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Afbeelding	1:	Impressie	Stationsomgeving	(West	8),	Uitwerkingsplan	Stadshart	Den	Helder
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1. Inleiding

Het Uitwerkingsplan Stadshart (UP), in �008 vastgesteld door de gemeenteraad, is 
één van de strategische instrumenten waarmee Den Helder opnieuw op de kaart gezet 
wordt. Het UP vormt het primaire gemeentelijke kader voor de stedelijke vernieuwing 
van het stadshart. In het UP wordt de volgende toekomst voor het stationsgebied be-
schreven: Het stationsgebied is dé entree van de stad. Wie met de trein aankomt in 
Den Helder wordt aangenaam verrast door de groene uitnodiging die de stad biedt. De 
reiziger loopt vanuit het station direct het stadspark in, dat zich uitstrekt van station 
tot aan het Marsdiep. De omgeving van het station toont Den Helder als een moderne 
stad met een intieme en beschutte openbare ruimte. Het nieuwe stadhuis naast het 
station is het visitekaartje van het stadshart. Door het opschuiven van de rooilijn ten 
opzichte van het huidige station wordt aangesloten op de Beatrixstraat. Daardoor is er 
o.a. ruimte voor de bouw van het nieuwe stadhuis. 
De intensivering van het programma op de stationslocatie zal bijdragen aan de 
levendigheid van het stationsgebied én van het stadshart als geheel. 
Het stationsgebied en stadshart zullen elkaar programmatisch aanvullen, waardoor de 
ontwikkeling van het stationsgebied een economische impuls geeft aan het stadshart.

Kansen voor een krimpgemeente
De gemeente Den Helder heeft veerkracht nodig om de voorspelde krimp in de 
(beroeps)bevolking tegen te gaan. Ondersteund door het rapport Deetman-Mans in-
vesteert het gemeentebestuur daarom in de verbetering van het vestigingsklimaat, het 
behoud van werkgelegenheid en de ontwikkeling van het stadshart. 
Deze uitgangspunten zijn leidend in het collegeprogramma �010-�014. In de schaduw 
van de bezuinigmaatregelen van Rijksoverheid om het economisch tij te keren, kiest 
Den Helder voor investeringen in duurzame ontwikkeling. De kansen die de stad heeft, 
moeten worden verzilverd. De economische en sociale ontwikkeling binnen de stad 
moet worden gestimuleerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat er voldoende potentie in de 
stad aanwezig is om de voorspelde krimp aan te pakken.
De gemeente heeft al diverse initiatieven genomen om de havengerelateerde activitei-
ten, de (offshore) economie en de duinrijke natuur die Den Helder rijk is, te versterken. 
Als centrumgemeente in de Noordkop heeft Den Helder bovendien de taak te zorgen 
voor een levendig en veilig stadshart met goede stedelijke voorzieningen. 

Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder 
Het herontwikkelen van het stationsgebied met het huisvesten van een nieuw stadhuis 
levert hier een belangrijke bijdrage aan. Het huisvesten van het stadhuis in het hart 
van de stad is een belangrijke en ook symbolische stap in de stedelijke vernieuwing. 
Hierdoor komt het openbare bestuur dicht bij de andere centrumfuncties in de stad te 
liggen. Het stadhuis functioneert dan als boegbeeld voor het stadscentrum waardoor 
het hele stadshart een sterkere identiteit krijgt. 
Door de publieke gebouwen in het stadshart een prominente plek te geven ontstaat 
synergie tussen de verschillende centrumfuncties. Onder andere een nieuwe bibliotheek, 
stadhuis en schouwburg zullen een positieve bijdrage leveren aan een aantrekkelijk en 
levendig winkelgebied. Daarnaast kunnen deze functies verbindingen tussen gebieden 
tot stand brengen, waaronder het stadshart en Willemsoord.

Het huidige stadhuis is niet meer geschikt als huisvesting voor de gemeentelijke orga-
nisatie en het bestuur. Een stadhuis als onderdeel van het Uitwerkingsplan levert een 
grote bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid en (economische) vitaliteit van 
de binnenstad. Het gemeentebestuur wil daarom investeren in het versterken van het 
stadshart en kiest ervoor om een nieuw stadhuis te bouwen op de stationslocatie om de 
aantrekkelijkheid van deze entree van de stad te vergroten.

Dit is het beeld van de stationsomgeving dat is geschetst in het Uitwerkingsplan 
Stadshart Den Helder (zie afbeelding 1). Voor de daadwerkelijke ontwikkeling van de 
stationslocatie is het noodzakelijk dit beeld concreter uit te werken in een stedenbouw-
kundig plan (SP). Het SP geeft een ruimtelijk en programmatisch kader voor de gebieds-
ontwikkeling van de stationslocatie. 
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Afbeelding	2:	Plangrenzen	stationsomgeving	Den	Helder Afbeelding	3:	Ambities	uit	het	Uitwerkingsplan	Stadshart

Afbeelding	4:	Ambities	uit	het	Uitwerkingsplan	Stadshart Afbeelding	5:	Ambities	uit	het	Uitwerkingsplan	Stadshart

-	Verdichten	openbare	ruimte,	aansluiten
		op	rooilijn	Beatrixstraat
-	Intensiveren	ruimtegebruik
-	Aanhelen	stedelijke	weefsel

-	Stadhuis	en	Station	aan	Stadspark
-	Programmatische	vervlechting	met	de	
		rest	van	het	stadshart

-	Verblijfskwaliteit	verbeteren	openbare	ruimte
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Plangebied stationsomgeving Den Helder 
De plangrenzen van dit stedenbouwkundig plan komen (met uitzondering van het 
spoor) overeen met de plangrenzen van het nieuwe bestemmingsplan. Op bijgaande 
kaart (Afbeelding �) zijn de plangrenzen van het stedenbouwkundig plan aangegeven.

Ambities uit het Uitwerkingsplan
De ontwikkeling van het stationsgebied is een belangrijk onderdeel van het UP. De 
doelstellingen voor het stationsgebied zijn:
- een verdichting van de open ruimte en aansluiten op de rooilijn van de Beatrixstraat,
- station en stadhuis aan het Stadspark,
- verbeteren van de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte,
- intensivering van het ruimtegebruik, 
- het aanhelen van het stedelijk weefsel door ruimtelijke aansluiting op de omgeving 
  (Beatrixstraat, Spoorstraat, woonbuurten, Willemsoord en het Marsdiep/Stadspark),
- programmatische vervlechting met de rest van het stadshart. 
(zie afbeelding � t/m 5)

Opgave voor de stationslocatie
In de bestaande situatie kent de omgeving van het station een onduidelijke menging 
van functies en richtingen. De voorruimte voor het station is een grote, open ruimte, 
die onaangenaam is door het gebrek aan oriëntatie, geborgenheid en beschutting. Er is 
een willekeur van richtingen door diverse grootschalige ingrepen vanuit het verleden. 
Wind en verkeersruimte domineren de beleving van de openbare ruimte. Vanuit het sta-
tion is geen duidelijke relatie zichtbaar tussen de nabijgelegen functies en plekken. Op 
dit moment is het stationsgebied een entree van de stad die niet genoeg recht doet aan 
de kwaliteiten van de locatie. 
Het is echter een plek met volop potentie: het ligt in het hart van de stad, aan het 
stadspark en het winkelhart. Het ligt op het snijpunt van de Beatrixstraat als verbin-
dende route tussen de publieke voorzieningen en de recreatieve groene route door het 
Stadspark richting het Marsdiep.
Het stationsgebied moet niet langer een doorgangsgebied voor reizigers zijn. Het moet 
een gebied worden waar het aangenaam is om te verblijven, zonder dat de reiziger in 
zijn beweging wordt gehinderd. Door het vergroten van de kwaliteit van de openbare 
ruimte en een intensivering van het ruimtegebruik ontstaat er meer levendigheid. Deze 
plek is weliswaar strategisch gelegen (representatief, goed bereikbaar, in het hart van 
de stad), maar in de huidige situatie ontbreekt een goede en logische aansluiting op de 
omgeving. Hierdoor functioneert de locatie op het ogenblik niet goed. 
Met de uitvoering van dit SP worden de potenties en kansen voor een goede ruimtelijke 
en programmatische aansluiting benut en is het de uitgelezen plek voor het realiseren 
van een nieuw stadhuis, gecombineerd met andere voorzieningen. 

Foto	bestaande	situatie	(Zeestad).	Zicht	vanf	de	Beatrixstraat	richting	de	Watertoren	en	de	Vijfsprong

Foto	aanleg	van	het	Stadspart	t.h.v.	het	Julianaplein	(Zeestad)			
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Van Uitwerkingsplan naar stedenbouwkundig plan 
Het stedenbouwkundig plan Stationslocatie legt het ruimtelijk en programmatisch ka-
der voor de herontwikkeling van de stationslocatie vast en is een uitwerking van de 
richting en ambities voor dit gebied zoals benoemd in het door de raad van Den Helder 
vastgestelde Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder.
Het stedenbouwkundig plan legt de nieuwe plek van rijbanen, trottoirs en fietspaden 
vast net als andere voorzieningen in de openbare ruimte (taxistandplaatsen, bomen, 
groen, in- en uitritten enz.).
Ook bepaalt het stedenbouwkundig plan de uiterste grenzen van nieuwe bebouwing (de 
zogenaamde rooilijnen en de maximale hoogte van die bebouwing en beschrijft welke 
functies in die bebouwing gerealiseerd kunnen worden en hoe die ontsloten mogen 
worden op de openbare weg.
Daarnaast stelt het stedenbouwkundig plan beeldkwaliteiteisen aan nieuwe gebouwen 
en de nieuw aan te leggen openbare ruimte: wat voor architectuur moet er toegepast 
worden voor nieuwe gebouwen en welke uitstraling moet de openbare ruimte hebben. 
Die beeldkwaliteiteisen worden ook – in samenwerking met de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit - opgenomen als welstandscriteria in de Welstandsnota.
Binnen de kaders van het stedenbouwkundig plan worden concrete bouwplannen (zoals 
het nieuwe stadhuis) ontwikkeld en inrichtingsplannen voor de openbare ruimte opge-
steld en gerealiseerd. 

Voor de ontwikkeling van de stationslocatie is in het UP een aantal uitgangspunten 
genoemd. De uitgangspunten zijn gedurende de vertaling van het UP naar het 
stedenbouwkundig plan verder ontwikkeld en dit heeft tot aanpassing van enkele 
punten geleid. Samen met het UP vormen deze uitgangspunten de onderlegger van het 
stedenbouwkundig plan.

- Door de toevoeging van programma (intensiever grondgebruik) wordt deze 
  plek levendiger en worden de potenties (onder andere goede bereikbaarheid) 
  beter benut. Vanuit het UP werd uitgegaan van een programma voor het stadhuis van  
  circa 10.000 m� met hieraan toegevoegd een commercieel programma van ongeveer
  4.�00 m� met parkeergelegenheid. Na de doorontwikkeling van het UP bestaat het 
  uiteindelijke programma van het stadhuis uit circa 7.000 m�. 
  Het commerciële programma zal niet op deze locatie worden gerealiseerd.
- De bijbehorende parkeervoorziening is zeven dagen per week geopend en openbaar
  toegankelijk
- Onderzoek naar de inpassingsmogelijkheden van het huidige stationsgebouw heeft 
  ertoe geleid dat NS heeft aangegeven in te stemmen met de sloop van het huidige 
  stationsgebouw als een betere, toekomstvaste robuuste stedelijke inpassing 
  gewaarborgd is1.
- Het stadhuis en het station hebben elk een eigen identiteit en typologie. Het stadhuis
  staat naast het station, waarbij het stadhuis een stedenbouwkundig accent heeft van
  maximaal � bouwlagen bovenop de vier doorlopende lagen. 

In het hoofdstuk (4) over  de gewenste beeldkwaliteit wordt een en ander nader uitge-
werkt
- De verblijfskwaliteit van de openbare ruimte wordt verbeterd door een compactere 
  dimensionering van de wegen, het doortrekken van de bomenlaan in de Beatrixstraat   
  tot aan de watertoren en de aanleg van het stadspark vanaf het Julianaplein.
- Bij het verkleinen van de verkeersruimte was sprake van het compacter dimensioneren
  van de wegen, onder andere door het weglaten van een middenberm. Uit het oogpunt 
  van verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit is alsnog gekozen deze middenberm in de 
  nieuwe situatie te laten bestaan.
- Rotonde de Vijfsprong zal worden aangepast om een volwaardige en verkeersveilige 
  aansluiting van de Boerhaavestraat te faciliteren. 
- In de omgeving van het station wordt rekening gehouden met de (bestaande)
  bushaltes en taxistandplaatsen, evenals een kiss & ride voorziening en 
  parkeervoorzieningen voor bezoekers van het stadhuis en de binnenstad

Aanpak 
De aanpak van de stationslocatie bestaat uit diverse ruimtelijke ingrepen. Het nieuwe 
stadhuis is één van de meest in het oog springende ingrepen. De andere is een nieuw 
treinstation met een open perronplein. Dit nieuwe station is een uitbreiding van de 
opgave uit het UP naar aanleiding van een in datzelfde UP beschreven studieopdracht 
naar de functionaliteit en inpasbaarheid van het station. Daarnaast wordt er binnen het 
plangebied aan de oostzijde ruimte geboden voor de realisatie/uitbreiding van de be-
bouwing langs de Beatrixtraat in de vorm van een hotel (mogelijk een uitbreiding/ver-
vanging van het huidige), danwel een andere representatieve functie. 
De Boerhaavestraat wordt teruggelegd naar zijn historische positie en daarmee weer 
rechtstreeks aangesloten op de Vijfsprong. Deze nieuwe aansluiting van de Boer-
haavestraat op de Vijfsprong vraagt om een herinrichting en uitbreiding van deze 
rotonde, waarmee ook het monument. ‘Voor hen die vielen’ beter tot zijn recht kan 
komen. Gekoppeld aan de ontwikkelingen wordt de locatie ‘bouwrijp’ gemaakt door het 
verleggen van de onder- en bovengrondse infrastructuur en de sloop van het postkan-
toor (zoals besloten in de raadsvergadering dd. 1� december �010).

1.	 Hoewel	reizigersaantallen	en	prognoses	geen	aanleiding	voor	NS	waren	om	grote	
	 investeringen	te	doen	bood	het	initiatief	vanuit	de	gemeente	Den	Helder	om	een	stadhuis
	 toe	te	voegen	aan	het	stationsgebied	kans	om	de	situatie	voor	de	toekomst	drastisch	te	
	 verbeteren.	De	toevoeging	van	programma	in	het	stationsgebied	is	welkom,	omdat	dit	leidt
	 tot	extra	reuring	en	aanloop	rondom	het	stationsgebouw.	NS	&	Prorail	hebben	gezamelijk
	 een	modellenstudie	laten	verrichten.	Daaruit	blijkt	dat	modellen	waarin	het	stationsge-	
	 bouw	in	stand	wordt	gehouden	niet	zorgen	dat	hiervan	gebruikt	gemaakt	kan	worden.	
	 Alleen	een	nieuw	station	blijkt	kansen	te	bieden	om	een	substantiële	verbetering	van	het		
	 gebruik	en	de	beleving	van	het	station	te	bereiken.

2.	 Plan	over	de	Bereikbaarheid,	Leefbaarheid,	Veiligheid	en	Communicatie	
	 gedurende	de	uitvoeringsfase



                                          Stedenbouwkundig Plan                              Stationsomgeving Den Helder 9                                          Stedenbouwkundig Plan                              Stationsomgeving Den Helder

Een complexe opgave                                           
De ontwikkeling van de stationslocatie is een zeer complexe opgave. In dit steden-
bouwkundig plan zijn, behalve de stedenbouwkundige aspecten, de uitgangspunten en 
randvoorwaarden geïnventariseerd die van invloed zijn op de ontwerpopgave. Met name 
de infrastructurele aspecten zijn bepalend voor het stedenbouwkundig plan. Naast de 
gebruikelijke opgave voor een stationsomgeving, zoals opstelplaatsen voor bussen en 
taxi’s, is de stationslocatie ook een belangrijk knooppunt in de verkeersstructuur van 
Den Helder.  
Dat betekent dat niet alleen na afloop, maar ook tijdens de bouwwerkzaamheden het 
station moet kunnen blijven doorfunctioneren en de bereikbaarheid van het treinsta-
tion, stadshart en zijn omgeving gewaarborgd dient te zijn.  
De stationslocatie kent daarbij een hoge dichtheid van (stedelijke) ondergrondse infra-
structuur, die de opgave extra ingewikkeld maakt. De opgave is ook complex vanwege 
het grote aantal belanghebbenden op een relatief klein oppervlak en de verschillende 
opgaven die - tegelijkertijd - spelen. Dit zijn in ieder geval het stedenbouwkundig 
plan en grondexploitatie, de nieuwbouw en exploitatie van het stadhuis inclusief 
parkeervoorziening(en), de transformatie en de exploitatie van het treinstation. Al deze 
opgaven dienen op een zorgvuldige wijze op elkaar te worden afgestemd. Voorafgaand 
aan de daadwerkelijke uitvoeringsfase wordt een BLVC-plan� opgesteld om ook in de 
uitvoeringsfase een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid te kunnen waar-
borgen.

Toen en nu
Tot na de Tweede Wereldoorlog lag het station waar nu schouwburg De Kampanje ligt,
op de kop van de Spoorstraat en de Stationsstraat (zie afbeelding �). Het gebouw was 
gebouwd in de zogenaamde Waterstaatstijl en lag aan een parkachtig ingericht voor-
plein. Bij aankomst met de trein kwam men dus aan in een groene, besloten en intieme 
ruimte. Tussen het station en Willemsoord bestond een helder netwerk van (winkel-) 
straten. De entree vanuit het station bood daarom een direct welkom in de stad.
Tijdens de Wederopbouwperiode werd besloten om de barrière op te heffen die het
spoor was gaan vormen tussen het oudere oostelijke en het nieuwere westelijke
deel van Den Helder. In 1958 werd het nieuwe kopstation gebouwd en werden alle
spoorwerken noordelijk daarvan gesloopt, zodat de aansluiting van de Middenweg naar
de doorbraak van de Beatrixstraat kon worden aangelegd. De ruimte die vrij kwam was
bestemd voor een verzameling van verschillende publieke, culturele functies met een
grote oppervlakte voor activiteiten van de Marine. Deze plek moest het centrum worden
van de stad. Het Wederopbouwplan is gedeeltelijk uitgevoerd en de nieuwe bebouwing 
sluit slecht aan op de kleinschalige structuur van de stad. Door het doortrekken van de 
Middenweg met de Beatrixstraat en het aansluiten van de Beatrixstraat op de provin-
ciale weg is bovendien een nieuwe barrière ontstaan, nu tussen noord- en zuidzijde. 
Gevolg van dit alles is dat het huidige station nogal verloren ligt in een overmaat aan 
voornamelijk verkeersruimte. De openbare ruimte is opgeknipt en grotendeels in ge-
bruik genomen door verkeer en parkeerplaatsen. In de huidige situatie houdt de

Afbeelding	6:	Ligging	station	Den	Helder	rond	1940	(West	8)

Beatrixstraat voor het Julianaplein (Stadspark), vervolgens is er de Middenweg, de 
Vijfsprong, de  Javastraat. Er zijn op dit moment geen duidelijke aanleidingen in de 
openbare ruimte te herkennen, die duidelijk maken waar men terecht komt. Het gebrek 
aan aansluiting op het ruimtelijke weefsel van het stadshart en de overmaat aan rui-
mte maken het voor bezoekers en gebruikers lastig zich te oriënteren. In de openbare 
ruimte zijn er geen aanleidingen zichtbaar die het voor de bezoeker duidelijk maken 
waar men vanuit dit startpunt naartoe kan (winkelhart, Willemsoord). Daarnaast is de 
openbare ruimte ingericht als verkeersruimte, waarbij er weinig ruimte is voor de voet-
ganger. Het stationsgebied heeft te weinig verblijfswaarde, het is geen prettige plek om 
te zijn
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Afbeelding	7:	Ligging	in	de	Kop	van	Noord-Holland	(Luchtfoto:	Google	earth)

Impressie	Beatrixstraat	(West	8),	Uitwerkingsplan	StadshartFoto	van	‘t	Stadspark	(Zeestad),	zicht	vanaf	de	bebouwing	aan	het	Julianaplein	richting	het	Bernhardplein

Afbeelding	8:	Ligging	binnen	Den	Helder	(Luchtfoto:	Gemeente	Den	Helder)
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Entree en doorgangsgebied
Zowel per trein als per bus, maar ook over de toegangswegen vanuit Nieuw Den Helder 
en De Schooten vormt de stationslocatie de entree van het stadshart van Den Helder. 
De stationslocatie is het knooppunt tussen  gebieden met voornamelijk  woonfuncties 
(Sluisdijkbuurt, Geleerdenbuurt, Van Galenbuurt) en het Stadshart, dat een menging 
van functies met de nadruk op detailhandel kent. Daarmee fungeert  het gebied 
functioneel en infrastructureel als een belangrijke ‘scharnier’ en aankomst- en vertrek-
punt in de stad. Dit heeft in zoverre consequenties voor de planvorming, dat er 
zorgvuldig dient te worden omgegaan met die positie en de daarbij horende bereikbaar-
heid (zie afbeelding 7 en 8).

Relatie met omliggende plannen 
In het Uitwerkingsplan Stadshart staan diverse projecten gedefinieerd die in meer of 
mindere mate met elkaar in verband staan. Zo zijn er al diverse ontwikkelingen gaande 
rondom de stationslocatie. De voor de stationsomgeving relevante plannen worden 
hieronder toegelicht.

Stadspark
De stad wordt verrijkt met een groenzone die lucht en ruimte geeft in het stedelijke 
weefsel. Het stadspark vormt een lommerrijke entree van de stad en legt een groene 
verbinding tussen het station en de dijk. Het park biedt de (trein-) reiziger een groen 
welkom in de stad, de bewoners van de omliggende wijken de ruimte om te ontspannen 
en verbetert het verblijfsklimaat van het centrum. Het is een kwalitatieve toevoeging 
voor de bestaande en nieuwe woonmilieus. Door het park ligt een aantal 
dwarsverbindingen die de woonwijken aan weerszijden met  elkaar en het stadspark 
verbinden. Cruciaal voor het stadspark is de verplaatsing van de schouwburg naar Wil-
lemsoord, waardoor er op deze locatie een doorlopende ruimte ontstaat voor het park. 
Ook het karakter van de nieuwbouw (winkelconcentratie) langs het park zal bijdragen 
aan de kwaliteit.

Reconstructie Middenweg
De Middenweg ondergaat een grote metamorfose. Het herstructureringsgebied loopt 
vanaf de kruising Middenweg-Javastraat tot aan de Timorlaan-Sportlaan. De reconstruc-
tie omvat zowel het vervangen van kruisingen door rotondes, het vervangen van de 
riolering als het herindelen van het profiel. Het oude profiel is vervangen door een laan 
met twee rijen bomen en gescheiden fietspaden. Op een aantal punten zijn met 
verkeerslichten oversteekplaatsen voor voetgangers/fietsers gerealiseerd.

Gewenste herinrichting Beatrixstraat
De Beatrixstraat maakt deel uit van het kernwinkelgebied en gezocht is naar een 
nieuwe inrichting die recht doet aan de hogere ambities met deze straat. Er wordt hier 
een inrichting als bomenlaan voorgesteld met een breed middendeel en een rijbaan aan 
weerszijden. In het middendeel is tussen de bomen ruimte voor terrassen en/of 

stalletjes. Langs het middendeel kan gedeeltelijk worden geparkeerd. 
Tijdens marktdagen kunnen de parkeerplaatsen worden gebruikt voor de auto’s van 
marktkooplieden. Het huidige verblijfsgebied in de Beatrixstraat zal worden vergroot en 
autoluw gemaakt ten opzichte van de huidige situatie, waarmee het gewenste groene 
karakter van de straat naar de Watertoren wordt doorgetrokken.

Willemsoord
Een belangrijke doelstelling van het UP is de ontwikkeling van Willemsoord tot een 
complementair en volwaardig stadsdeel van Den Helder, de plek waar stad en water 
elkaar ontmoeten. In het stedenbouwkundig plan Willemsoord worden voorstellen 
gedaan voor de indeling en invulling van de ruimtes op de Rijkswerf om zo ontwikkel-
mogelijkheden te kunnen bieden. Ontwikkelen kan in dit geval worden opgevat als een 
combinatie van verbeteren, veranderen en vernieuwen. Ontwikkelen is geen doel, maar 
een middel om de kwaliteit van het stadshart Den Helder te verhogen. 
De ontwikkeling wordt momenteel niet afgedwongen door een externe ruimtevraag. 
Ontwikkeling zal moeten worden uitgedaagd. Betrokken partijen zullen een start 
moeten maken. Bijvoorbeeld door de passantenhaven beter te faciliteren en de 
inrichting van de openbare ruimte te verbeteren. De geplande komst van de schouwburg 
is daarbij een belangrijke aanjager en een begin van die ontwikkelingen.

Foto	van	Willemsoord	(Zeestad).	Zicht	vanaf	de	kruising	Weststraat-	Zuidstraat
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�. Randvoorwaarden

Verkeer
Het plangebied vormt een knooppunt voor diverse soorten vervoer. Zowel voor openbaar 
vervoer (trein, bus en taxi), als voor fiets, voetganger en auto. Deze stapeling van ver-
keerssoorten vraagt om een zorgvuldige inpassing van de infrastructuur, na, maar ook 
tijdens de realisatie. De verkeerssituatie tijdens de realisatie wordt nader uitgewerkt in 
een BLVC-plan. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de randvoorwaarden voor 
de nieuwe situatie, zowel wat betreft de verkeersafwikkeling als het parkeren�. De al-
gemene ambitie is het verbeteren van de verblijfskwaliteit in het gehele gebied, waarbij 
met name in de beleving de dominantie van het autoverkeer wordt teruggedrongen.

Fietsroutes
De fietsroutes zijn waar mogelijk gehandhaafd zoals in de bestaande situatie. Door de 
verlegging van de Boerhaavestraat en de locatie van de fietsenstalling zal de oriëntatie 
van de fietsstromen wijzigen. 
De Boerhaavestraat sluit direct aan op de Vijfsprong en fietsverkeer kan hier oversteken 
naar de fietspaden (twee richtingen) aan de noordzijde van de Middenweg.  Een nieuwe 
fietsoversteek, gecombineerd met de hoofdontsluiting van het station voor voetgang-
ers, biedt toegang tot de nieuwe fietsenstalling op de locatie. Daarnaast wordt er mo-
gelijk een fietspad aan de zuidzijde van de Middenweg aangelegd. Hiermee wordt voor 
fietsers een aantrekkelijke en voor de hand liggende de route naar de rijwielstalling bij 
het station gefaciliteerd.
Zowel de variant met als die zonder fietspad zijn inpasbaar binnen het beschikbare 
profiel. In het kader van het definitieve inrichtingsplan vindt in ieder geval nog overleg 
plaats met NS, ProRail, en Fietsersbond

Autoverkeer
De Middenweg blijft ook in de nieuwe plannen voor de stationsomgeving als een 
ontsluitingsweg van het stadshart door het gebied lopen.  
Uit capaciteitsberekeningen van de rotonde Vijfsprong is gebleken dat het nieuwe ont-
werp van de Vijfsprong in de spitsperiode krap voldoende is. Aangezien de bus richting 
het veer naar Texel afhankelijk is van een goede doorstroming dient de capaciteit op 
dit punt voldoende te zijn voor een goede doorstroming. Om deze waarborg ook in de 
toekomst te kunnen bieden, is een ruimtereservering gemaakt voor de aanleg van een 
extra afslagvak op de Middenweg richting de Polderweg. Vooralsnog wordt de aansluit-
ing van de Middenweg op de Vijfsprong met een enkele rijstrook uitgevoerd.
De Boerhaavestraat wordt in een rechte lijn doorgetrokken tot aan de Vijfsprong. In 
deze straat bevindt zich de ingang van een distributiestraat voor het bevoorraden van 
het stadhuis en de stationsvoorzieningen (voor voertuigen tot en met de grootte van 
een vuilniswagen). Daarnaast wordt de parkeervoorziening van het stadhuis vanuit deze 
straat ontsloten (zie verder Parkeren). 

Voetgangers
Na analyse van de voetgangersstromen zijn de oversteekplaatsen voor de voetgang-
ers strategisch in het plan opgenomen. De hoofdroute van het station naar de stad is 
vormgegeven met een brede voetgangersoversteekplaats (VOP) in het verlengde van de 
entree van het station. Daarnaast is de VOP die het busstation met de stad verbindt, 
aangepast aan de recent gerealiseerde nieuwe situatie op het busstation, waarbij onder 
andere de haltekoppen in één rechte lijn zijn aangelegd, in plaats van onder een hoek. 
Tenslotte is een VOP opgenomen op de kop van de Vijfsprong. Deze locatie sluit aan op 
de wandelroute vanuit het noorden en westen van de stad.

Parkeren en overige standplaatsen     
Parkeren	
De nieuwe parkeerbehoefte van de stationslocatie wordt met name bepaald door de 
komst van het stadhuis,waarvoor een parkeerbehoefte is berekend van ca. 100 plaatsen 
op basis van de nota Bouwen en Parkeren. Om ook deels te voorzien in een parkeerbe-
hoefte voor de binnenstad is door de gemeenteraad op basis van de Parkeervisie4 beslo-
ten binnen de stationslocatie tot �00 parkeerplaatsen aan te leggen. De voorziening 
krijgt zijn entree aan de 
Boerhaavestraat.  De parkeerlocatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als P&R-terrein. Hier-
voor is een locatie nabij station Den Helder Zuid aangewezen.

Voor de locatie van zowel de entree van de distributiestraat als de parkeer-
voorzieningen is een bandbreedte aangegeven (zie afbeelding 9). Dit houdt in dat deze 
aan de noordkant van de straat worden gerealiseerd. Nadere randvoorwaarden hiervoor 
met betrekking tot Leefbaarheid, Veiligheid en Bereikbaarheid -met name voor de be-
woners aan de Boerhaavestraat zijn opgenomen in bijlage �.

Halen en brengen
Halen en brengen voor stadhuis (trouwstoet) en station (kiss & ride) is voorzien langs 
de Middenweg. Hiervoor wordt een aparte strook gereserveerd. Deze strook wordt zo-
danig ingericht dat deze ook voor het zwaardere laad- en losverkeer voor het stadhuis 
kan worden ingezet. De distributiestraat aan de zuidzijde van het stadhuis is geschikt 
voor vrachtverkeer tot de grootte van een vrachtwagen.

3.	 	Voor	deze	randvoorwaarden	is	gebruik	gemaakt	van	de	onderzoeken	van	Movares
	 en	met	name	de	adviesnota	dd.	5	maart	2012	

4.	 	Parkeervisie	Den	Helder,	vastgesteld	november	2009	door	de	gemeenteraad
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Afbeelding	9:	Bandbreedte	entree	parkeervoorziening	en	laad-	en	losverkeer

Taxistandplaatsen
In het gebied dienen voorzieningen te worden gemaakt voor 8 taxistandplaatsen. Voor-
keur heeft de strook aan de noordzijde van de rijbanen aan de Middenweg, maar een 
mogelijk alternatief is het bufferen in de Beatrixstraat en � locaties opnemen in de kiss 
& ridestrook voor het stadhuis. Reserveringen zijn voor beide opties op genomen; bij de 
uitwerking in een inrichtingsplan voor de Middenweg zal hiervoor een definitieve keuze 
worden gemaakt . Onderzoek heeft al wel uitgewezen dat de gewenste inpassing van de 
taxistandplaatsen op het busstation fysiek niet haalbaar is.  

Fietsenstallingen
De thans benodigde capaciteit voor treinreizigers bedraagt 4�1 stallingplaatsen. 
Voor �0�0 wordt een groei geprognosticeerd naar ruim 800 plaatsen. Die groei wordt 
met name veroorzaakt door een landelijke trend tot meer fietsen. Samen met de 
parkeerplaatsen ten behoeve van de werknemers en bezoekers van het stadhuis is een 
behoefte berekend van 9�4 plaatsen voor de stationsomgeving. 
De huidige kelder kan na verbouwing 550 plaatsen herbergen. Dit gevoegd bij de hoge 
kosten om deze constructie na sloop van het station in stand te kunnen houden heeft 
er toe geleid dat in dit stedenbouwkundig plan wordt voorgesteld om een nieuwe 
gebouwde de rijwielstalling te realiseren, Deze wordt ontsloten vanaf de Middenweg in 
relatie/combinatie met de onderdoorgang naar de perrons en treinen. In samenhang 
daarmee vindt dan een kwalitatieve herinrichting plaats waarbij een capaciteit van 
circa ��0 parkeerplaatsen kan worden gehaald. 
In die fietsenstalling kunnen dan – afgescheiden van een openbaar deel – ook de 
parkeerplaatsen voor de werknemers van het stadhuis worden gerealiseerd. In totaal 
zullen er in het stationsgebied en omgeving 740 plaatsen worden aangelegd.
De overige benodigde capaciteit kan op maaiveld worden gerealiseerd: beperkt aan de 
voorzijde van het stadhuis (ca. �0) en aan de noordzijde van de rijbanen in het 
verblijfsgebied naar het stadspark.  
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Concept voor een nieuw station5 
De spoorse partijen (NS, ProRail en Spoorbouwmeester) hebben in �010 
‘Het Stationsconcept’ ontwikkeld om helderheid te bieden in de inrichtingprincipes van 
Nederlandse stations. Dit Stationsconcept vormt de basis voor de nieuwe lay-out van 
station Den Helder. Het station bestaat hierin uit een aantal domeinen (zie afbeelding 
10). In het omgevingsdomein vindt het voor- en natransport plaats. In het ontvangst-
domein worden reizigers ontvangen en kunnen ze zich oriënteren op hun reis: wachten, 
kaartverkoop, commercie bevinden zich in dit domein. De aankomende reiziger wordt 
verwelkomd in Den Helder en kan zich oriënteren op het verdere verloop van de reis. 
Vanuit het ontvangstdomein vervolgt men de reis door de poortjes naar het perron.

Het station is de combinatie van infrastructuur (sporen en perrons), transfer (loopstro-
men) en programma (stallingen, voorrijdvoorzieningen, reizigersvoorzieningen, retail). 
De infrastructuur ligt vast. De loopstromen op grotere schaal ook, omdat het busstation 
nauwelijks wijzigt, net zoals de andere bestemmingen in de stad. Op kleinere schaal 
zijn er meerdere loopstromen aanwezig, die afzonderlijk vrij klein zijn, gezien het totale 
aantal reizigersbewegingen van circa 5000 per dag. Inzet is daarom om deze loopstro-
men zoveel mogelijk te bundelen, waarmee een sociaal veilige en aangename sfeer 
wordt gecreëerd en een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte kan 
worden gemaakt.

Het concept voor het station gaat uit van het creëren van een perronplein ongeveer 
ter plaatse van het huidige stationsgebouw. Met dit plein, dat feitelijk  zal worden in-
gericht als een perronhof, ontstaat de mogelijkheid om het groen en de kwaliteit van 
het stadspark diep in het gebied te trekken en een aantrekkelijke entree voor de trein-
reiziger te maken. Het is ook een plaats waar de reizigers zich kan oriënteren op het 
vervolg van zijn of haar reis. 

Vanuit de stad is de toegang tot het station via een ruime poort in de bebouwing langs 
de Middenweg. Een tweede entree, aan de oostzijde, is gericht op een goede bereik-
baarheid van het busstation. Het fietsparkeren wordt gesitueerd binnen het bouwvlak 
van het stadhuis, grenzend aan het perronplein.
Alle entrees en toegangen zijn op zo’n manier geplaatst dat de voetgangersstromen zo 
lang mogelijk bij elkaar blijven. In de huidige situatie zijn deze stromen erg verspreid 
wat mede zorgt voor een gevoel van sociale onveiligheid. 
Bundeling van voetgangersstromen (zelfde hoeveelheid mensen op minder ruimte) 
draagt bij aan een oplossing hiervoor, samen met het verkleinen van de open ruimte 
en het daarmee terugbrengen van de openbare ruimte tot een menselijke maat (zie 
afbeelding 11).
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Afbeelding	10:	Domeinschets	(Movares)					

Afbeelding	11:	Uitgangspunten	Station	vanuit	Haalbaarheidsstudie	Movares	(Movares)

5.	 	Uit:	Station	Den	Helder,	studie	haalbaarheid	
	 Model	D,	7	februari	2012,	Movares
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Eigendommen 
Op de bijgaande kaart (afbeelding 1�) staat de eigendomssituatie van het plangebied 
aangegeven.

Kaders 
Naast de hierboven vermelde randvoorwaarden zijn de volgende nota’s en notities als 
kader gebruikt bij de totstandkoming van dit stedenbouwkundig plan. Bij de verschil-
lende elementen is aangegeven wat de status is.
- Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder, vastgesteld in september �008 door de 
  gemeenteraad
- Het Stationsconcept , vastgesteld in �010 door  de Nederlandse Spoorwegen, Prorail 
  en Bureau Spoorbouwmeester 
- Elementenboek Openbare Ruimte Stadshart, nog niet vastgesteld
- Stedenbouwkundige richtlijnen gebouwd parkeren Stadshart Den Helder, 
  nog niet vastgesteld
- Ambitiedocument nieuwbouw stadhuis inclusief de beeldreferentie voor het stadhuis, 
  vastgesteld december �011 gemeenteraad 
- Nota Bouwen en parkeren �011-�01�, vastgesteld april �011 door de gemeenteraad 
- Parkeervisie Den Helder, vastgesteld november �009 door de gemeenteraad
- Welstandsnota Den Helder, vastgesteld mei �004 door de gemeenteraad, 
  geactualiseerd �009
- Nota Duurzaam Den Helder �009-�01�, vastgesteld januari �010 door de 
  gemeenteraad 

Afbeelding	12:	eigendomsgrenzen	(Gemeente	Den	Helder,	Islant)
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�. Stedenbouwkundig plan

Het stationsgebied is een strategisch gelegen locatie. Het is goed bereikbaar met de 
auto én het openbaar vervoer, het ligt centraal in de stad en heeft als entree van het 
stadshart een representatieve waarde. Daardoor is het stationsgebied zeer geschikt als 
locatie voor het nieuwe stadhuis. 
Op de stationslocatie kan het stadhuis een duidelijk signaal afgeven de centrale plek 
van de stad te zijn. Deze plek is zichtbaar, representatief en leent zich voor bijzon-
dere bebouwing met een eigen uitstraling. Het is belangrijk dat het stadhuis een ei-
gen gezicht krijgt ten opzichte van het station. Het zijn beide functies die een eigen 
en grote betekenis hebben voor de locatie en zeker ook voor de stad. Mede op basis 
van het eveneens door hen opgestelde Uitwerkingsplan heeft West 8 Urban Design & 
Landscape Architecture de stationslocatie stedenbouwkundig uitgewerkt en een nadere 
studie gedaan naar de gewenste beeldkwaliteit.

Vernieuwde situatie 
Om het nieuwe stadhuis een aantrekkelijke omgeving te kunnen geven, is het noodzaak 
om de overmaat van open ruimte in het stationsgebied te verdichten en terug te 
brengen tot een menselijke maat. Dit houdt in dat de gebruiker van de openbare ruimte 
zich niet verloren voelt in de open ruimte en het gevoel heeft dat hij in het centrum 
van de stad staat. Bomen en gebouwen zullen beschutting en geborgenheid bieden. 
Door aan te sluiten op de ruimtelijke structuur van de omgeving kan de gebruiker van 
de openbare ruimte zich beter oriënteren. Op deze plek moet het duidelijk zijn waar het 
winkelgebied ligt, hoe men naar de dijk langs het Marsdiep komt en van waar men de 
boten in de haven kan bekijken . 
Het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte is bepalend voor de beleving 
ervan. Door de verkeersruimte te verkleinen in het voordeel van de verblijfsruimte zal 
het verkeer niet langer dominant zijn. Resultaat is een aantrekkelijke openbare ruimte 
met verblijfskwaliteit, waar de voetganger zich welkom voelt, terwijl het gemotoriseerd 
verkeer nog steeds op een goede wijze afgewikkeld kan worden.

De verdichting van de ruimte houdt ook een intensiever grondgebruik in, waardoor de 
mogelijkheden van de locatie beter kunnen worden benut. Door meer programma op 
deze plek te ontwikkelen, functioneert het gebied niet alleen als doorgangslocatie. 
De levendigheid in het stationsgebied zal toenemen door het verblijf van werknemers, 
stadhuisbezoekers enzovoort. Ook de voorzieningen in de rest van het stadshart zullen 
hiervan profiteren. 
Daarnaast sluit intensief grondgebruik aan bij de opgave voor duurzaam bouwen. 
Het ‘stapelen’ van functies en de uitwisseling van voorzieningen (bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen) is niet alleen ruimtebesparend, maar ook kostenbesparend.

Bij het verdichten van de open ruimte wordt er op verschillende manieren aansluiting 
gezocht op de ruimtelijke structuur in de omgeving. Door de rooilijn naar het noorden 

op te schuiven ten opzichte van het bestaande station, wordt aangesloten op de 
Beatrixstraat. De Beatrixstraat krijgt een bomenlaan in het midden van de straat die 
doorgezet wordt tot aan de Watertoren en wordt ingericht als winkelerf. 

Daarnaast betreedt de aankomende treinreiziger, door de verschuiving van de rooilijn, 
direct het stadspark op het Julianaplein. Het stadspark wordt de komende jaren 
gefaseerd uitgebreid, het zal zich uiteindelijk uitstrekken van het station tot aan het 
Marsdiep. Ook begeleidt het stadspark de voetgangers richting het winkelgebied in de 
Spoorstraat. Zowel de Beatrixstraat als de Spoorstraat zijn onderdeel van het 
winkelgebied én belangrijke routes richting Willemsoord. Door de ruimtelijke ingrepen 
in het stationsgebied wordt aangesloten op de omgeving en wordt de relatie tussen het 
stationsgebied, het Marsdiep, het winkelgebied en Willemsoord versterkt. 
Het revitaliseren van de Spoorstraat als verbinding met Weststraat en Willemsoord 
speelt hierbij een belangrijke rol.
De hoek Beatrixstraat – Parallelweg is een beeldbepalende plek, hier kan een hotel 
of mogelijk een andere representatieve functie een plek krijgen. Tenslotte biedt het 
terugleggen van de Boerhaavestraat op zijn oorspronkelijke plek de kans om deze vorm 
te geven als een echte woonstraat met een bijbehorend straatprofiel. 
De vernieuwde straat sluit rechtstreeks aan op de Vijfsprong. 

Programma
Het programma voor de locatie stationsomgeving omvat in totaal ongeveer 10.000m�. 
Hiervan is 7000 m� beschikbaar voor het nieuwe Stadhuis. In het stadhuis bevindt zich 
ook ruimte voor het realiseren van een Grandcafé (ca. �00 m�). Ten behoeve van het 
nieuwe treinstation is ongeveer �00 m� voor commerciële voorzieningen gereserveerd. 
Dit is inclusief de bij het station horende voorzieningen als een kiosk en aanvullende 
detailhandel en horeca.
Naast dit programma dient de locatie ruimte te bieden aan zo’n �00 autoparkeerplaat-
sen, alsmede een gebouwde bewaakte en beheerde fietsenstalling van circa 660 plaat-
sen. Binnen de bouwvlek bevindt zich nabij perron 1 nog een gebouw. Dit gebouw blijft 
in principe behouden en de bereikbaarheid ervan dit te worden gegarandeerd.



18                                           Stedenbouwkundig Plan                              Stationsomgeving Den Helder                                          Stedenbouwkundig Plan                              Stationsomgeving Den Helder

Afbeelding 14: Overzicht profielen
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Afbeelding 15: 1. Principe profiel over de Beatrixstraat, zicht vanaf de Beatrixstraat richting de Watertoren Afbeelding 16: 2. Principe profiel over de Beatrixstraat (t.h.v. Hema), zicht vanaf de Beatrixstraat richting de 

Afbeelding 17: 3. Principe profiel over de Middenweg (t.h.v. ‘t Stadspark), zicht vanaf de Middenweg richting de Watertoren
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Afbeelding 19: 5. Principe profiel over de Boerhaavestraat, zicht vanaf de Boerhaavestraat richting de WatertorenAfbeelding 18: 4. Principe profiel over de Boerhaavestraat, zicht vanaf de Boerhaavestraat richting de Watertoren
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Afbeelding 21: 7. Profiel over de Beatrixstraat-Middenweg, zicht vanaf ‘t Stadspark (Julianaplein) richting het station/stadhuis

Afbeelding 20: 6. Principe profiel over het Perronplein, zicht vanaf het Perronplein richting de Watertoren
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Schaduwdiagram	bestaande	situatie,	08:00	najaar Schaduwdiagram	nieuwe	situatie,	08:00	najaar.	Afmetingen	en	ligging	van	de	verschillende	gebouwdelen	zijn	indicatief

Schaduwdiagram	nieuwe	situatie,	12:00	najaar.	Afmetingen	en	ligging	van	de	verschillende	gebouwdelen	zijn	indicatiefSchaduwdiagram	bestaande	situatie,	12:00	najaar
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Schaduwdiagram	nieuwe	situatie,	08:00	najaar.	Afmetingen	en	ligging	van	de	verschillende	gebouwdelen	zijn	indicatief

Schaduwdiagram	nieuwe	situatie,	12:00	najaar.	Afmetingen	en	ligging	van	de	verschillende	gebouwdelen	zijn	indicatief

Schaduwdiagram	bestaande	situatie,	16:00	najaar Schaduwdiagram	nieuwe	situatie,	16:00	najaar.	Afmetingen	en	ligging	van	de	verschillende	gebouwdelen	zijn	indicatief
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Schaduwdiagram	bestaande	situatie,	12:00	zomer Schaduwdiagram	nieuwe	situatie,	12:00	zomer.	Afmetingen	en	ligging	van	de	verschillende	gebouwdelen	zijn	indicatief

Schaduwdiagram	bestaande	situatie,	08:00	zomer Schaduwdiagram	nieuwe	situatie,	08:00	zomer.	Afmetingen	en	ligging	van	de	verschillende	gebouwdelen	zijn	indicatief
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Schaduwdiagram	nieuwe	situatie,	12:00	zomer.	Afmetingen	en	ligging	van	de	verschillende	gebouwdelen	zijn	indicatief

Schaduwdiagram	nieuwe	situatie,	08:00	zomer.	Afmetingen	en	ligging	van	de	verschillende	gebouwdelen	zijn	indicatief Schaduwdiagram	bestaande	situatie,	16:00	zomer Schaduwdiagram	nieuwe	situatie,	16:00	zomer.	Afmetingen	en	ligging	van	de	verschillende	gebouwdelen	zijn	indicatief
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Foto	van	het	oude	station	(Gemeentearchief)

Foto	van	het	oude	station	(Gemeentearchief)

Foto	van	de	bebouwing	rond	de	Viifsprong,	pand	Woningstichting,	Den	Helder

Foto	van	de	bebouwing	rond	de	Viifsprong,	Watertoren,	Den	Helder
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4. Beeldkwaliteit

Inleiding: Heldenaar zoekt geborgenheid
In de zoektocht naar het gewenste nieuwe karakter van de Helderse binnenstad, het
nieuwe Stadshart, zijn er de afgelopen jaren vele gesprekken gevoerd met de Helderse
bevolking. Uit deze gesprekken kwam telkens naar voren dat er een grote behoefte
bestaat aan beslotenheid, intimiteit en warmte. Niet zelden werd ook gerefereerd
aan de monumentale, vooroorlogse gebouwen rond de Vijfsprong. Gebouwen die zich
kenmerken door een zorgvuldige detaillering en de toepassing van baksteen en warme
aardtinten. Deze sfeer en karakter vormen dan ook de rode draad in de bepaling van de
gewenste beeldkwaliteit voor de stationsomgeving.
Daarnaast is ten behoeve van het bepalen van de gewenste uitstraling van het nieuwe
Stadhuis in samenwerking met een werkgroep van geïnteresseerde bewoners uit Den
Helder een drietal gevelbeelden opgezet met een bijbehorende vormentaal. Deze drie
gevelbeelden, die elk voldoen aan het streven naar geborgenheid, intimiteit en warmte,
zijn voorgelegd aan de bevolking van Den Helder. Hierbij bleek uiteindelijk een lichte
voorkeur voor het model dat refereert aan het ‘Oude Treinstation’. Dit past uitstekend bij
de prominente plek die het nieuwe stadhuis verdient als Huis van de Stad, een gebouw
met klassieke stijlkenmerken waarmee men zich wil identificeren en dat uitstraalt
dat het een publieke functie heeft.

Leeswijzer
In deze paragraaf wordt zowel ingegaan op de gewenste kwaliteit van de
bebouwing als die van de (inrichting van) de openbare ruimte.
Voor de beschrijving van de beeldkwaliteit van de bebouwing wordt de onderverdeling
gehanteerd uit de Welstandsnota van Den Helder. Hiermee wordt niet alleen de
aansluiting op die Welstandsnota eenvoudiger, maar wordt ook een complete
beschrijving van de beeldkwaliteit gewaarborgd. Het gaat hier om achtereenvolgens
Ligging, Massa, Architectonische uitwerking en Materiaal- en kleurgebruik. Bij de
beschrijving van de beeldkwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte is gekozen
voor een tweedeling: Inrichtingsprincipes en Materiaal- en kleurgebruik. 
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Referentiebeeld:	Geleding,	bouwmassa/ensemble	opgebouwd	uit	verschillende	onderdelen.	
																						Stadhuis	in	Hilversum,	Dudok

Referentiebeeld:	Hoge,	uitnodigende	plint.	Commerciële	functies	in	de	plint
	 							Groothandelsgebouw,	Rotterdam

Referentiebeeld:	Geleding,	bouwmassa/ensemble	opgebouwd	uit	verschillende	onderdelen
	 						Amsterdam-West,	Berlage

Referentiebeeld:	Geleding,	verschillende	onderdelen	herkenbaar	als	één	ensemble,	Beurs	van	Berlage,	Amsterdam
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4.1. Bebouwing

Naast de vormentaal, behorende bij het gekozen klassieke thematiek, is er tijdens
de voorbereidende werksessies een aantal trefwoorden naar voren gekomen die zijn
vertaald naar architectonische thema’s waaraan de beeldkwaliteit/architectuur van
de bebouwing in het plangebied zal moeten voldoen. Deze thema’s, zoals warmte,
geleding, uitnodigende plint/hal, verhalend en accenten, komen terug in de
verschillende onderdelen waaruit deze paragraaf is opgebouwd 
(zie referentiebeelden pg �4).

Ligging
Met de ontwikkeling van de Stationsomgeving is het mogelijk om de huidige situatie
en de aansluiting op het stedelijke weefsel te verbeteren. De toevoeging van (extra)
programma maakt het mogelijk om de ruimte te verkleinen en zoveel mogelijk aan
te sluiten op de structuur en maat van de stad. De rooilijn van de bebouwing is naar
voren geschoven, waardoor er een directe relatie ontstaat van deze bebouwing met het
Stadspark en de overige openbare ruimte. De bestaande gevelwand van de Beatrixstraat
wordt richting de Vijfsprong doorgetrokken om dit gebied nog sterker te verbinden met
het stadshart.
Bij de plaatsing van de verschillende gebouwen in het plangebied wordt uitgegaan
van het op een heldere wijze begrenzen van de openbare ruimte. De gebouwen staan
dan ook zoveel mogelijk in de rooilijn, waarbij verspringingen ten behoeve van de
herkenbaarheid van de afzonderlijke gebouwdelen toegestaan cq. gewenst zijn. Er is
geen sprake van gebouwen die ‘los’ in de ruimte staan. De gebouwen geven vorm aan
de ruimte en zorgen zo enerzijds voor een helder onderscheid tussen openbaar en
privé en anderzijds voor een menselijke maat en intimiteit in dit deel van Den Helder.
Ook waar dit nu nog niet het geval is (bijvoorbeeld de Boerhaavestraat) zorgt het
bouwen in de rooilijn voor een helder stratenpatroon met een duidelijke maat en schaal
passend bij het gewenste karakter van de Helderse binnenstad. Aan de zijde van de
Boerhaavestraat ontstaat er op deze wijze een profiel passend bij een woonstraat in 
het stadshart. Bij het realiseren van een parkeerplaats op maaiveld (in plaats van een 
gebouwde voorziening) stelt dit extra eisen aan de begrenzing van deze parkeerplaats 
langs de Boerhavestraat (zie afbeelding �4). Dit kan door het realiseren van een (lage) 
gemetselde muur in de architectuur van het stadhuis, eventueel gecombineerd met een 
haag. 

Massa
De gebouwen leveren een positieve bijdrage aan het nieuwe silhouet van de stad en
zijn, naast bijvoorbeeld de Watertoren en het hoofdkantoor van Woningstichting Den 
Helder, als krachtige massa’s herkenbaar. De bouwmassa aan het stadspark toont zich in 
drie delen.
Eén deel heeft het karakter van het publieke deel, burgerzaken richting Vijfsprong,
het andere deel toont het representatieve karakter van het stadhuis, bijvoorbeeld 
met een stadhuistoren als beeldmerk. Het derde deel verwijst in zijn voorkomen naar 
een stationsgebouw. In de bouwhoogte wordt zoveel mogelijk aangesloten op de 
bouwhoogte van de omliggende bebouwing, waarmee het stationsgebied aansluit op 
het Helderse stadshart en daar een onderdeel van is. Ter hoogte van het Stadspark is 
een hoogteaccent ten behoeve van het Stadhuis mogelijk, waarbij gedacht kan worden 
aan een stadhuistoren.
Het bouwvolume op de kop van de Beatrixstraat komt overeen met de bouwhoogte aan
de overzijde (Hemaflats). Op deze hoek is eveneens een hoogteaccent mogelijk.
Gezien de grote maat van het bouwvolume aan de Middenweg dient er een geleding
in het volume te worden aangebracht. Het toepassen van accenten, in de vorm van
bijzonder vormgegeven functies zoals een hal of hoogteaccenten, leveren hieraan een 
bijdrage.
Het creëren van een hoge en uitnodigende plint draagt bij aan het warme en
uitnodigende karakter van het volume. De gebouwen hebben dan ook een hoge
verdiepingshoogte (ongeveer 5,50 meter) op de begane grondlaag/plint die flexibel
gebruik mogelijk maakt. De functie van een stadhuis, in het bijzonder de publieke/
openbare functies op de begane grond, leent zich hier uitstekend voor. Een en ander 
past ook goed bij de functies van het station en bij de mogelijke horecafunctie op de 
kop van de Beatrixstraat (zie afbeelding �4).
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Afbeelding	22:	Principes
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Afbeelding	23:	Principes
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Afbeelding	24:	Principes

Differentiatie;
gebaseerd op functionele uitspraken en stedelijke context. 
Minimaal � gebouwdelen

	nb.	afmetingen	en	ligging	van	de	verschillende	gebouwdelen	zijn	indicatief
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Afbeelding	25:	Principes
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Referentiebeeld:	Architectonische	uitstraling,	Windwijzer,	Den	Helder.
	 						

Referentiebeeld:	Vertellen	van	een	verhaal	in	de	architectuur

Referentiebeeld:	Herkenbaarheid	van	het	station	vanaf	een	pleinachtige	ruimte	(rondom	kenmerken	station)
	 							Voormalig	station	Hofplein	Ravesteyn

Referentiebeeld:	Levendige	plein,	commerciële	functies	in	de	plint.	Lloydhotel,	Amsterdam
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Architectonische uitwerking
Algemeen
Het Stadhuis en het station krijgen ieder een eigen herkenbare identiteit, typologie
en uitstraling binnen de vastgelegde thematiek. De vormentaal behorende bij het
gekozen gevelbeeld en de daarbij behorende uitgangspunten en thema’s vormen de
basis voor het gehele ontwerp/bouwvolume. Door middel van zowel de architectuur als
de strategische plaatsing van functies dient een levendig en kwalitatief hoogwaardig
gevelbeeld te worden gecreëerd. Uitgangspunt daarbij is dat het stadhuis en het sta-
tion, maar ook de bijbehorende functies van grand café, fietsenstalling en parkeervoor-
ziening een complex omvatten met een samenhangende architectuur in alle onderdelen. 
Het oude treinstation  is daarbij een referentie, nadrukkelijk wordt niet uitgegaan een 
kopie van dit gebouw.

De gebouwen kennen een architectuur waarbij plint, middendeel en dakbeëindiging
duidelijk afleesbaar zijn en waarbij het gebouw niet lijkt te zweven boven het
maaiveld maar stevig op de grond staat. De gebouwen worden alle aan de bovenzijde
op een zorgvuldig ontworpen manier beëindigd. Vanuit de gekozen referenties lijkt de
toepassing van een zadeldak voor de hand te liggen, maar een duidelijke lijst, die door
de rooilijn heen steekt, past ook in dit beeld. Vanzelfsprekend dienen de benodigde 
installaties op een zorgvuldige en zo min mogelijk zichtbare wijze in dat daklandschap 
te worden inpast.

Voor de architectonische uitstraling wordt verwezen naar de bebouwing rond rotonde de 
Vijfsprong (pand Woningstichting, het City House, Lidwina). Deze panden zijn 
uitgevoerd in baksteen, hebben hoge voordeuren en een duidelijk dakbeëindiging.
Bovenstaande aspecten zijn ook van toepassing op de te realiseren bouwmassa op de
kop van de Beatrixstraat.

De klokkentoren op het stationsplein is een karakteristiek element, met tijdgebonden
architectonische kenmerken. De ontwikkelende partijen worden uitgenodigd deze toren
een plek te geven in de nieuwe ontwikkeling.
Ook de huidige stationshal is een kenmerkend object. Dit object blijft echter niet
behouden. De inwoners van Den Helder hebben een zekere affiniteit met het gebouw.
De ontwikkelende partijen wordt gestimuleerd een voorstel te doen delen van de
karakteristieke vorm en constructie van het gebouw in de ontwikkeling te verwerken.

Het stadhuis krijgt herkenbare en archetypische elementen. Hier wordt onder andere 
gedacht aan een stadhuistoren. Daarnaast is in de architectuur van het stadhuis het 
verhaal van Den Helder afleesbaar, bijvoorbeeld door een decoratie in de gevel. 
Hoewel zich achter de gevel waarin de noordelijke toegang tot het Station is
opgenomen met name andere functies bevinden, dient dit gebouwdeel rondom de
kenmerken van een stationsgebouw te hebben. De herkenbaarheid wordt versterkt door
de plaatsing van een stationsklok, het NS logo en de naamsaanduiding. De oostelijke en

de noordelijke toegang zijn beide belangrijke voor het station en dienen daarom op de
dezelfde kwalitatief hoogwaardige manier te worden behandeld.

De domeinen waaruit de stationsfunctie bestaat zijn als volgt herkenbaar in de archi-
tectonische uitwerking. Het aankomstdomein of omgevingsdomein (het vroegere voor-
plein) is de buitenruimte waar reizigers de overstap vinden met bus, fiets en auto en 
waar de looproutes tussen stad en station vorm krijgen. Het aankomstdomein beslaat 
de rijwielstalling, een deel van de Middenweg en dat deel van het busstation waar 
reizigers gebruik van maken. De toegangen tot het station en stallingen, het voorrijden 
en de onderlinge relaties en de looproutes tussen het station en stad dienen logisch en 
herkenbaar te worden ingepast.

In het aankomstdomein mag de sfeer van het station voelbaar zijn en wordt informatie
geboden voor zowel de vertrekkende als de aankomende reizigers.
De onderdoorgang/passage maakt deel uit van het ontvangstdomein. De organisatie
en vormgeving van het ontvangstdomein kent enkele wetmatigheden ten aanzien van
de inpassing van winkelfuncties, de kaartverkoop en de reisinformatie. In Den Helder
krijgt het ontvangstdomein vorm in een omsloten buitenruimte op de kop van het
eilandperron. Winkels en voorzieningen maken deel uit van het ontvangstdomein.
De contour van het ontvangstdomein loopt dus buiten langs de maaiveldgevels van
de stationsfuncties. Het grootste deel van het ontvangstdomein ligt in de goed
bezonde en door de nieuwe bebouwing beschutte buitenruimte. Deze ruimte wordt niet
overkapt. De noordelijke doorgang dient wel zodanig breed te zijn dat het er mogelijk is 
beschut te wachten op K&R in combinatie met oriëntatie op de omgeving.

Het reisdomein faciliteert de opstap naar de trein en wordt in Den Helder beperkt tot
het eilandperron. Op de overgang met het ontvangstdomein worden de OV Chippoortjes
geplaatst. De niveauverschillen tussen het bestaande perron en het bestaande maaiveld
worden deels in het reisdomein, deels in het ontvangstdomein overbrugd. De poortjes
zelf staan op een vlakke vloer en onder de perronkap.

Het ontvangstdomein krijgt de maat, betekenis en intieme sfeer van een hof, doordat 
de ruimte omkaderd wordt door een voldoende sterke drager (een open gevel, een 
pergola) waarin gevelvullingen of (spijlen-) hekwerken kunnen worden opgenomen. 
Tussen de koppen van het spoor en de looproutes naar stad, bus en stallingen wordt 
een groene inrichting gerealiseerd. Het hofkarakter wordt versterkt door een goede 
balans van beplanting (sedummos, enkele bomen), (half-) verharding, meubilering en 
gebouwde elementen zoals muurtjes en hekwerk. Daarnaast dient er plaats te zijn voor 
kaartautomaten, reisinformatie en dergelijke, bij voorkeur op een centrale plek voor 
beide loopstromen.
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Referentiebeeld:	Zichtbaarheid	station	door	poort	en	de	beleving	vanuit	de	omgeving.	Functies	aan	de	
	 							binnenzijde	van	de	poort	Afsluitbaar	d.m.v.	een	hekwerk.	Victoriastation,	Groot-Brittanié

Referentiebeeld:	detaillering	poortReferentiebeeld:	detaillering	poort,	Anzeigerhochhaus	te	Hannover.	Fritz	Hoeger	

Referentiebeeld:	Onderdoorgang	voromgeven	als	interieur.	Brug	Madrid,	West	8
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Onderdelen
Gevels
Het bouwvolume heeft een alzijdige oriëntatie. Zowel aan de noord-, oost-, zuid- en
westzijde zal er een kwalitatief hoogwaardig gevelbeeld gerealiseerd worden met een
uitnodigende uitstraling. Hierbij moet voorkomen worden dat er blinde gevels ontstaan.
Zowel de gevel aan de zijde van de Middenweg als aan het perronplein, maar ook aan 
de Boerhaavestraat is een voorkant. Het Stadhuis en het Station hebben wel een 
duidelijk gezicht richting het Stadspark en de naar deze zijde gekeerde gevel is dan ook 
de meest openbare en representatieve. Dit vertaalt zich ook in de plaatsing van de en-
trees. Het Stadhuis en het Station hebben hier ieder hun eigen entree.
Gezocht wordt naar een sprekend gevelbeeld waarbij door een detaillering met diepe
neggen een gedifferentieerd beeld ontstaat, dat karakter geeft aan met name deze
overwegend donkere noordgevel.
De vormgeving van de oostelijke kop van het gebouw dient op maaiveldniveau
rondom de stationsfunctie uit te stralen. Deze gevel kan, binnen de wetmatigheden
van een klassieke opbouw, helpen om de relatie tussen maaiveldgebruik (waaronder
uitstaphalte bus) en de alzijdige stationsfuncties vorm te geven. 
Het perronplein krijgt de vorm van een hof met een eigen omkadering rondom, waarin 
of waardoorheen zich de zuidgevel van het hoofdgebouw en de gevels van parkeer- en 
stallingvolumes manifesteren. De eigen omkadering waarborgt voor het gehele station 
een samenhangende en passende sfeer.

Entrees
Tussen de verschillende entrees is er duidelijke hiërarchie zichtbaar die tevens bijdraagt
aan de herkenning van de verschillende functies. Niet alleen de representatieve entrees,
maar ook de toegangen van bijvoorbeeld een distributiestraat en de parkeergarage
dienen zorgvuldig te worden ontworpen. Alle entrees en toegangen maken dan ook
deel uit van het architectonische ontwerp van het geheel. De ruimtes die niet volledig
openbaar toegankelijk zijn dienen te worden afgeschermd door middel van transparante
afsluitbare poorten of spijlenhekwerken, die zorgvuldig zijn mee-ontworpen in de
architectuur van het gebouw. Zowel stadhuis als station krijgen een duidelijk 
herkenbare entree aan de zijde van het Stadspark.
De entree van de fietsenstalling is opgenomen in de plint aan de Middenweg. 
Een bijzondere entree vormt de onderdoorgang naar het Perronplein. Deze
onderdoorgang maakt deel uit van het ontvangstdomein van het station en dient
derhalve als een ‘interieur’ te worden vormgeven met de bijhorende hoogwaardige
materialen en detaillering. De gevels in de onderdoorgang dienen grote openheid uit
te stralen, zowel aan de zijde van de stationsvoorzieningen als aan de andere zijde,
waarbij openbare/commerciële functies als een grandcafé daarbij de voorkeur
hebben. 
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Referentiebeeld: Representatieve functie, fietstenstalling gecombineerd met fietsenreparatie
Fietsenpakhuis	te	Zaandam,	NUNC	architecten

Referentiebeeld:	Openheid	en	herkenbaarheid,	Fietsenpakhuis	te	Zaandam,	NUNC	architecten

Referentiebeeld:	Zorgvuldig	vormgegeven	gevel,	parkeergarage	Amsterdam-Noord,	Heren	5 Referentiebeeld:	Detaillering	parkeergarage,	Amsterdam-Noord,	Heren	5
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Parkeren
Voor het basiskwaliteitsniveau van de gebouwde parkeervoorziening wordt verwezen 
naar de stedenbouwkundige richtlijnen gebouwde parkeervoorzieningen Stadshart van 
de gemeente. Daarboven gelden nog de hierna volgende voorwaarden.  
Wanneer sprake is van een gebouwd parkeervolume, wordt het opgenomen in de bouw-
massa voor het stadhuis en toont het niet als een parkeergarage. Qua vormentaal en 
materiaalgebruik sluit de garage aan bij het Stadhuis. 
Bij een gebouwde parkeervoorziening dient gestreefd te worden naar of het plaatsen 
van meer representatieve functies op de begane grond, danwel, indien dit niet mogelijk 
blijkt te zijn, een zorgvuldig vormgegeven gevel. Hierbij wordt met name gedoeld op 
luchtroosters en opengewerkte gevels met gaas- en/of spijlenwerk. De ventilatie van 
dit gebouwdeel is niet zichtbaar in de gevel. Voor deze gevels wordt extra aandacht 
gevraagd voor maat en schaal, met name voor voorbijgangers en bewoners.
Ook voor de fietsenstalling geldt dat deze in de architectuur van de hoofdbebouwing
dient te zijn mee-ontworpen. In dit geval is openheid en herkenbaarheid echter wel
gewenst. De stalling krijgt bij voorkeur een begeleiding met een meer
representatieve functie in de vorm van een reparatieplaats en/of fietsverhuur. 
Zowel de parkeerruimte voor auto’s als de rijwielstalling krijgen een personentoegang 
aan het perronplein, waarbij de parkeergarage entree vooral gebruikt wordt voor 
bezoekers van de binnenstad. Deze entrees geven betekenis aan de omkadering van de 
hof en dienen zich op passende schaal te manifesteren. 
Een zekere mate van transparantie tussen perronplein en stallingsfuncties is gewenst 
vanuit het oogpunt van sociale veiligheid. Een eventuele lift dient transparant te 
worden uitgevoerd en zou zich als beeldelement in de gevel kunnen manifesteren.
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Referentiebeeld:	Rijke	detaillering,	reliëf	metselwerk,	Berlijn,	Kollhoff

Referentiebeeld:	Eigentijds	metselwerk.	Nieuw	Crooswijk	te	Rotterdam,	Drost+van	Veen	architecten

Referentiebeeld:	Eigentijds	metselwerk,	Groningen,	Architectenbureau	Marlies	Rohmer

Referentiebeeld:	Eigentijds	metselwerk,	Nieuw	Crooswijk	te	Rotterdam,	Geurts&Schulze	architecten
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Materiaal- en kleurgebuik
De gebouwen hebben een warme uitstraling. Deze uitstraling kan op verschillende
manieren worden vertaald, bijvoorbeeld door een uitvoering in natuurlijke materialen.
Voor het plangebied is vastgelegd dat de gebouwen overwegend uit metselwerk of
hieraan gelijk te stellen keramische materialen bestaan, aangevuld met natuursteen en
eventueel stucwerk (toegepast op metselwerk).
Bij het gebruik van baksteen wordt er ingezet op het toepassen van bijzonder
metselwerk met ruimte voor verbijzonderingen/accenten (van de gevels) door een
rijke detaillering en/of reliëf. Veelvuldig worden hier de panden rondom rotonde de
Vijfsprong als referentie genoemd, maar ook enkele karakteristieke gebouwen op
Willemsoord.
De gebouwen kennen een duurzame detaillering die niet alleen van een afstand
voldoet, maar juist ook van dichtbij zorgvuldig oogt en warmte uitstraalt. De
menselijke maat is hierbij essentieel. Materialisatie en detaillering van gevels in de 
wat minder private gebieden dienen graffiti te ontmoedigen. De plinten dienen in alle 
gevallen robuust en goed reinigbaar te zijn.
Het kleurenpalet van de te gebruiken baksteen is aardkleurig, passend bij het reeds
in de omgeving toegepaste palet. De geleding van de bouwmassa’s alsmede het
onderscheid tussen de verschillende gebouwen (gebouwdelen) kan ondersteund worden
door het toepassen van verschillende kleuren metselwerk, dan wel het toepassen van
andere materialen als stucwerk en natuursteen. Bij de toepassing van een zadeldak 
worden ook hiervoor gebakken materialen (pannen) en/of natuursteen (leien) voorge-
schreven. 
De toe te passen keramische/ gebakken materialen zijn niet-glanzend uitgevoerd.
De kozijnen worden in hout of staal uitgevoerd, dan wel in detaillering en uitstraling 
daaraan gelijk te stellen materialen.
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Referentiebeeld:	Betonprodukten,	gladde	afwerking	en	middelgrijsReferentiebeel:	Bestratingsmateriaal,	paars-rood	genuanceerd

Referentiebeeld:	Groene	inrichting	plein,	Schiphol,	Amsterdam Referentiebeeld:	Groene	inrichting	plein,	randen	als	zitelementen,	Madrid,	West	8
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4.� Openbare ruimte

Voor het gehele stadshart is een Elementenboek Openbare Ruimte Stadshart opgesteld.
Hierin staan de belangrijkste principes beschreven op basis waarvan de nieuwe
openbare ruimte in het Stadshart vorm krijgt. Deze beeldkwaliteitsparagraaf toont
hiervan een verdere uitwerking en aanscherping, met name waar het de bijzondere
onderdelen betreft. Voor de basisprincipes van de herinrichting van de openbare ruimte
van de stationsomgeving wordt naar het elementenboek verwezen.

Inrichtingsprincipes
De ontwikkelingen rond de stationsomgeving maken het mogelijk dat de verblijfs- en
gebruikskwaliteit van de openbare ruimte kan worden verbeterd. Het gaat om het
creëren van een representatieve openbare ruimte, waar plaats is voor ontmoeting.
Bij de herinrichting worden de verschillende delen van de openbare ruimte met elkaar
verbonden en de verschillende stadsdelen/structuren verknoopt.
Op een duidelijke wijze worden in de openbare ruimte aanleidingen gegeven om de
bezoeker en/of gebruiker van de Stationsomgeving zijn weg te doen vinden.
In de vernieuwde openbare ruimte krijgt de verblijfsfunctie de overhand, zonder dat
de huidige verkeerscapaciteit afneemt. Het gehele profiel van de Middenweg verschuift
naar het zuiden. Het huidige principe van het profiel, waarbij autoverkeer, fietsers en
voetganger gescheiden van elkaar worden bediend blijft gehandhaafd evenals een ruime
middenberm.
Er zal in het gebied een verschuiving plaatsvinden van het verkeerskarakter naar het
verblijfskarakter. Dit wordt, naast het verkleinen van de ruimte, gerealiseerd door het
verzachten van de openbare ruimte in de vorm van groen/bomenrijen.
Wenselijk is het om het groen van de Grachtengordel te verbinden met het Stadspark.
Dit kan worden bereikt door het vergroenen van de Beatrixstraat en deze te verbinden
met het Stadspark. De Beatrixstraat en het Stadspark vormen de lommerrijke entree
tot het Stadshart. Bij de inrichting zal de op verblijf gerichte inrichting van de
Beatrixstraat worden doorgetrokken tot aan de Watertoren, terwijl het zuidelijk deel van
het profi el van de Middenweg meer gericht is op de stroomfunctie.

Materiaal- en kleurgebruik
Algemeen
In de materialisering, meubilair en verlichting zal er een aansluiting worden gezocht
met het Stadshart. Het algemene uitgangspunt voor de openbare ruimte in het
stadshart, en dus ook voor het stationsgebied, is om het karakter van een ‘stad aan zee’
te versterken.

Onderdelen
Middenweg
De Middenweg heeft een groene middenberm met bomen.Het trottoir langs station en 
stadhuis krijgt de voor het stadshart voorgeschreven (gebakken) klinkerbestrating. 
Aan de noordzijde (langs het park) wordt de inrichting van de Beatrixstraat voortgezet,
waarbij gebruik wordt gemaakt van de specifieke klinkerverharding voor het stadshart.
Verschil met de Beatrixstraat is dat dit deel alleen toegankelijk is voor langzaam
verkeer.

Boerhaavestraat
De Boerhaavestraat zal worden ingericht als een typische woonstraat in het
Stadshart in Den Helder. Aan beide zijden van het profiel komt een bomenrij die
wordt doorgetrokken tot aan rotonde de Vijfsprong. De inrichting van parkeervakken
trottoirs en inritten geschiedt conform de eisen, zoals deze in het elementenboek zijn
vastgelegd. Zie onder andere het beeld van de bestrating hiernaast.

Perronplein/	Perronhof
Bijzondere aandacht verdient de overgang tussen de klinkerbestrating vanaf de
Middenweg en de vloer van het Perronplein die ten minste het gehele ontvangsdomein
beslaat. De verharding van het perronplein dient:
- een hoogwaardige, haast interieure uitstraling te hebben
- de mogelijkheid in zich te houden om ongemerkt kleine niveauverschillen te 
  overbruggen
- te refereren aan karakteristiek lokale materialen en sferen
- bij te dragen aan de intieme sfeer van een “perronhof”
- onderhoudbaar en beheerbaar zijn conform ProRail ontwerpvoorschriften
- voldoende toegang te bieden tot kabels en leidingen in de ondergrond
- geleidelijnen te integreren voor mensen met een visuele beperking, waarbij deze 
  geleidelijnen alle relevante routes en looplijnen tot aan opstappunten en tot in de 
  stad begeleiden.

Het plein krijgt een groene inrichting met ter weerszijden van de toegang tot de 
perrons groene perken met een samenspel van bodembedekkers (sedummos), 
semiverhardingen en enkele bomen. De randen van de perken kunnen worden verbijzon-
derd tot zitgelegenheid. De combinatie van een omkadering, groen en een zorgvuldig 
vormgegeven hekwerk geeft invulling aan het beoogde karakter van een perronhof
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Streetview	Polderweg	(Google	Streetview)

Principe bestaand profiel Polderweg. Zicht vanaf de Bibliotheek richting het MarsdiepPrincipe profiel Boerhaavestraat. Zicht t.h.v. de woningen richting de Watertoren

Sfeerbeeld	West	8	n.a.v.	werksessies
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5. Communicatie

De door de raad vastgestelde participatienota is leidraad geweest voor het communica-
tietraject rondom het stedenbouwkundig plan. In het in december �010 door de raad 
vastgestelde integrale communicatieplan is nader ingevuld hoe het communicatietraject 
rondom het stedenbouwkundig plan gaat plaatsvinden. 

Het is als volgt omschreven: ‘Onder	communicatie	verstaan	we	het	hele	spectrum	aan	in	
te	zetten	communicatiemethodieken.	Belangrijkste	doel	daarbij	is	de	lijnen	naar	de	ver-
schillende	doelgroepen	open	te	houden	om	daarmee	betrokkenheid	bij	de	ontwikkelingen	
te	stimuleren	en	te	genereren.	Bij	het	gebruik	van	de	term	communicatie	wordt	een	zekere	
wederkerigheid	in	informatieverstrekking	verstaan,	op	basis	waarvan	de	uitvoering	op	de-
tails	aangepast	kan	worden.’

Zeestad is in dat raadsbesluit van december �010 aangewezen om de communicatie 
over het stedenbouwkundig plan te organiseren, tot aan het moment van besluitvor-
ming

Zeestad werkt vanuit vastgestelde kaders van de gemeenteraad. Het uitgangspunt van 
de communicatie was dan ook niet of er nieuwe gebouwen of aangepaste infrastruc-
tuur zou komen, maar hoe. In een zestal bijeenkomsten – met een gemiddelde opkomst 
tussen de vijftien à twintig personen - zijn alle processtappen steeds met de direct 
belanghebbenden besproken, de besluitvorming en de keuzes zijn geduid en er zijn 
aanpassingen in het plan gekomen – bijvoorbeeld hoe de aansluiting van de Boer-
haavestraat op de Vijfsprong moet worden, dat een hoogte accent op het stadhuis ac-
ceptabel is tegenover het stadspark, het terugbrengen van de hoogte op de bouwvlek 
hoek Beatrixstraat en de in-/uitrit van de eventuele parkeergarage. De presentaties die 
aan de belanghebbende zijn gegeven, zijn steeds op de website van Zeestad publiek 
gemaakt, zodat een ieder die niet aanwezig kon zijn bij de bijeenkomsten, zijn of haar 
vertegenwoordigers van argumenten kon voorzien. Er zijn steeds tweehonderd uitnodi-
gingen verstuurd en in een drietal integrale voortgangsrapportages is het proces terug-
gekoppeld aan de gemeenteraad. Waar het zeer specifieke discussiepunten betrof is ook 
nog individueel contact geweest met deze belanghebbenden. 
 
Parkeren 
Bij start van de planvorming was sprake van �00 parkeerplaatsen ondergronds. Na 
verloop van tijd bleek die ambitie financieel niet realistisch en werd gekeken naar een 
bovengrondse oplossing. Het accent met de bewoners verschoof toen van de entree 
van de ondergrondse garage, naar de hoogte van de parkeervoorziening aan de Boer-
haavestraat. Een bouwhoogte vergelijkbaar met de Javastraat (zelfde straatprofiel) 
leek acceptabel. Vanuit die positie is steeds gesproken van twee bouwlagen met een 
terugliggende derde laag. Wanneer het niet mogelijk blijkt om alle �00 parkeerplaatsen 
binnen dit bouwvolume te realiseren, spreken de bewoners een voorkeur uit naar een 
oplossing, waarbij op het KPN-terrein aanvullende parkeerplaatsen worden gerealiseerd.  

 
Hoogtes 
Naast de bouwhoogte aan de Boerhaavestraat, speelt ook de bouwhoogte aan de Mid-
denweg en de Beatrixstraat een rol in de discussies. Wat betreft het beoogde stadhuis, 
is een hoogteaccent ter hoogte van het stadspark denkbaar; niet tegenover bestaande 
bebouwing. Wat betreft het beoogde hotel aan de Beatrixstraat wordt duidelijk ge-
maakt, dat een bouwhoogte tot aan de watertoren niet acceptabel is. De bouwhoogte 
op deze plek wordt dan ook aangepast naar twee lagen boven niveau Beatrixstraat 
(zuidzijde) en een mogelijk hoogteaccent op de kop. 
 
Verkeer 
De verkeersontwikkeling over de stationslocatie is diverse avonden onderwerp van 
gesprek geweest. Met name de aansluiting op de Vijfsprong vanuit de Boerhaavestraat 
is besproken. De oplossing die nu in dit stedenbouwkundig plan staat, werd als de 
meest wenselijke gezien. Veilige fiets- en voetgangersoversteekplaatsen zijn ook be-
sproken, evenals de aansluiting op de Beatrixstraat. 

Beeldkwaliteit
Parallel aan het stedenbouwkundig traject liepen er werksessies – uitgevoerd door de 
gemeente - voor belangstellenden die mee wilden denken over de vorm, het gebruik 
en de sfeer van een eventueel nieuw stadhuis op de stationslocatie. Met de beperking 
dat in een dbfm(o)-constructie het consortium zelf met een architect en een bouwplan 
moet komen, binnen de gestelde kaders van de gemeente, is een sfeer voorgesteld die 
aansluit op de bebouwing in de omgeving (Vijfsprong) en doet denken aan het oude 
treinstation van Den Helder. Hiervoor is een oproep geweest in de lokale kranten, een 
plenaire bijeenkomst in de schouwburg, drie werksessies waarvoor zich ongeveer vijf-
tien personen hadden aangemeld en een plenaire eindpresentatie in de schouwburg. 
Voorafgaande aan de eindpresentaties is het resultaat uit de drie werksessies – te weten 
drie verschillende sfeerbeelden – via de gemeentelijke website publiek gemaakt, zodat 
iedereen zijn voorkeur voor een van de drie modellen kon uitspreken. Daarbij ging een 
duidelijke voorkeur van de bevolking uit naar het model van het ‘oude treinstation’, dat 
nu uitgewerkt is in het beeldkwaliteitplan – waarop overigens geen zienswijzen zijn 
binnengekomen.
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Reacties
Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept stedenbouwkundig plan 
in maart vrijgegeven voor inspraak aan de bevolking. Gedurende vier weken – waarover 
via de gebruikelijke publicatiekanalen van de gemeente is gecommuniceerd, aangevuld 
met extra aandacht via nieuwe media – heeft het plan ter inzage gelegen. In die pe-
riode is een informatieavond georganiseerd, waarbij belanghebbenden en belangstel-
lenden de plannen uitgelegd kregen en waar inhoudelijk vragen aan betrokken experts 
konden worden gesteld. Ongeveer zestig mensen hebben van deze gelegenheid gebruik 
gemaakt. Uiteindelijk zijn tweeëntwintig schriftelijke inspraakreacties ontvangen die 
in de bijgevoegde nota van beantwoording (geanonimiseerd) zijn weergegeven en van 
beantwoording zijn voorzien.

T.o.v. het concept stedenbouwkundig plan zijn naar aanleiding van de inspraakreacties 
de volgende wijzigingen aangebracht:
- toevoegen van een fietspad aan de zuidzijde van de Middenweg: in het 
  stedenbouwkundig plan wordt deze variant opengehouden en bij de uitwerking van 
  inrichtingsplannen de uiteindelijke variant besproken met ProRail, NS, Fietsersbond, 
  gemeente en Zeestad
- maximale bouwhoogte aan de Boerhaavestraat beperken tot 9 meter en de 
  entrees van de parkeervoorziening(en) en de distributiestraat niet situeren tegenover
  woningen 
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Inspraakreactie Beantwoording Planaanpassing

1 Vermindering/verlies aan uitzicht bij omwo-
nenden

Bij het tot stand komen van de bouwenveloppe(n) (gewenste bouwmassa, rooilijnen en hoogte) 
voor deze locatie is zorgvuldig gekeken naar de omliggende bebouwing. Gesteld kan worden dat 
in vergelijking tot omgeving en binnenstad uiteindelijk een hoogte is gekozen die goed aansluit 
bij de bestaande bebouwing. Daarnaast is er voor gekozen om tot een verdere verdeling van het 
bouwvolume in drie kleinschaliger delen te komen. Hiermee wordt nog eens extra recht gedaan 
aan de wens om aan te sluiten op de maat en schaal van de rest van het helderse Stadshart. Er is 
inderdaad op een aantal plaatsen sprake van een hoogteaccent, waarmee plaatselijk hoger wordt 
gebouwd dan in de omgeving. Hiervoor is bewust gekozen om de ruimte op een aantal plaatsen 
van een oriëntatiepunt te voorzien en duidelijk te begrenzen.
Vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is dat er geen 
recht bestaat op blijvend vrij uitzicht. De gemeenteraad kan op grond van gewijzigde planologi-
sche inzichten en na afweging van alle betrokken belangen andere bestemmingen en voorschriften 
voor gronden vaststellen. 
In de onderhavige situatie is voorts van belang te onderkennen dat ook het geldende planolo-
gische recht geen vrij uitzicht garandeert, aangezien ter plaatse van het station momenteel de 
Bouwverordening geldt. Deze bepaalt dat een bouwmassa met een hoogte van 15 meter kan wor-
den gerealiseerd. Datzelfde geldt voor de wijze waarop het voormalige postkantoor positief is be-
stemd in het bestemmingsplan Geleerdenbuurt �001.

nee

� Ontnemen van privacy bij omwonenden De te realiseren gebouwen met bijbehorende functies zijn op dusdanige afstanden van de bestaan-
de bebouwing (woningen) geprojecteerd dat er geen sprake is van vermindering van privacy.

nee

� Vermindering aan lichtinval en bezonning bij 
omwonenden

Voor de gehele planlocatie geldt dat het effect op de bezonning van omliggende woningen zeer 
gering en aanvaardbaar is. Hiervoor is een schaduwstudie gemaakt die als bijlage bij het steden-
bouwkundig plan is opgenomen.

nee

Bijlage 1

Nota van Beantwoording
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4 Waardevermindering woningen Een gevolg van het vaststellen van het bestemmingsplan kan zijn dat de waarde van onroerend 
goed in de omgeving daalt. Dat is op zichzelf geen reden om af te zien van het vaststellen van 
dat bestemmingsplan. Consequentie is dat burgemeester en wethouders degene die door de ver-
mindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden op aanvraag een tege-
moetkoming toekennen, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager 
behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. Dit is 
geregeld in artikel �.1 van de Wet ruimtelijke ordening.
Op zijn vroegst na terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan doch binnen vijf jaar na 
het onherroepelijk worden van het nieuwe bestemmingsplan, kan een aanvraag voor een tegemoet-
koming in schade worden ingediend. Het verdient vermelding daarbij op te merken dat planschade 
ten gevolge van een uit te werken bestemming (zoals het bestemmingsvlak op de hoek Parallelweg 
– Beatrixstraat) pas kan ontstaan na vaststelling van het uitwerkingsplan bij een concreet bouw-
plan.
Het bestemmingsplan is nog niet vastgesteld, zodat nu nog geen aanvraag kan worden ingediend.
In het kader van de daaromtrent gemaakte opmerkingen en het verplichte onderzoek naar de fi-
nanciële uitvoerbaarheid is een risicoanalyse uitgevoerd naar de vraag of rekening moet worden 
gehouden met planschade. Daaruit is naar voren gekomen dat met de vaststelling van dit bestem-
mingsplan geen planschade te verwachten is.

Zodra de nieuwe planologische regeling (bestemmingsplan) waarin de herontwikkeling van de 
locatie mogelijk wordt gemaakt in werking zal zijn getreden bestaat de mogelijkheid voor be-
langhebbenden om een verzoek om vergoeding van planschade in te dienen. In dat geval zal een 
schadebeoordelingscommissie de verzoeken beoordelen, mede aan de hand van het horen van 
belanghebbende(n) en een volledige taxatie. Het is daarbij niet uitgesloten dat deze schadebeoor-
delingscommissie tot een ander oordeel komt dan de indicatie die voortkomt uit de uitgevoerde 
risicoanalyse planschade. Verder geldt dat de gemeenteraad in eerste aanleg een besluit zal nemen 
ten aanzien van een planschadevergoedingsverzoek. Eventueel zal het laatste oordeel worden ge-
geven door de Rechtbank of de Raad van State.

nee

5 Aantasting woongenot bestaande woningen Zoals reeds bij de beantwoording ten aanzien van o.a. de onderwerpen uitzicht, bezonning en 
waardevermindering is uiteengezet, is er geen aanleiding te veronderstellen dat het woongenot 
onevenredig wordt aangetast.

nee

� Schade als gevolg van werkzaamheden aan 
bestaande bebouwing

Aantoonbare schade als gevolg van uitgevoerde werkzaamheden kunnen altijd op de veroorzaker 
(i.c. aannemer of opdrachtgever) verhaald worden, toe te passen bouw- en uitvoeringstechnieken 
zijn er op gericht mogelijke schade te voorkomen, maar kan nooit uitgesloten worden. Dit is een 
gebruikelijk uitvoeringsrisico.
Voor de sloop van het postkantoor zijn naar aanleiding van bezwaarschriften tegen de omgevings-
vergunning aanvullende voorwaarden opgenomen, waaronder de opname (binnen en buiten) van 
omliggende woningen en nadere eisen aan de wijze van slopen.

nvt
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7 Toename geluidsoverlast Voor het uitvoeren van de verlegging van de Middenweg is een geluidsonderzoek uitgevoerd. De 
geluidsberekeningen laten over het algemeen afname van de geluidsbelasting zien. De maximale 
toename van de geluidbelasting bevindt zich langs de Middenweg west (1�� tm 1�7) en bedraagt 
1.4 dB. De woningen aan het Julianaplein zijn in het verleden reeds betrokken geweest bij een 
saneringonderzoek als gevolg van een reconstructie. De reconstructie van de Middenweg leidt in dit 
geval ook voor de woningen aan het Julianaplein niet tot een “reconstructie van een weg” zoals 
bedoeld in de Wet geluidhinder. Er bestaat hierdoor geen noodzaak tot een maatregelenafweging 
om de geluidsbelasting te reduceren.

nee

8 Bouwvolumes te grootschalig Bij het tot stand komen van de bouwenveloppe(s) (toegestane uiterste rooilijnen, bouwmassa en 
hoogte) voor deze locatie is zorgvuldig gekeken naar de omliggende bebouwing. Gesteld kan dan 
ook worden dat in vergelijking tot de directe omgeving, maar ook de gehele binnenstad, uitein-
delijk een hoogte is gekozen die goed aansluit bij de bestaande bebouwing. Daarnaast is er voor 
gekozen om tot een verdere verdeling van het bouwvolume in drie kleinschaliger delen te komen. 
Hiermee wordt nog eens extra recht gedaan aan de in het Uitwerkingsplan reeds geuite wens om 
aan te sluiten op de maat en schaal van de rest van het Helderse Stadshart.

nee

9 Behoud beelden ‘De Strandjutter’ en de zee-
honden

Objecten worden behouden ja

10 Behoud klokkentoren stationsgebouw Bij de uitwerking van de plannen voor de stationsomgeving bleek het niet mogelijk zowel de er-
varing en kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren als de klokkentoren op zijn huidige plek 
te handhaven. Van een verplaatsing lijkt vooralsnog geen sprake te kunnen zijn, omdat deze (te) 
kostbaar is en op een andere locatie weinig toegevoegde waarde heeft. De klokkentoren is namelijk 
een specifiek element behorende bij (de architectuur en herkenbaarheid) van het bestaande trein-
station. Om ontwikkelde partijen toch uit te dagen zijn vrijblijvende passages in het stedenbouw-
kundig plan opgenomen.

ja, passage opgeno-
men
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11 Toename aan functies dan alleen het stad-
huis in het gebied leidt tot (nog) meer over-
last

Eén van de opgaven om het stationsgebied beter te kunnen laten functioneren als daadwerkelijk 
onderdeel van de binnenstad van Den Helder is het verhogen van de leefbaarheid en sociale veilig-
heid. Hiervoor worden functies toegevoegd die meer gebruikers in het gebied brengen.
Naast het stadhuis met de daarbij horende functies en het station, waarbij wordt uitgegaan van 
het hoogstens handhaven van de huidige functies, zoals de (bloemen-) kiosk, is er slechts sprake 
van één nieuwe functie, namelijk een mogelijk grand café. Dit café heeft een bescheiden omvang 
en deelt zijn voorzieningen met het personeelsrestaurant van het stadhuis.
Door de spoorse partijen (NS en ProRail) is een programma van eisen opgesteld voor het station. 
Het programma van eisen is een locatiespecifieke uitwerking van de universele eisen ‘Nota Basis-
station’ en ‘Stationsconcept’ van de spoorse partijen die voor alle stations gelden. Volgens deze 
basisdocumenten zouden op Den Helder minder stationsvoorzieningen gerealiseerd worden dan dat 
er thans aanwezig zijn. De spoorpartijen hechten er echter aan om een zo groot mogelijk deel van 
het huidig programma terug te brengen, ook voor wat betreft de commerciële voorzieningen, ten 
einde de sociale veiligheid in de stationsdomeinen te bevorderen. In de voorstellen wordt tevens 
de mogelijkheid open gehouden dat voorzieningen die niet door NS geëxploiteerd gaan worden, 
zoals een Grand Café, toch aan het station grenzen. Daarmee is er meer sociaal toezicht ook in de 
avonduren, wanneer het stadskantoor gesloten is, maar er wel treinreizigers in het gebied zijn.

nee

1� Planontwikkeling met behoud van het voor-
malige postkantoor

In �010 is een studie uitgevoerd naar de consequenties van behoud van het postkantoor in de 
planontwikkeling voor de stationslocatie. Afgezet tegen een model zonder postkantoor heeft de 
gemeenteraad in haar besluitvorming van december �010 geconcludeerd dat een ontwikkeling met 
behoud van het postkantoor een suboptimale oplossing is in vergelijking tot een ontwikkeling zon-
der behoud van het voormalige postkantoor.

‘Samenvattend wordt geconcludeerd in de afweging tussen de ontwikkeling van de stationsloca-
tie met of zonder postkantoor er meer negatieve aspecten dan positieve aspecten zijn indien het 
postkantoor wordt behouden. De verschillen komen met name tot uitdrukking in draagvlak bij 
ondernemers en omwonenden, de programmatische en ruimtelijke aspecten en de mate van ver-
blijfskwaliteit en representativiteit. In beperkte mate zijn er financiële consequenties te duiden. 
Hetzelfde geldt voor gevolgen op het vlak van  intensief ruimtegebruik (‘ruimte is schaars’) en 
duurzaamheidaspecten . Op de thema’s  verkeersveiligheid, bereikbaarheid, planning en fasering 
zijn er nagenoeg geen verschillen waarneembaar.’ 

nee

1� Monumentale status postkantoor De commissie ruimtelijke kwaliteit heeft een verzoek ontvangen om het postkantoor aan te wijzen 
als gemeentelijk monument. Hierop is door de commissie ruimtelijke kwaliteit een negatief advies 
uitgebracht, dat door burgemeester en wethouders is overgenomen.
Ook verzoeken tot aanwijzing als provinciaal en/of rijksmonument zijn niet gehonoreerd.

nee
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14 Het toevoegen van functies en de voorge-
stelde inrichting van wegen leiden tot ver-
keerschaos

Ten behoeve van het plan is een verkeersonderzoek uitgevoerd. Daarin is een toets uitgevoerd voor 
de verkeersafwikkeling in het stationsgebied tijdens de maatgevende spitsperiode. Een parkeerca-
paciteit aan de Boerhaavestraat van �00 parkeerplaatsen is hierin als uitgangspunt genomen. Het 
onderzoek heeft uitgewezen dat na de reconstructie van de Middenweg en de verlegging van de 
Boerhaavestraat de verkeersafwikkeling gewaarborgd is. De verkeersintensiteiten zijn acceptabel 
ten aanzien van de functie van de wegen. Daarbij blijft de Middenweg een gebiedsontsluitingsweg 
met een belangrijke functie voor het totale centrum van Den Helder. De Boerhaavestraat is een 
�0km zone, waar met name bestemmingsverkeer rijdt. Bij de inrichting is onder andere rekening 
gehouden met voetgangers, fietsverkeer, distributieverkeer en bewoners en bezoekers van het ge-
bied. Daarnaast is bij de inpassing van ontsluitingswegen van de parkeervoorzieningen rekening 
gehouden met de benodigde opstelcapaciteit en het beperken van de overlast voor de omgeving.

nee

15 De te plegen ingrepen en  investeringen in 
het nieuwe stadhuis en de infrastructuur van 
de stationslocatie zijn maatschappelijk niet 
verantwoord.

De investeringen die zullen worden gepleegd zijn de uitkomst van democratische besluitvorming 
door de gemeenteraad van Den Helder van de afgelopen jaren om de binnenstad structureel en 
duurzaam te verbeteren. Het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan zijn daar een realiseer-
bare uitwerking van.
De unieke ligging van Den Helder moet in de komende jaren worden gebruikt om de aantrekkelijk-
heid als stad om te wonen en te werken te vergroten. Daarvoor zijn diverse maatregelen nodig die 
de identiteit en het imago van de stad versterken. De ontwikkeling van de haven biedt kansen om 
werkgelegenheid en nieuwe marktpartijen aan te trekken. De realisatie van het Uitwerkingsplan 
Stadshart zal de woon- en leefkwaliteit van de stad versterken. Het huidige stadhuis is niet meer 
geschikt voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Een stadhuis als on-
derdeel van het Uitwerkingsplan levert een grote bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid 
en (economische) vitaliteit van de binnenstad. Het gemeentebestuur wil daarom investeren in het 
versterken van het stadshart en kiest ervoor om een nieuw stadhuis te bouwen op de stationsloca-
tie om de aantrekkelijkheid van deze entree van de stad te vergroten.

nee

1� Een parkeergarage aan de Boerhaavestraat 
tast het woongenot aan

Duidelijk is dat er een nieuwe situatie ontstaat. Deze situatie gaat echter uit van een voldoende 
ruim profiel en daarmee afstand tussen de woonbebouwing en het te realiseren parkeergebouw. 
In het stedenbouwkundig plan is daarvoor ter vergelijking een referentieprofiel van de Polderweg 
opgenomen. Daarnaast zijn er, om het woongenot zoveel mogelijk te beschermen, in het steden-
bouwkundig plan en het bestemmingsplan expliciete maatregelen opgenomen om de leefbaarheid 
te kunnen waarborgen. Deze regels betreffen zowel de (beeld-)kwaliteit als de wijze van ontslui-
ting van het parkeergebouw, bijvoorbeeld het zodanig plaatsen van de in- en uitgangen dat geen 
hinder optreedt door inschijnende koplampen en het voorkomen van een teveel aan geluidoverlast.

ja, aanpassing bouw-
hoogte, maximale 
bouwhoogte aan 
Boerhaavestraat van 
1�,5 meter beperkt 
tot 9 meter

17 Een ondergrondse parkeergarage is goedko-
per

Een ondergrondse oplossing leidt tot aanzienlijk hogere bouw- en exploitatiekosten. Dit is de re-
den geweest dat de gemeenteraad in december �011 heeft ingestemd met een bovengrondse oplos-
sing.
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18 Een parkeergarage is niet nodig, oplossingen 
op maaiveld zijn ook mogelijk

De minimale norm volgens de gemeentelijke nota bouwen en parkeren voor een kantoorfunctie 
als een stadhuis van ca. 7.000 m� bruto vloeroppervlak is ca. 100 parkeerplaatsen (werknemers 
en bezoekers). Dit stedenbouwkundig plan staat een gebouwde bovengrondse voorziening toe tot 
een maximale bouwhoogte van 9 meter. Deze zogenaamde toelatingsplanologie staat het ‘mindere’ 
niet in de weg, zoals een parkeervoorziening op maaiveld . Dat kan theoretisch op de ‘bouwloca-
tie’ achter het kantoorgebouw (ca. 80-100 parkeerplaatsen) en of door benutting van het terrein 
achter het KPN gebouw (ca. 70 parkeerplaatsen). De opdracht van de gemeenteraad is echter om 
in �00 parkeerplaatsen te voorzien (in navolging van de gemeentelijke parkeervisie uit �009 op 
de binnenstad van Den Helder), een surplus ten opzichte van de minimale norm ten behoeve van 
(winkel-)bezoekers van de binnenstad.
Wanneer overigens niet besloten wordt tot het bouwen van een parkeergarage betekent dit niet dat 
het bouwvolume van het stadhuis ‘uitgesmeerd’ zal worden over de locatie. Reeds in het door de 
gemeenteraad vastgestelde Uitwerkingsplan wordt uitgegaan van een stevige en duidelijke begren-
zing van het Stadspark en het fysiek en visueel verkleinen van de openbare ruimtes. Het voorstel 
van het spreiden van het bouwvolume is in strijd met deze ruimtelijke ambities.

ntb

19 Aantasting van de luchtkwaliteit Ten behoeve van de planvorming is er onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in het stationsge-
bied. Het onderzoek wijst uit dat de luchtkwaliteit langs de beschouwde wegen na de verlegging 
van de Middenweg en de Boerhaavestraat ruimschoots voldoet aan de in de Wet luchtkwaliteit ge-
stelde normen voor NO� en PM10. Op grond daarvan is geconcludeerd dat de reconstructie van het 
stationsgebied van Den Helder voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van luchtkwaliteit.

nee

�0 In geval van betaalde fietsenstalling (onder-
grondse fietsenstalling) nog meer overlast 
door rondslingerende fietsers en brommers

De huidige stalling onder het station wordt gesloopt. De nieuwe fietsenstalling wordt op de kavel 
van de nieuwbouw van het stadhuis ingepast met een capaciteit van circa 660 fietsen. De hoofd-
entree van de stalling is gepland vanaf de Middenweg. Er wordt nog onderzocht of de stalling ook 
vanaf de Boerhaavestraat bereikbaar wordt, waarbij het uitgangspunt is om de fietsers zo direct 
mogelijk toegang te geven tot de stalling om de kans op foutief stallen tegen te gaan. Uitgangs-
punt voor de nieuwe stalling is een zeer lage drempel voor het gebruik. Dit betekent dat de stal-
ling gratis toegankelijk is met toezicht tijdens de dagperiode van 7:00 uur tot 19:00 uur. Tevens 
wordt gekeken naar de mogelijkheid om het foutief stallen te voorkomen door het instellen van 
een stallingverbod buiten de daarvoor bestemde plaatsen.

nee

�1 Waar zijn de taxistandplaatsen bedacht? De taxistandplaatsen zijn in het ontwerp van de verlegde Middenweg aan de noordzijde tussen de 
bomenrij opgenomen. De taxistandplaatsen zijn voor voetgangers vanuit het station direct te zien 
en via de voetgangersoversteekplaats goed te bereiken. Taxi’s kunnen direct alle richtingen op door 
de aansluiting van de Middenweg op de Vijfsprong.

nee

�� Heeft de politie advies uitgebracht over de 
nieuwe verkeerssituatie?

De politie brengt geen schriftelijke adviezen uit over aanleg of reconstructies van wegen, dit is 
een zelfstandige verantwoordelijk van de wegbeheerder (de gemeente). Voor de inrichting van rij-
banen en andere verkeersprofielen gelden landelijke algemene richtlijnen en principes, zoals bij-
voorbeeld die van de CROW. 

nvt
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�� Aansprakelijkheidsstelling voor overlast (tij-
delijk) verlies aan telefoon, internet etc.

Enige mate van hinder als gevolg van werkzaamheden zal altijd optreden, wanneer die hinder wet-
telijk en juridisch gezien tot vergoedbare schade leidt kan hier de aannemer/opdrachtgever op 
aangesproken worden.

nvt

�4 Bereikbaarheid in de uitvoeringsfase De bereikbaarheid van de Boerhaavestraat, Parallelweg, Beatrixstraat en de Vijfsprong blijft tijdens 
de bouw zoveel mogelijk gewaarborgd. Uitgangspunt bij de werkzaamheden is dat de Parallelweg, 
Beatrixstraat en Vijfsprong altijd toegankelijk zijn tijdens de dienstregeling van het busverkeer. 
Desondanks dient de Middenweg tijdelijk afgesloten te worden om de aansluiting op aanliggende 
wegvakken zoals de Vijfsprong, de Beatrixstraat en de Gravenstaat aan te passen. Er wordt naar 
gestreefd deze perioden zo kort mogelijk te houden. Dit alles wordt voorafgaand aan de daadwer-
kelijke uitvoeringsfase nader uitgewerkt in het BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid 
en Communicatie) waarover met de omgeving gesproken zal worden. De Boerhaavestraat wordt 
voor langere periode afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit is noodzakelijk voor de bouw van het 
stadhuis. Aangezien het hier een �0 km zone betreft, waar doorgaand verkeer geen prioriteit heeft, 
wordt deze maatregel als acceptabel beschouwd. Uiteraard wordt daarbij wel te allen tijde rekening 
gehouden met de noodzakelijke bereikbaarheid van voorzieningen, woningen en andere bestem-
mingen.

nvt



54                                           Stedenbouwkundig Plan                              Stationsomgeving Den Helder                                          Stedenbouwkundig Plan                              Stationsomgeving Den Helder

�5 Financiële haalbaarheid van het bestem-
mingsplan

De bewering dat de financiële uitvoerbaarheid in het kader van het bestemmingsplan niet is on-
derzocht is onjuist. In paragraaf �.� van de plantoelichting is vermeld dat als onderdeel van de in 
paragraaf �.4.4 genoemde besluitvorming op diverse momenten door de gemeenteraad besluiten 
zijn genomen omtrent de reservering van middelen om de kosten van de beoogde investeringen te 
dekken. 
Het college zal in de besluitvorming over de aanbesteding van het stadhuis de gemeenteraad aan-
tonen dat een parkeervariant met  220 parkeerplaatsen binnen de door de raad gestelde financiële 
kaders gerealiseerd kan worden.

nvt

�� Er wordt niet in voldoende parkeerplaatsen 
voorzien

Uiteindelijk zal een concreet bouwplan dat middels een omgevingsvergunning wordt aangevraagd 
moeten voorzien in voldoende parkeerplaatsen zoals in het bestemmingsplan en/of de gemeente-
lijke nota bouwen en parkeren is bepaald. Voor het stadhuis geldt op dit moment dat de minimale 
norm volgens de gemeentelijke nota bouwen en parkeren voor een kantoorfunctie als een stadhuis 
van ca. 7.000 m� bruto vloeroppervlak ca. 100 parkeerplaatsen (werknemers en bezoekers) be-
draagt. Het college zal in de besluitvorming over de aanbesteding van het stadhuis de gemeente-
raad een voorkeursvariant voorleggen met ��0 parkeerplaatsen.

nee

�7 Zorgen door toename aan verkeersdruk: be-
reikbaarheid, luchtkwaliteit, geluidsoverlast 
enz.

In aanvulling op de toelichting over het verkeersonderzoek, het geluidsonderzoek en het onderzoek 
naar luchtkwaliteit is de bereikbaarheid van het stationsgebied voor de hulpdiensten gewaarborgd 
doordat de verkeersafwikkeling van de Middenweg is getoetst. Deze toets wijst ook uit dat de ver-
keersdruk op de Middenweg vermindert als gevolg van het afwaarderen van de Beatrixstraat. Ook 
de verlegging van de aansluiting van de Boerhaavestraat direct op de Vijfsprong leidt, ondanks 
de positionering van de parkeervoorzieningen, tot een betere verkeersafwikkeling op de Midden-
weg. Deze voorzieningen leveren een geringe bijdrage aan de verkeersdruk in vergelijking met de 
bestaande intensiteiten op de Middenweg. Bij het ontwerp van de nieuwe Middenweg is rekening 
gehouden met een toekomstige ruimtereservering voor de aanleg van de opstelstrook richting de 
Polderweg. Er zijn geen beperkingen voor de bereikbaarheid van gebouwen en voorzieningen voor 
de nooddiensten.

nee

�8 Plannen niet in overeenstemming met pro-
vinciaal beleid: structuurvisie, verordening 
ruimte, bouwen boven spoor

Er wordt gesteld dat het bestemmingsplan in strijd is met de provinciale structuurvisie en –veror-
dening in verband met o.a. het volgende citaat aan: ‘De provincie Noord-Holland streeft naar ver-
dere stedelijke verdichting en helpt gemeenten bij het optimaliseren van het gebruik van bestaand 
bebouwd gebied. Vooral daar waar het gaat om stationsomgevingen voor bus en trein, bedrijven-
terreinen.’ Er wordt gesteld dat de bouwhoogte en concentratie van functies/bebouwing in strijd 
zou zijn met dit uitgangspunt van de provincie. Het tegenovergestelde is echter waar. Het provinci-
ale beleid gaat juist uit van verdichting rond OV knooppunten.
Bovendien moet bedacht worden dat de provinciale structuurvisie uitsluitend bindend is voor de 
provincie en niet voor de gemeente. In de bestemmingsplantoelichting is uitvoerig uiteengezet dat 
het bestemmingsplan voldoet aan het provinciale beleid en de provinciale verordening. Bouwen 
boven het spoor leidt tot een financieel onuitvoerbaar plan.

nee
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�9 Er is geen sprake van draagvlak voor het 
nieuwe stadhuis en participatie heeft niet 
plaatsgevonden

De door de raad vastgestelde participatienota is leidraad geweest voor het communicatietraject 
rondom het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan. In het in december �010 door de raad 
vastgestelde integrale communicatieplan is nader ingevuld hoe het communicatietraject rondom het 
stedenbouwkundig plan gaat plaatsvinden. Het is als volgt omschreven: ‘Onder communicatie ver-
staan we het hele spectrum aan in te zetten communicatiemethodieken. Belangrijkste doel daarbij 
is de lijnen naar de verschillende doelgroepen open te houden om daarmee betrokkenheid bij de 
ontwikkelingen te stimuleren en te genereren. Bij het gebruik van de term communicatie wordt een 
zekere wederkerigheid in informatieverstrekking verstaan, op basis waarvan de uitvoering op details 
aangepast kan worden.’
Zeestad is in dat raadsbesluit van december �010 aangewezen om de communicatie over het steden-
bouwkundig plan te organiseren, tot aan het moment van besluitvorming

Zeestad werkt vanuit vastgestelde kaders van de gemeenteraad. Het uitgangspunt van de communi-
catie was dan ook niet of er nieuwe gebouwen en/of aangepaste infrastructuur zouden komen, maar 
hoe. Hierbij moet nadrukkelijk worden opgemerkt dat het stadhuis alleen als bouwmassa een onder-
deel van de discussie was, niet wat de sfeer van het gebouw moet worden. Het gaat in dit traject om 
het stedenbouwkundig plan en niet een concreet bouwplan. In een zestal bijeenkomsten – met een 
gemiddelde opkomst tussen de vijftien à twintig personen - zijn alle processtappen steeds met de 
direct belanghebbenden besproken, de besluitvorming en de keuzes zijn geduid en er zijn aanpassin-
gen in het plan gekomen – bijvoorbeeld hoe de aansluiting van de Boerhaavestraat op de Vijfsprong 
moet worden, dat een hoogte accent op het stadhuis acceptabel is tegenover het stadspark, het 
terugbrengen van de hoogte op de bouwvlek hoek Beatrixstraat en de in-/uitrit van de eventuele 
parkeergarage. De presentaties die aan de belanghebbende zijn gegeven, zijn steeds op de website 
van Zeestad publiek gemaakt, zodat een ieder die niet aanwezig kon zijn bij de bijeenkomsten, zijn 
of haar vertegenwoordigers van argumenten kon voorzien. Er zijn steeds tweehonderd uitnodigingen 
verstuurd en in een drietal integrale voortgangsrapportages is het proces teruggekoppeld aan de ge-
meenteraad. Waar het zeer specifieke discussiepunten betrof is ook nog individueel contact geweest 
met deze belanghebbenden.

Parallel aan het stedenbouwkundig traject liepen er werksessies – uitgevoerd door de gemeente 
- voor belangstellenden die meewilden denken over de vorm, het gebruik en de sfeer van een even-
tueel nieuw stadhuis op de stationslocatie. Met de beperking dat in een dbfm(o)-constructie het 
consortium zelf met een architect en een bouwplan moet komen, binnen de gestelde kaders van de 
gemeente, is een sfeer voorgesteld die aansluit op de bebouwing in de omgeving (Vijfsprong) en 
doet denken aan het oude treinstation van Den Helder. Hiervoor is een oproep geweest in de lokale 
kranten, een plenaire bijeenkomst in de schouwburg, drie werksessies waarvoor zich ongeveer vijftien 
personen hadden aangemeld en een plenaire eindpresentatie in de schouwburg. Voorafgaande aan de 
eindpresentaties is het resultaat uit de drie werksessies – te weten drie verschillende sfeerbeelden 
– via de gemeentelijke website publiek gemaakt, zodat iedereen zijn voorkeur voor een van de drie 
modellen kon uitspreken. Daarbij ging een duidelijke voorkeur van de bevolking uit naar het model, 
dat nu uitgewerkt is in het beeldkwaliteitplan – waarop overigens geen zienswijzen zijn binnengeko-
men.

Nadat het stedenbouwkundig traject en de werksessies om te komen tot een sfeermodel is doorlopen 
is door de raad van Den Helder een referendumverordening aangenomen. Het gehele traject rondom 
het stadhuis en het stedenbouwkundig plan is doorlopen op basis van geldende raadsbesluiten, die 
een duidelijk kader hebben bepaald waarbinnen de uitvoering heeft plaatsgevonden. Het advies om 
een referendum uit te schrijven over de nieuwbouw van het stadhuis wordt dan ook niet overgeno-
men. 

nvt   
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�0 Alternatief plan ‘Polygon’ Het genoemde plan is het gemeentebestuur op hoofdlijnen bekend. De intenties en uitgangspunten 
van dit plan staan echter haaks op de ruimtelijke ambities van het Uitwerkingsplan en daarmee dit 
stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan voor de stationslocatie, waarmee het volgen van dit 
plan Polygon niet gewenst is. Met name kan het alternatief plan geen goede en eenduidige definitie 
voor de openbare ruimte bevatten. 

nee

�1 Behoud van dit deel van het ‘Wederopbouw-
plan’

De huidige ruimtelijke structuur van de stationsomgeving is mede het resultaat van de Wederop-
bouwperiode. In de Wederopbouwperiode is het oude station gesloopt en is een verkeersdoorbraak 
tussen de watertoren en de Zuidstraat gemaakt: de Beatrixstraat. Het station werd naar het zuiden 
verplaatst, waardoor het westelijk deel van de stad verbonden kon worden met het oostelijk deel. 
Rondom het nieuwe station en op de vrijgekomen locatie door de sloop van het oude station werden, 
rondom een grootschalige ruimte voor oa. parades van de marine, alle publieke functies (zoals post-
kantoor, raadhuis, schouwburg, hotel en hoofdkantoor van de politie) gepland. Deze plek moest het 
centrum van de stad worden. Dit plan is slechts gedeeltelijk uitgevoerd.
Hoewel er waardering bestaat voor het genoemde Wederopbouwensemble is echter aangetoond dat 
behoud hiervan niet passend is binnen de ambities van, in eerste aanleg, het Uitwerkingsplan, en 
daarmee ook dit stedenbouwkundig en bestemmingsplan. Het bestaande ensemble staat daarmee een 
kwalitatief hoogwaardige herontwikkeling van de stationslocatie in de weg. 

nee

Nadat het stedenbouwkundig traject en de werksessies om te komen tot een sfeermodel is doorlopen 
is door de raad van Den Helder een referendumverordening aangenomen. Het gehele traject rondom 
het stadhuis en het stedenbouwkundig plan is doorlopen op basis van geldende raadsbesluiten, die 
een duidelijk kader hebben bepaald waarbinnen de uitvoering heeft plaatsgevonden. Het advies om 
een referendum uit te schrijven over de nieuwbouw van het stadhuis wordt dan ook niet overgeno-
men. 

Nadat het stedenbouwkundig plan is aangeleverd aan het college, heeft het college dit vrijgegeven 
voor inspraak aan de bevolking. Gedurende vier weken – waarover via de gebruikelijke publicatieka-
nalen van de gemeente is gecommuniceerd, aangevuld met extra aandacht via nieuwe media – heeft 
het plan ter inzage gelegen. In die periode is een informatieavond georganiseerd, waarbij belangheb-
benden en belangstellenden de plannen uitgelegd kregen en waar inhoudelijk vragen aan betrok-
ken experts konden worden gesteld. Ongeveer zestig mensen hebben van deze gelegenheid gebruik 
gemaakt. Uiteindelijk zijn �� schriftelijke inspraakreacties ontvangen die in de bijgevoegde nota van 
beantwoording (geanonimiseerd) zijn weergegeven en door het college van beantwoording zijn voor-
zien.
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�� Negatief aspect is het in zicht brengen van de 
bunker aan de Boerhaavestraat

Het is bekend dat smaken kunnen verschillen. Bedoelde bunker is echter wel als een monument aan-
gewezen, waarmee tenminste zijn cultuurhistorische waarde wordt erkend. Dit laat onverlet dat het 
een zeer aanwezig gebouw is, dat zich nu in vol ornaat aan de openbare weg toont. Een inrichtings-
plan (groen-/tuinontwerp) voor deze locatie, waarbij de bunker op een logische wijze wordt ingepast 
in zijn omgeving zal deel uitmaken van de nadere uitwerking van dit stedenbouwkundig plan.

ja, inpassing bunker 
bij verdere uitwer-
king

�� Ontbreken van een grondexploitatieplan bij 
het bestemmingsplan

In paragraaf �.� van de bestemmingsplantoelichting is uiteengezet dat er geen reden noch verplich-
ting is om voor dit bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen.

nvt

�4 Het plan tast het open karakter van het stati-
onsgebied aan

Geconstateerd is dat het huidig karakter juist als té open werd ervaren. De huidige plannen gaan er 
vanuit zowel voor de reiziger, de bezoeker als de bewoner een prettige, beschutte en aantrekkelijke 
openbare ruimte te creëren.

nee

�5 Fietspad toevoegen aan zuidzijde Middenweg 
(voorzijde stadhuis)

De infrastructurele ingrepen zijn nader bestudeerd. Dit heeft ertoe geleid dat het realiseren van een 
extra fietspad/-strook langs het stadhuis een mogelijke variant is. In het stedenbouwkundig plan is 
die dan ook benoemd als mogelijke uitwerking. Over die uitwerking zal vooraf nog overleg moeten 
plaatsvinden met tenminste NS, ProRail en fietsersbond.

ja, variant is mo-
gelijk

�� Taxistandplaatsen bij voorkeur op busstation 
en niet aan stadspark

Een taxistandplaats op het busstation is tijdens de planvorming onderzocht, maar behoort vanwege 
de benodigde buffercapaciteit voor bussen, het benodigd aantal bushaltes en de noodzaak voor bus-
sen om onafhankelijk alle bushaltes te kunnen bereiken niet tot de mogelijkheden. Andere opties, 
zoals de Boerhaavestraat en de Beatrixstraat zijn ook onderzocht, maar zijn vanwege de langere 
loopafstand en de beperkte zichtbaarheid voor de reiziger ongewenst. De beste mogelijkheid is 
daarom gevonden langs de Middenweg tussen het groen. Aangezien er lang niet altijd in grote getale 
taxi’s staan te wachten zal dit beperkte hinder geven voor de omgeving.

nee

�7 Entree fietsenstalling zoveel mogelijk oostelijk 
positioneren

Hoewel de opmerking vanuit de bereikbaarheid van de Beatrixstraat wordt begrepen, zijn er bezwaren 
van zowel praktische en logistieke aard die het volledig naar het oosten verschuiven van de entree 
van de fietsenstalling onmogelijk maken. Het is niet mogelijk om op deze plek, naast de entree, 
ook de fysieke stalling te realiseren. Hiervoor is alleen ruimte in de driehoek tussen spoor en Boer-
haavestraat. Daarnaast leidt het tussen de beide entrees van het station (stadpark en busstation) 
plaatsen van een fietsenstalling tot een hectisch en onoverzichtelijk verkeersbeeld.

nee
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�8 Verleggen van de oversteekplaats bij het 
stadspark richting Beatrixstraat (bestaande 
situatie)

In de plannen is steeds uitgegaan van het maken van een directe relatie (visueel en fysiek) tussen 
het stationsgebied het nieuwe stadspark. De locatie van de voetgangersoversteekplaats (VOP)  is 
daarvan een logisch gevolg. Het is dan ook in het belang van de kwaliteit van het plan om deze po-
sitie te handhaven.
Het verleggen van de VOP recht tegenover de entree van het station is bewust gekozen en dient 
meerdere doelen. In de eerste plaats is de looproute duidelijk herkenbaar voor zowel aankomende als 
vertrekkende reizigers. Dit bevordert de oriëntatie van de voetganger. Vanwege de verkeersveiligheid 
is ervoor gekozen de oversteek niet in een bocht en niet direct naast een kruising met gemotoriseerd 
verkeer te positioneren. Door voldoende ruimte op het trottoir aan de noordzijde van de Middenweg 
in te passen ontstaat hier een oriëntatiepunt, waar de gewenste route vervolgens kan worden be-
paald.

nee

�9 Niet meer parkeerplaatsen aanleggen dan 
strikt noodzakelijk

De minimale norm volgens de gemeentelijke nota bouwen en parkeren voor een kantoorfunctie als 
een stadhuis van ca. 7.000 m� bruto vloeroppervlak is ca. 100 (werknemers en bezoekers). De op-
dracht van de gemeenteraad is echter om in �00 parkeerplaatsen te voorzien, een surplus ten op-
zichte van de minimale norm ten behoeve van (winkel-)bezoekers van de binnenstad.

ntb

40 Niet meer dan 5 – 10% ondergeschikte detail-
handel toestaan bij het stadhuis, een horeca-
functie niet opnemen en slechts de verkoop 
van �e hands fietsen toestaan

De toegelaten ondergeschikte detailhandel betreft uitsluitend de verkoop van fietsen. Fietsen nemen 
in de verkoop relatief veel ruimte in beslag, zodat in dit specifieke geval is gekozen voor een maxi-
mum van �5% tot ten hoogste �00 m�. Die maximale �00 m� is overigens minder dan bijvoorbeeld 
5-10% van 7.000 m� bruto vloeroppervlak voor het stadhuis.
De fietsenwinkel wordt uitsluitend toegelaten als aan de fietsenstalling ondergeschikte functie met 
als doel een rendabele fietsenstalling met toezicht mogelijk te maken. Ook de door de inspreker 
geopperde mogelijkheid van verkoop van 2e handsfietsen is alleen mogelijk indien het bestemmings-
plan enige detailhandel toestaat.
Er wordt een (ondergeschikte) horecafunctie toegestaan. Eén van de opgaven om het stationsgebied 
beter te kunnen laten functioneren als daadwerkelijk onderdeel van de binnenstad van Den Helder 
is het verhogen van de leefbaarheid en sociale veiligheid. Hiervoor worden functies toegevoegd die 
meer gebruikers in het gebied brengen.
Naast het stadhuis met de daarbij horende functies en het station, waarbij wordt uitgegaan van het 
hoogstens handhaven van de huidige functies, zoals de (bloemen-) kiosk, is er slechts sprake van één 
nieuwe functie, namelijk een mogelijk grand café. Dit café heeft een bescheiden omvang en deelt 
zijn voorzieningen met het personeelsrestaurant van het stadhuis.
Door de spoorse partijen (NS en ProRail) is een Programma van Eisen opgesteld voor het station. 
Het Programma van Eisen is een locatiespecifieke uitwerking van de universele eisen Nota Basis-
station en Stationsconcept, die voor alle stations gelden. Volgens deze basisdocumenten zouden op 
Den Helder minder stationsvoorzieningen gerealiseerd worden dan dat er thans aanwezig zijn. De 
spoorpartijen hechten er echter aan om een zo groot mogelijk deel van het huidig programma terug 
te brengen, ook voor wat betreft de commerciële voorzieningen, ten einde de sociale veiligheid in 
de stationsdomeinen te bevorderen. In de voorstellen wordt tevens de mogelijkheid open gehouden 
dat voorzieningen die niet door NS geëxploiteerd gaan worden, zoals een Grand Café, toch aan het 
station grenzen. Daarmee is er meer sociaal toezicht ook in de avonduren, wanneer het stadskantoor 
gesloten is, maar er wel treinreizigers in het gebied zijn.

nee
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41 Privaatrechterlijke eisen aan bouwplanontwik-
kelingen

De gemeente heeft geen taak of bevoegdheid om aanvullende beperkingen of randvoorwaarden op te 
leggen aan eigenaren met betrekking tot privaatrechterlijke zaken als  bijvoorbeeld verhuring of het 
opzeggen van de huur.

nee

4� Stadhuis levert geen bijdrage aan de binnen-
stad van Den Helder

De investeringen die zullen worden gepleegd zijn de uitkomst van democratische besluitvorming door 
de gemeenteraad van de afgelopen jaren om de binnenstad structureel en duurzaam te verbeteren. 
De unieke ligging van Den Helder moet in de komende jaren worden gebruikt om de aantrekkelijk-
heid als stad om te wonen en te werken te vergroten. Daarvoor zijn diverse maatregelen nodig die de 
identiteit en het imago van de stad versterken. De ontwikkeling van de haven biedt kansen om werk-
gelegenheid en nieuwe marktpartijen aan te trekken. De realisatie van het Uitwerkingsplan Stadshart 
zal de woon- en leefkwaliteit van de stad versterken. Het gemeentebestuur wil daarom investeren in 
het versterken van het stadshart en kiest er onder andere voor om een nieuw stadhuis te bouwen op 
de stationslocatie om de aantrekkelijkheid van de entree van dit deel van de binnenstad te vergro-
ten.

nvt

4� Stationslocatie geografisch gezien niet de 
centrale plek voor een stadhuis en slecht be-
reikbaar

De centrale plek van een stad wordt niet slechts door de geografische positie bepaald. Het stadscen-
trum van Den Helder is de binnenstad. Het gemeentebestuur is van mening dat op die centrale plek 
een nieuw stadhuis thuishoort.
Het gevolg van de verplaatsing is dat voor de inwoners het stadhuis dichterbij of verderaf komt te 
liggen. De verplaatsing bedraagt ca. �,1 km met een reisafstand korter of langer (afhankelijk van het 
vertrekpunt) van maximaal 7 minuten met de auto.
De ligging van de locatie van het stadhuis direct naast het trein- en busstation maakt de locatie 
uitermate goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De locatie is voor fietsers uit heel Den Helder 
binnen een afstand van 5 km. te bereiken. Voor reizigers vanuit kernen uit de omgeving is rekening 
gehouden met voldoende parkeerplaatsen en de huidige lijnvoering van het openbaar vervoer.

nvt

44 Financiering en aanbestedingsconstructie 
stadhuis

Dit is in het kader van het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan niet relevant. Voor de finan-
ciering, aanbesteding en bouw stadhuis vindt separate (en parallelle) besluitvorming plaats.

nvt

45 Systematiek grondexploitatie versus vastgoed-
exploitatie

Bij iedere (willekeurige) locatieontwikkeling is het gebruikelijk dat via de grondexploitatie kavels 
bouwrijp worden gemaakt en geleverd, in zo’n grondexploitatie valt ook de inrichting en/of aan-
passing van de infrastructuur, verwervingen, sloopkosten enz.; vanuit een grondexploitatie worden 
vervolgens die kavels geleverd aan ontwikkelaars of andere initiatiefnemers die daarop vastgoed 
realiseren tegen bouw- en bijkomende kosten. Kavels worden tegen een marktconforme grondwaarde 
geleverd. Die waarde kent geen relatie met de benodigde investeringen vanuit de grondexploitatie.
Het saldo van de grondexploitatie voor de stationslocatie wordt afgedekt binnen de reeds door de 
gemeente en provincie beschikbaar gestelde middelen voor de stedelijke vernieuwing en hebben geen 
consequenties voor de reguliere gemeentelijke begroting en belastingtarieven

nvt
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Bijlage �

Leefbaarheid, Veiligheid en Bereikbaarheid omgeving Stadhuis

Verkeersveiligheid
- Vanwege de verkeersveiligheid dienen de in- en uitritten van de parkeervoorzieningen 
  en de distributiestraat te zijn voorzien van inritconstructies.
- De minimale afstand van de in- en uitrit van de parkeervoorziening bij het stadhuis
  tot aan het fietspad van de rotonde Vijfsprong is 25 meter.
- Vrachtverkeer van 18 meter en langer (trekker met oplegger) dient de laad- en 
  losstrook voor het stadhuis langs de Middenweg te gebruiken voor het laden en 
  lossen. Kleinere voertuigen dienen van de distributiestraat in de Boerhaavestraat 
  gebruik te maken.
- Distributieverkeer dient, wanneer gebruik makend van de distributiestraat, volledig 
  van de openbare weg te zijn. 

Bereikbaarheid
- Bij voorkeur worden de in- en uitrit van de parkeervoorziening gecombineerd.
- Bij het voorsorteren voor de slagboom van de parkeervoorzieningen dient het trottoir
  niet geblokkeerd te worden.
- Voor de voetganger dient een toegang tot de parkeervoorziening bij het stadhuis aan
  de Boerhaavestraat te worden ingepast.
- De Boerhaavestraat wordt vooralsnog niet afgesloten voor doorgaand verkeer.
- Voor de capaciteit van de in- en uitrit van de parkeervoorziening dient een toets op
  de verkeersafwikkeling  te worden gedaan. Daarbij dient het drukste spitsuur als
  maatgevend te worden getoetst.  In deze periode is een wachtrij van maximaal 5 
  auto’s toegestaan die de parkeervoorziening in willen rijden.  

Leefbaarheid
- Bij het inpassen van de in- en uitrit van de parkeervoorziening dient geen hinder te 
  ontstaan voor de woningen in de Boerhaavestraat. Daarbij dient rekening te worden 
  gehouden met het voorkomen van inschijnende autolichten in de woningen bij 
  duisternis en het voorkomen van wachtrijen voor de ingang van de 
  parkeervoorziening.  
- Bij voorkeur geen inrit tegenover de woningen in verband met overlast.
- Het bomenstramien dient waar mogelijk gehandhaafd te blijven.
- Het inpassen van de ontsluiting van de parkeervoorziening dient zo min mogelijk ten
  koste te gaan van parkeerplaatsen op maaiveld.
- Ter vergroting van de sociale veiligheid dienen onoverzichtelijke plekken en blinde 
  gevels op maaiveldniveau vermeden te worden en er aandacht te zijn voor het 
  representatieve karakter van deze gevels.


