

Dorpskern
Dorpskern
Bijzondere uitbreiding
Bijzondere uitbreiding
Westelijke uitbreiding

Piet Heinstraat

Egmond aan Zee

F1

Dorpskern

123

Pieter Schotsmanstraat

Egmond aan Zee

F2

Lintbebouwing (invalsweg)

127

Plantsoenstraat

Egmond aan Zee

F4

Noordelijke uitbreiding

135

Plevierlaan

Egmond aan Zee

F4

Noordelijke uitbreiding

135

Pompplein

Dorpskern

123

Plan Slot

109

Prins Bernhardlaan

Egmond aan Zee
F1
Egmond aan de Hoef E3
Egmond aan de Hoef E3

Plan Slot

109

Prins Bernhardstraat

Egmond aan Zee

F4

Noordelijke uitbreiding

135

Prins Clausstraat

Egmond aan Zee

F4

Noordelijke uitbreiding

135

Peperstraat
Peperstraat
Peperstraat
Peperstraat
Picardus Hofstee

Pr. Willem Alexanderlaan

22 t/m
7 t/m
1, 3, 5
2 t/m 20

Egmond Binnen
Egmond Binnen
Egmond Binnen
Egmond Binnen
Egmond Binnen

Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan de Hoef

F2
F4
F1
F4
F4

Prinses Beatrixstraat

Egmond aan Zee

Prinses Irenelaan

Prins Hendrikstraat
Prins Hendrikstraat
Prins Hendrikstraat
Prins Hendrikstraat
Prins Marijkestraat
Prinses Beatrixlaan

2 en 19
21 t/m
3 t/m 17
8 t/m
1, 2, 3

E3

Lintbebouwing (invalsweg)
Noordelijke uitbreiding
Dorpskern
Noordelijke uitbreiding
Noordelijke uitbreiding
Plan Slot

127
135
123
135
135
109

F4

Noordelijke uitbreiding

135

Egmond aan de Hoef E3
Egmond aan de Hoef E3

Plan Slot

109

Plan Slot

109

Egmond aan de Hoef E3
F3
Egmond aan Zee
Egmond
J2

Plan Slot

109

Kustbebouwing (boulevard)
landelijk gebied; polder

127
213

Rooseveltstraat

Egmond aan Zee

Zuidelijke uitbreiding

139

Rustenburg

Lintbebouwing

105

Ruygekroft

Egmond aan de Hoef E2
Egmond Binnen
G4

Noordelijke uitbreiding

157

Samenweid

Egmond Binnen

Zuidelijke uitbreiding

165

Schinkelstraat

Egmond aan Zee

Prinses Margrietlaan
Prinses Marijkelaan
Prinses Marijkestraat
Rinnegommerlaan

5

F5

G6

F1
Egmond aan de Hoef E1
Egmond aan Zee
F1

Schoolstraat
Schoolstraat

Dorpskern

123

Beschermd dorpsgezicht

101

Dorpskern

123
105
105
101
109
101
123

Egmond aan de Hoef
Egmond aan de Hoef
Egmond aan de Hoef
Egmond aan de Hoef
Egmond aan de Hoef
Egmond aan Zee

E2
E2
E1
E3
E1
F1

Lintbebouwing
Lintbebouwing
Beschermd dorpsgezicht
Plan Slot
Beschermd dorpsgezicht
Dorpskern

Snoeckerburg

Egmond Binnen

G5

Westelijke uitbreiding

161

Sportlaan

Egmond aan Zee

F4
G1
G5

Noordelijke uitbreiding

135

Dorpskern
Westelijke uitbreiding
Noordelijke uitbreiding

145
161
135

landelijk gebied; bos en duinen

209

Plan Slot

109

Slotweg
Slotweg
Slotweg
Slotweg
Slotweg
Smidstraat

St. Adelbertusweg
St. Adelbertusweg
Sternweg
Strand
Tiggelaan

1 t/m 7
2 t/m 18
20 t/m 46
27 t/m 31
9 t/m 25

2
4 t/m 32

Egmond Binnen
Egmond Binnen
Egmond aan Zee

F4
Egmond aan de Hoef J1
Egmond aan de Hoef E3

Tijdverdrijfslaan

Egmond

J2

landelijk gebied; polder

213

Torensduin

Egmond aan Zee

F4

Noordelijke uitbreiding

135

Torenstraat

Egmond aan Zee

F1

Dorpskern

123

Troelstraweg, P.J.

Egmond aan Zee

F4

Noordelijke uitbreiding

135

Trompenbergstraat

Egmond aan Zee

F3
F2

Kustbebouwing (boulevard)

127

Lintbebouwing (invalsweg)
Zuidelijke uitbreiding

127
139

Noordelijke uitbreiding

157

landelijk gebied; bos en duinen
Dorpskern

209
123
213
213
213
149
153
213

Trompstraat
Trumanplein

2 t/m 6

Tymonskroft

Egmond aan Zee
Egmond aan Zee

F5

Egmond Binnen

Van Oldenborghweg
Van Speijkstraat

5

Vennewatersweg
Vennewatersweg
Vennewatersweg
Vennewatersweg
Vennewatersweg
Verlengde Zandweg

20 t/m
27 t/m
abdij
1, 3
5 t/m 23

G4
Egmond aan de Hoef J1
Egmond aan Zee
F1
Egmond
Egmond
Egmond
Egmond Binnen
Egmond Binnen
Egmond

J2
J2
J2
G2
G3
J2

landelijk gebied; polder
landelijk gebied; polder
landelijk gebied; polder
Lintbebouwing
Bijzondere uitbreiding
landelijk gebied; polder

Vinkenstraat

Egmond aan Zee

F1

Dorpskern

123

Visserstraat

Egmond aan Zee

F1

Dorpskern

123

Egmond Binnen

G5
F2
F1
F2
F1
F2
F4
F4

Westelijke uitbreiding

161

Lintbebouwing (invalsweg)
Dorpskern
Lintbebouwing (invalsweg)
Dorpskern
Lintbebouwing (invalsweg)
Noordelijke uitbreiding
Noordelijke uitbreiding
landelijk gebied; polder

127
123
127
123
127
135
135
213

Beschermd dorpsgezicht

101

Visweg
Voorstraat
Voorstraat
Voorstraat
Voorstraat
Watertorenweg
Watertorenweg
Watertorenweg
Weg naar de Bleek

1 t/m 41
17 t/m 149
2 t/m 82A
84 t/m 160
1 t/m 9
9 t/m
oneven

J2
Egmond aan de Hoef E1
Egmond aan de Hoef E5

Weg naar de oude veert
Weg over de Bisschop
Wilhelminastraat
Wilhelminastraat
Wilhelminastraat

Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond

132
1 t/m 73
75 t/m 95

Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee

F3
F4
F1

Bedrijventerrein

117

Kustbebouwing (boulevard)
Noordelijke uitbreiding
Dorpskern

127
135
123

Egmond aan Zee
Egmond aan Zee

F4

Zandweg

Egmond

Zandweg, Verlengde

Wilhelminastraat
Winkelmanplantsoen

t/m 128

Zeedistel
Zeeweg
Zeeweg
Zeeweg
Zuidboulevard

2 t/m 70
72 t/m 104
oneven

F5

Noordelijke uitbreiding
Zuidelijke uitbreiding

135
139

J2

landelijk gebied; polder

213

Egmond

J2

landelijk gebied; polder

213

Egmond Binnen

G5
F5
F3
F5

Westelijke uitbreiding

161
139
127
139
127

Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee

F3

Zuidelijke uitbreiding
Kustbebouwing (boulevard)
Zuidelijke uitbreiding
Kustbebouwing (boulevard)

Zuiderstraat

Egmond aan Zee

F1

Dorpskern

123

Zwartendijk

Egmond aan Zee

F4

Noordelijke uitbreiding

135
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huisnr.

kern
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Egmond Binnen
G1 Dorpskern

2

Egmond Binnen
Egmond aan Zee

pagina
145

Dorpskern

123

Dorpskern
Noordelijke uitbreiding

145
135

Bedrijventerrein

117

Dorpskern

123

Plan Slot

109

Bakkerstraat

Egmond aan de Hoef E3
Egmond aan Zee
F1

Dorpskern

123

Banweg

Egmond

J2

landelijk gebied; polder

213

Bergstraat

Egmond aan Zee

F1

Dorpskern

123

Bernadotteplein, Graaf

Egmond aan Zee

F4

Noordelijke uitbreiding

135

Bijlmansweid

Bedrijventerrein

117

Bisschopskroft

Egmond aan de Hoef E5
Egmond aan de Hoef E4

Plan Mosselaan

113

Blankenberg

Egmond Binnen

G4

Noordelijke uitbreiding

157

Blauwe Distellaan

Egmond aan Zee

F4

Noordelijke uitbreiding

135

Boonakkersteeg

Egmond Binnen

G1
F4
F3
F1
F3

Dorpskern

145
135
127
123
127
213

Achterom
Adelbertusweg, Sint
Admiraal De Ruijterweg

Egmond aan Zee

F4
Egmond aan de Hoef E5
Egmond aan Zee
F1

Ambachtsweg
Ankerstraat
Anna van Burenlaan

Boulevard
Boulevard
Boulevard ir. De Vassy
Boulevard ir. De Vassy
Brededijk

F1
G1

70 t/m 73
t/m 69
6 t/m 56
oneven

J2

Noordelijke uitbreiding
Kustbebouwing (boulevard)
Dorpskern
Kustbebouwing (boulevard)
landelijk gebied; polder

Burg. Eymaplein

Egmond aan Zee

F1

Dorpskern

123

Burgemeester Nielestraat

Egmond aan Zee

F4

Noordelijke uitbreiding

135

Churchilllaan

Egmond aan Zee

F5

Zuidelijke uitbreiding

139

Egmond aan Zee

F4
G1
G1

Noordelijke uitbreiding

135

Dorpskern
Dorpskern

145
145

De Bomschuit
De Krijt
De Krijt

1, 3, 5
t/m 12 A

Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Egmond

Egmond Binnen
Egmond Binnen
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