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1.1 kooypunt in den helder

structuurvisie Den Helder
monitor
november 2009

Els Bet stedebouwkundige
Reitsma Stedebouw concept

Kooypunt is het verst landinwaarts gelegen bedrijventerrein 
van Den Helder. Het vormt de zuidelijke punt van een 
langgerekte zone werkgebieden, vanaf de haven in het 
noorden tot aan de kruising N9-N99 in het zuiden. Het 
is bedoeld voor een breed scala van bedrijvigheid en 
biedt daarom zowel grote, middelgrote als kleine kavels. 
Kantoren, detailhandel en bedrijfswoningen zijn niet
toegestaan. Het oudste deel (Kooypunt 1) is rommelig en
verouderd ogend, met veel achterkanten en buitenopslag 
zichtbaar vanaf de openbare weg. Het recenter ontwikkelde 
Kooypunt 2 is intern qua opzet en aanzicht al duidelijk 
beter, met ruimere straten, consequente rooilijnen en 
betere bebouwing. De nu geplande ontwikkeling van
Kooypunt 3 biedt aanleiding de beeldkwaliteit verder 
te verbeteren en ook de zichtbaarheid vanaf de N9 te 
vergroten. 
 
De kaart en de luchfoto geven een duidelijk beeld van de 
omgeving waar kooypunt zich in begeeft.
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1.2 kooypunt fase 1 en 2
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Fase 1 en 2 van Kooypunt zijn grotendeels gerealiseerd of in 
ontwikkeling.  
 
De tekening schetst een beeld van de vier fasen in 
kooypunt. En de postie van Kooypunt 3.

1.2 kooypunt fase 1 en 2
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fase 1+2

fase 4

fase 3
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Voor het opstellen dit stedenbouwkundig plan zijn er door 
de verschillende disciplines van RWO enkele ruimtelijke 
uitgangspunten en randvoorwaarden opgesteld: 
 
- handhaven van de bestaande structuren en goed 
aansluiten op fase 1 en 2 
- fase 3 moet kooypunt zoveel mogelijk afronden 
- fase 3 moet de realisatie van fase 4 mogelijk maken 
- het is wenselijk bouwvlakken zo flexibel mogelijk ingericht 
kunnen worden, zodat er kan worden ingespeeld op 
toekomstige vragen vanuit de markt 
- eventueel een tweede hoofdontsluiting 
- calamiteitenroutes uitbreiden 
- verbeteren van de openbare ruimte 
- eis hoogheemraadschap; 15% watercompensatie

2.0 uitgangspunten en randvoorwaarden
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het plan
De structuur van de eerste twee fasen wordt in hoofdlijnen 
overgenomen. Lijnen worden doorgezet en de wegen 
worden verlengd en profielen blijven gehandhaafd. 
Hierdoor wordt fase 3 aan de eerder gerealiseerde fasen 
gesmeedt. De verkaveling zet in op het optimaliseren van 
de uitgeefbare gronden. Tevens wordt deze zo flexibel 
mogelijk gemaakt. Doodlopende wegen worden vermeden. 
De ambitie is om de kwaliteit van de openbare ruimte te 
verhogen ten opzicht van Kooypunt 1 en 2. Samen met 
de ondernemersvereniging zal de komende maanden een 
inrichtingsplan worden opgesteld. In het inrichtingsplan 
zal het ontwerp en beheer van de openbare ruimte in 
samenspraak met de ondernemers herzien worden. 

zone aan de Rijksweg
Zichtlocatie, aparte zone met verhoogde beeldkwaliteit. 
Afwisseling van bestaand groen, water en representatieve 
bedrijvigheid. Hierbij moet gedacht worden aan panden 
die en extra uitstraling naar buiten toe hebben. De rijksweg 
zone wordt met riet ingericht en kan waar mogelijk een 
deel van zn uiterlijk behouden. Door de vele verschillende 
gebouwen wordt het groen gezien als drager van het 

gebied. Deze kan waar mogelijk ook een deel gaan 
uitmaken van het entree gebied van Den Helder. Door 
de rustieke uitstalling en het groene karakter is het ook 
mogelijk natuur ontwikkeling te laten plaats vinden. 
 
Noordrand
De noordrand zorgt voor een landschappelijk inpassing 
van het gebied. De noordrand wordt een groen gebied 
met bomen en een fietspad. Deze zone is een overgang 
van Kooypunt naar het naast gelegen open gebied. In deze 
rand bevindt zich ook een reservering voor een tweede 
ontsluitingsweg
 
De spoorzone
Het dijklichaam aan het spoor wordt met bomen beplant. 
Vanuit de trein krijgt kooypunt zo een groenbeeld. 
 
De middenzone
Dit gastrace wordt ingericht voor gebruik en eventueel 
verblijf mocht dit mogelijk zijn. De zone is de entree van 
industriepark Kooypunt. 

3.0 stedenbouwkundig plan
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fase 3
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De verkeerstructuur van fase 3 sluit aan op de aanwezige 
structuur en profielen. 
  
Op dit moment wordt er onderzocht of het fietspad vanaf 
de middenvliet kan worden door gezet richting de rijksweg 
N9. Door deze verbinding te realiseren ontstaat een 
belangrijke oost-west verbinding in dit deel van Den Helder.  
 
De optie van een noordelijke ontsluitingsweg blijft open. 
Mocht in de toekomst de verkeersdruk toenemen. Op dit 
moment is er geen verkeerskundige en stedenbouwkundig 
rede om de extra ontsluitingsweg aan te leggen.  
 
Er worden twee extra calamiteitenroutes aangelegd op de 
parallelweg van de N9. Het aansluiten direct op de N9 zal 
besproken moeten worden met Rijkswaterstaat.

3.1 verkeerstructuur

twee verkeersmodellen
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fase 3
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De verkavelingsmaten sluiten aan op de zonering die nu 
aanwezig is. 
 
De verkaveling zet ook in op het optimaliseren van de 
uitgeefbare gronden. Tevens worden deze zo flexibel 
mogelijk gemaakt zodat makkelijk kan worden ingespeeld 
op toekomstige vragen vanuit de markt.

3.2 verkaveling
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fase 3
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De zone van het bedrijventerrein langs de N9 vormt 
in wezen de voorgevel van Kooypunt. In de huidige 
situatie wordt daar echter niet op ingespeeld. Tussen 
de bospercelen en over de waterpartijen is weliswaar 
bedrijvigheid zichtbaar, maar deze gebouwen staan zeer ver 
van de weg en zijn daarop ook niet gericht. De ambitie is 
om deze zone het gezicht te geven dat
Kooypunt verdient: Een evenwichtige mix van groen
en water met daartussen 3 of 4 gezichtsbepalende,
bedrijven. 
 
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. 
 
De zone van het bedrijventerrein langs de spoorlijn biedt 
kavels aan grotere productie- en transportbedrijven.
De ambitie is daarom het zicht op Kooypunt vanuit
het omliggende landschap zoveel mogelijk te beperken 
door middel van een groene omranding.

3.3 water- en groenstructuur
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fase 3
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Kooypunt is een bedrijventerrein. Het biedt ruimte aan 
productie- en transportbedrijven die in essentie een grote 
loods nodig hebben, en verder een klein kantoortje, wat 
opslag en parkeren. De beste manier om zo goed mogelijke 
architectuur te krijgen is in deze situatie om zo simpel
mogelijke, bijna abstracte gebouwen te maken: heldere, 
rechthoekige ‘schoenendozen’ zonder rare fratsen of 
uitbouwen die al snel rommelig of gedateerd ogen.
Het bouwbudget kan beter gestoken worden in robuuste 
materialen die niet lelijk verouderen of snel beschadigen, 
en een zorgvuldige detaillering die het gebouw zowel van 
veraf als van dichtbij goed eruit laat zien. 
 
Daarnaast hebben alle bedrijven een aandeel 
kantoorruimte. Dit is vaak opgelost als onderdeel van 
de loods en toont zich dan alleen door ramen en een 
voordeur in de straatgevel, en soms nog een enkel raam 
in de zijgevel. Soms is het kantoordeel een uit de loods 
vooruitstekend, min of meer zelfstandig volume, bij oudere 
gebouwen vaak in baksteen uitgevoerd Een uitzondering op 
deze regel zijn de meest prominente kavels aan de N9 en de
Ketelmakersweg. Hier worden bedrijven verwacht die 
in staat zijn extra architectonische vrijheid optimaal te 
benutten.

4.0 beeldkwaliteit bebouwing
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fase 3
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voorbeeld van bebouwing met een extra uitstraling

4.0 beeldkwaliteit bebouwing

17

Kooypunt, Den Helder
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voorbeelden van simpele en eerlijke volumes op kooypunt

15

Kooypunt, Den Helder

15

Kooypunt, Den Helder
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Voor de ruimtelijke kwaliteit van Kooypunt is in het ontwerp 
ingezet op ruime, groene zijbermen aan weerszijden 
van de wegen. Het onderliggende principe daarbij is dat 
consequent aan één zijde van de weg een rij bomen staat, 
en aan de andere zijde de kabels & leidingen liggen en de 
grasberm dus helemaal vrij is. De wegprofielen ogen op 
deze manier groen, ruim en overzichtelijk.
In de praktijk van alledag blijken de bermen echter
dicht te slibben. Onbeheerd struikgewas, parkeerplaatsen, 
borden, vlaggen en inritten hebben als gevolg dat het
beoogde rustige beeld in delen van Kooypunt is
omgeslagen in het exacte tegendeel. In het nieuw aan te 
leggen deel van Kooypunt zal aan het beoogde beeld veel 
strenger de hand worden gehouden. Indien noodzakelijk 
kan langssommige wegen het parkeren in bermen worden
toegestaan en wordt daarvoor een goed ontwerp
gemaakt en uitgevoerd. 

4.1 beeldkwaliteit openbare ruimte
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groenberm met bomen zorgt voor kwaliteit in de openbare ruimte

4.1 beeldkwaliteit openbare ruimte

25

Kooypunt, Den Helder
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de berm wordt vaak geprivatiseerd waardoor de samenhang in de openbare ruimte verdwijnt   

27

Kooypunt, Den Helder

27

Kooypunt, Den Helder
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In navolging van het stedenbouwkundig plan zal er een 
inrichtingsplan worden opgesteld. Dit inrichtingsplan 
zal zich voornamelijk gaan richten op vraagstukken in de 
openbare ruimte. Het inrichtingsplan wordt in samenspraak 
met de ondernemersvereniging opgesteld. 
 
aandachtspunten openbare ruimte zijn: 
- duurzaamheid en sociale veiligheid 
- parkeren vreemde vrachtwagens en bussen 
- inrichting middengebied 
- beperken inritten in de openbare ruimte 
- bomen en groen 
- beheer en handhaving 
 
Bij het inrichtingplan worden de eerste 3 fasen intergraal 
bekenen en herzien. Het doel is om tot een (herzien) 
ontwerp en beheersplan voor de openbare ruimte te 
komen.

5.0 inrichtingsplan
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Kooypunt, Den Helder
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Kooypunt, Den Helder
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Het stedenbouwkundig plan van fase 3 sluit aan op de 
eventuele ontwikkeling van de vierde fase. Hiervoor kan in 
de toekomst gekozen worden mocht de vraag naar kavels 
op Kooypunt toenemen. 
 
De kaart laat een aantal mogelijke reserveringen van 
verbindingen zien mocht fase 4 in beeld komen. Het gaan 
om de volgende mogelijke verbindingen: 
 
- auto- en fietsverbinding met Kooypunt 
- fietsverbinding langs het spoor met de Schooten

6.0 fase 4
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fase 3




