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Theo Leek: ‘ Een familie bedrijf in 1927 opgericht en dat sinds 2008 tot volle tevredenheid op
Kooijpunt gevestigd is. Het is een mooi aangelegd “bedrijvenpark” met vele mogelijkheden om
bedrijven te vestigen. Kooypunt heeft een ondernemersvereniging welke zicht inzet voor de
belangen van de leden, denk aan duurzaamheid, subsidies, vergunningen, handhaving, KVO
(keurmerk veilig ondernemen) camera beveiliging over het hele bedrijvenpark, openbare orde en
leefbaarheid.
Regelmatig heeft de ondernemersvereniging gesprekken met gemeente, brandweer, politie, port of
Den Helder, en dankzij de betrokkenheid zijn al vele projecten succesvol afgerond
Al met al een mooie plek voor ondernemers om zich te vestigen aan de rand van Den Helder’.
Molenaar & Leek BV een logistiek bedrijf
Specialist in verhuizingen wereldwijd, opslag van inboedel
Transport naar Texel en op- en overslag
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1. Inleiding
Leeswijzer

De opgave: een helder en uitnodigend beeldkwaliteitsplan

Er is een onderscheid gemaakt in spelregels voor de gebouwen en kavels enerzijds
(zie hoofdstuk 2) en de openbare ruimte anderzijds (zie hoofdstuk 3).

Kooypunt is een belangrijk bedrijvenpark voor de Kop van Noord-Holland en voor
Port of Den Helder. Het terrein biedt ruimte aan productie- en transportbedrijven
en offshore gerelateerde bedrijven. Kooypunt is gelegen ten zuiden van Den Helder,
langs het Noordhollandsch Kanaal en de N9. De beelden van de randen van het
terrein zijn, door de ligging tussen deze infrastructurele lijnen, belangrijk. Met name
de rand langs het kanaal en de N9 maakt onderdeel uit van de zuidelijke entree van
Den Helder. Tot zover het kader.

In hoofdstuk 2 zijn respectievelijk spelregels opgenomen ten aanzien van de
organisatie van de kavel, het bouwvolume, de reclame en verlichting aan de gevels,
de erfgrens en duurzaamheid. Daarbij is een onderscheid gemaakt in een tweetal
plandelen: de centrale groenzone en N9 en de overige delen.
In hoofdstuk 3 zijn de relevante kaders voor de inrichting van de openbare ruimte
vastgelegd. Deze is onderverdeeld in de randen en inrichting van en de openbare
ruimte op Kooypunt
Deze dienen ter ondersteuning van het (omgevings)beeld waarbinnen de beoogde
ontwikkeling komt te liggen.

De eerste plannen voor Kooypunt (stedenbouwkundigplan, beeldkwaliteitsplan en
bestemmingsplan) dateren uit 2004. In 2011 is een stedenbouwkundigplan voor
fase 3 opgesteld (zie afbeelding). In 2012 is alleen het bestemmingsplan herzien. Het
vigerend beeldkwaliteitsplan (dd. 2004) is verouderd en op een aantal punten
niet helder en uitnodigend van opzet voor nieuwe ondernemers. Een deel van fase
3 is voorzien met een invulling met een zonnepark.
Om in een groeiende markt de belangstelling te vergroten wordt nu
het beeldkwaliteitsplan geactualiseerd met nadruk op een helder verhaal
(duidelijke wensen en eisen) en met een uitnodigend (prikkelend en verleidend)
karakter.

Fase 3 stedenbouwkundigplan Kooypunt

Doel beeldkwaliteitsplan: ontwerp- en toetsingskader
Zowel de gemeente als de ondernemers op Kooypunt hebben belang bij een
uitstraling van het bedrijvenpark dat past bij de beoogde functie. Deze uitstraling
vormt het visite kaartje van de bedrijven richting de bezoekers, vormt de omgeving
waarin de ondernemers en werknemers hun werk doen en zijn mede bepalend voor
de uiteindelijk (vastgoed)waarde van de kavels.
De uitstraling van Kooypunt wordt bepaald door de inrichting van de openbare
ruimte enerzijds en de vormgeving van de bebouwing en inrichting van de kavels
anderzijds. Voor het eerste aspect is de gemeente verantwoordelijk.
Voor het tweede aspect zijn de ondernemers verantwoordelijk. Om samenhang
en gelijkwaardige kwaliteit te realiseren op de nog resterende kavels, maar
ook bij uitbreidingen van gebouwen of herinrichtingen van kavels, zijn in dit
beeldkwaliteitsplan spelregels opgenomen waaraan de diverse ontwikkelingen
moeten voldoen. Voor de ondernemers vormt dit plan dus het ontwerpkader
waarbinnen de plannen ontwikkeld moeten worden. Voor welstand vormt dit plan
het toetsingskader op basis waarvan zij de plannen beoordelen.
Het plan is flexibel en biedt veel vrijheid bij de uitwerking. In het plan is een duidelijk
onderscheid gemaakt in wat moet (eis) en wat mag (wens). Dit plan vervangt het
huidige beeldkwaliteitsplan (dd. 2004). Op het moment dat de Omgevingswet in
werking treedt zal dit beeldkwaliteitsplan in principe integraal overgenomen worden
in het Omgevingsplan.

Beeldkwaliteitplan Bedrijvenpark Kooypunt
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Proces
Dit beeldkwaliteitsplan is opgesteld in een samenwerking tussen de gemeente
en Port of Den Helder en ondernemersvereniging Kooypunt. Binnen dit
samenwerkingsverband is sprake van draagvlak voor de spelregels. Zo veel
verschillende ondernemers leveren zo veel verschillende wensen op. Doordat de
gemeente en de ondernemers in dit plan hebben samengewerkt is er ruimte voor
invulling van vele wensen van de verschillende ondernemers. Kortom, dit plan biedt
ruimte aan ondernemen met behoudt van ruimtelijke kwaliteit.

Edo Pruim: ’Kooypunt is een perfecte uitvalsbasis voor onze
klanten in Den Helder, Julianadorp en Hollands Kroon. Ook
dankzij de grote kavel hebben wij absoluut geen spijt dat wij
ons hier gevestigd hebben!’
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Centrale as
Centraal in het gebied ligt een (groene) hoofdas gelegen
op een breed leidingentracé. Kenmerkend is de groene
uitstraling. Deze as kan beschouwd worden als het meest
representatieve deel van het bedrijvenpark. Het geheel moet
de belevings- en gebruikswaarde van het gebied vergroten.
Bedrijven dienen een representatief front naar de as te
maken. Dit komt ten goede aan de ruimtelijke kwaliteit van
de plek. De eisen die worden gesteld zijn in dit hoofdstuk
te vinden. Deze zijn in een aantal gevallen aangevuld met
wensen, waarmee ondernemers zich kunnen onderscheiden.
De gestelde eisen zijn een combinatie van functionaliteit van
aangrenzende kavels met een kwalitatieve uitstraling.
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De locaties zijn bij uitstek geschikt voor bedrijven die hoge
eisen stellen aan de uitstraling van de gebouwen en de
zichtlocatie langs de N9 als geschikte plek zien om zich ten
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Wensen

• Bij voorkeur worden de daken van de gebouwen voorzien van zonnepanelen. eventueel in
combinatie met een groen dak (efficiency zonnepanelen).
• Indien zonnepanelen in de gevelvlakken onderdeel van de architectuur. (gevels aan straatzijde)
• Het toepassen van kleine windmolens conform vigerend bestemmingsplan
• of het toepassen van andere vormen van duurzame opwekking van energie zijn mogelijk
• Bij de keuze van alle materialen die worden toegepast voor gebouwen, productieproces en overige
werkzaamheden wordt achtereenvolgens bekeken of het product:
1.Duurzaam geproduceerd is (bijvoorbeeldhout dat niet afkomstig is van het tropische 		
regenwoud).
2.Een lange houdbaarheidsdatum heeft.
3.Een mogelijkheid kent tot hergebruik mocht het niet meer nodig zijn. Hierbij geldt ook 		
winning van energie uit het product.
4.Bij verwijdering als afvalproduct het geen negatieve invloed heeft op het klimaat en het
milieu.
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De overige delen van het bedrijvenpark, liggend aan de
oost en westzijde van de centrale as biedt ondernemers
ruimte om te ondernemen.
Op deze locaties gelden minder eisen. De eisen die gelden
dragen bij aan de samenhang van het bedrijvenpark. Er zijn
een groot aantal wensen aan deze zone toegekend welke
ondernemers kunnen gebruiken als inspiratiebron voor het
toekomstige gebouw.
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De kavels grenzend aan de groene centrale as: In aanzicht minimaal 65% gebouwd
Kantoor

Bouwvolume
• Helder hoofdvorm: orthogonale eenduidige volumes
• Representatief deel (entree+kantoor) worden verbijzonderd ten opzichte van de rest van het volume, maar
wel ondergeschikt aan de hoofdvorm.
• Robuuste duurzame materialen.
Figuur 77. Orthogonale eenduidige volumes, niet veel verspringingen in de gevel
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Het terrein voor de bebouwing krijgt bij voorkeur een
groene inrichting.

Representatief deel (entree + kantoor) worden verbijzonderd ten opzichte van de rest van het volume
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Reclame en verlichting
wordt effectief en ingetogen
toepast, onderdeel van de
architectuur. Er worden
in beginsel geen reclame
zuilen of torens toegepast.
Ook zijn er geen lichtbakken
en geen uitingen boven op
de gevel toegestaan.

Reclame en verlichting wordt effectief en ingetogen toepast. Er worden
geen reclame zuilen of torens toegepast. Ook zijn er geen lichtbakken en
geen uitingen boven op de gevel toegestaan
Reclame en verlichting wordt effectief en ingetogen toepast. Er worden
geen reclame zuilen of torens toegepast. Ook zijn er geen lichtbakken en
geen uitingen boven op de gevel toegestaan
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hoog
maximaal
1 meter
hoog
• Indien mogelijk
hekwerk
in gevellijn.

Duurzaamheid
• Bij voorkeur worden de daken van de gebouwen voorzien van zonnepanelen. eventueel in
combinatie met een groen dak (efficiency zonnepanelen).
• Indien zonnepanelen in de gevelvlakken onderdeel van de architectuur. (gevels aan straatzijde)
• Het toepassen van kleine windmolens conform vigerend bestemmingsplan
• of het toepassen van andere vormen van duurzame opwekking van energie zijn mogelijk
• Bij de keuze van alle materialen die worden toegepast voor gebouwen, productieproces en overige
werkzaamheden wordt achtereenvolgens bekeken of het product:
1.Duurzaam geproduceerd is (bijvoorbeeldhout dat niet afkomstig is van het tropische 		
regenwoud).
2.Een lange houdbaarheidsdatum heeft.
3.Een mogelijkheid kent tot hergebruik mocht het niet meer nodig zijn. Hierbij geldt ook 		
winning van energie uit het product.
4.Bij verwijdering als afvalproduct het geen negatieve invloed heeft op het klimaat en het
milieu.
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Duurzaamheid

Er worden geen lichtstroken toegepast of lichtbalken op de gevel. Bij het
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• Maximaal hoogte: 2,5 meter ;
• Kleur: antraciet.

Hekwerk parallel aan de weg; op de erfgrens of in de gevellijn;
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Kleur: antraciet.
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Vanwege de te verwachten soort bedrijven is niet primair
gekozen voor het ontwikkelen van een bedrijvenpark als
zichtlocatie. De buitenste schil van het gebied wordt rondom
vormgegeven door een groenzone. Beeldbepalend wordt
hierbij de forse hoogopgaande groenaanplant met bomen
van tenminste de 2de grootte (els, grove den, berk).
Op een tweetal locaties is Kooypunt langs de N9 zichtbaar en
oriënteren de bedrijven zich naar de N9. De eisen voor deze
locaties zijn te vinden in hoofdstuk 2.2.
Entree bedrijvenpark Kooypunt
De hoofdentree van Kooypunt bevindt zich aan de noordzijde
van het plangebied. De hoofdentree sluit aan de op de
centrale as, het visitekaartje van bedrijvenpark Kooypunt.

swe

g

J. C.

Rijk

Middenvliet

Mastenmakers
weg

Zeilmakersweg

everw
eg

eg
rw

ho

Sc

de

Le

eu

ww
eg

Landschappelijke inpassing
Landschappelijke inpassing Kooypunt

Koegraspolder
Informeel
pad

heesters &
bomen

Profiel Koegraspolder - Kooypunt: op talud heesters en bomen t.b.v. landschappelijke inpassing

Kooypunt
Robuuste groenstructuur
bomen en heesters

Parallelstructuur

Bestaande erven

N9

Profiel Kooypunt - N9. Achter bestaande erven een robuuste groenstructuur heesters en bomen t.b.v. landschappelijke inpassing
Rand Koegraspolder
Aan de zijde van de Koegraspolder bestaat de landschappelijke inpassing uit
heesters en bomen. Samen met de spoorlijn vormt dit een grens tussen de open
Koegraspolder en het bedrijvenpark Kooypunt.
In de westrand wordt de aanwezige bunker in de wal geïntegreerd. De
Cultuurhistorie en restanten van de Atlantikwall vertellen het verhaal van de
plek.

Rand N9
Vanaf de N9 bestaat de landschappelijke inpassing uit een combinatie van de
bestaande erven in combinatie met bomen. Op een tweetal locaties is Kooypunt
zichtbaar vanaf de N9. Op deze plekken geldt de hoogste beeldkwaliteit om
Kooypunt te tonen. De eisen die gelden staan vermeld in paragraaf 2.1.
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Straatverlichting
Uitgevoerd in LED verlichting en het
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toepassen van armaturen met spiegels
die nauwkeurig te richten zijn op het te
verlichten openbare gebied. Er vindt geen
strooilicht plaats naar boven.
Bij voorkeur is de openbare straatverlichting
dimbaar.
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De Scheepmakersweg vormt de centrale ontsluitingsas van Kooypunt. Naast de Scheepmakersweg is een
zeer brede groenstrook open gehouden vanwege de onderliggende leidingen van de Gasunie. De ambitie
is om de groenstrook met bescheiden middelen een meer representatieve en ecologisch waardevolle
inrichting te geven en vormt samen met de aangrezende bebouwing het representatieve deel.
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Overige wegen
Straatprofiel met groene zijbermen waarvan één zijde van de weg laanbomen staan.
In de andere zijberm is ruimte voor kabels en leidingen.
ven
yha
Koo

Schorweg

d

ypa
Koo

swe

g

J. C.

Rijk

Middenvliet

Mastenmakers
weg

Zeilmakersweg

everw
eg

eg
rw

ho

Sc

de

Le

eu

ww
eg

