WILLEMSOORD
Den Helder

een ongeslepen diamant
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concept stedenbouwkundig plan
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VOORWOORD

Willemsoord, het maritieme hart van weleer, speelt opnieuw een grote rol in de toekomst van
Den Helder. Met het bedrijfsleven, marktpartijen en medeoverheden zet de gemeente fors in
op de ontwikkeling van de haven en het stadhart van Den Helder. Het prachtige industriële
erfgoed Willemsoord verbindt beide gebieden en krijgt daardoor extra betekenis. Op deze
unieke locatie zien we kansen om te wonen, te werken, te verblijven en uit te gaan. De combinatie van investeringen in het stadshart, Willemsoord en de haven helpen Den Helder in
sociaal-cultureel en economisch opzicht weerbaar en aantrekkelijk te maken voor bewoners en
bezoekers. Dat is zeker nodig met het oog op de bevolkingskrimp die ons te wachten staat.
Sinds Willemsoord eigendom is van de gemeente Den Helder, zetten we stappen om dit
prachtige gebied te herbestemmen. Oude, waardevolle panden zijn gerestaureerd. Een
zeejachthaven is aangelegd en grote evenementen vinden inmiddels plaats op dit terrein. Ook
zijn er veel nieuwe ondernemingen gestart. Toch komt Willemsoord nog niet tot volle bloei.
Een belangrijke oorzaak hiervan is dat er nog geen bestemmingsplan is dat ontwikkeling en
herbestemming mogelijk maakt.
Wat zijn de perspectieven voor Willemsoord? Wat kan er straks en wat mag beslist niet? Met
die vragen zijn werkgroepen van professionals, belanghebbenden, ondernemers, bewoners en
andere belangstellenden in verschillende sessies aan het werk gegaan. Zo’n 40 mensen hebben zich in dit creatieve proces niet laten weerhouden door conventies of andere beperkingen.
Met vaardige hand en professionele blik heeft stedenbouwkundig bureau West 8 de voorwaarden, ideeën, grenzen en mogelijkheden uit de werksessies verwerkt dit tot een stedenbouwkundig plan.
Dit is geen stedenbouwkundig plan in de traditionele zin van het woord. Het is meer een leidraad, een ontwikkelingsrichting. In deze tijd maken we geen gedetailleerde blauwdrukken
meer, maar geven we mogelijke investeerders de ruimte om met hun beste idee te komen.
Het stedenbouwkundig plan geeft wel aan waar de meeste potentie ligt.
Niet alle ideeën uit de werksessies pasten in een stedenbouwkundig plan. Betekenisvolle
ideeën, initiatieven en suggesties uit de werksessies waarvoor toch geen plek bleek, zijn gebundeld in een werkschrift dat onderdeel is van het stedenbouwkundig plan. Mogelijk zijn deze
suggesties toch een inspiratie voor nieuwe initiatieven van anderen. Zo kan het ons samen
lukken om de ruwe diamant die Willemsoord is, te slijpen tot een schitterend kroonjuweel.

Pia Bruin, wethouder stedelijke vernieuwing
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HET HART VAN DE STAD
Wat is het hart van Den Helder? Waar ligt het? Wie nu door Den Helder
loopt is geneigd te zeggen dat het stadshart rond de Spoorstraat ligt, tussen
Beatrixstraat en Keizerstraat. Daar is beweging, daar zijn steeds mensen op
straat. Dat stadshart is vooral een winkelhart. De beweging – de mensen
– is er als de winkels open zijn. Maar we gaan niet alleen om te winkelen
naar ‘de stad’. We gaan ook uit. Even los van dagelijkse beslommeringen.
Met vrienden of familie een terasje pakken. In Rotterdam gaan we naar de
Veerhaven. Daar is de maritieme geschiedenis van Rotterdam nog te herkennen. Daar wordt fraaie architectuur afgewisseld met uitzichten op oude
zeilschepen en vergezichten over de Maas. In Muiden gaan we naar de sluis.
Om het gehannes tijdens het schutten te zien. Maar vooral omdat daar de
anderen zijn. Anderen die we niet hoeven te kennen, maar waarmee we een
sfeer willen delen. Gezelligheid, dat oerhollandse woord, en waarom ook
niet. Het hart van Den Helder kan hiervoor best wat versterking gebruiken.
En met een locatie als Willemsoord is er potentie genoeg. Die potentie willen we waarmaken. We willen de geschiedenis en de ruimte benutten, de
nautische activiteiten en het maritiem karakter weer beleefbaar maken. En
zodoende een aantrekkelijke sfeer creëren. Complementair aan het winkelgebied ontstaat een nieuw en aantrekkelijk hart van de stad.
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Boten en mensen: hier wil je zijn
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MARITIEME STAD
Op 30 september 2008 heeft de gemeenteraad van Den Helder het UitwerkingsPlan Stadshart Den Helder vastgesteld. Doel van het UitwerkingsPlan
(UP) is ondermeer de huidige bewoners en bedrijven blijvend aan de stad
te binden en nieuwe bewoners en bedrijven aan te trekken. Hiervoor moet
de stad aantrekkelijk zijn en het voorzieningenniveau optimaal. Met dit doel
ondergaat het Stadshart van Den Helder een ingrijpende vernieuwingsslag.
Naast een intensief investeringsprogramma in de economische haven, is er
aandacht voor de ontwikkeling van een sterk achterland. Dit past binnen
het bredere kader van de ontwikkeling van Den Helder, waar een sterke
economie vraagt om een goed achterland met stedelijke voorzieningen.
Om dit te bereiken zijn verschillende ontwikkelingen voorgesteld,
op verscheidene schaalniveaus en op uiteenlopende terreinen. De
ontwikkelingen hebben als sturend thema ‘Den Helder, Maritieme Stad’.
Een belangrijke schakel in het effectueren van de doelstellingen en
een troefkaart in het thema Maritieme Stad, is de voormalige Rijkswerf
Willemsoord. Het UP definieert de kans voor het stadshart van Den Helder
om het Willemsoord te ontwikkelen als de plek waar stad en zee elkaar
ontmoeten, een complementair centrum voor nautische activiteiten,
jachthaven en charters, ontmoeten, drinken en eten, cultuur en vertier,
opleiding, werkplaatsen, verblijf, ondernemen en ontspannen. Kortom,
Willemsoord als volwaardig deel van het stadshart.
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PARTICIPATIE
Willemsoord is van iedereen. Dat is duidelijk. Iedereen heeft daarom
ook een mening over de ontwikkelrichting van dit prachtige Helderse
cultuurhistorisch erfgoed. Diverse professionals hebben in mooie rapporten
geschreven hoe zij denken dat het terrein het best tot bloei kan komen.
Ook de inwoners en ondernemers van Den Helder hebben hun stem laten
horen. Veertig deelnemers, negen werksessies, vijf maanden en een sneak
preview. Het eindresultaat: belangrijke input voor het stedenbouwkundig
plan met als extra product het Werkschrift Willemsoord.
In mei 2011 startten de werksessies met drie verschillende groepen.
Iedere groep werd geprikkeld om zo levendig mogelijk de toekomst van
Willemsoord te verbeelden. Met alle groepen hebben we eerst vastgesteld
wat nu al goed is op Willemsoord. Het zuidelijke deel wordt door eigenlijk
iedereen als positief ervaren. Op het noordelijk deel moet echter nog heel
wat gebeuren om dezelfde aantrekkingskracht te krijgen als op zuid voor
handen is. En het mag niet ‘meer van hetzelfde worden.’ De groep inwoners
en ondernemers stuurden vervolgens een ‘Groeten Uit ….’ kaartje, waarop
zij beschreven wat hen zo aanspreekt aan die plek op de wereld en wat zij
ook graag op Willemsoord gerealiseerd zouden zien.
De groep ondernemers uit de binnenstad en huurders op Willemsoord
bekeken wat als ‘laaghangend fruit’ direct te realiseren zou zijn. En waar
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op het terrein deze functies het best een plek kunnen krijgen. Daartegenover
stond wat er beslist niet moet gebeuren, zoals het bouwen van kantoren of
het toestaan van zware industrie. De ondernemers hingen de ideeën letterlijk
in een boom, van laaghangend, bijna rijp of groen tot afgevallen en rot. Veel
initiatieven waren duidelijk nautisch gerelateerd, wat niet verwonderlijk is
gezien de ligging en de geschiedenis. Het nautische karakter van het gebied
is een kwaliteit (en moet worden behouden). Een ding stond als een paal
boven water: het succes van Willemsoord staat of valt met de bereikbaarheid
over water. De roep om de Boerenverdrietsluis in ere te herstellen en de
Zeedoksluis vaker open te zetten is luid en duidelijk gehoord.
De derde groep, bestaande uit havengerelateerde bedrijvigheid, Willemsoord
BV en enkele belangstellenden, plaatste zichzelf tien jaar vooruit in de tijd.
Zij speelden een fictieve film af, over wat zij zouden aantreffen wanneer ze
op een doorsnee maandagochtend met hun boot de jachthaven aandoen. Wat
zou er voor kunnen zorgen dat zij niet de eerstvolgende dag verder varen
naar Engeland? De creatieve sluizen gingen open, en de groep was niet meer
te stuiten. Willemsoord zal in de toekomst het vertrekpunt zijn van allerlei
activiteiten op en buiten het terrein. Als alle ideeën worden gerealiseerd, dan
is in 2021 een ligplaats in de jachthaven van Willemsoord goed voor zo’n vier
dagen verblijf in Den Helder.
Opvallend aan de werksessies is dat er steeds is gedacht vanuit
mogelijkheden. Wat willen we bereiken? Hoe kunnen we dat bereiken? Wie
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en wat hebben we daarvoor nodig? De stedenbouwkundige legde zijn oor
goed te luister en vertaalde de inbreng uit iedere sessie naar een beeld.
Discussies werden niet uit de weg gegaan. Wanneer kan er bijvoorbeeld
gewoond worden op Willemsoord? Wonen draagt bij aan de leefbaarheid/
levendigheid van het terrein, meer ogen en oren op het terrein komen.
Uiteraard niet in de vorm van een ‘vinexwijkje’ maar hoe dan wel? Andere
soorten van verblijf zijn wel denkbaar. Zoals bijvoorbeeld Lofts in de plint
zolang het gebouw maar bruikbaar zou blijven voor andere functies. Ook
een short-stay zou kunnen; het liefst in een bestaand gebouw, maar het
gebouw kan ook voor dit gebruik worden ontworpen. Bedrijfswoningen zijn
ook geopperd, omdat daar minder rechten aan ontleend kunnen worden wat
betreft omliggende bedrijvigheid. En direct realiseerbaar kunnen historische
schepen waarop gewoond wordt een aanmeerplaats krijgen in het natte
dok en langs de kade. Het wonen/verblijf blijft een lastig onderwerp.
Niemand wil de ontwikkeling van de industriehaven in de weg zitten, maar
tegelijkertijd worden de voordelen van verblijf op Willemsoord ingezien.
Een tweede belangrijke discussie ging over de verschillende functies op het
terrein. Welke invloed hebben de verschillende functies op elkaar en hoe
kan je overlast voorkomen of juist nevenactiviteiten stimuleren? Het gebruik
van de dokken en de scheepshellingen, het gebruik van de kades en de
benodigde parkeergelegenheid. Alles is met elkaar in verband gebracht en
de deelnemers kwamen met creatieve oplossingen.
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Tijdens de derde en laatste sessie werden alle ideeën samengebracht in
het stedenbouwkundig plan. In de presentatie van de stedenbouwkundige
werd zichtbaar welke ruimtes er over zouden blijven voor eventuele nieuwe
ontwikkelingen, bijvoorbeeld nieuwbouw. Maar als je dan nieuwe panden
neer gaat zetten, hoe moeten ze er dan uit gaan zien? Hoe bewaak je
de cultuurhistorische kwaliteit van het terrein? Ook hier is stevig over
gediscussieerd. Hoogte accenten moeten kunnen, maar dan wel als er
een duidelijke relatie is met de functie – zoals bijvoorbeeld de toneeltoren
voor de schouwburg. De begane grond van alle nieuwe panden moet
net zo hoog zijn als de hoogte van de plintgebouwen – dat maakt een
dynamisch/multifunctioneel gebruik in de toekomst mogelijk. De uitstraling
van de panden moet overeenkomen met de panden die er nu al staan,
dit kan worden gerealiseerd door het ‘adopteren’ van de spantbouw en
kapvorm. Het materiaalgebruik moet een natuurlijke uitstraling hebben,
maar hoeft niet perse baksteen te zijn. Hout of glas zijn bijvoorbeeld ook
mogelijk. De controle op het naleven van alle uit het Stedenbouwkundig
plan volgende voorwaarden is in handen van de gemeente. Pas wanneer
er een vastgesteld bouwplan is, dat aan de voorschriften voldoet, wordt
er toestemming gegeven en kan er grond worden overgedragen en
gebouwd. De deelnemers waren unaniem van mening dat een benoemde
supervisor de bouwplannen moet toetsen; zij zien voor zichzelf een rol als
klankbordgroep weggelegd.

INLEIDING

Tijdens de laatste sessie werd ook duidelijk welke ideeën in het
stedenbouwkundig plan terecht zijn gekomen en welke ideeën daar niet in
passen. Ideeën die heel waardevol zijn en snel een verbetering, verandering
of activiteit bewerkstellingen. Al deze initiatieven hebben een plek gekregen
in het Werkschrift Willemsoord. Een boekje met schetsen en kreten, die
wachten op een eigenaar, trekker of duwer die het idee levensvatbaar gaat
maken. Enkele van deze ideeën zijn al opgepakt, zoals het zebrapad op
de Weststraat (gemeente), het openstellen van de sluizen (Willemsoord
BV), het onderzoeken van de haalbaarheid van een bezoekerscentrum
(Zeestad) en het opknappen van een schip in Dok 2 (stichting nautische
monumenten). De deelnemers willen graag betrokken blijven bij de
uitwerking. Ook andere initiatiefnemers zijn van harte welkom om aan te
schuiven.
Tot slot vond er nog een sneak preview plaats. Alle deelnemers hebben het
eindbeeld nog een keer kunnen zien. Zij zijn tevreden over het resultaat
en kijken uit naar de toekomst, wanneer de ruwe diamant die Willemsoord
heet, weer schittert en fonkelt in het zonlicht.
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Stad en Zee komen samen
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BASIS
Dit Stedenbouwkundig Plan Willemsoord is gebaseerd op drie pijlers. Het
UitwerkingsPlan van september 2008, het Visiedocument Willemsoord met
daarbij vastgesteld de paragrafen van de Cultuur Historische Waardestelling
van januari 2011 en een serie werksessies met inwoners, ondernemers
en gebruikers van Den Helder in de eerste helft van 2011. Een belangrijke
basisconditie is voorts de status van Beschermd Stadsgezicht voor de
binnenstad en die van Rijksmonument voor Willemsoord.
Het UitwerkingsPlan heeft de richting bepaald: Willemsoord als troefkaart
bij de revitalisering van het stadshart. Met de Cultuur Historische
Waardestelling uit het visiedocument zijn de kaders vastgelegd waarbinnen
verandering en vernieuwing mogelijk zijn. De werksessies hebben inzicht
gegeven in de kansen die op en voor Willemsoord kunnen worden benut.
ONTWIKKELING
In dit Stedenbouwkundig Plan Willemsoord worden voorstellen gedaan voor
de indeling en invulling van de ruimten op de Rijkswerf, om zo ontwikkelmogelijkheden te kunnen bieden. De voorstellen zijn gebaseerd op het
uitgangspunt Willemsoord te ontwikkelen tot een volwaardig deel van en
complementair aan het stadshart. Ontwikkelen kan in dit geval worden
opgevat als een combinatie van verbeteren, veranderen en vernieuwen.
Ontwikkelen is geen doel, maar een middel. Een middel om de kwaliteit van
het stadshart Den Helder te verhogen. Het is niet de bedoeling Willemsoord
vol te bouwen. Eventuele nieuwe bebouwing past in de schaal van de
Rijkswerf en de architectuur is aangepast aan de historische context.
De ontwikkeling wordt momenteel niet afgedwongen door een externe
ruimtevraag; deze zal moeten worden uitgedaagd. Betrokken partijen
zullen een start moeten maken. Bijvoorbeeld door de passantenhaven beter
te faciliteren en de inrichting van de openbare ruimte te verbeteren. De
geplande komst van de schouwburg is een aanjager voor de ontwikkeling
van Willemsoord.
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DE RIJKSWERF
Een bewoner van de stad typeerde Willemsoord als een ongeslepen
diamant. En inderdaad toont de imposante Rijkswerf ons twee gezichten.
Aan de Westgracht de fraaie architectuur, schepen in het water en een kade
waar een aantrekkelijke sfeer van cafés, restaurants, kunstuitleen e.d. zich
ontwikkelt. Deze uitstraling wekt verwachtingen. Maar wie de brug aan de
Westgracht over gaat aanschouwt een leeg terrein met parkeerplaatsen en
wegwijzers die de desoriëntatie niet voorkomen. In het natte dok blijven de
steigers onbenut. Van veel gebouwen is niet duidelijk wat er gebeurt. De
oriëntatie is slecht en de samenhang tussen de verschillende initiatieven
ontbreekt. De bezoeker wordt niet uitgenodigd tot een rondje over de werf.
Om de identiteit van Den Helder als Maritieme Stad te versterken is
Willemsoord nog te weinig het complementaire stadsdeel met menging van,
werken, uitgaan, kunst, cultuur en verblijf. De voorzieningen zijn verspreid
over het terrein, zonder verband. De potentie is niet benut, de diamant is
ongeslepen.

14

Westgracht: aantrekkelijke sfeer

O P G A V E: Maritieme stad
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Entree en natte dok: leegte en weidsheid
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O P G A V E: Maritieme stad

STAD, WERF EN WATER
Hoe kan dit veranderen? Hoe kan de Rijkswerf worden ontwikkeld tot een
volwaardig en complementair stadsdeel, met een mix van kleinschalige bedrijvigheid, verblijf, leisure, cultuur en nautische functies? Zowel ruimtelijk
als programmatisch was er een sterke uitwisseling tussen stad en werf. De
werf fungeerde als schakel tussen stad en water. De uitwisseling is verloren
gegaan met de verzelfstandiging van de werkzaamheden op de werf en
uiteindelijk het vertrek van de marine van deze plek. Het winkelhart trok
zich steeds meer terug, verder van de werf vandaan. Symbolisch werd dit
onderstreept door de Weststraat als aanvoerroute naar het Texelse veer.
Een benadering vanaf het water biedt nieuwe kansen en mogelijkheden
om met de juiste voorzieningen op Willemsoord een aantrekkelijke plek
voor passanten te creëren. Niet door de beschikbare ruimte vol te bouwen,
maar door zorgvuldig de aansluiting met de stad te zoeken en de potenties
te benutten. Door overgangen, verbindingen en routes te bepalen. Routes
die de relatie met de stad verbeteren, zonder de zelfstandigheid van de
werf aan te tasten. Door de structuur en schaal van de bebouwing af te
stemmen op het karakter van Willemsoord. Door de grote open ruimte te
transformeren tot een bruikbare openbare ruimte met een menselijke maat.
Niet zoals in historische steden, maar op de schaal van de werf. Zo zal de
haven weer onderdeel uitmaken van de stad en een verbinding leggen met
het water: de passantenhaven.
Daarnaast zijn veel partijen actief met het repareren van historische schepen en initiatieven voor innovatieve scheepsbouw. Deze zouden in en om
de werf moeten worden geconcentreerd. Wordt de haven eenmaal intensief
gebruikt, dan ontstaat een werf met sfeer en identiteit. Willemsoord wordt
ook een aantrekkelijke plek om uit te gaan, een plek waar je de anderen
ontmoet en waar je de familie van buiten de stad mee naar toe neemt. Dan
is de werf de gewenste aanvulling op het Stadshart, dat vooral uit winkels
bestaat: winkelen in het Stadshart en ontspannen op Willemsoord.
Met het Uitwerkingsplan en het visiedocument met Cultuurhistorische
Waardestelling als kader, is met name uit de werksessies naar voren
gekomen dat voor de ontwikkeling van Willemsoord drie strategieën kunnen
worden onderscheiden: verbeteren, veranderen en vernieuwen. Deze zijn
niet hiërarchisch, maar parallel. Deze strategieën vormen de basis voor het
stedenbouwkundig plan, waarmee het noodzakelijk planologisch en juridisch
kader is geboden om de kansen ook daadwerkelijk te benutten.
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Acties vanuit het Stedenbouwkundig Plan

O P G A V E: Maritieme stad
ontwikkelstrategie

Verbeteren
- de aanleg van de passantenhaven voltooien door herstel van de
Zeedoksluis. Het Natte Dok wordt een getijdenhaven. Er liggen zeiljachten,
kotters, oude vissersboten en boten van de sportvisserij.
- de sluis van het Boerenverdriet herstellen als verbinding naar de Maritieme
Binnenhaven, het Werfkanaal en het Noordhollandskanaal. Het herstel van
de sluizen verbetert de verbinding tussen de wateren van het stadshart en
de zee (Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer), en het beperkt de verzilting van
het binnenwater.
- de Marine weer onderdeel van de stad maken door de aanleg van aansluitingen en verbindingen.
- de dokken gebruiken voor maritieme doeleinden, bijvoorbeeld als
tentoonstelling van historische schepen, opstapplaats voor charterschepen
of museale werffunctie.

Veranderen
- de verandering die al gestart is, is de geplande vestiging van de
schouwburg op Willemsoord Zuid. Dit is een belangrijke impuls voor het
gebied.
- dit is een goede aanleiding het programmatisch profiel van bestaande
gebouwen kritisch te bezien en eventueel te heroverwegen.
- delen van de zgn. Plint op het noordelijk deel inrichten voor verblijf.
- de open, lege ruimte transformeren tot betekenisvolle openbare ruimte
door inrichting en verduidelijking van routes en plekken.
- het verblijfsklimaat verbetert door aanleg van groene plekken
- de oriëntatie verbeteren door aanleg van een groene route tussen entree
en Maritiem Museum (schuine pad).
- historische schepen aan de kade als begeleiding van de route tussen
Marine Museum en Reddingsmuseum.
- deze openbare ruimte aansluiten op het stedelijk weefsel van de stad.
Daardoor komt de stad daadwerkelijk aan het water te liggen.

Vernieuwen
- toevoegen van programma onderdelen. Deels op initiatief van de markt
(vraag), deels op initiatief van partijen (aanbod).
- toevoegen van verblijfsmogelijkheden. Hierdoor ontstaat een bijzonder
verblijfsmilieu en wordt de levendigheid op Willemsoord vergroot. Verblijf op
Willemsoord is van belang voor de sfeer en voor (sociale) veiligheid.
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Plankaart

STEDENBOUWKUNDIG PLAN
hoofdlijnen

In hoofdlijnen is het stedenbouwkundig plan opgebouwd uit:
– de structuur van openbare ruimten. De ruimte van de Rijkswerf kan
worden gelezen als een open veld met daarin zelfstandige, vrijstaande
gebouwen. De structuur van openbare ruimte wordt gevormd door de
entrees, de cruciale routes, ruimtes langs kades en dokken, open ruimten
en verblijfsplekken.
- de ontwikkelvelden. Ten behoeve van de gewenste ontwikkeling op
Willemsoord zijn velden gedefinieerd waar bebouwing en activiteiten
mogelijk zijn. De velden zijn de contramal van bestaande bebouwing
en de openbare ruimte. De velden kunnen worden gezien als contouren
waarbinnen gebouwen kunnen worden gesitueerd.
- het programmatisch profiel en bestaande gebouwen. Het UP definieert de
voormalige Rijkswerf als het smeltpunt tussen stad haven en marine, een
volwaardige onderdeel van het stadshart. Binnen de werf zijn er daarbij
verschillende programmatische gebieden te onderscheiden, waarbij rekening
wordt gehouden met bestaande gebruikers en eigenaren, milieuhinder en
locatie specifieke kansen voor programma.
Op de volgende pagina’s worden deze aspecten van het plan meer
gedetailleerd beschreven.
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Weststraat

Dok 1
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Zuidstraat

Routes over Willemsoord met aansluiting op het weefsel van de stad

Het Nieuwe Diep

Hoofdgracht

STEDENBOUWKUNDIG PLAN
openbare ruimte

ROUTES
Een open stadsdeel vraagt om een goede vervlechting met de bestaande
stad. Deze verbindingen dienen niet alleen fysiek mogelijk te zijn maar ook
ruimtelijk en functioneel te worden ondersteund. Belangrijke nieuwe - doch
historische verbindingen - zijn de twee diagonalen en nieuwe aantakkingen
op de Weststraat en de Zuidstraat. De diagonalen versterken de relatie
met de stad. De noordelijke diagonaal verwijst naar het Schuine Pad, een
historisch iepenlaantje. Het KIM, een belangrijke onderwijsinstelling in Den
Helder, krijgt daarmee een duidelijk adres in de stad en de stad profiteert
van de potentie van het instituut. Marine Museum en ROC zijn rechtstreeks
verbonden met de Spoorstraat. De zuidelijke diagonaal verbindt de stad met
het entertainmentcluster en via Dok 2 met gebouw 72, de verst gelegen
hoek van de locatie. Deze verbinding kan op termijn mogelijk worden
doorgetrokken over de sluis en Buitenveld.

23

het ‘schuine pad’, projectie, historie en impressie

Voetganger

Fietser

Auto gebruiker

Auto bezoeker
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STEDENBOUWKUNDIG PLAN
openbare ruimte

VERKEER
Het stadsdeel Willemsoord heeft slechts één autoverbinding via de
Weststraat. Gezien de ontwikkelingen die op gang komen is dit kwetsbaar.
Verbindingen met de Noord entree en een ontsluiting naar het Buitenveld
zijn op termijn cruciaal.
De routes zijn deels beschikbaar voor de verschillende gebruikers. Het
autoverkeer is daarbij het meest doelgericht. De bewegingsruimte voor de
auto wordt zo veel mogelijk beperkt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
autoverkeer voor gebruikers, inclusief expeditie en dat voor bezoekers.
Voor beide dient voldoende parkeergelegenheid te zijn. De ruimte daarvoor
is nu volop beschikbaar. Op termijn, als ontwikkelingen starten, zal per
ontwikkeling de parkeervoorziening moeten worden bepaald. Dat vraagt
om een parkeerbeleid, dat op de schaal van geheel Willemsoord steeds kan
inspelen op de actuele situatie. Met andere woorden, zowel het aantal als
de plek(ken), worden per verandering opnieuw bepaald. Uitgangspunten
zijn te eerste zoveel mogelijk de bestaande plekken te blijven benutten
en ten tweede de parkeerbehoefte zo veel mogelijk op te lossen in het
te ontwikkelen veld. Bij een maximale ontwikkeling is een gebouwde
parkeervoorziening noodzakelijk. Parkeermogelijkheden in de directe
omgeving, zoals Buitenveld kunnen in belangrijke mate bijdragen aan de
oplossing van het parkeervraagstuk. Op de kades wordt niet geparkeerd.
Voor het parkeren van fietsen zijn fietsbeugels gewenst, bij voorkeur in de
omgeving van entrees van gebouwen. Concentraties van fietsparkeren is
ongewenst.
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Entrees: aansluiting en ontvangst
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De Kathedraal: wintertuin als ontvangst

STEDENBOUWKUNDIG PLAN
openbare ruimte

ENTREES
Hoofdentrees zijn gelegen aan de Weststraat en de Hoofdgracht. Voor
voetgangers en fietsers worden behalve de twee aansluitingen aan de
Zuidstraat drie aansluitingen voorgesteld aan de Weststraat. Twee daarvan
zijn nieuw en één is verplaatst. Het is van belang dat voor de entrees aan
de Weststraat een veilige aansluiting wordt gemaakt. Aan de noordzijde kan
de bestaande entree voor het Marinemuseum worden doorgetrokken, zodat
deze onderdeel wordt van de routes over Willemsoord. Vanaf Buitenveld kan
op termijn ook een entree worden gemaakt, die onderdeel is van de routes
over de Rijkswerf en langs de haven.
Het gaat hierbij niet alleen om een fysieke verbinding, maar ook om een
uitnodigende omgeving te creëren. Aan Dok 1, tussen de entree en het
Zwaantje is bebouwing gesloopt. Voorgesteld wordt de ontstane ruimte
opnieuw te bebouwen, zodat een zekere intimiteit ontstaat. De aanleg van
een wintertuin in de kathedraal kan de entree over de gracht extra allure
geven. Het zou tevens een route van het Reddingsmuseum naar de kade
langs de plint creëren. Dit zou onderdeel moeten zijn van het programma
van eisen voor de schouwburg. De toepassing van grasvlakken met bomen
bij de entrees maken de aansluiting vriendelijker.
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Entree bij Reddingsmuseum: een groen welkom

Entree dok 1: maritieme sfeer

Voorbeeld: Nyhavn Kopenhagen
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Structuur van kades

Kades 12 meter breed

STEDENBOUWKUNDIG PLAN
openbare ruimte

KADES EN DOKKEN
Kades en dokken krijgen een vrije ruimte ten behoeve van tijdelijke gebruik
bij evenementen of reparatiewerkzaamheden aan schepen. Bij de kades is
dit een minimum van 12 meter. Historische schepen aan de kade van het
Natte Dok verfraaien het beeld van de werf en begeleiden als het ware een
route tussen het Reddingsmuseum en het Marine Museum.
Op de kades wordt niet geparkeerd.
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Historische schepen begeleiden de route tussen de musea

Open ruimten

30

OPEN RUIMTE EN PLEKKEN
De open ruimte van de werf creëert een sfeer van kilte en verlatenheid.
Zelfs bij groot opgezette evenementen is Willemsoord niet vol. Een
schaalvergelijking met pleinen in andere steden maakt duidelijk dat er
sprake is van overmaat. Dat is geen pleidooi die ruimte vol te zetten.
Maar wel een appèl om de beleefbaarheid als uitgangspunt te nemen.
Dit betekent dat eventuele bebouwing daaraan een bijdrage levert. Wat
open ruimte blijft, is in dit plan gedefinieerd. Behalve de kades zijn dat
verblijfsplekken, verbonden met de routes en de kades. Het zijn de plekken
van rust en oriëntatie, op momenten dat in de openbare ruimte geen
activiteiten gaande zijn. Want deze ruimten zijn dusdanig gedimensioneerd
dat op het terrein evenementen kunnen worden gehouden, zoals
manifestaties, markten en ook een kermis. Enkele plekken blijven vrij,
als stedelijke ruimte, zoals de kade aan het Werfkanaal. Of als beschutte
plek, zoals de scheepshelling, de wintertuin, het pleintje naast het
reddingsmuseum en de tuinen rond de bunkers en de wasruimte.

PRINS WILLEM: SCHAALVERGELIJKING

STEDENBOUWKUNDIG PLAN
openbare ruimte

Zaandam
Population (31 Mai 2008) - Total 72.500 (1,26)

Zaandam

Zaandam 6600 m2

6600 m²²

De Markt, Leeuwarden

6600 m²/72500 = 0,1 m²/inw.

Zaandam 6600 m²

6600 m²²

De Markt, Leeuwarden 8300 De
m2 Markt, Leeuwarden 8300 m²

De Markt, Leeuwarden
Population (31 mai 2008) - Total 93.601 (1,62)

8300 m
m²

De Markt, Delft

8300m²/93600 = 0,1 m²/inw.

8300 m²

De Markt, Delft 6200 m2

De Markt, Delft 6200 m²
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De Markt, Delft
Population (31 mai 2008) - Total 96.083 (1,67)

6200 m²

6200 m²²

6200m²/96083 = 0,065 m²/inw.
Dam, Masterdam
Population (31 Mai 2008) - Total 761.395 (13,22)

Dam, Amsterdam

9000 m²

9000m²/761395 = 0,011 m²/inw.

Schaalvergelijkingen open ruimte

Dam, Amsterdam 9000 m2

Dam, Masterdam 9000 m²

9000 m²
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Groenstructuur

STEDENBOUWKUNDIG PLAN
openbare ruimte

INRICHTING EN GROEN
De openbare ruimte van de Rijkswerf wordt vormgegeven als een open,
continu veld, met een ingetogen inrichting van gebakken klinkers. Zonder
obstakels zoals trottoirbanden. Grasvlakken met bomen en solitaire bomen
in de verharding vormen hierop een uitzondering. Grasvlakken met bomen
zijn op de werf een historisch gegeven. Deze zullen op bescheiden schaal en
op strategische plekken worden ingepast. In combinatie met materialen die
al worden toegepast, maken grasvlakken het terrein vriendelijker, zonder
truttig te worden. Bovendien bieden ze enige oriëntatie in het overwegend
lege vlak. De voetganger is dominant en de auto is te gast. De openbare
verlichting is zo veel mogelijk aan de gevel geplaatst. Het verlichtingsniveau
is afgestemd op de historische context. Dat wil zeggen een bescheiden
algemene verlichting. Aanlichten van gebouwen en gebouwdelen wordt
gestimuleerd.
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Ontwikkelvelden

STEDENBOUWKUNDIG PLAN
ontwikkelvelden

CONTRAMAL
Willemsoord is een open veld met zelfstandige, vrijstaande gebouwen. De
ordeningsstructuur is orthogonaal, of diagonaal, gerelateerd aan assen. De
ontwikkelvelden zijn gevormd door de ruimte die is opengelaten op basis
van routes, plekken, zichtlijnen op bijzondere objecten op de werf en in de
stad. De velden bepalen de grenzen waarbinnen nieuw te bouwen objecten
worden gesitueerd. De grenzen van ontwikkelvelden zijn geen rooilijnen.
Eventuele nieuwe gebouwen hebben een rechthoekige plattegrond. In
het noordelijk deel zijn de gebouwen ofwel noord-zuid georiënteerd
ofwel oost-west. In het zuidelijk deel zijn de gebouwen noord-zuid of
oost-west georiënteerd, of deze staan evenwijdig aan Dok 2. De velden
worden niet volgebouwd. De intensiteit van de bebouwing wordt bepaald
door functionele eisen, in relatie tot de context. Het uitgangspunt van
functionaliteit is aangegeven vanuit de Cultuur Historische Waardestelling,
als meest objectief criterium. Een gebouw om te werken is anders dan een
gebouw om te verblijven. Om met nieuwe bebouwing aan te sluiten bij het
karakter van Willemsoord wordt per ontwikkelveld de maximale hoogte
aangegeven.
De uitbreiding van bestaande gebouwen en de verbinding van oude met
nieuwe gebouwen worden ook beoordeeld op basis van genoemde criteria
en op beeldkwaliteit.
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Routes, plekken en zichtlijnen
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Bouwhoogte bestaand (links) en met nieuwe bebouwing tot 12m (rechts)

STEDENBOUWKUNDIG PLAN
ontwikkelvelden
HOOGTEN
Voor het bepalen van de bouwhoogte zijn twee uitgangspunten gehanteerd:
1- de bouwhoogte wordt bepaald vanuit de functie van het gebouw;
2- de bestaande bouwhoogten zijn uitgangspunt.
Dit betekent dat enerzijds het kader voor de bouwhoogte wordt bepaald
door de bestaande situatie en dat anderzijds enige flexibiliteit noodzakelijk
is om gewenste ontwikkelingen de faciliteren. Om die reden is voor
nieuwbouw een basishoogte van 12 meter vastgelegd. Hiermee komt de
nieuwe bebouwing vanuit de stad gezien, niet dominant boven de plint uit.
Daarnaast is het mogelijk om voor de helft van het toegestane bouwvolume
tot 15 meter te bouwen. Dit komt tegemoet aan de gewenste flexibiliteit en
leidt tot een afwisseling, vergelijkbaar met de huidige situatie. Gebouwen
als de Kathedraal en het Ketelhuis zijn ongeveer vijftien meter. De minimale
bouwhoogte is gelijk aan die van de zgn. plint: 5 meter.
Daarnaast wordt voorgesteld drie gebouwen een hoogte van 30m te
gunnen, bij wijze van accent. Voorwaarde hiervoor is dat de hoogte
functioneel gewenst is. Naast functionele aspecten zijn de wenselijkheid
van een bepaald silhouet, alsmede criteria van privacy, windhinder, tocht
en bezonning bepalend. Zichtlijnen zijn eveneens van invloed op de
bouwhoogte. De toneeltoren van de toekomstige schouwburg is één van de
accenten. Een tweede accent is gesitueerd aan het Natte Dok, op de grens
met Dok 2. Het derde accent is gesitueerd aan het Natte Dok, ten noorden
van het Zwaantje, in de zichtlijn vanaf de entree. De accenten aan het
Natte Dok markeren de ruimte en maken deze voelbaar. De verschillende
bouwhoogten kunnen vanaf de Westgracht oplopen naar het Natte Dok.

Theater: hoogteaccent

Referentie bouwhoogte
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Programmatische clusters

STEDENBOUWKUNDIG PLAN
programma

Voor Willemsoord zijn verschillende programmatische gebieden te
onderscheiden. Gebieden binnen de grenzen van het stedenbouwkundig
plan. En gebieden daarbuiten, die van invloed zijn op de sfeer of het
functioneren van Willemsoord en het Stadshart. Omwille van een integrale
benadering, worden deze gebieden hier in samenhang genoemd.
- Het natte dok, haven voor jachten, charters en passanten, opleidingsschepen en museumboten
- Interactie en synergie met Buitenveld, stad en Rijkswerf zit met name in
delen van parkeerfaciliteiten, routing, verblijf en horeca. De architectuur
van het Buitenveld moet een positieve bijdrage leveren aan de beleving van
het Natte Dok en de Maritieme Binnenhaven. Ook het potentieel van 600
personeelsleden, met verblijfsfaciliteit op het terrein, zo dicht tegen het
Willemsoord zuid is een kans die beter benut moet worden.
- het KIM is een opleidingsinstituut voor de Marine, op het niveau van een
universiteit. Door verrommeling op de werf en het verdwijnen van het
schuine pad, keert het KIM haar achterkant naar de stad. De voorkant
ligt aan de parkeerplaats van de boot naar Texel. Door de aanleg van het
schuine pad vanaf de westelijke hoofdentree over het reserveterrein en het
terrein van de Marine, krijgt het instituut weer een adres in de stad.
- Verblijf en tijdelijk wonen komen in de verschillende kwadranten van het
Willemsoord voor, zoals hotel en short stay appartementen, verblijven voor
marine mensen. Verblijf op Willemsoord is van belang voor de sfeer en de
leefbaarheid. De werf mag niet een afgesloten buurt worden, waar na tien
uur ’s-avonds geen beweging meer is. Verblijf voegt reuring toe dat een
ander karaker heeft dan dat van bezoekers en recreanten. Ogen en oren
verhogen de veiligheid.
- In het zuidwest kwadrant van Willemsoord ligt het accent op cultuur,
horeca, tijdelijk verblijf, werf en nautische activiteiten en leisure. Dit is
het meest publieke deel van het gebied en wordt gemikt op de hoogste
dichtheid aan bezoekers. De plaatsing van de Schouwburg hier is cruciaal.
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STEDENBOUWKUNDIG PLAN
architectuur

ARCHETYPE VAN HET SPANTENGEBOUW
Wat kenmerkt de architectuur van de voormalige Rijkswerf? In het vrije
veld van de Rijkswerf staan halachtige gebouwen. Gebouwen zonder voor of
achterkant, kloek met een mooie kapconstructie. Het bijzondere van deze
halachtige gebouwen is dat de draagstructuur in de gevel zit, die daardoor
solide en gesloten is. Binnenin ontstaat een vrij indeelbare plattegrond en
kunnen verschillende functies in een en dezelfde doorsnede een plek
krijgen. Goed voorbeeld hiervan is de zgn. plint op Willemsoord. Deze oude
werkplaatsen worden nu gebruikt voor horeca, vergaderfaciliteiten, kantoor
maar ook een mooie loft zou hierin niet misstaan.
Flexibiliteit is voor een duurzame stad noodzakelijk. Dat wordt dan
gevonden in een variatie van mogelijke bouwvormen. Maar duurzaam is ook
gebouwen te hergebruiken door deze intern te veranderen. Het spantengebouw is daarvoor bij uitstek geschikt. Dit type wordt dan ook ingezet als
dominante bouwvorm op het nieuwe Willemsoord en vormt daarmee de
verbinding tussen oud en nieuw. Massa, vorm en materiaal kunnen binnen
het type verschillen, zoals ook nu op Willemsoord is te zien. Bovendien
kan de inzet van dit archetype samengaan met het toestaan, of zelfs
stimuleren van uitzonderingen: nieuwe typen, die aansluiting vinden bij de
hedendaagse architectuuropvatting en de civieltechnische bouwcultuur. Het
materiaalgebruik is eenvoudig: baksteen glas, beton, staal of hout. Kleuren
beperken zich tot de kleur van het materiaal of als er verf wordt toegepast
is dit grijs, zwart of donkergroen. Uitzonderingen op het basistype op
bijzondere plekken, versterken de regelmaat van het archetype.
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STEDENBOUWKUNDIG PLAN
planvorm

PLANVORM
Voor de ontwikkeling van het gebied is het gewenst een toetsingskader
te hanteren, waarbij cultuurhistorische waarden en stedenbouwkundige/
architectonische praktijk tot hun recht komen. Doel van het toetsingskader
is initiatieven en processen te sturen en te begeleiden, zodanig dat
het gebied kan evolueren tot een nieuwe pool van het stadshart waar
de Cultuurhistorie en het Nautische karakter de sfeer bepalen. Het
toetsingskader is het bestemmingsplan, het enige kader waaraan
de gemeente kan toetsen. Het bestemmingsplan biedt duidelijkheid
over de wijze waarop op de vraag naar gebouwde ruimte kan worden
gereageerd. Dat is verwoord en verbeeld in het Stedenbouwkundig
Plan. Stedenbouwkundig Plan en Beeldkwaliteit zijn verankerd in het
Bestemmingsplan. Een belangrijk aspect daarbij is dat op dit moment
concrete ruimtevragen of voorstellen ontbreken. Dit betekent dat in het
ruimtelijk plan vooral de basiscondities zijn vastgelegd. Deze basiscondities
zijn het raamwerk, zowel ruimtelijk als programmatisch, waarbinnen
de gewenste ontwikkeling vorm kan krijgen. Het plan voor Willemsoord
is dan ook geen traditioneel eindplan. Het is opgesteld vanuit de visie
op de cultuurhistorie en de gewenste ontwikkeling. Dit betekent dat in
het ruimtelijk plan een aantal basiscondities zijn vastgelegd. En dat per
ontwikkeling nog nadere condities worden bepaald.
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BEELDKWALITEIT

De beeldkwaliteit van de verschillende onderdelen is gebaseerd op
versterking van het karakter van Willemsoord. Dat wil zeggen dat de
historische context wordt gerespecteerd en als inspiratie dient. Maar ook
dat waardevolle contrasten kunnen worden gemaakt met eigentijdse
architectuur. De kaders zijn gegeven in het stedenbouwkundig plan.
Onderstaande toelichting is aanvullend. De genoemde criteria kunnen
worden beschouwd als spelregels voor de wijze waarop beheer en
ontwikkelingen op Willemsoord gestalte krijgen. Zowel met betrekking tot
de openbare ruimte, als tot de ontwikkelvelden en de gebouwde objecten.
Een belangrijk aspect is het proces waarin de concrete ruimtevraag tot het
gewenste resultaat leidt.
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OPENBARE RUIMTE
continu doorlopende ruimte
ruimte is vrij van obstakels als hekken, schakelkasten e.d.
de auto is te gast
geen lineaire parkeervelden
materiaal: klinkers, gras, iepen
verlichting aan de gevel
verlichtingsniveau afgestemd op historische context

BEELDKWALITEIT
openbare ruimte

TERRASSEN
Terrassen geven Willemsoord het beeld van levendigheid, ontspanning en
ontmoeting. De ruimte op Willemsoord is robuust, maar ook kwetsbaar.
Wildgroei aan terrassen kan makkelijk verrommeling tot gevolg hebben.
Om dit te voorkomen zijn de volgende criteria van belang bij het
beoordelen van aanvragen en het verlenen van vergunningen. Vanwege de
monumentenstatus is de aanleg van een terras verzekeringsplichtig.
- Het terras mag niet hinderlijk zijn voor de gebruikers van de openbare
ruimte. Dus bijvoorbeeld geen doorgangen blokkeren.
- Het terras is direct aan de gevel gesitueerd.
- Het terras is onderdeel van de openbare ruimte. Afwijkende bestrating is
derhalve niet toegestaan.
- Het terras wordt niet gemarkeerd c.q. afgebakend, noch d.m.v. grafische
tekens, noch d.m.v. objecten.
- Afscherming tegen zon en wind, meubilair, verlichting en verwarming
alsmede bedrijfsondersteunende units (buitencounter) zijn tijdelijk en
worden opgeslagen tijdens sluitingsuren.
- Afscherming tegen wind is transparant en maximaal 1,5m hoog.
De afscherming is toegestaan haaks op de gevel. Vormgeving en
materiaaltoepassing zijn niet gestandaardiseerd, maar bij voorkeur
gebaseerd op de architectuur van het pand en/of de vormgeving dan wel
het imago van het bedrijf. Op de wind-afscherming is toepassen van de
bedrijfsnaam toege-staan. Niet toegestaan is de toepassing van merknamen
(sponsors) op de wind-afscherming.
- Afscherming tegen zon bestaat uit parasols en/of markiezen. Stoffering,
materiaalgebruik en kleur zijn niet gestandaardiseerd, maar bij voorkeur
gebaseerd op de architectuur van het pand en/of de vormgeving dan wel
het imago van het bedrijf. Op de zon-afscherming is toepassen van de
bedrijfsnaam toegestaan. Niet toegestaan is de toepassing van merknamen
(sponsors) op de zon-afscherming.
- Meubilair is niet gestandaardiseerd, maar bij voorkeur gebaseerd op de
architectuur van het pand. De materialen van het meubilair zijn echt, dus
geen namaak rotan of namaak marmer.
- De toepassing van moderne materialen en meubels wordt gestimuleerd.
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Ontwikkelvelden
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ONTWIKKELVELDEN
Voor eventuele toekomstige ontwikkelingen zijn in het stedenbouwkundig
plan vlakken benoemd, de ontwikkelvelden, waarop nieuwe bebouwing
mogelijk is. In het stedenbouwkundig plan zijn daarvoor al condities
bepaald, zoals de oriëntatie van gebouwen. Onderstaande criteria zijn
aanvullend om op zo veel mogelijk schaalniveaus de historische context tot
zijn recht te laten komen.
- het werfterrein is een open veld met zelfstandige, vrijstaande gebouwen
- de ordeningsstructuur is orthogonaal of diagonaal, gerelateerd aan de as
sen
- bebouwing is gesitueerd binnen de aangegeven bouwvelden
- aaneenschakeling van losse, zelfstandige gebouwen
- aaneenschakeling van gebouwen moet in de bouwmassa afleesbaar zijn
(bijv. door middel van verspringen van bouwhoogten en/of rooilijn en
architectuur)
- aaneengeschakelde panden vormen geen repetitie
- de rooilijn is niet leidend
- gebouwen hebben een alzijdige oriëntatie (geen voor- achterkant)
- afwisseling van kopkanten en langskanten van gebouwen
- de erfafscheiding is ontworpen
- privé buitenruimtes komen op maaiveld niet voor
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ALZIJDIGE ORIËNTATIE
De ruimte van de Rijkswerf kan gelezen worden als een open veld met
daarin zelfstandige, vrijstaande gebouwen. Dit vraagt om en alzijdige
oriëntatie van het gebouw ofwel een gebouw zonder voor- en achterkant.
Dit sluit geen schakeling van gebouwen uit.
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RITMIEK EN REPETITIE
Gevels krijgen schaal en leesbaarheid door ritmiek en repetitie van bepaalde
elementen. Het thema van open en gesloten delen bepaalt het beeld. De
openheid van de gevel wordt bepaald vanuit de functionaliteit. De toepassing van gevelelementen refererend aan historische architectuur, wordt
gestimuleerd.
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KAP EN SILHOUET
Willemsoord kenmerkt zich door een rijk silhouet en een rijke verzameling
kapvormen uit verschillende bouwperiodes. Nieuwe gebouwen voegen
zich in deze traditie door een ontworpen gevelbeëindiging, integratie
van ventilatie installaties en pijpen in de architectuur. Dit is ook van
toepassing op de hoogteaccenten, zoals de toneeltoren van de toekomstige
schouwburg. Adopteren van de bestaande kapvormen wordt gestimuleerd.
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VERDIEPINGSHOOGTE BEGANE GROND
De verdiepingshoogte van nieuwe gebouwen is afgestemd op de hoogte van
de Plint en derhalve minimaal 5m. Hierdoor ontstaat eenheid op ooghoogte
en een flexibele begane grond die door verschillende vormen van gebruik
kan worden ingevuld.

5m

BEELDKWALITEIT
architectuur

RECLAME
Bedrijven maken reclame om op te vallen. Dat kan een levendig beeld
opleveren, maar ook een rommelige indruk geven. Om dat laatste te
voorkomen, is het gewenst basiscriteria te formuleren. Deze aanvullend op
het reclamebeleid van de gemeente. Vanwege de monumentenstatus is het
aanbrengen van reclame verzekeringsplichtig.
Onder reclame wordt verstaan alle uitingen aan het gebouw die een bedrijf
wenst om zichzelf kenbaar te maken. Daaronder vallen de uiting van het
bedrijf (naam en logo), de bedrijfsnaam bij de entree en reclame anders
dan de bedrijfsnaam (zoals een biermerk bij een café). In het laatste geval
is de reclame gerelateerd aan het bedrijf. Op zich zelfstaande reclame is
niet toegestaan. Bedrijfsnamen, reclame en logo’s zijn bescheiden en als
letters c.q. tekens op de gevel aangebracht (dus niet op borden aan de
gevel). Naam en logo zijn steeds gecombineerd. Belborden, naamborden
en brievenbussen (ook samengesteld en in meervoud) zijn ontworpen als
integraal onderdeel van de entree. Het glas van de ramen mag worden
benut voor de bedrijfsnaam, bij voorkeur gezandstraald. Uitingen zijn voor
horecagelegenheden ook toegestaan op de afschermingen van wind en zon
(zie terrassen: uitvoering).
Overige permanente reclame, zoals het biermerk bij een café, dient
ondergeschikt te zijn aan de architectuur van het pand. Wisselende reclame
hangt en/of staat altijd binnen. Dus op straat geen muppies e.d.
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MATERIAALGEBRUIK
Alleen materiaal dat duurzaam veroudert is toegestaan. Dat wil zeggen
materiaal dat mooier wordt naar mate het ouder wordt. Naast baksteen
zijn hout, staal en zink materialen die zich voegen in de karakteristiek van
Willemsoord.
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KLEURGEBRUIK
Het kleurgebruik beperkt zich tot de natuurlijke kleur van het toegepaste
materiaal. Als het noodzakelijk is verf te gebruiken, dan in neutrale kleuren,
zoals grijs, antraciet, donker groen, zwart, wit.
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De vrije veld compositie van Willemsoord is gevoelig en vraagt om een
eenduidig kwaliteitstoezicht. Ten behoeve van de kwaliteitsbewaking wordt
het volgende proces voorgesteld.
- elke ontwikkeling start met het opstellen van een getekend Programma
van Eisen (PvE).
- dit PvE bevat alle elementen die voor de concrete ontwikkeling van belang
zijn: bouwmassa, situering, oriëntatie, ontsluiting, parkeren en specifieke
aandachtspunten.
- het PvE wordt opgesteld door de stedenbouwkundig ontwerper, in overleg
met de opstalontwikkelaar en het projectbureau.
-het PvE wordt besproken met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
- met instemming van de CRK is het PvE leidend voor het ontwerpproces en
de supervisie.
- de supervisie start met een schetsontwerp door de architect dat ten
minste bevat een geveltekening en een doorsnede (1:50 / 1:20) alsmede
materiaalmonsters.
- bouwplannen worden in een 1:200 maquette geplaatst met uitgewerkte
gevels.
- de gemeente is eigenaar van de grond. De grond wordt pas voor een ontwikkeling uitgegeven als kwaliteitsteam en supervisor instemmen met de
plannen.
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