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Inleiding

De verbetering van het Stadshart heeft voor Den Helder op dit 
moment een hoge prioriteit.

In het Stadshart worden openbare parkeergebouwen ontwikkeld. De 
overwegingen die daartoe aanzetten zijn verwoord in de  gemeente-
lijke parkeervisie. Naast de  technische, juridische en administratie-
ve eisen die worden gesteld aan deze parkeergebouwen, zijn er ook 
stedenbouwkundige Richtlijnen en beeldkwaliteitseisen. Deze eisen 
samen moeten een goede inpassing in de omgeving waarborgen. 

Indien er meer parkeerplaatsen noodzakelijk zijn dan er op een 
vanzelfsprekende en niet storende manier in de openbare ruimte 
kunnen worden aangelegd is gebouwd parkeren een optie.

De meest wenselijke variant is dat gebouwde parkeervoorzieningen 
ondergronds worden gebouwd. Dan staan de auto’s volledig uit het 
zicht en kan de ruimte bovengronds worden gebruikt voor wonen, 
werken, recreëren, winkelen en openbare ruimte.

Indien er in verband met de haalbaarheid voor wordt gekozen om 
gebouwd parkeren boven de grond aan te leggen, dienen deze 
parkeergebouwen zorgvuldig te worden ingepast in de omgeving. 
Daarvoor zijn deze stedenbouwkundige Richtlijnen opgesteld. 

Voor elke locatie moeten de stedenbouwkundige Richtlijnen worden 
gespecificeerd en aangevuld voor de specifieke context.

In dit document wordt een aantal algemene Richtlijnen geformu-
leerd voor gebouwd parkeren in het Stadshart van Den Helder.

De uitwerking voor een specifieke opgave wordt in bijlage 1 toege-
licht aan de hand van het voorbeeld van de Sluisdijkstraat. De verbe-
tering van het bestaande parkeerdek wordt onderzocht.
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Bestaand gebouwd parkeren in het Stadshart

Het Stadshart van Den Helder kent op dit moment een variatie aan 
gebouwde parkeervoorzieningen:

1. Parkeergarage onder de grond: Palmplein (Dekamarkt). De 
in- en uitrijvoorzieningen staan in het gebouw.

Auto’s staan uit het zicht. Het ruimtegebruik is zo optimaal. 

2. Gebouwd parkeren boven winkels: Koninckshoek

Een gebouw, dat op maaiveld door winkels aansluiting heeft bij het 
gebruik van de openbare ruimte. Door een verspringend woning-
bouwdeel aan de bovenzijde wordt inpassing in de schaal van de 
stedelijke structuur ter plaatse bereikt.

3. Parkeren op het dak van winkels: Kroonpassage

Een directe toegang tot winkels in de Kroonpassage en in de Beatrix-
straat. De Kroonpassage is een naar binnen gericht complex. Achter-
kanten aan de Kerkstraat en de Passagestraat zorgen in de directe 
omgeving en de daaraan grenzende toegangen tot het parkeerdek 
voor een potentieel sociaal onveilige openbare ruimte.

4. Parkeerdek: Sluisdijkstraat

Zie bijlage.



Kader

Structuurvisie Den Helder

De Structuurvisie Den Helder 2025 wordt op dit moment afgerond:

„Den Helder krijgt een levendig en veilig Stadshart (inclusief 
Willemsoord) door te zorgen voor concentratie van stedelijke func-
ties in het stadshart, een aantrekkelijk winkelcentrum met diversi-
teit en kwaliteit, goede en sociaal veilige horeca, kunst, cultuur en 
evenementen en een goed voorzieningenniveau.

De verbetering van het stadshart is van belang voor de bewoners 
van de stad, voor de marine, voor de haven, voor de bewoners van 
de regio, voor badgasten en bezoekers. Willemsoord is de schakel 
tussen stad en haven, in gebruik en betekenis, maar ook letter-
lijk, door de nieuwe verbindingen en routes. Daarbij blijft het van 
belang de schaarse stedelijke functies in de goede mengverhouding 
bijeen te brengen in het centrum en niet te versnipperen over de 
stad.”

Gebouwd parkeren dient bij te dragen aan de bereikbaarheid van dit 
Stadshart op een aantrekkelijke manier. De beleving van de open-
bare ruimte, van de gebouwen langs wandelroutes zijn dus van grote 
betekenis.

In de structuurvisie speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Duur-
zaamheid is een breed begrip, dat behalve over energieverbruik en 
hergebruik van materiaal ook over stedenbouwkundige onderwerpen 
gaat.
Respectvol omgaan met het stedelijk weefsel en met de buurt en 
rekening houden met sociale veiligheid zijn aspecten van duurzaam-
heid zoals die in deze Richtlijnen worden ingezet. Duurzaam ruimte-
gebruik betekent voor het parkeren, dat dit geïntegreerd en com-
pact plaatsvindt, indien mogelijk ondergronds.
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Stadshart 

Een van de belangrijkste opgaven die Den Helder zich op dit moment 
gesteld heeft is de uitwerking van de plannen voor de vernieuwing 
van het stadshart. Dit is neergelegd in het Uitwerkingsplan Stadshart 
(2008) en wordt bevestigd door de structuurvisie. 

Drijvende kracht in deze ontwikkeling is de oude rijkswerf 
Willemsoord aan de oostzijde. Ten westen van het Stadshart ontstaat 
een nieuw park. Ten zuiden daarvan wordt de omgeving van het 
station versterkt met nieuwe bebouwing en functies. Het winkel-
gebied wordt ingrijpend opgeknapt. Wonen heeft hier een stedelijk 
karakter, het voegt zich naar de openbare ruimte.

Een aantal locaties voor gebouwd parkeren komt voor in het UP: 

De parkeervoorziening aan de Sluisdijkstraat ligt in het Uitwerkings-
plan deels onder de grond en deels achter woonbebouwing, geïnte-
greerd in de bebouwing. In de plannen voor een nieuw stadhuis bij 
het station is eveneens gebouwd parkeren voorzien. Op de plek van 
de huidige schouwburg is een combinatie van winkels en parkeren 
voorzien („Tweede Halter”).

Stadspark

nieuw stadhuis, NS station
Sluisdijkstraat

2e Halter
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Beeldkwaliteit

In het Uitwerkingsplan Stadshart is een algemeen beeldkwaliteit-
kader opgenomen. Voor gebouwd parkeren kan dit als volgt worden 
gespecificeerd.

- De vormgeving en materialisering van de gevel moet het 
contrast tussen de parkeergarage en de omgeving verkleinen.  Een 
mogelijkheid om de schaal van de gevel aan te passen is het toepas-
sen van verticale geleding of een ritme van bijvoorbeeld open en 
dicht verhoudingen, details, elementen, materialen en texturen.

- In de gevel kunnen openingen zitten, zodat daglichttoetre-
ding en natuurlijke ventilatie mogelijk is. Openingen, waaronder 
die ten behoeve van ventilatie, zijn integraal onderdeel van het  
ontwerp van de gevel. De maatvoering en positionering moet zodanig 
zijn, dat in het donker lichtoverlast als gevolg van de interne ver-
lichting van het parkeergebouw en rondrijdende auto’s in de  open-
bare ruimte en in woningen voorkomen wordt. Ook het avondbeeld 
van een parkeergebouw moet voldoen aan de beeldkwaliteiteisen.

- De afwerking en materialisering van de bovenzijde van het 
gebouw is  een belangrijke ontwerpopgave. Dit geldt met name waar 
het van invloed is op de woonkwaliteit van in de omgeving gelegen 
appartementen. Installaties en andere technische voorzieningen zijn 
een integraal onderdeel van het ontwerp. In ieder geval wordt veel 
aandacht besteed aan het ontwerp van de bovenrand.

- Toegepaste gevelmaterialen zijn hoogwaardig en gaan in 
beeldkwaliteit niet achteruit, naarmate ze ouder worden. Hierbij 
valt te denken aan metselwerk, hout, natuursteen, koper, glas en 
aluminium. De toepassing van kunststoffen, kalkzandsteen, beton-
steen en houtwolcementplaat wordt afgewezen. Composiet of sier-
beton wordt wel toegestaan. Zichtbare onderkanten zijn zorgvuldig 
vormgegeven en gematerialiseerd, passend bij het ontwerp.  Vezel-
platen en dergelijke zijn niet toegestaan. 

-  De gevel kent ingetogen matte kleuren: felle kleuren en wit 
of zwart voor grote vlakken worden vermeden. Het kleurgebruik is 
terughoudend en materiaaleigen. De uitstraling wordt vooral bepaald 
door de kleur en textuur van de toegepaste materialen. 

Algemene ruimtelijke Richtlijnen

- Gebouwde parkeervoorzieningen in het Stadshart dienen 
te zijn ingepast binnen de stedelijke structuur op de locatie waar 
zij zich bevinden. Het zijn gebouwen, die zich voegen naar de ter 
plaatse stedenbouwkundig te bepalen rooilijnen en hoogtes, zoals 
vastgelegd dan wel vast te leggen in het bestemmingsplan. Het 
herstel van het Stadshart gaat gepaard met het (opnieuw) bebouwen 
van rooilijnen.

- Parkeergebouwen zijn efficiënt en compact, zodat de inpas-
sing in de omgeving optimaal kan worden vormgegeven.

- De schil van parkeergebouwen is een integraal onderdeel 
van het ontwerp. Deze schil zorgt er voor dat de auto’s uit het zicht 
staan, gezien vanuit de openbare ruimte. Auto’s staan ook uit het 
zicht vanuit de omliggende bestaande of geplande woonbebouwing, 
met name waar het nieuwe parkeerplaatsen betreft. 

- In- en uitritten, slagbomen, hellingbanen en betaalautoma-
ten liggen binnen de bebouwing en achter de gevel, zoals voorge-
schreven door het Uitwerkingsplan Stadshart. 

- Wanneer de entree van het parkeergebouw wordt afgesloten 
met een deur, dan maakt deze onderdeel uit van de architectonische 
uitwerking van de gevel. Deze entree is niet breder dan noodzake-
lijk.

- Waar parkeergebouwen grenzen aan de openbare ruimte 
hebben zij op maaiveldniveau andere functies, zodat blinde gevels 
zoveel mogelijk worden voorkomen, met name in woon- of winkel-
straten. Dit ten behoeve van de interactie met en de sociale veilig-
heid in de aangrenzende openbare ruimte. Voor de herontwikkeling 
van bestaande parkeergebouwen is dit een streven.

- Waar inritten en uitritten van parkeergebouwen looproutes 
kruisen wordt de openbare ruimte zodanig ingericht dat voetgangers 
prioriteit krijgen.

- Bovengrondse bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzienin-
gen worden geïntegreerd in het ontwerp.
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Referentiebeelden ter inspiratie
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Bronnen

Geraadpleegde documenten: 

Concept structuurvisie Den Helder, 2011

Strategische Visie Den Helder, Gemeente Den Helder, 2007

Uitwerkingsplan Stadshart, Zeestad, 2008

Colofon

Opgesteld  6 maart 2012 door Frits op ten Berg

Ruimte, Wonen, Ondernemen gemeente Den Helder

Vervolg

Deze concept stedenbouwkundige Richtlijnen dienen te worden af-
gestemd binnen RWO en met Zeestad. Zij kunnen dan met de bijlage 
gebruikt worden in het genoemde haalbaarheidsonderzoek voor de 
Sluisdijkstraat en in de daarop volgende aanbesteding.

Voordat zij deel uitmaken van een vastgesteld aanbestedingsdocu-
ment dienen zij te worden voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit.

Voordat de algemene Stedenbouwkundige Richtlijnen gebouwd 
parkeren Stadshart Den Helder voor andere locaties dan de Sluis-
dijkstraat worden gebruikt dient er een aanvullende bijlage specifiek 
voor die locatie aan te worden toegevoegd.



Bijlage 1: Aanvullende Richtlijnen Sluisdijkstraat

Situatie
De huidige situatie bij het parkeerdek Sluisdijkstraat is niet 
aantrekkelijk. De achterkanten van de Beatrixstraat bieden een 
verwaarloosde aanblik. De vormgeving van het bestaande parkeerdek 
is qua rooilijnen en materiaal niet afgestemd op de woonomgeving, 
te weten de Sluisdijkbuurt. Op een nietsvermoedende bezoeker van 
Den Helder die hier parkeert en naar de Beatrixstraat loopt maakt 
het geheel een armoedige indruk.

Het huidige parkeerdek bestaat uit twee bouwlagen, waarvan de 
onderste laag half verdiept is aangelegd. De tweede laag is niet 
overdekt, waardoor de bouwhoogte relatief laag is (ca. 2,5m). De 
oostzijde van het  parkeerdek staat tegenover woningen aan de 
Sluisdijkstraat. De andere drie zijden van het parkeerdek grenzen 
aan achterzijdes van woningen c.q. winkels.
Het parkeerdek is een schaalvergrotend element in een kleinschalige 
ruimtelijke structuur. Het  parkeerdek is indertijd zodanig neergezet 
dat deze de aansluiting mist op de ruimtelijke structuur van de 
omgeving. Op deze plek komt een aantal ruimtelijke structuren bij 
elkaar: de Sluisdijkstraat, de Sluisdijkbuurt en de Beatrixstraat. 
Het is een uitdagende opgave om in geval van herstructurering het 
resulterende parkeergebouw hier in te passen. 

Uitbreiding en herstructurering van het bestaande parkeerdek 
aan de Sluisdijkstraat worden onderzocht, ten behoeve van onder 
meer de ontwikkeling van winkelruimte en woningen op de kop 
van de Beatrixstraat. De parkeerplaatsen spelen ook een rol in het 
kernwinkelgebied als geheel. 
Het parkeergebouw wordt zoveel mogelijk afgestemd op het 
project Kop Beatrixstraat. Er zijn veel relaties tussen de twee 
projecten, waardoor de opgaven samen gezien moeten worden. De 
verbinding tussen de parkeervoorziening en de toekomstige winkels 
aan de Beatrixstraat moet op een uitnodigende manier worden 
vormgegeven, zoals verwoord in het Uitwerkingsplan Stadshart. 

situatie

toegang naar winkelgebied
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Ruimtelijke Richtlijnen

- De maximale bouwhoogte voor het parkeergebouw is 8,5m in 
het nieuwe bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010. Hierdoor kan 
het bestaande parkeergebouw met een bouwlaag worden uitgebreid.
- De oostgevel van het parkeergebouw volgt de lijn van de 
Sluisdijkstraat. Voor de aansluiting op het stedelijk weefsel, hier de 
ruimte van de Sluisdijkstraat is het van belang dat deze gevel ook 
daadwerkelijk deze rooilijn bebouwt. Indien om verkeerskundige 
reden noodzakelijk kan deze gevel tot een meter terugliggen ten 
opzichte van de rooilijn.
- Aan de noord- en aan de westgevel biedt het 
bestemmingsplan ruimte voor een beperkte uitbreiding. Aan de 
zuidzijde is deze ruimte groter. Daarbij is het van belang rekening te 
houden met de nabijheid van de aangrenzende woningen.
- Tussen de noordgevel van het parkeergebouw, en de 
achtergevel van de winkels aan de Beatrixstraat wordt vooralsnog 
ruimte vrijgehouden voor een eventuele bevoorradingsroute. 
- Bij deze eventuele bevoorradingsroute zijn zowel de sociale 
veiligheid als de verkeersveiligheid en ook de vormgeving van de 
aansluitingen van belang.
- Het is volgens het bestemmingsplan mogelijk om de 
bevoorradingssluis te overbouwen. Het parkeergebouw en 
winkelruimte worden dan op de verdieping tegen elkaar aan 
gebouwd. Dit is alleen relevant bij gelijktijdige ontwikkeling.

huidig parkeerdek Sluisdijk
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Functionele aspecten 

- De in-/ uitrit van het parkeergebouw ligt aan de 
Sluisdijkstraat, zo ver als mogelijk aan de noordzijde. De woonstraat 
wordt daardoor zo min mogelijk belast met autoverkeer. De 
opstelruimte van de wachtrij voor uitrijdend verkeer wordt intern 
in het parkeergebouw opgelost, waardoor er geen knelpunten in de 
openbare ruimte optreden.
- De voetgangers kunnen zowel van en naar de buurt als van 
en naar het winkelhart het parkeergebouw via aantrekkelijke routes 
betreden. De noordoost-uitgang komt uit op het voetgangersgedeelte 
van de Sluisdijkstraat. Dit is de kortste route voor bewoners van de 
Kop Beatrixstraat en bezoekers van bijvoorbeeld de bibliotheek in 
School 7 en de schouwburg op Willemsoord. 

Ter nadere overweging:
- Een zorgvuldige inpassing van het parkeergebouw in de 
omgeving is een belangrijkste uitgangspunt. Om die reden is het 
wenselijk om aan de zuidzijde van het parkeergebouw in de plint 
ruimte op te nemen ten behoeve van een maatschappelijke functie 
die direct aansluit op de openbare ruimte. Door de inpassing van een 
dergelijke functie wordt de interactie met de buurt vergroot. 

NB: Deze mogelijkheid is niet opgenomen in het  
bestemmingsplan, maar is stedenbouwkundig gezien wel 
wenselijk. Het zou dus een afwijking van het bestemmingsplan 
kunnen zijn waar vanuit stedenbouwkundig oogpunt aan 
meegewerkt kan worden.

Uitsnede Bestemmingsplan Stadshart 

Ontsluiting (voorbeeld)

13Stedenbouwkundige Richtlijnen geb. parkeren Stadshart  CONCEPT  RWO PlanOntwikkeling     6 maart 2012BIJLAGE 1


