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1. VRAAG–AANBODANALYSE 

We maken vier stappen om de marktpotentie voor bedrijvenpark Kooypunt te bepalen. Hierbij kijken we naar 

de verwachte vraag en naar het concurrerend aanbod. 

 

 Stap 1: Bepalen van de totale vraag naar bedrijventerreinen in de regio Kop van Noord- Holland. 

In deze stap kijken we wat de totale vraag is naar bedrijventerreinen in de Kop van Noord-Holland. We 

onderscheiden daarbij de autonome regionale vraag in de Kop van Noord-Holland, de bovenregionale 

vraag en de vervangingsvraag. 

 Stap 2: Bepalen verwachte vraag vanuit doelgroepen geschikt voor Kooypunt III. 

In stap 2 kijken we wat het marktaandeel voor Kooypunt III is van de totale vraag naar bedrijventerreinen 

in de Kop van Noord-Holland. 

 Stap 3: Bepalen concurrerend aanbod voor Kooypunt III. 

Naast Kooypunt III zijn en komen er ook andere bedrijventerreinen op de markt die zich richten op 

dezelfde doelgroepen. In deze stap kijken we welk aandeel van dezelfde doelgroepen redelijkerwijs naar 

Kooypunt III gaan en welk aandeel naar de andere bedrijventerreinen. 

 Stap 4: Bepalen marktaandeel voor Kooypunt III. 

Uit de voorgaande stappen (vraaganalyse en aanbodanalyse ) bepalen we het marktaandeel voor 

Kooypunt III. 

 

 

Op de volgende pagina staat bovenstaande schematisch weergeven. 
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Schematische weergave marktpotentieel Kooypunt III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de volgende hoofdstukken worden de stappen één voor één uitgewerkt. 
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1.1 Inleiding op de vraagraming 

We baseren de uitbreidingsvraag op een tweetal bronnen. Deze zijn: 

 de BLM-raming; 

 groei aantal vestigingen en arbeidsplaatsen in Den Helder. 

BLM vormt de basis voor de ruimtebehoeftebepaling voor gemeente Den Helder  

De BLM-methodiek (bedrijfslocatiemonitor) vormt de basis voor het bepalen van de ruimtebehoefte voor de 

gemeente Den Helder. Zie onderstaande box voor een uitleg van de BLM-methodiek. 

 

Box: BLM-methodiek 

Een betrouwbare en meest gehanteerde methodiek voor de behoefteraming voor bedrijventerreinen is de BLM-

methodiek. De BLM (bedrijfslocatiemonitor) raamt de toekomstige ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen in Nederland. 

Het vertrekpunt van de BLM zijn de vier toekomstscenario’s van het CPB voor de economische en demografische 

ontwikkeling van Nederland op de lange termijn. Op dit moment wordt voor de bepaling van de ruimtebehoefte voor 

bedrijventerreinen uitgegaan van het één na hoogste groeiscenario, het TM-scenario (Transatlantic Market). 

 

De uitkomst van de BLM is een indicatie van de verwachte vraag naar de totale netto hoeveelheid grond in Nederland 

op formele werklocaties op een toekomstig tijdstip (respectievelijk t/m 2020, 2030 en t/m 2040). Opgemerkt dient te 

worden dat de BLM ‘beleidsarm’ is. Dat wil zeggen dat overheden nog ambities kunnen hebben die vertaald dienen te 

worden in de prognoses, bijvoorbeeld op het gebied van promotie en acquisitie. De vraagprognoses van de BLM houden 

verder geen rekening met aspecten zoals vervangingsvraag, bovenregionale vraag en economisch beleid van een stad of 

regio. De BLM-raming wordt om de vijf jaar geactualiseerd. De recentste raming komt uit 20051. 

 

De BLM-methodiek is op dit moment het meest gangbare model voor inschatting van de ruimtebehoefte voor 

bedrijventerreinen in Nederland. De BLM is tot nu toe immers – ondanks de beperkingen die het heeft – het 

                                        
1 De BLM is sinds 2009 in handen van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL). Navraag bij het PBL leert dat de 

actualisatie in 2010 is uitgesteld. Op basis van nieuwe werkgelegenheidscijfers gaat het PBL eerst kijken in hoeverre de 

oude ramingen klopten. Vervolgens komt het PBL in 2011 met een nieuwe raming. Een eerste analyse van het PBL 

(Bron: Bestendigheid van de WLO-scenario’s, PBL, december 2010) toont echter aan dat de langetermijnscenario’s die 

basis vormen voor de BLM tot nu toe – ondanks de onverwacht forse crisis in 2009/2010 – goed overeenkomen met 

de praktijkontwikkelingen. 
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beste instrument bij behoefteramingen gebleken. Sterk is onder meer de empirische grondslag van het model 

(goede relatie met de praktijk) en de samenhang met andere CPB-studies, zoals de 

werkgelegenheidsscenario’s die immers de basis voor de prognoses vormen. Bovendien ontbreken goede 

alternatieven voor de BLM. Ook het SPECTRA-model dat door ECORYS is ontwikkeld en door de provincie 

Noord-Holland is toegepast is een variant op de BLM-methodiek. Allebei de methoden nemen de 

geprognosticeerde werkgelegenheidsontwikkelingen van het CPB als uitgangspunt. SPECTRA houdt expliciet 

rekening met regiospecifieke factoren en kan daardoor nauwkeuriger op regionaal niveau ramen. Omdat wij 

in onze BLM-raming ook werken met een bottom-up check is onze ervaring dat de verschillen in uitkomsten 

tussen BLM en SPECTRA marginaal zijn. Overigens geldt dat voor de berekening van de marktruimte voor 

Kooypunt III de werkgelegenheidsraming is gefilterd en alleen betrekking heeft op werkgelegenheid die 

geschikt is voor vestiging op Kooypunt III. 

 

We vullen de BLM aan met een bottom-up check van uitgiftecijfers en transactiegegevens 

Voor een gedegen prognose vullen we de ‘top-down’ gerichte BLM-gegevens aan met specifieke lokale 

elementen. Zo vullen we de prognoses van de BLM aan met gegevens over de daadwerkelijk gerealiseerde 

uitgifte aan terreinen in de afgelopen tien jaar op basis van IBIS en transactiegegevens . Ook kijken we op 

basis van gegevens van de Kamer van Koophandel naar de ontwikkeling in aantal vestigingen en 

arbeidsplaatsen op bedrijventerreinen in Den Helder. Op deze wijze krijgen we gevoel bij (en een scherper 

beeld van) de BLM-prognose: is deze in lijn met de daadwerkelijke uitgifte en regionale ruimtebehoefte over 

een langere periode of wijkt de prognose significant af naar boven of beneden? 
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De bottom up gegevens voor een verfijning van de BLM ramingedegen behoefteraming bestaan uit: 

 Regio Bovenregionaal 

 uitbreidingsvraag vervangingsvraag uitbreidingsvraag vervangingsvraag 

Nieuwe 

bedrijven 

 groei vestigingen 

 spin-offs 

 groei 

arbeidsplaatsen 

nvt NVT. Gaat om alle bedrijven die van 

buitenaf (buiten de regio) naar Den 

Helder komen. Dat kunnen nieuwe 

bedrijven zijn, verplaatsers, etc. Doet er 

niet toe of dat uitbreidings- of 

vervangingsvraag is. Voor Den Helder is 

het sowieso dan uitbreidingsvraag 

Bestaande 

bedrijven 

 uitbreiding 

bestaande bedrijven 

 Vraag door actieve transformatie 

van locaties door gemeente 

 Vraag door vervanging: 

ingegeven vanuit behoefte aan 

nieuw pand dat beter aan eisen 

voldoet, maar niet zozeer vanuit 

groei in ruimtebehoefte 

 

In de volgende paragrafen komen de uitbreidingsvraag en de vervangingsvraag op basis van de BLM verder 

aan bod. 

 

1.2 Autonome uitbreidingsvraag 

BLM als methodiek voor berekenen van de autonome uitbreidingsvraag 

We gebruiken de BLM-methodiek voor het berekenen van de autonome uitbreidingsvraag. Zoals gezegd 

neemt de nauwkeurigheid van de BLM af naarmate het schaalniveau kleiner wordt. De BLM geeft haar 

ramingen tot op COROP-niveau2, in dit geval de COROP Kop van Noord Holland. We berekenen eerst de 

autonome uitbreidingsvraag voor de COROP Kop van Noord-Holland, vervolgens maken we een vertaalslag 

naar de gemeente Den Helder.  

 

                                        
2
 Een COROP-gebied is een regionaal gebied binnen Nederland dat deel uitmaakt van de COROP-indeling. Deze indeling 

wordt gebruikt voor analytische doeleinden. De COROP Kop van Noord-Holland bestaat uit de gemeenten: Andijk, Anna 

Paulowna, Drechterland, Enkhuizen, Harenkarspel, Den Helder, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Niedorp, Opmeer, 

Schagen, Stede Broec, Texel, Wervershoof, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe. 



Marktanalyse Kooypunt III, bijlage a 6 

Stec Groep aan gemeente Den Helder 10.261 

BLM raamt een uitbreidingsvraag voor COROP Kop van Noord-Holland van 77 ha netto in TM 

De BLM raamt in 2005 de vraag voor de COROP Kop van Noord-Holland. Het Transatlantic Market-scenario 

van de BLM raamt voor de Kop van Noord-Holland een toename van het ruimtebeslag voor bedrijventerreinen 

van 77 ha in de periode 2001-2020. Zij gaan daarbij uit van een toename van het areaal uitgegeven 

bedrijventerrein van 544 ha netto in 2001 tot 621 ha netto in 2020. 

BLM raming is flink vertekend door onnauwkeurige IBIS-registratie in Noord-Holland  

De BLM-raming uit 2005 is flink vertekend door een aantal onnauwkeurigheden in de IBIS-registratie. Deze 

vertekeningen doen zich op een aantal vlakken voor. 

 

 Vertekening in de uitgangssituatie: 

De IBIS-registratie in de provincie Noord-Holland is onnauwkeurig. Sinds 2007 is Noord-Holland echter bezig 

met een inhaalslag. Daaruit blijkt dat de inschattingen van aanbod en uitgifte van terrein in IBIS fors te laag 

zijn geweest. Zowel het totale areaal aan bedrijventerrein als de langjarige uitgifte blijken in Noord-Holland op 

een hoger niveau te liggen dan tot voor kort werd gedacht. Zo blijkt uit de meest recente (geüpdate) IBIS-

data dat op peildatum 1 januari 2001 in de Kop van Noord-Holland al 850 ha netto bedrijventerrein aan 

bedrijven was uitgegeven3. Dit ligt zo’n 300 ha hoger dan de ruimtevraag in 2001 volgens het BLM-model. 

 

 Vertekening in de geprognosticeerde ruimtevraag versus de werkelijke ruimtevraag: 

Medio 2009 is het areaal netto uitgegeven terrein toegenomen tot 1040 ha; een groei van circa 190 ha (19 

ha netto per jaar). De BLM-raming geeft voor 2020 een geprognosticeerde ruimtevraag van 621 hectare 

weer. Daarmee blijft de prognose achter bij de werkelijke uitgifte. Immers, zoals we zagen was in 2010 de 

werkelijke ruimtevraag al 1.040 hectare. Zie ook tabel 1. 

 

 

                                        
3 IBIS-definitie: uitgegeven terrein is de oppervlakte van de werklocaties (in netto hectares) die uit is gegeven aan 

(toekomstige) gebruikers van het terrein. 
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Tabel 1: verschil BLM raming en IBIS registratie 

  Geprognosticeerde 

ruimtevraag in ha (BLM) 

Werkelijke ruimtevraag in 

ha (IBIS) 

Verschil in ha BLM en IBIS  

2001 544 850 306 

2010 
 

1.040  
419 

2020 621 
 

 
+ 77 + 190 - 

Bron: Stec Groep 2011 

 

 Vertekening in werkelijke uitgifte versus toegenomen areaal bedrijventerrein 

Uit de recentste IBIS-gegevens blijkt dat in de periode 2001 – 2010 in de COROP Kop van Noord-Holland in 

totaal 305 hectare aan bedrijventerrein is uitgegeven. Dit komt neer op een gemiddelde uitgifte van 33,9 

hectare per jaar. Zie tabel 2.  

Tabel 2: gerealiseerde uitgifte bedrijventerrein Kop van Noord-Holland, in netto ha, 2001-2009 

Gemeente 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 totaal 

Kop van Noord-

Holland 20 30 34 72 38 51 29 19 12 305 

Gemiddeld per jaar 33,9 

Bron: IBIS 2001-2010, Stec Groep en Arcadis (2011) 

 

Door onjuiste IBIS gegevens is een correctiefactor van 8,1 voor een juiste uitbreidingsvraag 

Op basis van voorgaande kunnen we niet anders dan constateren dat we de BLM-prognose voor de 

uitbreidingsvraag voor De Kop moeten corrigeren naar boven. Dit doen we met de volgende 

correctiefactoren: 

 Correctiefactor omvang uitgegeven terrein in basisjaar 2001: 

De werkelijke uitgifte in 2001 (uitgangssituatie) was 850 hectare, de ruimtevraag in het BLM-model was 

544. Dat betekent dat de ruimtevraag in de BLM met zo’n 306 hectare te laag is ingeschat . Dit is een factor 

1,6. 
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 Correctiefactor daadwerkelijke uitgifte bedrijventerreinen: 

De werkelijke uitgifte van de uitgifte aan bedrijventerreinen in de periode 2001 – 2009 is 305 hectare. Dit is 

33,9 hectare gemiddeld per jaar. De BLM ging uit van een uitgifte van 77 hectare t/m 2020 dit is circa 4 

hectare gemiddeld per jaar. Dit betekent dat de geprognosticeerde groei met een factor van 8,5 te laag is 

ingeschat. 

 

 Correctiefactor: netto uitbreidingsvraag: 

We zagen hiervoor dat de ruimtevraag in de Kop van Noord-Holland tussen 2001 en 2010 is gegroeid met 

305 ha (uitgifte 2001 t/m 2009). Tegelijkertijd nam het netto areaal met ‘slechts’ 190 ha netto toe. Door 

een onttrekking van bedrijventerrein aan de voorraad is het netto areaal, ondanks een groei in de uitgifte met 

305 hectare, dus slechts toegenomen met 190 hectare. Dit is een factor 0,6. We gaan er dan ook vanuit dat 

1 ha extra ruimtevraag bij bedrijven uiteindelijk leidt tot een 0,6 ha netto groei in daadwerkelijke 

ruimtebehoefte, ofwel een factor 0,6. 

 

Conclusie: 

De uitbreidingsvraag in de BLM voor de Kop van Noord-Holland voor de periode 2001 – 2010 is met een 

factor van 1,6 * 8,5 * 0,6 = 8,1 te laag ingeschat. 

 

Dit betekent voor de regio Kop van Noord-Holland een uitbreidingsvraag in TM van ruim 318 ha netto in de 

periode 2009-2020 

De BLM raamt voor de Kop van Noord-Holland in het TM-scenario een behoefte van 77 ha voor de periode 

2001-2020. Zoals hierboven geconstateerd, is deze behoefte met een factor 8,1 te laag. Als we deze 

correctiefactor toepassen, dan komen we tot een groei in de ruimtevraag (niveau, omvang) van 623 ha netto 

in de periode 2001-2020 voor de Kop van Noord-Holland in het TM-scenario. 

 

Deze raming moeten we nog corrigeren voor de uitgifte in de periode 2001-2009, zijnde 305 ha (zie tabel 2). 

De totale groei van de ruimtevraag (niveau, omvang) in de Kop van Noord-Holland ramen we zodoende op 

318 ha netto voor de periode 2010-2020 (623 -/- 305 = 318). Dit betekent een verwachte jaarlijkse groei 

van het ruimtegebruik voor bedrijventerreinen van gemiddeld zo’n 28,9 ha netto. Dit ligt overigens duidelijk 

lager dan het langjarig gemiddeld van 33,9 ha netto. 
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Vertaald naar Den Helder betekent dit een uitbreidingsvraag van 28 ha tot en met 2020 

Om de ruimtevraag voor de Kop van Noord-Holland te vertalen naar de gemeente Den Helder gebruiken we 

een verdeelsleutel: het aandeel van Den Helder in het areaal netto uitgeefbaar terrein. Dit aandeel bedraagt 

anno 2010 9%. We gaan daarom uit van een ruimtevraag van (afgerond) 28 ha netto in de gemeente Den 

Helder in de periode t/m 2020. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse groei van 2,5 hectare. 

Ook op basis van historisch groei in vestigingen en arbeidsplaatsen op Kooypunt ontstaat een vraag van 23 

tot 27 hectare netto 

Als we kijken naar de groei in aantal vestigingen en arbeidsplaatsen op Kooypunt I en II over de laatste jaren, 

dan blijkt dat sinds de realisatie in 1996 er ruim 67 bedrijven zijn gevestigd met in totaal 686 

arbeidsplaatsen. Gemiddeld vestigden er zich vijf bedrijven per jaar met in totaal circa 50 arbeidsplaatsen. In 

deze periode is 28,9 hectare bedrijventerrein op Kooypunt uitgegeven. Dat levert een ruimtebehoefte per 

vestiging van 0,4 hectare en een ruimtebehoefte per arbeidsplaats van 400 m². Extrapoleren we deze 

historische ontwikkeling naar de toekomst, dan verwachten we een groei in aantal bedrijfsvestigingen tussen 

2010 tot en met 2020 van 55 met in totaal 550 arbeidsplaatsen. Wat echter opvalt in het uitgifte tempo is 

dat in de loop der tijd het gemiddeld aantal bedrijfsvestigingen per jaar afneemt tot circa 3 tot 3,5 per jaar, 

maar dat de gemiddelde ruimtebehoefte per bedrijf oploop tot circa 0,7 hectare. De komende tien jaar is het 

daarom aannemelijk dat er circa 33 tot 38 bedrijfsvestigingen bijkomen met een totale ruimtebehoefte van 

23 tot 27 hectare vanaf 2010 tot en met 2020.  

De geprognosticeerde behoefte is hoger dan het historische 

uitgiftetempo 

Vergelijken we de uitkomsten van de behoefteraming met de 

historische uitgifte van de laatste acht jaar dan blijkt dat de raming 

hoger uitvalt dan de historische uitgifte. Vanaf 2003 tot en met 

2010 is er per jaar gemiddeld ruim 1,8 hectare (naar beneden 

afgerond) uitgegeven, terwijl de norm rond de 2 hectare lag. Als 

we de gemiddelde historische uitgifte gebruiken om de toekomstige 

behoefte te ramen dan komen we uit op een behoefte van bijna 19 

hectare (naar boven afgerond). Bovenstaande raming gaat echter 

Bron: gemeente Den Helder, 2011 

 

Figuur 1: historische uitgifte gemeente Den Helder 
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uit van een gemiddelde jaarlijkse uitgifte van circa 2,5 hectare. Dit ligt 0,7 hectare boven het historisch 

uitgiftetempo en 0,5 hectare boven de norm. Overigens geeft een extrapolatie van de historische uitgifte 

geen zicht op de vraag die de weg vindt in de bestaande voorraad en de voorraad die in handen is van 

particulieren.  

Uitbreidingsvraag Den Helder op basis van deze eerste analyse: 19 – 28 hectare.  

Op basis van deze eerste analyse komen we tot een behoefte aan bedrijventerreinen voor Den Helder t/m 

2020 van zo’n 19-28 hectare. We gebruiken de BLM-raming als bovenkant van de bandbreedte en 

geprognosticeerde behoefte als onderkant van de bandbreedte.  

 

1.3 Bovenregionale vraag 

De aantrekkingskracht van grootschalige bovenregionale 

bedrijventerreinen zorgt voor een extra bovenregionale 

vraag in de COROP Kop van Noord-Holland t/m 2020 van 

zo’n 15 tot 30 hectare 

De bedrijfsruimtemarkt is een geografisch gezien een sterk 

regionale markt. De toekomstige vraag naar bedrijventerrein 

in de COROP Kop van Noord-Holland is voor zo’n 90 tot 

95% afkomstig van bedrijven die al in de regio zijn 

gevestigd. Belangrijkste redenen om slechts over korte 

afstand van de huidige vestiging te verhuizen zijn vooral de 

woonplaats/herkomst van de werknemers en de nabijheid 

van het netwerk van toeleveranciers en afnemers. 

Bovendien speelt ook de woonplaats van de directeur/eigenaar een niet te verwaarlozen rol in de 

vestigingsdynamiek van bedrijven (zie figuur 2).  

 

De COROP Kop van Noord-Holland heeft summier te maken met bovenregionale instroom. In de afgelopen 10 

jaar heeft zich één grote (>50 arbeidsplaatsen) bovenregionale speler gevestigd (volgens onze Database 

Locatiebeslissingen Nederland). Deze reguliere dynamiek is al verwerkt in onze gecorrigeerde BLM raming. 

50%

41%

26%

63%

Goede ontsluiting auto

Dichtbij huidige vestiging

Uitstraling omgeving

Dichtbij klanten

Figuur 2: doorslaggevende wensen en eisen 

vestigingslocatie bedrijfsruimtegebruikers 

 

Bron: Stec Groep, 2010  
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Immers, we hebben expliciet rekening gehouden met de werkelijke uitgifte in de regio, waaronder dus één 

bovenregionale vestiger. Echter, mede door de aantrekkingskracht van grootschalige bovenregionale 

bedrijventerreinen zoals het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB), Regionaal Bedrijventerrein 

Robbenplaat, Agriport A7 en Distriport verwachten we in de regio een sterkere instroom van bovenregionale 

vestigers. Desondanks blijft de bedrijfsruimtemarkt een sterk lokaal en regionaal georiënteerde markt. We 

houden daarom reken met een bovenregionale vraag van zo’n 5% tot maximaal 10% voor de COROP-regio. 

Dat komt neer op circa 15 tot 30 hectare netto (op basis van de regionale vraag naar bedrijventerrein van 

318 hectare).  

Vertaald naar Den Helder betekent dit een bovenregionale vraag van circa 2 ha tot en met 2020 

Om de bovenregionale ruimtevraag voor de Kop van Noord-Holland te vertalen naar de gemeente Den Helder 

gebruiken we dezelfde verdeelsleutel als hiervoor, zijnde het aandeel van Den Helder in het areaal netto 

uitgeefbaar terrein. Dit aandeel bedraagt anno 2010 9%. We gaan daarom uit van een ruimtevraag van 

(afgerond) 2 ha netto in de gemeente Den Helder in de periode t/m 2020. 

 

1.4 Vervangingsvraag 

Een vervangingsvraag van circa 1,5 hectare netto voor Den Helder t/m 2020 

Naast de uitbreidingsvraag door groei, vestiging en start van bedrijven, wordt de vraag ook bepaald door 

vervangingsvraag als gevolg van transformatie van bedrijventerreinen in de regio. De vervangingsvraag wordt 

onvoldoende door de BLM meegenomen. Deze vraag is aan de orde wanneer bedrijventerreinen worden 

getransformeerd of wanneer blijkt dat (door bedrijven achtergelaten) panden/locaties niet heringevuld kunnen 

worden, bijvoorbeeld omdat ze niet meer aan de huidige markteisen voldoen. Dit kan leiden tot leegstand en 

extra ruimtevraag. Vanwege de toegenomen belangstelling en inspanningen voor herstructurering in Noord-

Holland (provinciaal herstructureringsprogramma, Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020), gaan we uit 

van een vervangingspercentage van rond de 1% van de bestaande voorraad. Immers, komende jaren zal een 

groter deel van de transacties/vraag landen in de bestaande voorraad door nadrukkelijkere toepassing van de 

SER-ladder in het uitgiftebeleid, verwachten we. Op dit moment zijn er geen concrete plannen in de 

gemeente Den Helder om bedrijventerrein te ontrekken aan de voorraad als gevolg van transformatie. Dat 

betekent echter niet dat er geen vervangingsvraag is. De vervangingsvraag houdt ook in dat (door bedrijven 
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achtergelaten) panden/locaties niet heringevuld kunnen worden, bijvoorbeeld omdat ze niet meer aan de 

huidige markteisen voldoen. Dit kan leiden tot leegstand en extra ruimtevraag. Daarom gaan we ervan uit dat 

circa 1% van de voorraad aan bedrijventerrein in Den Helder dusdanig is verouderd, of binnen de komende 

10 jaar verouderd, dat het niet meer voldoet aan de huidige markteisen. Dit betekent dat de 

vervangingsvraag neerkomt op een totaal van circa 1,5 hectare (op een voorraad van ruim 150 hectare netto 

uitgegeven bedrijventerrein). Dit is de vervangingsvraag, die onvoldoende belicht is in de ‘top-down’-

behoefteramingen van de BLM en bij de uitbreidingsvraag moet worden opgeteld.  

 

1.5 De totale vraag voor de gemeente Den Helder  

Totale vraag voor Den Helder komt op 22,5 tot 31,5 ha netto tot en met 2020 

In totaal ligt de ruimtebehoefte, op basis van de uitbreidingsvraag, vervangingsvraag en bovenregionale 

vraag, in de gemeente Den Helder tussen de 22,5 en 31,5 hectare. Dat komt neer op een jaarlijkse uitgifte in 

de periode 2010-2020 van 2,3 tot 3,2 hectare per jaar. 

 

Vraag naar bedrijventerreinen Den Helder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 2020 afnemende behoefte, maar nog voldoende vraag om Kooypunt III te vullen 

Na 2020 laten de werkgelegenheidscenario’s van het CPB (TM-scenario) een lichte afname van 

werkgelegenheid zien in de Kop van Noord-Holland4. Alleen de regio Groot-Amsterdam laat nog een lichte 

stijging zien. Over het algemeen laten alle regio’s in Nederland met uitzondering van de Noordelijke Vleugel 

                                        
4 Regionale lange termijn scenario’s 2006 – 2040, Min van Vrom, ABF Research, 2008. 

Lokale vraag 

Den Helder 

Uitbreidingsvraag 

 

19 tot 28 hectare 

 

Bovenregionale 

vraag 

2 hectare 

Vervangingsvraag 

 

1,5 hectare 

totale vraag Den Helder: 22,5 tot 31,5 hectare 
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van de Randstad en de Flevopolders een afname zien van de werkgelegenheid. Na 2020 verwacht de BLM 

dan ook een remmend effect van de vergrijzende bevolking (afnemende beroepsbevolking) op de 

bedrijventerreinbehoefte in de Kop van Noord-Holland Noord. Door de verminderde uitbreidingsbehoefte aan 

bedrijventerreinen maakt in de toekomst de vervangingsvraag een steeds groter deel uit van de totale vraag 

naar bedrijventerreinen. Dit betekent concreet voor Kooypunt III dat de vraag wel blijft, alleen is de 

doorlooptijd langer omdat door de verminderde uitbreidingsbehoefte het uitgiftetempo lager ligt. 

 

1.6 Aanbod 

Huidig aanbod aan bedrijventerrein is 37 hectare netto 

Het totale aanbod aan bedrijventerreinen in de gemeente Den Helder is 226,2 hectare netto. Hiervan is 11,2 

bestaand aanbod en is 26 hectare in de planning. Het betreft de uitbreiding van Kooypunt (Kooypunt III) met 

21 hectare en het uitbreidingsplan Dogger bij het bestaande bedrijventerrein Dirksz Admiraal met ongeveer 5 

hectare. 

Tabel 4: huidige en geplande aanbod bedrijventerrein gemeente Den Helder 

 

bruto ha netto ha uitgegeven uitgeefbaar 

Totaal areaal aan 

bedrijventerreinen en direct 

aanbod 

    Heldair Business Port 10,6 6 6 0 

Kooypunt 61 40,2 30,3 9,95 

Oostoever 40 38 38 0 

Dirksz Admiraal 60 40,8 39,5 1,3 

Het Nieuwe Werk 6 4 4 0 

Het Nieuwe Diep 15 15 15 0 

Paleiskade 2,2 2,2 2,2 0 

Westoever 46,5 39 39 0 

De Schooten 16 10 10 0 

DIVMAG 8,5 5 5 0 

                                        
5 Waarvan 5,6 hectare in optie is. Zie tabel 5. 
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Totaal 265,8 200,2 189 11,2 

Gepland aanbod         

Dirksz Admiraal uitbreiding 5 5 0 5 

Kooypunt uitbreiding 30 21 0 21 

Totaal aanbod 300,8 226,2 189 37,2 

Bron: gemeente Den Helder, 2011 

 

Omdat de gemeente Den Helder ook een actuele vraag heeft van circa 5,6 hectare van bedrijven die een 

kavel in optie hebben of een reservering op een kavel hebben (zie tabel 5), kan gesteld worden dat het 

aanbod ook met 5,6 hectare in mindering gebracht moet worden. Aan de andere kant geldt dat het actuele 

aanbod ook binnen de bestaande behoefteraming van 22,5 tot 31,5 hectare valt.  

Tabel 5: ‘actuele’ vraag naar bedrijfsgrond in de gemeente Den Helder 

soort ‘actuele’ vraag m² netto % van totaal 

in optie 12.000 21% 

gereserveerd 44.000 79% 

totaal 56.000 100% 

 

1.7 Vraag-aanbodconfrontatie  

Vraag en aanbod is in evenwicht in de gemeente Den Helder 

Voor de periode tot en met 2020 is er een vraag van 22,5 – 31,5 hectare netto, zo blijkt uit onze 

vraaganalyse. Zetten we deze vraag af tegen het huidige uitgeefbare aanbod van 11,2 hectare dan blijft er 

een extra vraag naar bedrijventerrein over van 11,3 – 20,3 hectare. Dit is de marktruimte die over is voor 

Kooypunt III6. Zie ook tabel 6 op de volgende pagina. 

 

                                        
6 In de berekening van de marktruimte voor Kooypunt III is de werkgelegenheidsraming gefilterd en heeft alleen 

betrekking op werkgelegenheid die geschikt is voor vestiging op Kooypunt III. Dirksz Admiraal is bestemd voor andere 

doelgroepen die niet in de BLM-raming zijn meegenomen (o.a. woon-werkkavels en maatschappelijk vastgoed, zoals het 

Gemini ziekenhuis). Deze uitbreiding is niet meegenomen in de vraag-aanbodconfrontatie. 
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Tabel 6: vraag-aanbodconfrontatie bedrijventerreinbehoefte tot en met 2020 

 ha 

Vraag 

Netto behoefte (bandbreedte) 22,5 – 31,5 

Aanbod 

Huidig aanbod 11,2 

Saldo (netto behoefte tot en met 2020) -/- 11,3 – -/- 20,3  

Bron: Stec Groep, 2011 

 

Houd rekening met een actuele vraag: 

 Op dit moment is er een actuele vraag van 5,6 hectare netto. Het betreft hier de ‘harde vraag’ binnen 

onze vraagraming. 

 De actuele vraag heeft 5,6 hectare van het bestaande aanbod gereserveerd. 5,6 hectare is op dit 

moment in optie. 

 Op basis van bureauexpertise blijkt dat niet alle reserveringen of opties daadwerkelijk ingewilligd worden. 

Circa 70 tot 80% van de opties worden binnen twee jaar ingewilligd. Dat betekent dat de komende twee 

jaar met redelijke zekerheid aangenomen kan worden dat er 3,9 tot 4,5 hectare bedrijventerrein 

uitgegeven wordt. 

 

Conclusie vraag- aanbod analyse: 

 Op basis van de vraag-aanbodconfrontatie kan geconcludeerd worden dat de marktruimte voor Kooypunt 

III krap, maar voldoende is. 

 Door deze krappe raming is een zorgvuldige fasering en een goede monitoring op de grondexploitatie 

noodzakelijk. Een doorloop van de uitgifte na 2020 lijkt op het eerste oog nodig om Kooypunt te vullen. 

 De daadwerkelijke realisatie van plannen dient te gebeuren op basis van feitelijke behoefte van jaar tot 

jaar. Een goede monitoring en interpretatie van de vraag en uitgifte is dan ook essentieel, gezien enerzijds 

de onzekerheden van prognoses en anderzijds het belang van bedrijventerreinen. 

 Een nadere kwalitatieve analyse is nodig om het totale marktaandeel in doelgroepen voor Kooypunt te 

bepalen. Een deel van de vraag kan nog wegvloeien naar andere locaties in en in de nabijheid van Den 

Helder. Antwoord hierop volgt in de nadere kwalitatieve analyse. 
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2. DRIE POTENTIËLE ONTWIKKELINGSRICHTINGEN VOOR KOOYPUNT III 

In dit hoofdstuk staan de drie scenario’s voor de ontwikkeling van Kooypunt III. Deze scenario’s geven 

markttechnisch gezien de extreme ontwikkelingsrichtingen voor Kooypunt III weer. Deze scenario’s zijn 

gebaseerd op onze kwantitatieve en kwalitatieve marktanalyse uit de vorige paragraaf en de gesprekken die 

we intern en extern voerden. Hieronder worden de drie scenario’s beschreven en geven we een beoordeling. 

Kooypunt: “Never change a Mooi Punt” 

Dit scenario gaat uit van voortzetting van het huidige profiel van Kooypunt op Kooypunt III.  Een profiel waar 

de huidige ondernemers best trots op zijn (ondernemers noemen het terrein ‘Mooi Punt’ op de website van 

de ondernemersvereniging Kooypunt). Met een aantal kleine aanpassingen die de afzetbaarheid ten goede 

komen, blijft het terrein primair een modern-gemengd terein voor een ruime doelgroep van (grotere) bedrijven 

uit Den Helder en regio. In de onderstaande tabel een overzicht van de kenmerken van dit scenario: 

 

Aspect Toelichting 

Inhoud scenario  Regulier bedrijventerrein met een normale (gemiddelde) uitstraling; 

 Hogere kwaliteit op zichtlocatie N9; 

 Traditionele bedrijvigheid ook in hogere milieucategorieën (tot max. 4) 

Doelgroepen  Reguliere bedrijfsruimtegebruikers uit Den Helder en omstreken. 

Marktpotentie  Circa 60 – 80% van de markt. 

Schaalniveau / oriëntatie  regionale en nationale oriëntatie. 

Ruimtegebruik  Gemiddelde dichtheid van circa 60%; 

 fsi < 1. 

Uitgifteperiode & prijzen  Gemiddelde grondprijs; 

 Uitgifte vrij snel: er bestaat een gegadigdenlijst voor de gemeente Den Helder van zo’n 

5,5 hectare. 

Overig  Beperkingen in het toepassen van vestigingseisen en eisen aan (stedenbouwkundige) 

kwaliteit. 
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Kooypunt: “Bio-based Offshore” 

In dit scenario is de ontwikkeling van Kooypunt III primair gericht op offshore activiteiten, duurzame 

(wind)energie, en wellicht ook aquacultuur. Kortom, niet zozeer de traditionele offshore gericht op olie en 

gas, maar duurzame ´offshore 2.0´. Doelgroepen zijn dan pure productieactiviteiten binnen de offshore, 

maar ook de schil van dienstverlenende en R&D-activiteiten daaromheen. In de onderstaande tabel een 

overzicht van de kenmerken van dit scenario: 

 

Aspect Toelichting 

Inhoud scenario  Concept waarbij Kooypunt zich profileert en in de markt zet als Bio Bases Offshore 

bedrijventerrein. 

 Innovatief (nog niet op deze schaal in Nederland), past bij ambities op gebied van 

duurzaamheid. 

Doelgroepen  Pure productieactiviteiten binnen de offshore, maar ook in de schil van 

dienstverlenende R&D activiteiten.. 

Marktpotentie Nu circa 30% van de markt, met verdere groeipotentie in komende 10 tot 20 jaar. 

Schaalniveau / oriëntatie  Regionale en nationale en internationale oriëntatie; 

Ruimtegebruik  Fsi < 1 

 Ook ruimte voor grootschalige bedrijven. (> 2 hectare). 

Uitgifteperiode & prijzen  Niche markt, dus hogere grondprijzen mogelijk; 

 Uitgifte over langere periode. 

Overig  Windmolens leveren groene energie; 

 Sluit aan bij ambities vanuit de gemeente (duurzaam, offshore  profiel) 
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Kooypunt: Businesspark 

Dit scenario voorziet in de ontwikkeling van Kooypunt III als een toekomstgericht, gemengd economisch 

gebied/werklandschap met mooie uitstraling naar de N9 waar niet alleen bedrijfsruimte zich kan vestigen, 

maar waar bijvoorbeeld ook plaats is voor consumentenverzorgende diensten, vrijetijdsfuncties, zorg & 

wellness en dienstverlening (kantoren). Het open en groene karakter van de omgeving van de locatie wordt 

optimaal (economisch) benut en geïntegreerd in deze variant. In de onderstaande tabel een overzicht van de 

kenmerken van dit scenario: 

 

Aspect Toelichting 

Inhoud scenario  Gemengde economische zone met een hoogwaardige uitstraling en een hoge 

toegevoegde waarde; 

 Niet ‘sec’ bedrijventerrein; 

 Clustering van bedrijven die veel waarde hechten aan een hoogwaardige uitstraling 

van de vestigingsplek. 

Doelgroepen  Reguliere bedrijfsruimtegebruikers met hoog aandeel kantoorvloer (hoogwaardige 

uitstraling – beperkt marktaandeel); 

 Leisure, zorg, pdv/gdv; 

 Uitstraling van het pand is belangrijk voor deze doelgroepen; 

 Kleinschalige werkruimten voor ZZP-ers 

Marktpotentie Circa 15 – 35% van de markt pm. 

Schaalniveau / oriëntatie  regionale en nationale oriëntatie. 

Ruimtegebruik  Gemiddelde dichtheid (kantoorachtig/parkachtig); 

 fsi < 1. 

Uitgifteperiode & prijzen  Hoge grondprijs (topje van de markt); 

 Uitgifte over langere periode. 

Overig  Vult behoefte kleinschalige ondernemers. 
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2.1 Beoordeling vier scenario’s 

Onderbouwing keuze door beoordelingscriteria 

Om te bepalen welke scenario het beste is voor Den Helder is een aantal criteria opgesteld om de scenario’s 

te beoordelen. In onderstaande tabel staan de beoordelingscriteria kort weergegeven met een korte uitleg. 

Beoordelingscriteria scenario's 

  

1. Marktsituatie   Is er draagvlak vanuit de markt? 

 Is er markt (behoefte) voor dit scenario? 

2. Bijdrage aan de economische 

ontwikkeling van Den Helder 

 Geeft het scenario een toegevoegde waarde aan de 

economische ontwikkeling van Den Helder? 

3. Aansluiting bij 

beleidsuitgangspunten Den 

Helder 

 Pas het scenario in het huidige beleid van de gemeente Den 

Helder?(economische beleid en college programma) 

4   Doorlooptijd/ uitgiftetempo/ 

     fasering en consequenties 

     GREX; 

 

 Wat is het geschatte uitgiftetempo van het scenario? 

 Hoe lang is de ontwikkel- en doorlooptijd in de GEX? 

 Hoe hoog schatten we de kosten en opbrengsten voor dit 

scenario in? 

5. Risico’s consequenties voor 

andere terreinen in Den Helder 

 Vormt dit scenario een bedreiging voor de ontwikkeling voor 

andere bedrijventerreinen in den Helder? 
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Scenario Kooypunt: “Bio-based Offshore” het meest aantrekkelijk 

Op basis van deze criteria is het scenario “Kooypunt: “Bio-based Offshore” het meest aantrekkelijk. Uit de 

externe marktconsultatie bleek dat het draagvlak onder ondernemers voor dit scenario het grootst is. Om die 

reden zien we ook de minste risico’s in doorlooptijd en uitgiftetempo. Daarnaast sluit dit scenario goed aan 

bij de economische ambities van de gemeente Den Helder en levert het een positieve bijdrage aan de 

ontwikkeling van de economische zone in Den Helder Zuid met het RHB, Kooypunt en Heldair. Met een juiste 

profilering en fasering zien we in dit scenario het meeste perspectief. De andere scenario’s bieden minder 

perspectief. Het scenario “Never change a Mooi Punt” is niet onderscheidend genoeg in de totale 

gebiedsontwikkeling in Den Helder Zuid. Businesspark KooypuntIII wordt vanuit de markt niet gedragen want 

sluit niet aan op de marktvraag. 
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3. DOELGROEPEN VOOR KOOYPUNT III EN CONCURRERERENDE ONTWIKKELINGEN 

3.1 Bestaande bedrijfsactiviteiten op bedrijventerreinen 

in Den Helder en Kooypunt 

Om de meest kansrijke doelgroepen te kunnen selecteren, is 

het van belang de economische ontwikkelingen in 

bedrijfsvestigingen en arbeidsplaatsen in de gemeente Den 

Helder onder de loep te nemen. De gemeente Den Helder 

telde in 2009 bijna 26.000 arbeidsplaatsen. In Den Helder is 

de sector openbaar bestuur (bijna 10.000 arbeidsplaatsen) 

het sterkst vertegenwoordigd. Dit komt vooral door de 

aanwezigheid van de marine. De gezondheids- en 

welzijnszorg (4.400 arbeidsplaatsen) is daarna de grootste 

sector. Het Gemini Ziekenhuis in Den Helder heeft een sterke 

regionale functie en heeft een belangrijk aandeel in de 

werkgelegenheid in Den Helder. De sector handel & reparatie 

(3.400 arbeidsplaatsen) is daarna de grootste sector gevolgd 

door de zakelijke dienstverlening (1.800 arbeidsplaatsen). 

Kijken we naar de ontwikkeling in arbeidsplaatsen vanaf 2000 

tot en met 2009 (zie figuur 3) dan valt op dat de sectoren 

vervoer en communicatie, horeca en handel en reparatie de 

sterkst groeiende sectoren zijn. Verder valt op dat de twee de 

grootste sectoren, openbaar bestuur en de gezondheids- en 

welzijnszorg sterk krimpen. Dit heeft alles te maken met het 

inkrimpen van de Nederlandse Marine en het verdwijnen van 

banen in het Gemini Ziekenhuis. Daarnaast zien we ook een 

sterke krimp in de sector industrie. 

 

Van de 26.000 arbeidsplaatsen in de gemeente zit 22% (bijna 

5.700 arbeidsplaatsen) op de bedrijventerreinen. En ook voor 
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Figuur 3: ontwikkeling arbeidsplaatsen Den Helder 2000-2009 

 

Bron: gemeente Den Helder, 2011; KvK, 2011 
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Figuur 4: ontwikkeling arbeidsplaatsen Kooypunt 2000-2009 

 

Bron: gemeente Den Helder, 2011; KvK, 2011 
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de bedrijventerreinen geldt dat de sectoren openbaar bestuur (914 arbeidsplaatsen), handel en reparatie (894 

arbeidsplaatsen) en zakelijke dienstverlening (870 arbeidsplaatsen) de grootste sectoren zijn. De belangrijkste 

groeisectoren op bedrijventerreinen zijn vervoer en communicatie en handel en reparatie. De sector bouw is 

de enige sector die in aantal arbeidsplaatsen afneemt. Voor Kooypunt geldt echter een ander beeld. Hier zijn 

het vooral de sectoren industrie, zakelijke dienstverlening en handel en reparatie die sterk vertegenwoordigd 

zijn. Als we kijken naar kansrijke groeisectoren dan valt op dat deze verschillen ten opzichte van de 

gemeentelijke groeisectoren (zie figuren 3 en 4). Op Kooypunt zijn het vooral de sectoren zakelijke 

dienstverlening, industrie en handel en reparatie die hard gegroeid zijn. Het gaat bij de zakelijke 

dienstverlening niet over standaard zakelijk en financiële bedrijven in grote kantoorgebouwen zoals 

adviesdiensten, accountancy, banken etc. Het gaat om kantoorachtige bedrijvigheid ten dienste van het 

offshore- en energiecluster en de productiebedrijven, dus ontwikkelingen die het (offshore)profiel versterken.  

 

Ook de ontwikkeling in vestigingen op Kooypunt laat een 

vergelijkbaar beeld zien (zie figuur 5). In totaal zaten er in 

2009 67 vestigingen op Kooypunt. Sinds 2000 zijn er ruim 

negen industrievestigingen bijgekomen, zes zakelijke 

dienstverleners en vijf bedrijven in de sector handel en reparatie. 

Op basis van de economische ontwikkeling in Den Helder 

kunnen we constateren dat Kooypunt III vooral geschikt is voor 

grootschalige industrie en productiebedrijven en in iets mindere 

mate voor handel en reparatiebedrijven of logistiek. Ook zijn in 

beperkte mate kantoorfuncties aantrekkelijk: kantoorachtige 

bedrijvigheid ten dienste van het offshore en energiecluster en 

de productiebedrijven. 

  

3.2 Aantrekkelijke doelgroepen voor Kooypunt III 

Mede op basis van de in de vorige paragraaf behandelde economische analyse van Den Helder en belangrijke 

groeisectoren op bedrijventerreinen en Kooypunt gaan we in deze paragraaf in op kansrijke doelgroepen voor 

Kooypunt III. Daarbij geldt overigens dat bedrijven die een vestigingsplaats overwegen, op criteria letten die 

voldoen aan de uitvoering van hun activiteiten: de activiteit van een bedrijf, niet zozeer de sector, is leidend 

Bron: gemeente Den Helder, 2011; KvK, 2011 
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Figuur 5: ontwikkeling vestigingen Kooypunt 2000-2009 
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in de vestigingsplaatskeuze, zo blijkt ook uit onze Database Bedrijfsruimtegebruikers in Beeld (2005; 2009). 

Bijvoorbeeld: een hoofdkantoor in een willekeurige sector (bank- en verzekeringswezen maar ook metaal of 

chemie) kiest bij voorkeur voor een vestiging in een binnenstedelijk multifunctioneel kantorenmilieu, een 

logistiek bedrijf kiest ongeacht de sector een ruime bedrijventerreinlocatie aan de snelweg.  

 

Dit heeft gevolgen voor doelgroepen/activiteiten die uiteindelijk vraag zullen uitoefenen op Kooypunt III. 

Activiteiten die veel voorkomen op bedrijventerreinlocaties als Kooypunt en die – kijkend naar de 

samenstelling van het bedrijvenbestand – relatief veel vraag uitoefenen in Den Helder en regio zijn: 

 installatiebedrijven; 

 kleinschalige (groot)handel; 

 (kleinschalige) logistiek; 

 industrie voor de offshore- en energiesector; 

 kleinschalige productie; 

 onderzoekslaboratoria; 

 perifere detailhandel en grootschalige detailhandel; 

 

We toetsen deze activiteiten aan vier criteria, op basis waarvan u een beeld krijgt van voor u aantrekkelijke 

doelgroepen voor Kooypunt III. De verschillende terreinen worden beoordeeld op: 

 marktomvang: er geldt dat de marktomvang van een specifieke doelgroep in en rondom de gemeente Den 

Helder een belangrijke factor is om te kunnen bepalen of er ingezet moet worden op het faciliteren van 

deze doelgroep. Immers, het is markttechnisch niet aantrekkelijk om het bedrijventerrein in te richten aan 

de vestigingswensen van een doelgroep met een zeer beperkte marktvraag. Een score ‘+’ geeft aan dat 

er veel marktruimte is. Een score ‘-‘ geeft aan dat er zeer beperkt of geen marktruimte is. 

 concurrentie: hetzelfde geldt in principe ook voor de concurrentiepositie van een specifieke doelgroep. 

Hiermee doelen wij op de aantrekkelijkheid van andere bedrijventerreinen in Den Helder en omgeving voor 

deze doelgroep. Als er relatief veel terreinen zijn waar deze doelgroep goed terecht kan, dan zal Kooypunt 

III sterk moeten concurreren met de andere bedrijventerreinlocaties. Een score ‘+’ geeft aan dat er 

relatief weinig concurrentie is. Een score ‘- ‘ geeft aan dat er relatief veel concurrentie is. 

 omgevings- en kwaliteitseisen: Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van Kooypunt III is dat de nieuw te 

ontwikkelen panden en kavels aan een zekere beeldkwaliteit moeten voldoen, aansluitend op Kooypunt I 
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en II. Voor Kooypunt III geldt daarom een licht bovengemiddelde beeldkwaliteit. Doelgroepen die geen 

eisen stellen aan de omgeving of aan beeldkwaliteit zijn daarom minder aantrekkelijk om op Kooypunt III 

te huisvesten. Een score ‘+’ geeft aan dat de desbetreffende doelgroep goed past bij de mogelijke 

omgevings- en kwaliteitseisen voor Kooypunt en de overige doelgroepen. Een score ‘-‘ geeft aan dat de 

doelgroep niet pas bij de mogelijke omgevings- en kwaliteitseisen voor Kooypunt. 

 voorzieningen en parkmanagement: Voor Kooypunt III (en Kooypunt) wordt gestreefd naar het opzetten 

van een parkmanagementorganisatie. Daarnaast hechten grote logistieke en industrieachtige 

productiebedrijven vaak veel waarde aan de aanwezigheid van gemeenschappelijke voorzieningen zoals 

een vrachtwagenparkeerplaats, goede ICT-infrastructuur en afvalinzameling. Dit zijn bij uitstek 

onderwerpen die bedrijven op kunnen pakken in een parkmanagementorganisatie. Kleinschalige bedrijven 

hebben hier vaak minder behoefte aan. Een score ‘+’ geeft aan dat er bedrijven in de doelgroep veel 

waarde hechten aan de aanwezigheid van voorzieningen en parkmanagement en een score ‘-‘ geeft aan 

dat bedrijven daar geen waarde aan hechten. 

 

In tabel 7 op de volgende pagina is in een kort overzicht weergegeven hoe kansrijk de verschillende 

doelgroepen zijn voor Kooypunt III. Een ‘-‘ geeft daarbij aan dat een doelgroep slechts beperkt of niet kansrijk 

is voor Kooypunt III. Een ‘0’ geeft aan dat een doelgroep gemiddeld kansrijk is en een ‘+’ geeft aan dat een 

doelgroep zeer kansrijk is. Verderop in deze paragraaf vindt u de uitgebreide profielenoverzichten van de 

doelgroepen. 
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Tabel 7: positionering doelgroepenanalyse  

doelgroep marktomvang  concurrentie omgevings- en 

kwaliteitseisen 

voorzieningen/ 

parkmanagement 

geschiktheid voor 

Kooypunt III? 

installatiebedrijven + 0 0 - 0 

PDV / GDV7  - - 0 0 - 

(groot)handel + 0 + 0 + 

logistiek 0 - + + + 

industrie (offshore en 

energie) 

+ + + + ++ 

productie + 0 + 0 + 

onderzoekslaboratoria - - - + - 

 

Kooypunt III is aantrekkelijk voor de doelgroepen industrie, logistiek, (groot)handel en productie 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er vier specifieke doelgroepen zijn waarvoor Kooypunt III een aantrekkelijke 

vestigingslocatie is. Kooypunt III is vooral aantrekkelijk voor industriële en productie bedrijven, specifiek in 

het segment offshore en energie. Op dit moment is op Kooypunt al een groot aantal bedrijven gevestigd in 

dit segment en uit marktonderzoek (voor een overzicht van de interviews zie verderop in deze bijlage) blijkt 

dat dit een van de belangrijkste en meest kansrijke groeimarkten is voor Den Helder. Dit komt vooral door de 

aantrekkingskracht van reeds gevestigde bedrijven in dit segment, de aanwezigheid van de haven en het 

helikoptervliegveld en daaraan gerelateerd een groot aantal contractors (toeleveranciers van halffabricaten, 

afnemers van eindproducten en de aanwezigheid van vervoerders van eindproducten over het water).  

 

Ook handel en logistiek zijn kansrijke doelgroepen. De aanwezigheid van de haven en een 

(helikopter)vliegveld maken dat Den Helder een belangrijke corridorfunctie kan vervullen in de op- en overslag 

van goederen en diensten en het vervoeren van personen. Daarnaast is de agrarische sector in de Kop van 

                                        
7 PDV staat voor perifere detailhandelsvestiging en GDV staat voor grootschalige detailhandelsvestiging. Met PDV worden de 

volgende branches bedoeld: auto’s, boten, caravans (ABC goederen), keukens, badkamers en sanitair en daarmee rechtstreeks 

samenhangende artikelen zoals accessoires, onderhoudsmiddelen, onderdelen en /of materialen. Alle overige grootschalige 

detailhandelsvestigingen (>1500 m²) die niet onder de PDV vallen en zich vestigen buiten het kernwinkelgebied worden aangeduid 

als GDV. 
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Noord-Holland nog altijd sterk in ontwikkeling (o.a. Seed Valley8). Verder geldt dat de vele bedrijven in de 

maakindustrie (productiebedrijven) behoefte hebben aan het transporteren, over de weg en over het water, 

van hun half- en eindfabricaten. De logistieke sector vervult een cruciale taak in het aanleveren van goederen 

voor de productie en het vervoeren van deze half- en eindfabricaten.  

 

Gemiddeld aantrekkelijke doelgroepen voor Kooypunt III zijn kleinschalige bedrijven in de sectoren bouw en 

reparatie en onderhoud (hier samengevat onder installatiebedrijven). Ondanks dat deze bedrijven een 

blijvende groeimarkt vormen, bestaat er een groot concurrerend aanbod aan bedrijventerreinen (zie paragraaf 

2.3). Met name lokale bedrijventerreinen zoals Oostoever, Westoever, De Schooten en Dirksz Admiraal, en in 

mindere mate het Regionaal Bedrijvenpark Robbenplaat, zijn aantrekkelijke locaties voor de vestiging van 

dergelijke bedrijven. Ook sluit dit segment niet optimaal aan bij de schaalgrootte en omgevings- en 

kwaliteitseisen van de andere kansrijke doelgroepen voor Kooypunt III. 

 

Kooypunt III is zeer beperkt aantrekkelijk voor de vestiging van PDV/GDV en onderzoekslaboratoria 

De doelgroepen PDV/GDV en onderzoekslaboratoria zijn slechts beperkt kansrijke doelgroepen voor Kooypunt 

III. Bedrijven in het PDV/GDV segment hebben vooral een voorkeur voor vestiging dichtbij stadscentra op 

goed bereikbare en toegankelijk plekken. Kooypunt III ligt in dit opzicht te ver verwijderd van Den Helder. 

Alleen de ABC-functie binnen het PDV-segment is nog enigszins kansrijk mits Kooypunt III een goed 

bereikbare zichtlocatie ontwikkelt langs de N9. Onderzoekslaboratoria zijn ook slechts beperkt kansrijk. Het 

betreft hoogwaardige bedrijven die veel waarde hechten aan een goed bereikbare locatie (het liefst ook met 

het openbaar vervoer), een parkachtige, groene omgeving en nabijheid van hoogwaardige (technologische) 

kennisinstellingen. 

 

Vanaf de volgende pagina vindt u de profielen van de geselecteerde doelgroepen. 

                                        
8 Met Seed Valley wordt het gebied in Noord-Holland tussen Enkhuizen en Warmenhuizen bedoeld. In dit gebied zijn 

tientallen bedrijven gevestigd die zijn gespecialiseerd in de veredeling, productie en verkoop van hoogwaardige zaden en 

plantaardig uitgangsmateriaal. Tot dit cluster behoren ook leveranciers van diensten en machines die specifiek zijn voor 

de zaadsector. Onder aanvoering van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord heeft het bedrijvencluster in 2008 de 

krachten gebundeld in stichting Seed Valley. 
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Profiel doelgroep installatiebedrijven 

Indicator Omschrijving  

Verwachte omvang vraag  Gaat hoofdzakelijk om bedrijven actief onder de SBI-code 

45 (bouw). Denk aan (elektrotechnische) 

bouwinstallatiebedrijven, installatiebedrijven actief in 

sanitair, centrale verwarmingsinstallaties, 

luchtbehandelingsinstallaties en overige bouwinstallatie 

 Deze bedrijven maken een relatief groot aandeel uit van 

de vraag in Den Helder en regio. Op basis van onze 

Database Bedrijfsruimtegebruikers in Beeld en LISA- 

gegevens komen we tot een aandeel van circa 8 tot 

10%. 

 

Concurrentie in de regio  Zeer kenmerkend voor deze bedrijven is dat zij grotendeels lokaal verzorgend zijn. Het grootste 

deel van het klantenbestand en netwerk van toeleveranciers en afnemers bevindt zich in Den 

Helder en regio (Kop). Ook komt een bovengemiddeld deel van de werknemers bij bedrijven in 

deze doelgroep uit Den Helder zelf. Gemiddeld is in Den Helder circa tweederde van de 

werknemers bij bedrijven ook woonachtig in Den Helder. Bij de installatiebedrijven ligt dit op 

zo’n 75 tot 80%. De overige werknemers komen uit de gemeenten direct om Den Helder heen. 

 De verhuisradius van deze bedrijven is hierdoor zeer lokaal en beperkt regionaal. Eventueel 

concurrerende bedrijventerreinen bevinden zich dan ook vooral in Den Helder. Denk dan aan de 

bestaande bedrijventerreinen en – in mindere mate – het nieuwe watergebonden terrein.  

Huisvestingsbudget  Voor nieuw courant vastgoed varieert het budget tussen circa € 65 tot 75 per m vvo of een 

vastgoedwaarde van circa € 800 tot 900 per m² bvo. Ligging, zichtbaarheid, aandeel kantoor 

en/of showroom en beeldkwaliteit/verschijningsvorm zijn uiteindelijk in belangrijke mate 

bepalend voor de prijzen die gebruikers in deze doelgroep willen en kunnen betalen.  

Omgevingseisen  Installatiebedrijven gebruiken hun bedrijfsruimte grotendeels voor opslag van goederen en als 

werkplaats. 

 Uitstraling van pand en locatie is voor deze bedrijven van ondergeschikt belang. Tot zo’n 90% 

van deze bedrijven zoekt vooral een functionele, verzorgde locatie, zonder veel poespas vanuit 

beeldkwaliteit en stedenbouw.  

Kwaliteitseisen  Weinig kwaliteitseisen aan locatie. 

 Slechts enkele bedrijven die grote waarde hechten aan de representativiteit van de locatie of 

het pand. 
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Kavelgrootte en –type  Kleinschalig. Gros 250 m² tot 1.500 m²,  

 Meeste vraag naar kleine kavels met 70% tot 90% bedrijfsruimte. Eventueel ruimte voor 

showroom, ruimte voor wagenpark en laden/lossen van goederen (overhead-doors) 

 Ook vaak gehuisvest in bedrijfsverzamelgebouw of in woonwerkeenheden. 

Eigendomssituatie  Overwegend behoefte aan eigendom, hoewel het aandeel huur groeit (ruim 30%).  

Voorzieningen/ 

parkmanagement 

 Beperkte behoefte aan gezamenlijke faciliteiten. 

 Basispakket: veiligheid, beheer en collectieve voorzieningen. 

Duurzaamheid  Belangrijk in de sector: technische systemen (installaties) steeds klimaatvriendelijker. Klanten 

van installatiebedrijven vragen duurzame en zuinige oplossingen.  

 (Duurzame) uitstraling pand over het algemeen minder van belang, tenzij er ook een 

showroomfunctie is of het bedrijf MVO van belang vindt. 

 NB: kunnen zelf oplossingen voor het eigen bedrijfsgebouw leveren. 

Bron: Stec Groep, 2011 

Profiel doelgroep perifere detailhandel en grootschalige detailhandel 

Indicator Omschrijving  

Verwachte omvang vraag   Groot aantal sectoren: automobielbedrijven 

(dealers/showrooms), bouwmarkten, keukenleveranciers, 

meubelbedrijven, kantoormeubilair, woonaccessoires, sanitair, 

elektronica et cetera. 

 Een aantal van deze sectoren is sterk getroffen door de 

economische recessie en ook daardoor zal de vraag naar 

nieuwbouw op dit moment beperkt zijn. 

 Verwachte marktvraag: beperkt. De markt is al grotendeels 

verzadigd (vooral geconcentreerd op Westoever) in Den Helder 

en regio.  

 Maximaal circa 10% van de totale bedrijfsruimtemarkt zoekt 

naar showrooms. We verwachten op basis van onze Database 

Bedrijfsruimtegebruikers in Beeld, LISA en prognoses naar de 

groei van het productievolume per sector dat de doelgroep 

PDV/GDV maximaal zo’n 5 tot 10% van de totale vraag 

uitmaakt tot 2020. 
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Concurrentie in de regio  Groot: clustering van showrooms heeft sterke voorkeur, ook bij de ondernemers. Dit bij 

voorkeur op één plek, in enkele gevallen kan dit ook op meerdere plekken. Daarvoor komen de 

bestaande locaties Westoever in aanmerking. 

 Gemiddeld: Het specifieke ABC-segment (Auto’s, Boten en Caravans) hoeft niet specifiek naast 

andere PDV- of GDV-bedrijven geplaatst te zijn. Deze hebben vooral behoefte aan zichtlocaties 

langs belangrijke doorgaande wegen (snelwegen/provinciale wegen) 

Huisvestingsbudget  € 75 tot 90 per m2 vvo of een vastgoedwaarde van circa € 900 tot 1100 per m² bvo. Ligging, 

zichtbaarheid, aandeel kantoor en/of showroom, beeldkwaliteit/verschijningsvorm maar ook 

clusteringsmogelijkheden zijn uiteindelijk in belangrijke mate bepalend voor de prijzen die 

gebruikers in deze doelgroep willen en kunnen betalen. 

Omgevingseisen  Autobereikbaarheid is voor deze doelgroep essentieel. Vooral merkdealers hebben vaak een 

regiofunctie, ligging nabij toegangswegen heeft daarom sterke voorkeur en is belangrijk voor de 

bedrijfsvoering. 

 Zichtlocatie heeft sterk de voorkeur. 

 Bij voorkeur geclusterd gevestigd.  

Kwaliteitseisen  Representativiteit: vooral grote vestigers hechten veel aan uitstraling. 

 Zichtlocatie met goede en ruime parkeergelegenheid. 

Kavelgrootte en –type  Circa 40% < 1.000 m² en nog eens 40% tussen de 1.000 m² en 2.000 m². 20% heeft 

behoefte aan meer dan 2.000 m².  

 Sterke voorkeur voor een solitair pand, eigen smoel. 

 Bovengemiddelde eisen aan uitstraling gebouw, omgeving en kwaliteitsgroen/natuur. 

 Circa 15 tot 20% kantoorvloer en ruime etalageruimte (circa 20-30%). 

Eigendomssituatie  Overwegend koop.  

 Bij representatief gebouw (eenheid) belangstelling voor multitenant. 

Voorzieningen/ 

parkmanagement 

 Relatief beperkte behoefte aan gezamenlijke voorzieningen, maar kwaliteit en uitstraling zijn 

toch belangrijk criteria voor een vestigingsplaatskeuze.  

 Op moderne autoboulevards komen gezamenlijke voorzieningen steeds meer voor, bijvoorbeeld 

één parkeerplaats voor opslag en occasions en één grote werkplaats.  

Duurzaamheid  Sommige bedrijven zijn hier actief mee bezig, maar bij het gros geen specifieke eisen. 

Bron: Stec Groep, 2011 
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Profiel doelgroep kleinschalige groothandel 

Indicator Omschrijving  

Verwachte omvang vraag  Betreft bedrijven die behoren tot de SBI-code 50 en 

51. Gaat om een hele brede groep bedrijven die zich 

bezig houden met handel van uiteenlopende 

producten in zowel food als non-food.  

 Op basis van onze Database Bedrijfsruimtegebruikers 

in Beeld en gegevens over de productiestructuur 

(LISA) in Den Helder en de Kop constateren we dat 

deze doelgroep een aandeel heeft in de vraag van 

circa 15%. 

 De vraag komt grotendeels uit Den Helder en regio.  

 

Concurrentie in de regio  Redelijk: betreft voornamelijk bestaande terreinen waar nog vrije ruimten beschikbaar zijn, maar 

ook bestaand aanbod op lokale bedrijventerreinen (zoals Westoever, Kooypunt I en II en Dirksz 

Admiraal en de Schooten). 

 Grotere vestigers (> 1.500 m2) in groothandel hebben een regionale marktoriëntatie. Deze 

vestigen zich graag relatief dichtbij klanten en op goed bereikbare bedrijventerreinen zoals het 

regionaal bedrijvenpark Robbenplaat. 

Huisvestingsbudget  € 70 tot 85 per m² vvo of een vastgoedwaarde van circa € 800 tot 1.000 m² bvo. 

Omgevingseisen  Goede wegverbinding. 

 Voldoende ruimte voor opslag en overslag. 

 Bereikbaarheid is belangrijk voor distributie van goederen; ligging direct aan de snelwegafslag 

niet per se noodzakelijk wanneer de toegangswegen goed zijn. 

Kwaliteitseisen  Eisen aan pand en omgeving zijn groter. Vooral wat betreft bouwhoogten en opslagcapaciteit.  

 Bouwhoogtes tot meer dan 15 meter. Minimaal zo’n 9 à 10 meter hoog moet mogelijk zijn.  

Kavelgrootte en -type  500 m² tot 2.000 m². 

 20% kantoor, 80% bedrijfsruimte: veel opslagruimte nodig (1 bouwlaag, gemiddeld minimaal 9 

meter hoog). 

 Afhankelijk van de omvang zijn geschakelde units mogelijk, grotere vestigers (> 25 

werknemers) veelal solitair pand. 

Eigendomssituatie  Overwegend behoefte aan eigendom. 

Voorzieningen/ 

parkmanagement 

 Beperkte behoefte aan algemene voorzieningen. 

 Basispakket: beveiliging, beheer en collectieve voorzieningen. 
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Duurzaamheid  Nog niet erg belangrijk in deze sector, hoewel energiekosten (of de toekomstige ontwikkeling 

daarvan) mogelijk een rol spelen. 

 Veel mogelijkheden voor duurzaamheidswinst bij nieuwbouw van panden! 

Bron: Stec Groep, 2011 

 

Profiel doelgroep (kleinschalige) logistiek 

Indicator Omschrijving  

Verwachte omvang vraag  Gaat om bedrijven in de SBI-sectoren 60 en 63. 

 Op basis van onze Database Bedrijfsruimtegebruikers in Beeld en 

gegevens over de productiestructuur (LISA) in Den Helder en de 

Kop constateren we dat deze doelgroep een aandeel heeft in de 

vraag van circa 5 tot 10%. 

 De vraag komt voor het overgrote deel uit Den Helder en regio. 

 Den Helder ligt voor bovenregionale logistiek niet buitengewoon 

gunstig (de meeste logistiek is geconcentreerd in de Randstad en 

West-Brabant). Op- en overslag vanuit havengeboden logistiek is 

wel een aantrekkelijk markt door nabijheid haven van Den Helder.  

 

Concurrentie in de regio  Redelijk tot groot: het gaat om relatief kleine vestigers. Deze zitten graag dicht bij de afnemers 

van hun producten en daarom het liefst op goed bereikbare plekken aan de rand van stedelijke 

centra. In de Den Helder concurreert Kooypunt daarom vooral met het bestaande aanbod op 

bedrijventerreinen zoals Westoever, de Schooten en Dirksz Admiraal. Een nadeel van bestaand 

aanbod kan echter zijn dat het niet meer aan de markteisen en -wensen voldoet. Nieuwe 

bedrijfspanden zijn daarom vaak aantrekkelijker, alhoewel duurder. 

 Logistieke bedrijven hechten veel waarde aan een goede bereikbaarheid. Met name de grotere 

bedrijventerrein, zoals het RHB en het Regionaal Bedrijventerrein Robbenplaat, maar vooral 

Agriport concurreren sterk met Kooypunt voor grotere logistieke bedrijven 

Huisvestingsbudget  € 55 tot 70 per m² vvo of een vastgoedwaarde van circa € 600 tot 900 per m² bvo. 

Bereikbaarheid is primair bepalend voor de prijzen die gebruikers in deze doelgroep willen 

betalen. Daarnaast zijn omvang/kavelgrootte, zichtbaarheid, aandeel kantoor en 

beeldkwaliteit/verschijningsvorm ook van belang.  

Omgevingseisen  Goede autobereikbaarheid essentieel (langs snelweg). 

 Centrale ligging t.o.v. klanten. 

 Ruimte voor wagenpark en uitbreiding en groei. 
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Kwaliteitseisen  Directe verbinding N9 is zeer gewenst voor bedrijven binnen de sector kleinschalige logistiek. 

 Functionaliteit gaat voor strenge inrichtingseisen. 

Kavelgrootte en –type  Tot 1 à 2 ha, inclusief loading docks. Bovenregionale spelers zoeken kavels van 5 ha en meer.  

 Bedrijfspanden met een toenemend aandeel kantoorruimte (10% tot 30%). 

Eigendomssituatie  Overwegend huur: logistieke bedrijfshallen hebben grootste aandeel huurders. 

Voorzieningen/ 

parkmanagement 

 Beperkte behoefte aan algemene voorzieningen. 

 Basispakket: beveiliging, beheer en collectieve voorzieningen. 

Duurzaamheid  Vooral gericht op het wagenpark, maar weinig vooruitstrevende bedrijven (à la TNT). 

 Duurzaamheid op pandniveau niet of nauwelijks van belang. 

Bron: Stec Groep, 2011 

 

Profiel doelgroep industrie voor de offshore- en energiesector. 

Indicator Omschrijving  

Verwachte omvang vraag  Gaat om bedrijven in breed aantal SBI groepen, met accent in 

SBI-code 20 en 40.  

 Groot: het gaat vooral om bedrijven die zich bezig houden met 

de productie, installatie, onderhoud en service van technische 

installaties, machines en metaalproducten, voor de offshore-

industrie en de energiesector (windmolens en zonne-energie): 

de maakindustrie. 

 Het gaat vaak om bedrijven in de hogere milieucategorieën 

(hoger dan categorie 3, waarbij accent op categorie 4). Er zijn 

voor dit type bedrijven regionaal gezien beperkte 

vestigingsmogelijkheden. 

 Op basis van onze Database Bedrijfsruimtegebruikers in Beeld 

en gegevens over de productiestructuur (LISA) in Den Helder 

en de Kop constateren we dat deze doelgroep een aandeel 

heeft in de vraag van circa 15 tot 20%. 
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Concurrentie in de regio  Beperkt: het gaat om vestigers met een gemiddelde omvang. Het betreft een bovenregionale 

markt met specifieke vestigingsvoorkeuren, waaronder clusteringvoordelen van toeleveranciers 

en nabijheid van contractors (zoals Shell en de NAM). Ook nabijheid van havenfaciliteiten en 

vliegvelden hebben een sterk ‘trekkende’ werking.  

 Bedrijven in deze doelgroep hoeven niet noodzakelijk aan de kade te zitten. Deze bedrijven 

willen zelf niet extra investeren in bijvoorbeeld laad- en losfaciliteiten aan de kade. Het is vooral 

belangrijk dat er andere bedrijven in de buurt zijn die hun producten/halffabricaten/ 

eindfabricaten verder over het water kunnen transporteren. Daarom is een locatie zoals het 

Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB) slechts beperkt een concurrent (wel als het 

gaat om grondprijzen, clustervoordelen, bereikbaarheid en kavelmaten). Lokale 

bedrijventerreinen zijn ook beperkt een concurrent omdat er een gebrek is aan up-to-date 

vastgoed en voldoende ruimte voor huisvesting.  

Huisvestingsbudget  € 55 tot € 85 per m² vvo of een vastgoedwaarde van circa € 650 tot € 900 per m² bvo. 

Omgevingseisen   Nabijheid van (technisch geschoold) personeel. 

 Centrale ligging ten opzichte van afzetmarkt en toeleveranciers en contractors. 

 Korte verbinding met de luchthaven en de nabijheid van de haven van Den Helder 

 Toenemende mate een goede ICT infrastructuur. 

Kwaliteitseisen  Functionaliteit gaat voor strenge inrichtingseisen (alhoewel deze steeds belangrijker worden). 

Kavelgrootte  Overwegend middelgroot (vooral tussen de 1.000 tot 3.500 m² kavel). Kavels groter dan 1 

hectare komen beperkt voor (circa 5 tot 10% van de marktvraag), maar dit is wel het 

leeuwendeel van het ruimtebeslag in deze sector.  

Kavelgrootte en –type  Overwegend bedrijfshal (circa 80% van de totale bedrijfsvloer), meestal maximaal 20% 

kantoorvloer.  

 Panden hebben veelal een functionele uitstraling. Echter, in toenemende mate willen veel 

technische industriële bedrijven ook een betere uitstraling en kwaliteit. Het moet echter wel 

aansluiten bij de functionaliteit. Grote loodsen en hallen vormen de basis.  

 Wensen en eisen aan verschijningsvorm nemen toe. 

Eigendomssituatie  Weinig behoefte aan parkmanagement, met uitzondering van beveiliging van het terrein. 

 Voor het overige met name interesse in een laagdrempelig pakket. Bedrijven schermen vaak 

hun eigen terrein goed af met hekwerk. 

 Slechts incidenteel behoefte aan delen of clusteren van voorzieningen op het terrein als geheel.  

 Toenemende mate van gebruik van ICT-middelen (om op afstand diensten te kunnen verlenen 

en reparaties en onderhoud te ondersteunen op bijvoorbeeld boorplatformen. 
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Voorzieningen/ 

parkmanagement 

 Vooral gericht op veiligheid, bereikbaarheid en ICT-faciliteiten. Collectieve beveiliging is een 

pre. In toenemende mate bieden deze bedrijven ook onderhoud en service aan de producten die 

ze maken en leveren. Dit gebeurt steeds vaker ook op afstand. Een optimale ICT-verbinding 

met booreilanden is dan een pre. Verder gaat het bedrijven vooral om de functionaliteit 

Duurzaamheid  Technische systemen, installaties en producten worden steeds klimaatvriendelijker. Klanten 

vragen om duurzame en zuinige oplossingen. Deze sector maakt vooral halffabricaten en 

eindproducten die duurzaam moeten opereren.  

 (Duurzame) uitstraling pand wordt in toenemende mate belangrijker. Het gaat toch ook om het 

kunnen ontvangen van (internationale) klanten die je graag wil laten zien wat je bouwt. Een 

opgeruimde uitstraling is dan een voordeel. 

 

Profiel doelgroep kleinschalige productie (creatieve industrie /ICT) 

Indicator Omschrijving  

Verwachte omvang vraag  Kleine markt, bedrijven met veelal regionale  

marktoriëntatie. In de regio zijn veel kleine  

productiebedrijven actief. Het gaat om bijvoorbeeld 

grafische, ontwerp- en 

communicatietechnologiebedrijven. 

 Veelal doorstarters van middelgrote omvang. Dit  

type bedrijven is aantrekkelijk voor de kwalitatief 

betere delen van Kooypunt III. 

 Maximale marktvraag circa 10% van totale vraag t/m 

2020. 

 

Concurrentie in de regio  Redelijk: Deze bedrijven hechten veel waarde aan uitstraling en zijn daarom van nature geneigd 

locaties in grotere steden te zoeken. Grote bedrijven zitten daarom vooral in de Randstad. Het 

gaat vooral om kleinere vestigers die zich meer op de lokale markt oriënteren. Deze willen dan 

vooral of in stadscentra zitten, of op bedrijventerreinen met een meer groene en hoogwaardige 

uitstraling. Daarnaast gaat het in toenemende mate ook om startende bedrijven die in, bij of 

aan huis willen zitten. Concurrerende locaties zijn daarom vooral locaties zoals Oudevaart Zuid, 

Kruiswijk III en het RHB voor de grotere vestigers. 
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Huisvestingsbudget  € 75 tot € 115 per m² vvo afhankelijk van aandeel kantoor, of een vastgoedwaarde van circa  

€ 900 tot € 1.400 per m² bvo. 

 Uitstraling is belangrijker dan prijs en vooral ook afhankelijk van het aandeel kantoorvloer. 

Omgevingseisen  Ruimte en uitbreidingsmogelijkheden. 

 Zeer goede ICT-infrastructuur. 

 Nabijheid klanten. 

 Autobereikbaarheid, goede en ruime parkeergelegenheid. 

 Dichtbij (technisch geschoold) arbeidsaanbod. 

Kwaliteitseisen  Uitstraling van locatie is van groot belang. 

 Landschappelijke inpassing van terrein en groenvoorzieningen zijn een pre. Daarom erg 

interessant voor de groenere en kwalitatief betere delen van het terrein. 

 Ook een goede OV-bereikbaarheid is vaak een pre. 

 Meerdere lagen in kantoorachtige panden. 

Kavelgrootte en –type  Overwegend 500 m2 tot 2.500 m². Daarnaast ook uitschieters tot 5.000 m² 

 Behoefte aan ruime kantoorruimte (30%-70%), kleine bedrijven behoefte aan 

bedrijfsverzamelgebouw. 

Eigendomssituatie  Kleine, groeiende bedrijven huur, grote vestigers behoefte aan eigendom. 

Voorzieningen/ 

parkmanagement 

 Redelijk groot (beveiliging, groenvoorziening, gemeenschappelijke ICT-infrastructuur, catering). 

Solitaire vestigers hebben beperkte behoefte aan gemeenschappelijke voorzieningen 

(beveiliging, onderhoud, groenvoorziening). 

 Kwaliteit en uitstraling zijn belangrijke eigenschappen. Van nature vestigen ze zich op 

hoogwaardige terreinen met een hoog voorzieningenniveau. 

Duurzaamheid  Van toenemend belang bij dit soort bedrijven, met name energielasten en bedrijfsprocessen 

(inkoop, afval, drukprocessen). 

 Een beperkt aantal koplopers gaat daarnaast voor duurzame uitstraling van het pand, maar bij 

het gros is dat nog geen specifieke eis.  

Bron: Stec Groep, 2011 
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Profiel onderzoekslaboratoria 

Indicator Omschrijving  

Verwachte omvang vraag  Kleine markt. In de regio bestaat een sterke Biobased en offshore 

industrie. De zeer specifieke R&D-clusters zijn echter niet prominent 

aanwezig. Het gaat vooral om R&D gekoppeld aan industriële 

productie en de maakindustrie. R&D-behoefte neemt echter steeds 

meer toe in deze sector door verdere automatisering.  

 Marktvraag maximaal 5% van totale vraag in Den Helder t/m 2020.  

Concurrentie in de regio  Concurrentie op regionaal niveau ontbreekt grotendeels. Deze bedrijven willen graag op een 

goed bereikbare locatie met een hoogwaardige uitstraling zitten. Vooral het RHB is in dat opzicht 

een concurrent.  

Huisvestingsbudget  € 100 tot 130 per m vvo of een vastgoedwaarde van circa € 1.200 tot 1.600 per m² bvo. 

Omgevingseisen  Eisen aan pand en omgeving zijn hoog. 

 Goede kwaliteit van openbare ruimte. 

 Hoog opgeleid (wo/technisch) personeel.  

Kwaliteitseisen  Goede werkomgeving, moderne inrichting. 

 Landschappelijke inpassing van terrein en groenvoorzieningen zijn een pre. Daarom erg 

interessant voor de groenere en kwalitatief betere delen van het terrein. 

Kavelgrootte en –type  Overwegend 500 m2 tot 2.500 m².  

 Behoefte aan ruime kantoorruimte (30%-70%), kleine bedrijven behoefte aan 

bedrijfsverzamelgebouw. 

Eigendomssituatie  Kleine, groeiende bedrijven huur, grotere vestigers behoefte aan eigendom. 

Voorzieningen/ 

parkmanagement 

 Behoefte aan gemeenschappelijke voorzieningen met andere bedrijven in 

bedrijfsverzamelgebouw, solitaire vestigers hebben beperkte behoefte aan gemeenschappelijke 

voorzieningen (beveiliging, onderhoud, groenvoorziening). 

Duurzaamheid  Van toenemend belang bij dit soort bedrijven. 

 Een beperkt aantal koplopers gaat daarnaast voor duurzame uitstraling van het pand, maar bij 

het gros is dat nog geen specifieke eis.  

Bron: Stec Groep, 2011 
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3.3 Concurrentieanalyse voor Kooypunt III 

Hieronder volgt een overzicht van concurrerende locaties in de Kop van Noord Holland. Het betreft: 

 Kruiswijk III, Anna Paulowna; 

 Regionaal Havengebonden bedrijventerrein (RHB), Anna Paulowna; 

 Oudevaart Zuid, Warmenhuizen; 

 Uitbreiding Waarland/ De Groet II, Waarland; 

 Lagedijk (uitbreiding), Schagen; 

 Agriport A7, Wieringermeer; 

 Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat, Wieringerwerf. 

 

De verschillende terreinen worden beoordeeld op basis van: 

 Netto uitgeefbare hectaren: een terrein met veel netto uitgeefbare hectaren is eerder een directe 

concurrent dan een bedrijventerrein met beperkt uitgeefbare hectaren. Dit houdt overigens ook sterk 

verband met de doelgroepen. Een belangrijk deel van de functies en doelgroepen die kansrijk zijn voor 

Kooypunt III hebben behoefte aan middelgrote kavels. Bedrijventerreinen met relatief weinig uitgeefbare 

kavels kunnen slechts een beperkt aantal grotere bedrijven huisvesten of richten zich vooral op de lokale 

bedrijventerreinenmarkt. 

 Fasering: Kooypunt III concurreert sterker met bedrijventerrein die rond dezelfde periode worden 

ontwikkeld en hectaren uitgeefbaar hebben dan bedrijventerreinen die slechts een beperkt deel van de 

ontwikkelperiode van Kooypunt III worden uitgegeven.  

 Schaalniveau markt: Kooypunt III bedient naast de lokale ook de regionale en zelfs de bovenregionale 

markt. Bedrijventerreinen die vooral een lokale markt bedienen en die bovendien niet in Den Helder liggen 

concurreren daarom veel minder met Kooypunt III dan bedrijventerreinen die zich ook richten op de 

regionale en bovenregionale markt. 

 Type terrein en doelgroepen: Kooypunt III ondervindt meer concurrentie van bedrijventerreinen die 

hetzelfde profiel en segment nastreven. Kooypunt III concurreert bijvoorbeeld heel beperkt met 

bedrijventerreinen die zich concentreren op het aantrekken van lokale bedrijven in de sectoren 

bouwnijverheid, reparatie en onderhoud en handel. 

 Bereikbaarheid: de bereikbaarheid van Kooypunt III, zowel bestaand als nieuw gepland, hangt nauw 

samen met de ontsluiting en directe ligging aan de provinciale weg, de N9. Op het gebied van 
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bereikbaarheid concurreert Kooypunt III daarom sterk met bedrijventerreinen die minimaal ook direct aan 

een provinciale weg, of snelweg, liggen en zeer beperkt met bedrijventerreinen die alleen aan lokale 

wegen liggen. 

 Grondprijzen: voor Kooypunt III is een grondprijsniveau voorzien dat aansluit op de huidige grondprijs op 

Kooypunt I en II. Kooypunt concurreert daarom sterk met bedrijventerreinen die een vergelijkbare of 

lagere grondprijs hebben. De concurrentiepositie van Kooypunt III is goed ten opzichte van 

bedrijventerreinen die een hogere grondprijs, maar juist slecht ten opzichte van bedrijventerreinen die een 

lagere grondprijs hebben. 

 

Op de volgende pagina is in een kort overzicht weergegeven hoe de concurrerende bedrijventerreinen scoren 

ten opzichte van Kooypunt III. Een ´-´ geeft daarbij aan dat Kooypunt III beter scoort. Een ´-´ betekent dus 

dat de concurrentiepositie van het terrein slecht is ten opzichte van Kooypunt III. Een ‘0’ geeft aan dat de 

concurrentiepositie van het terrein gemiddeld is en een ‘+’geeft aan dat de concurrentiepositie van het 

terrein ten opzichte van Kooypunt III sterk is.  

 

Tabel 8: concurrentieanalyse  

(Concurrerend) terrein Netto 

uitgeefbaar 

hectare  

Fasering Schaalniveau 

markt 

Doelgroep Bereikbaarheid/ 

ontsluiting 

Prijzen  Concurrent voor 

Kooypunt III? 

Kruiswijk III - 0 -- - - + - 

Regionaal Havengebonden 

Bedrijventerrein 

+ 0 + 0 + + + 

Oudevaart Zuid 0 + -- 0 - 0 - 

Uitbreiding Waarland/De Groet II - + -- - - 0 - 

Lagedijk (uitbreiding) - - -- + - 0 - 

Agriport A7 + + 0 0 + + + 

Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat + + + + + + ++ 

Distriport + 0 + + + 0 + 

De Dogger (uitbreiding) 0 0 - - 0 0 - 
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Kooypunt III ondervindt sterke concurrentie van het Regionaal Bedrijvenpark Robbenplaat 

Kooypunt III kan enige concurrentie verwachten van een aantal bovenregionale bedrijventerreinen in uw 

omgeving. Het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB), Agriport A7, het Regionaal Bedrijvenpark 

Robbenplaat (RBR) en Distriport zijn of worden ontwikkeld voor specifieke doelgroepen en hebben een 

bovenregionale functie. Distriport en Agriport zijn bestemd voor grootschalige logistieke distributiebedrijven, 

die een (in)directe band hebben met de agrarische sector (Seed Valley). Kooypunt mikt meer op de 

middelgrote logistiek. Zij concurreren alleen met Kooypunt III met deze doelgroep. Wel is meer concurrentie 

van Robbenplaat te verwachten. Robbenplaat mikt vooral op het aantrekken van grootschalige en 

hoogwaardige bedrijven in de sectoren logistiek, distributie, groothandel en PDV/GDV. Daarnaast is er echter 

ook voldoende ruimte voor het vestigen van grootschalige productiebedrijven. De geplande uitgifte (nog 23 

hectare beschikbaar) loopt tot circa 2020. 

 

Ook in de ontwikkeling van het RHB is mogelijke concurrentie te verwachten. Op het RHB wordt ruim 60 

hectare bedrijventerreinen ontwikkeld voor haven- en kadegebonden (grootschalige) bedrijven. Uit de 

Marktanalyse Havenontwikkeling Kop van Noord-Holland (2010) blijkt dat het RHB concurreert met Kooypunt 

omdat het zich ook richt op het offshore- en energiecluster. Bedrijven in dit cluster willen mogelijk aan of 

nabij het water zitten. Het is dus essentieel dat er een goede afstemming komt in fasering en segmentering 

tussen Kooypunt III en het RHB. Zie meer hierover in advies vijf. 

 

Verder blijkt uit de tabel dat Kooypunt III beperkt concurreert met de kleinere, lokale bedrijventerreinen. De 

doelgroepen zijn verschillend, het (geplande) netto areaal bedrijventerrein is kleiner en de bereikbaarheid en 

ontsluiting is slechter op deze terreinen dan op Kooypunt III. 

 

Vanaf de volgende pagina vindt u de profielen van de geselecteerde concurrerende bedrijventerreinen. 
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Plan, kern  Kruiswijk III, Anna Paulowna 

Omvang 10,0 ha bruto en 6,0 ha netto 

Uitgeefbaar  6,0 uitgeefbaar 

Planfase Bestemmingsplan Kruiswijk III (bedrijventerrein) is 10 juni 2010 in voorbereiding gegaan. Halverwege 2011 

bestemmingsplan en daarna pas uitgifte. Heijmans ontwikkelt. 

Type terrein Gemengd terrein 

Ligging Kruiswijk III ligt direct ten zuiden van het bedrijventerrein Kruiswijk II, ten westen langs de spoorweg Schagen - Den 

Helder en ten noorden van de Grasweg. Het plangebied ligt ten westen van Anna Paulowna. 

Bereikbaarheid Op dit moment is het plangebied ontsloten voor het wegverkeer langs de Grasweg, ten zuiden van het plangebied. 

Langs het oosten van het plangebied ligt de spoorweg Schagen - Den Helder. Er is geen directe aansluiting naar de 

snelweg. Met de aanleg van Kruiswijk III komt er een extra aansluiting naar provinciale weg.  

Doelgroep(en)  Op het bedrijventerrein zijn mogelijkheden voor de vestiging van bedrijven in milieucategorie 1, 2, 3.1 en 3.2. 

Op het bedrijventerrein is in de eerste plaats de vestiging van lokale bedrijven voorzien. Daarbij is ook de vestiging van 

agribusiness, kantoorbedrijven en grootschalige en ondergeschikte detailhandelsbedrijven voorzien. Langs het zuiden 

en westen van het plangebied zijn naast bedrijfsgebouwen ook bedrijfswoningen voorzien. 

Grondprijs  € 90 en € 150 voor een kavel met bedrijfswoning. 

Overig  3,5 hectare is bestemd voor lokale bedrijven en ongeveer 2,5 hectare voor agribusiness en als vervangende 

vestigingsplaats voor onder andere op het bedrijventerrein Spoorsingel gevestigde bedrijven. 
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Plan, kern  Regionaal Havengebonden bedrijventerrein (RHB), Breezand 

Omvang 84 bruto en 60 netto 

Uitgeefbaar  60 ha 

Planfase Er is geen concrete planning. Om het bestemmingsplan te kunnen wijzigen moet er eerst een 

milieueffectrapportage (mer)-procedure worden doorlopen. Deze startnotitie is het eerste formele document in de 

te doorlopen mer-procedure. De startnotitie is geschreven.  

Type terrein Nat bedrijventerrein met regionale functie. 

Ligging De locatie van het RHB ligt op ongeveer 6 km ten zuidoosten van Den Helder en ongeveer 2 km ten noordwesten 

van Breezand en is gelegen in de oksel van het Noordhollands Kanaal met het Balgzandkanaal. Het terrein wordt 

begrensd door de rijksweg N99 in het noorden, het Noordhollands Kanaal in het westen, het spoor Den Helder - 

Alkmaar in het zuiden en door landbouwkavels gelegen aan de Schorweg in het oosten. 

Bereikbaarheid Het plangebied wordt voor het wegverkeer ontsloten langs het knooppunt in de N9, N99 en de N250. Voor het 

scheepvaartverkeer wordt het plangebied ontsloten langs het Noordhollands Kanaal ter plaatse van de aansluiting 

met het Balgzandkanaal. 

Doelgroep(en)  Het bedrijventerrein zal worden verdeeld in kadegebonden kavels en kadegerelateerde kavels: 

 de kadegebonden bedrijvigheid grenst direct aan het Noordhollands Kanaal; 

 de kadegerelateerde bedrijvigheid (aan watertransport gerelateerde bedrijvigheid) ligt op enige afstand van de 

kade. 

Gezien de locatie van de dichtstbijzijnde woningen is besloten dat het RHB zal openstaan voor bedrijven in 

milieucategorie 3, en dat categorie 4 mogelijk toegestaan wordt als extra milieumaatregelen worden genomen 

om de hinder te beperken tot de zwaarte van categorie 3. 

Grondprijs  € 91 (bron: IBIS, 2010) 

Overig   
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Plan, kern  Oudevaart Zuid, Warmenhuizen  

Omvang 10,0 ha netto 

Uitgeefbaar  10,0 uitgeefbaar 

Planfase Zacht: 3,5 ha aan nieuw bedrijventerrein zou mogen ontwikkelen voor de periode tot 2014 

Periode 2014 tot 2020 nog eens 4 tot 8 ha erbij (op basis van modern gemengd) = samen met de Groet 

Type terrein Modern gemengd bedrijventerrein met een aantal woonwerkunits.  

Ligging Gelegen aan de rand (ten zuiden) van Warmenhuizen. Naast Oudevaart Zuid 

Bereikbaarheid Via rondweg naar provinciale weg. Geen directe aansluiting op de snelweg. 

Doelgroep(en)  Modern gemengd voor lokale bedrijvigheid (tot 1.500 meter). 

Grondprijs  Onbekend. 

Overig  Een derde van het terrein is voor Vezet. 

Hoge beeldkwaliteit in verband met zicht op de duinen (Schoorl). 

In de hoek aan de duinkant wordt een strook voor woon-werkunits ontwikkeld.  
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Plan, kern  Uitbreiding Waarland/ De Groet II, Waarland 

Totale 

Omvang 

Circa 12 hectare uitgeefbaar  

Uitgeefbaar  4,0 uitgeefbaar 

Planfase Zacht: 3,5 ha aan nieuw bedrijventerrein zou mogen ontwikkelen voor de periode tot 2014 

Periode 2014 tot 2020 nog eens 4 tot 8 ha erbij = samen met Oude Vaart Zuid. 

Type terrein Modern gemengd bedrijventerrein met een aantal woon-werkunits. 

Ligging Ten noorden van Waarland, een uitbreiding van het huidige bedrijventerrein de Groet. 

Bereikbaarheid Via rondweg naar provinciale weg. Geen directe aansluiting op de snelweg. 

Doelgroep(en)  Lokale bedrijvigheid. Misschien voor uitplaatsen loonbedrijf uit de kern. 

Lichte bedrijvigheid (categorie 2 en 3.2 tot 100 meter). Alleen dienstwoningen toegestaan, daar waar toegestaan op 

plankaart middels vrijstelling college. Detailhandel alleen ter plaatse vervaardigde goederen, geen bouwmarkt. 

Grondprijs  Onbekend 

Overig   
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Plan, kern  Lagedijk (uitbreiding), Schagen  

Omvang 14,5 ha bruto en 6,0 ha netto 

Uitgeefbaar  6,0 uitgeefbaar 

Planfase Uitbreidingslocatie. Beeldkwaliteitplan is af. Concrete planning onbekend. 

Type terrein Modern gemengd 

Ligging Aan de noordwestzijde van Schagen. 

Bereikbaarheid Via rondweg naar provinciale weg. Geen directe aansluiting op de snelweg. 

Doelgroep(en)  Deelgebied A: Kanaalstrook: zone langs het Kanaal (de noordzijde). Grootschalige bedrijvigheid met zwaardere 

bedrijven vallend in milieucategorie 4 en 5, die voor hun bedrijfsvoering watergebonden zijn.  

Deelgebied B: Binnengebied: zone binnen de infrastructuurring (het middengebied). Afhankelijk van de vraag variërend 

tussen middelzware industriële, handelsbedrijven en kleinschalige, hoogwaardige bedrijvigheid.  

Grondprijs  Grondprijzen variërend van € 135 tot € 145 (watergebonden bedrijvigheid) en € 165. 

Langs kanaal: € 145 

Randzone (in het zicht) € 165 

Middengebied €135 

Overig  Hogere beeldkwaliteit dan bestaande terrein. 
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Plan, kern  Agriport A7, Wieringermeer  

Omvang 94,0 ha netto en 69,0 ha netto 

Uitgeefbaar  53,5 ha 

Planfase Het bedrijventerrein is onderverdeeld in een zuidelijk gedeelte (ontwikkelingsfase 1) en een noordelijk gedeelte 

(ontwikkelingsfase 2). De uitgifte van de kavels van het zuidelijke gedeelte is eind 2007 gestart. 

Type terrein Regionaal transport en distributiepark.  

Ligging Gelegen in de kop van Noord-Holland, direct aan de Rijksweg A7 en 30 minuten rijden vanaf Amsterdam. 

Bereikbaarheid Direct aan de A7. 

Doelgroep(en)  Het terrein is hoofdzakelijk voor logistieke activiteiten, gericht op de glastuinbouw. Het bedrijventerrein is een centrum 

voor de verwerking van agrarische producten. Bedrijven die zich hier vestigen hebben samenhang met de productie, 

verwerking en distributie van agrarische producten of met de logistieke sector. Binnen het bedrijventerrein is ook 

ruimte voor ondersteunende activiteiten, energievoorziening en milieudienstverlening ten behoeve van agribusiness en 

de glastuinbouw.  

Grondprijs  Ongeveer € 92. 

Overig  Kavels vanaf 3.000 m2 tot meer dan 10 hectare.  

Bedrijven tot milieucategorie 5 zijn toegestaan.  

Bouwhoogte tot 15 meter (plaatselijk tot 35 meter).  

Bebouwingspercentage tot 70% van de kavel. 
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Plan, kern  Regionaal bedrijvenpark Robbenplaat, Wieringerwerf  

Omvang 99,0 ha bruto en 63,8 ha netto. 

Uitgeefbaar  23,5 ha (12 ha ontwikkelaar en de rest gemeente). 

Planfase Ontwikkeling reeds begonnen. De kaveluitgifte loopt tot 2019.  

Type terrein Hoogwaardig regionaal bedrijvenpark. 

Ligging Robbenplaat ligt aan de A7 ten zuiden van Wieringerwerf, gemeente Wieringermeer. 

Bereikbaarheid Per (vracht)auto is het Robbenplaat goed te bereiken. De A7 van Amsterdam richting Afsluitdijk is een goede 

verbindingsas. Bovendien zijn er nog twee provinciale wegen (N240 en N244) naar Robbenplaat. 

Doelgroep(en)  Logistieke bedrijven en agribusiness (ander type dan Agriport, dus geen kassen). Aan de kant van de weg ook ABC-

bedrijven.  

Milieucategorie 1 t/m 4.  

Kavelgrootte: 3.000 m2 tot 5 hectare 

Grondprijs  Robbenplaat West: € 74 tot € 92 

Robbenplaat Zuid: € 74 tot € 102 (via ontwikkelaar) 

Overig  Accenten op duurzaamheid, bereikbaarheid, groei, diversiteit en continuïteit.  

Alleen nog uitgeefbaar terrein in West en Zuid.  

Vijf deelgebieden: 

 De Stek  

 Wieringerwerf Zuid  

 De Schelphorst  

 Robbenplaat West  

 Robbenplaat Zuid  

 Robbenplaat is in de regio bekend als hét regionale bedrijventerrein. Dit is een belangrijke meerwaarde voor het 

terrein. Bedrijven die een groot grondoppervlak wensen kunnen in de regio Kop van Noord-Holland op Robbenplaat 

terecht. Daarnaast kan het heel goed dienen voor opvang van spin-off van het Agriport A7. 
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Plan, kern  Distriport  

Omvang 150,0 ha bruto en 80,0 ha netto. 

Uitgeefbaar  80,0 ha (nog te ontwikkelen). 

Planfase Ontwikkeling gepland in 2011.  

Type terrein Hoogwaardig regionaal bedrijvenpark. 

Ligging Het bedrijvenpark Distriport Noord-Holland ligt direct aan de A7 ter hoogte van Hoorn en grenst tevens aan de N243. 

Bereikbaarheid Per (vracht)auto is het Distriport goed te bereiken. De A7 van Amsterdam richting Afsluitdijk is een goede 

verbindingsas. 

Doelgroep(en)  Vooral logistieke bedrijven en distributie, daarnaast beperkt ruimte voor ‘reguliere’ bedrijvigheid (groot)handel, 

productie, bouwnijverheid.  

Milieucategorie 1 t/m 4.  

Kavelgrootte: 3.000 m2 tot 20 hectare; 10% van de ruimte is voor kleinere bedrijven (kleiner dan 5 hectare). Circa 

90% van de ruimte is voor grootschalige bedrijven (mogelijkheid tot uitbreiding tot maximaal 20 hectare). Ook beperkt 

ruimte voor solitaire kantoren zonder baliefunctie met ruime parkeergelegenheid. 

Grondprijs  Onbekend 

Overig  Accenten op duurzaamheid, bereikbaarheid, groei, diversiteit en continuïteit.  

Er is ruim 50 hectare van het terreinoppervlak bestemd voor de ontwikkeling van groen en water. 

Het parkmanagement van het terrein moet onderdeel zijn van een integraal beheersconcept. Er wordt gestreefd om 

Parkmanagement in te zetten voor: 

 gezamenlijk gebruik van utilities en bedrijfsfuncties zoals energiebronnen, afvalwaterzuivering en gedeelde 

installaties, collectieve beveiliging;  

 collectieve inzameling en afvoer van afvalstoffen;  

 bedrijfsgerichte commerciële voorzieningen zoals catering en onderhoud aan gebouwen en installaties;  

 beheer en onderhoud van het openbaar gebied; 

 te gelden maken van de daken via gezamenlijke zonne-energieproductie. 
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Plan, kern  De Dogger  

Omvang 5,0 ha bruto en 5,0 ha netto 

Uitgeefbaar  5,0 ha (nog te ontwikkelen) 

Planfase Ontwikkeling gepland: 2012/2013.  

Type terrein Kleinschalig lokaal bedrijventerrein (naast het terrein komt het nieuwe Gemini Ziekenhuis) op de huidige locatie van het 

sportpark. 

Ligging Het terrein grenst direct aan bedrijventerrein Dirksz Admiraal in het noorden en oosten. Aan de zuid- en westkant 

liggen woningen. Het terrein grenst aan de Nieuweweg en ligt vlakbij de justitiële jeugdinrichting De Doggershoek  

Bereikbaarheid Per (vracht)auto is het De Dogger matig te bereiken. De Rijksweg, de N250 ligt op circa 5 minuten afstand ten westen 

van het terrein. Het terrein wordt ontsloten via de NIeuweweg in noordelijke en zuidelijke richting en via de 

Doggersvaart naar de Rijksweg. Het station Den Helder Zuid ligt op circa 10 minuten loopafstand. 

Doelgroep(en)  Vooral kleinschalige lichte bedrijven in de handel, reparatie en bouwnijverheid. Er wordt ook ingezet op de mogelijke 

ontwikkeling van woonwerkeenheden. 

Milieucategorie 1 t/m 3. 

Kavelgrootte: onbekend (maar kleinschalig). 

Grondprijs  Onbekend 

Overig   De landschappelijk inrichting spelt een belangrijke rol bij de uiteindelijke beeldkwaliteit. Er zijn relatief hoge eisen 

aan groen (50% van het voorterrein moet ingericht worden met groen) en de inrichting moet goed aansluiten bij 

een woon-werkklimaat (rustige omgeving en een fijne verblijfplaats). 
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