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1.1.			 Beeldkwaliteitsplan	"Op	Huisduinen"

1.1.1.  Inleiding
Het	Huisduiner	Kwartier	valt	uiteen	in	twee	gebieden:	
het	Brandingterrein	en	het	voormalige	OS&O	terrein.Het	
Brandingterrein	is	het	perceel	waarop	het	voormalige	(gesloopte)	
hotel	restaurant	de	Branding	stond.	

De	opzet	van	het	v.m.	OS&O	terrein	valt	te	beschouwen	als	een	
samengaan van een aantal ordenende principes:
a.	de	Rijksmonumentale	gebouwen	rondom	het	gecondenseerde				 
    stenen entreeplein
b.	de	“kom”:	de	binnenring	aan	bebouwing	rondom	het	loodsge 
					bouw
c.	de	“specials”:	de	buitenrand	aan	bebouwing	in,	aan	en	op	de	 
     zuidelijke duinrand

De	welstandsbeoordeling	is	volgens	artikel	12	van	de	Woningwet	
gericht	op	het	uiterlijk	en	de	plaatsing	van	een	bouwwerk.	Het	
bouwwerk	wordt	zowel	op	zichzelf	als	in	verband	met	zijn	omge-
ving	beoordeeld,	waarbij	ook	verwachte	veranderingen	van	die	
omgeving	een	rol	kunnen	spelen.	In	artikel	12a	is	bepaald	dat	de	
welstandsbeoordeling	moet	zijn	gebaseerd	op	door	de	gemeente-
raad	in	een	welstandsnota	vastgestelde	welstandscriteria.

1.1.2.  Verschillende terreinen
1.	Brandingterrein
De hier geplande 6 halfvrijstaande en 1 vrijstaande woning zijn 
passend	in	het	bestaande	ruimtelijke	kader,	en	vallen	buiten	het	
OS&O	terrein.Hier	is	geen	wijziging	in	de	invulling	voorzien.	De	
woonhuizen kunnen volgens de volgens de huidige regels uit de 
Welstandsnota	voor	Huisduinen	worden	beoordeeld	en	ingevuld.

2.	OS&O	Terrein	
Voor	Huisduinen	is	in	1993	een	Structuurschets	opgesteld.	In	de	
Structuurschets	wordt	aangegeven	dat	uitgangspunt	bij	ontwik-
kelingen is dat de landschappelijke kwaliteiten en de zelfstandige 
ligging	van	het	dorp	behouden	blijven.	Ontwikkelingen	dienen	dan	
ook	beperkt	te	blijven	tot	het	afronden,	verfraaien,	herinvullen	
dan	wel	verduidelijken	van	Huisduinen	als	dorp.	De	vooroorlogse	
bebouwing	in	dit	gebied	is	nog	zeer	gerelateerd	aan	het	karakter	
van	een	kustdorpje:	kleinschalig,	verstrooide	bebouwing	in	de	dui-
nen,	concentratie	rondom	de	duinkommen	en	opgang	naar	zee.	
Door nieuwe toevoegingen in de vorm van eigentijdse grootscha-
lige	recreatie-	en	horecavoorzieningen	kan	het	oorspronkelijke	
karakter	worden	aangetast.

Zicht vanaf het Brandingsgebied richting de Grafelijkheidsduinen  

Overzichtstekening gehele plangebied met brandingsgebied en OS & O terrein 

Luchtfoto Brandingsgebied   

Het voormalige OS&O terrein met deze drie rijksmonumentale 
gebouwen	maakt	onderdeel	uit	van	het	Beschermd	Stadsgezicht	
en	de	Stelling	Den	Helder	en	is	een	gebied	waar	een	bijzonder	
welstandsregime	geldt.

Kerndoel	bij	deze	invulling	is	een	goede	inpassing	in	/	aanhechting	
aan het dorp, met respect voor de hier gelegen monumentale ge-
bouwen.	Het	eerder	beschreven	ruimtelijk	concept	/	stedenbouw-
kundige	/	landschappelijke	plan	tracht	dit	te	bereiken	door	
het	(hier	van	origine	aanwezige	doch	afgegraven)	duinlandschap	
terug	te	brengen	in	het	gebied,	en	de	in	de	20e	eeuw	ontstane	mi-
litaire	/	steenachtige	omgeving	terug	te	brengen	tot	de	essentie:	
de	ruimte	gelegen	tussen	de	rijksmonumentale	gebouwen.	Deze	
ruimte kan het stenen entreeplein tot het terrein worden, en kan 
de	onderlinge	betrokkenheid	van	de	rijksmonumentale	gebouwen	
ondersteunen	en	middels	blijvende	openheid	borgen.

 

                  
 

Beoogde invulling Brandingsgebied (1)    
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1.1.3.  Ordende principes 
A.	Rijksmonumenten
De	Rijksmonumentale	gebouwen	rondom	het	stenen	entreeplein	
spreken	in	essentie	voor	zich.	Hier	is	hergebruik	van	de	bestaande	
gebouwen	het	doel,	deels	door	herstel,	deels	door	transformatie	
van	de	gebouwen.	Naast	de	CRK	zal	de	RCE	hier	een	adviserende	
stem	hebben	in	de	wijze	van	hergebruik	en	herstel	van	de	gebou-
wen.

De	positie	en	onderlinge	samenhang	van	de	gebouwen	ligt	vast	
en	wordt	bevestigd	door	het	stenen	entreeplein.	De	Poort	en	
het	Casino	oriënteren	zich	op	het	entreeplein;	het	loodsgebouw	
vormt feitelijk de kern van het terrein waaromheen de vrijer ge-
legen	woonbebouwing	gesitueerd	is.	Daarmee	vervult	de	Loods	
naast de ligging met de kop aan het plein ook een rol als centraal 
in	het	terrein	aanwezig	volume,	alzijdig	waarneembaar	en	waar-
omheen	de	binnenring	aan	woonbebouwing	is	gelegen.	
Criteria	die	gelden	voor	de	rijksmonumenten:	handhaving	van	de	
oorspronkelijke	bouwmassa,	silhouet	en	onderlinge	betrokken-
heid	van	de	drie	gebouwen	streven	naar	een	zo	passend	mogelijke	
nieuwe	invulling,	zich	voegend	in	de	oorspronkelijke	bouwstruc-
tuur het exterieur conserverend restaureren in de zin van: de oor-
spronkelijke materialen, kleuren en detailleringen handhaven, of 
voorzover	door	brand	en	andere	schade	vernietigd,	herstellen.	Zo	
min	mogelijk	wijzigen.

Meer	vrijheid	bieden	aan	de	mogeljjkheden	voor	nieuwe	invulling	
door geen eisen te stellen aan het interieur, zij het dat de oor-
spronkelijke	structuur	zoveel	mogelijk	behouden	dient	te	blijven.
Voor	de	loods	is	een	woonbestemming	voorzien,	voor	het	Casino	
en	de	Poort	de	huidige	bestemming	“bijzonder	/	maatschappelijk”	
met als toevoeging dat in de Poort ook aan een toeristische invul-
ling	gedacht	kan	worden	(kiosk,	bijzonder	1-unit	logiesverblijf).
De	ruimte	om	de	gebouwen	dient	transparant,	open	en	leesbaar	
te	blijven,	enkel	te	voorzien	van	lage,	duinige	begroeiiing.	De	
voorziene	private	buitenruimtes	dienen	hierin	passend	mee	ont-
worpen	te	worden,	om	zo	het	onbelemmerde	vrije	zicht	op	de	
gebouwen	(en	hun	onderlinge	betrokkenheid)	te	behouden.

Overzicht van het plangebied met de rijskmonumentale gebouwen

Het casino Het loodsgebouw

Luchtfoto met links de Poort en het casino De poort 
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B.	De	Kom
De	“Kom”	is	de	binnenring	aan	woonbebouwing	rondom	het	
loodsgebouw.	Hier	is	sprake	van	een	wat	dorpser	beeld,	hogere	
dichtheid, kleinere onderlinge afstand en een voorkomen in zowel 
vrijstaande	als	geschakelde	woonbebouwing.

De	Kom	is	als	volgt	vast	te	leggen	/	te	typeren:
Deze	vormt	de	binnenring	rondom	het	Loodsgebouw,	de	vrije	
ruimte	hiertussen	is	bepalend	voor	de	ruimtelijke	kwaliteit	
Typologie	conform	de	kombebouwing	rondom	de	Badhuisstraat	/	
Kijkduinlaan:	1	á	2	lagen	met	kap,	vrije	kaprichting
Landschappelijk	de	“cultuurlijke”	kant	van	het	gebied,	het	dorpse	
domineert::	ongedwongen,	variëteit,	kleine	clustertjes	van	gelijk-
soortige	woningen	of	unica's,	in	een	beweeglijke	(maar	hard	geze-
kerde)	voorgevelrooilijn.

Ruimtelijke instrumenten: de voorgevelrooilijn goed vastleggen, 
waarmee	de	ligging	van	het	hoofdgebouw	vast	wordt	gelegd	–	
daarmee	wordt	het	voorerf		en	de	kwaliteit	van	de	openbare	
ruimte	gezekerd.

Achtererf	is	daarmee	vrij	te	gebruiken,	bijgebouwen	toegelaten,	
“rommelige”	dorpse	sfeer	zoals	elders	in	het	dorp.
Geschakelde	types	komen	voor	in	de	dubbele	of	samengestelde	
kap,	twee	woningen	individueel	herkenbaar	in	het	bouwvolume	,	
als	ook	de	enkelvoudige	kap,	twee	woningen	ondergebracht	on-
der	één	villa-achtige	hoofdkap.

Bouwhoogte	hoofdzakelijk	dorps	conform	het	beeld	van	de	
“kom”:	1	á	2	lagen	met	een	kap,	er	is	meer	kap	dan	gevel.	
Kappen	kunnen	in	diverse	vormen	gemaakt,	want	variëteit	in	kap-
vormen	is	typisch	huisduinens:	recht,	mansarde,	bol
Dakhellingen conform het omliggende dorp tussen de 15 en 75 
graden,	met	een	maximale	hoogte	van	10m.

Materialisering	conform	het	Huisduiner	beeld:	gevels	in	baksteen	
en/of	houten	bekleding,	in	natuurlijke	tinten;	kappen	gedekt	met	
keramische pannen in natuurlijke tinten als natuurrood of donker-
grijs.	Uitgangspunt	is	een	natuurlijke	en	hoogwaardige	materiali-
sering.

Voorbeeld kombebouwing Huiduinen 
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C.	De	Specials
De	“specials”	worden	gevormd	door	de	vrijstaande	woonhuizen	
op de zuidelijke duinkavels, gelegen in een toenemend geacciden-
teerd	terrein.	Hier	is	sprake	van	een	continuering	van	het	beeld	
van de zuidelijke rand van het dorp, zoals te zien aan de Duinweg: 
vrijstaande woonhuizen in, op en aan het duin, gelegen op diverse 
hoogtes,	ongelijksoortig	en	afwisselend.

De	specials	zijn	als	volgt	vast	te	leggen	/	te	typeren:
buitenring	aan	de	duinen	gelegen.	Vrijere	vormen,	grotere	
onderlinge afstanden, op verschillende hoogtes gelegen vrij-
staande	woonhuizen.	De	zuidrand	richt	zich	uitwaaierend	op	de	
Grafelijkheidsduinen.	Typologie	conform	de	randbebouwing	aan	
de	Duinweg:	1	á	2	lagen	met	een	kap,	vrije	kaprichting
landschappelijk	de	“natuurlijke”	zijde	van	het	gebied,	het	onder-
liggende duinlandschap domineert ruimtelijke instrumenten: om 
de	openheid	te	waarborgen	een	minimale	onderlinge	afstand	tus-
sen	de	huizen	vastleggen,	dmv	het	vaststellen	van	een	bouwvlak	
op	minimaal	3m.	afstand	van	de	perceelsgrenzen.	Het	bouwvlak	
loopt tot aan de zuidelijke perceelsgrens met de duinen, zodat 
een zo zuidelijk mogelijke positionering op het perceel toegelaten 
wordt	binnen	het	bouwvlak	is	een	vrije	plaatsing	en	oriëntering	
mogelijk,	met	een	max.	BBO	van	ca.	25%	/	140	m2
Het	gebouw	dient	te	bestaan	uit	een	ferm	en	kloek	hoofdvolume,	
geen	versnipperd	of	uit	vele	(max	2)	volumes	samengesteld	huis.	
Geen	aan-	en	bijgebouwen	op	het	achtererf,	het	open	duinland-
schap	moet	zo	zichtbaar	mogelijk	blijven.	Door	de	hoogteligging	
kunnen	bergingen,	garages	etc.	goed	onder	het	hoofdvolume	
ondergebracht	worden.	De	bouwhoogte	is	conform	hetgeen	
vastgelegd	is	voor	de	Duinweg:	1	á	2	bouwlagen	met	een	kap,	er	
is	meer	kap	dan	gevel.	Het	bestemmingsplan	limiteert	een	maxi-
male	hoogte	tov	het	gemiddelde	maaiveld.	Materialisering	en	
vormentaal	is	vrij,	afwisselend,	individueel.	Idealiter	in	onderlinge	
samenhang en met de optanten reeds vooraf en in goed overleg 
te	bepalen:	baksteen,	hout,	de	“witte”	duinvilla,	het	ene	huis	in	
een	schutkleur,	de	andere	juist	een	opvallend	baken	op	het	duin.	
Daken kunnen in keramische pannen, riet, incidenteel is ook koper 
of	zink	mogelijk.	Uitgangspunt	is	een	natuurlijke,	terughoudende	
en	hoogwaardige	materialisering.

Er	is	aldus	veel	mogelijk,	maar	dit	vereist	goede	onderlinge	af-
stemming	van	de	vormgeving	van	de	verschillende	belendende	
huizen.	Één	witte	duinvilla	is	prima,	maar	niet	zeven	op	een	rij.	
Zo	geldt	dit	voor	alle	materiaal-	en	kleurenvarianten.	De	inzet	van	
de	CRK	in	de	beoordeling	van	de	ontwerpen	zal	hier	dienstig	zijn;	
naast	het	ontwerp	op	zich	dient	ook	de	verhouding	tot	de	belen-
dingen	meegenomen	te	worden	in	de	beoordeling.

Strook bebouwing tegen de duinen als referentie ook wel de "Specials' genaamd                

De	specials	worden	veel	in	semi-privaat	opdrachtgeverschap	ont-
worpen.	Ter	inspiratie	en	begeleiding	in	dit	proces	wordt	gewerkt	
met	referentiebeelden	van	passende	voorbeeldhuizen,	waarbij	de	
essentie	van	de	beeldkwaliteit	in	de	vorm	van	illustratieve	beel-
den	wordt	getoond.

6.1.4.  Beeldkwaliteit openbare en private ruimte 
Ten	aanzien	van	de	inrichting	van	het	terrein	zijn	een	aantal	te	
onderscheiden	gebieden	vastgesteld,	die	elk	een	eigen	karakter	
krijgen,	ten	dienste	van	het	stedenbouwkundige	/	landschappe-
lijke ontwerp:

A.	Het	entreeplein	tussen	de	monumentale	gebouwen
B.	De	binnenring,	bestaande	uit	de	openbare	en	private	ruimte	
om	het	loodsgebouw	en	de	woningen
C.	De	specials:	de	vrije	kavels	aan	de	duinrand	en	de	openbare	
ruimte ertussen
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Typering / referentie Huisduiner “Kom” (Kijkduinlaan) en “Specials” (Duinweg)   
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Referenties & inpirerende voorbeelden GEO en KJK Architecten          blad 1  
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Referenties & inpirerende voorbeelden GEO en KJK Architecten         blad 2  
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A.	Entreeplein
Het	stenen	entreeplein	tussen	de	monumentale	gebouwen	is	in	
gecondenseerde vorm de weerslag van de recente geschiedenis 
van	het	terrein.	Door	het	strenge,	stenige	karakter	vormt	het	een	
contrast	met	zowel	het	dorp	als	het	omringende	duinlandschap.
Het strenge, stenige karakter weerspiegelt in vorm, structuur en 
materiaal	de	voorbije	gebruiksperiode	als	militair	terrein.
Door	de	ligging	en	openheid	van	het	plein	blijft	de	onderlinge	be-
trokkenheid	van	de	drie	rijksmonumentale	gebouwen	herkenbaar.
In	een	streng	grid,	passend	bij	de	filosofie	van	de	architectuur	en	
vormgeving van het Derde Rijk, worden op het terrein voorko-
mende	materialen	toegepast:	baksteenklinkers	en	beton	(in	platen	
en	blokken).	Het	plein	wordt	strak	en	precies	begrensd	door	de	
gevellijn	van	de	drie	monumentale	gebouwen.	Het	plein	dient	
functioneel	te	zijn	als	toegangsgebied,	parkeerterrein	én	teken	
van	de	geschiedenis.	Middels	het	grid	en	de	sobere	materialise-
ring	hebben	deze	functies	een	plek	gekregen:	vlakke	betonplaten	
voor de parkeervakken, gelegen in het raster van haaks gelegde 
baksteenklinkers.	De	baksteenklinkers	liggen	ook	in	het	raster,	
maar	dan	in	visgraat	diagonaal	gelegd.	deze	vakken	vormen	de	
rijweg.	Door	infiltratievoegen	is	geen	terreinriolering	nodig,	dus	
geen	putten	of	het	leggen	op	zichtbaar	afschot.	De	pleinruimte	
kan	zo	strak	en	vlak	tussen	de	rijksmonumentale	gebouwen	ko-
men	te	liggen.	Enkele	verhoogde,	uitgespaarde	of	aangestaste	
betonblokken	vormen	de	verbijzondering	op	het	plein:	hiermee	
wordt	een	plek	gemaakt	voor	bijvoorbeeld	een	kunstwerk	(sok-
kel),	een	zitbank	(betonblok	50	cm	hoogte),	een	informatietafel	
(betonblok	1	m	hoog),	of	een	laag	kader	voor	de	enkele	boom	die	
nu	op	het	plein	staat..	Deze	elementen	worden	terughoudend	
toegepast	en	beperken	zich	tot	een	minimum.	Door	deze	opzet	
en	toepassing	kan	zonder	verkeersborden	of	rijwegbelijning	het	
gebruik	van	het	plein	op	eenvoudige	wijze	georganiseerd	en	gefa-
ciliteerd	worden.

Voorbeeld vrijliggende bebouwing aan het  opnieuw in te richten entreeplein 
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B.	Binnenring
De	binnenring	is	de	ruimte	tussen	loods	en	omliggende	ring	aan	
woningen.	Deze	ruimte	dient	open	te	blijven,	gewaarborgd	door	
het	ruimtelijk	kader.	Deze	ruimte	bestaat	uit	de	private	buiten-
ruimte	van	de	loods(woningen),	de	openbare	ruimte	van	rijweg,	
parkeerstrook	en	bermen,	en	het	voorerf	van	de	omliggende	ring	
aan	woningen.

Sfeerimpressie bebouwing binnenring met op de achtergrond de Poort  
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Buitenruimte	loods,	casino	en	poort
De	toegangen	van	de	woningen	bevinden	zich	op	de	kop	van	het	
loodsgebouw,	aan	de	lange	zijdes	zijn	enkel	openingen	tot	de	pri-
vate	buitenruimte	aanwezig.	Deze	buitenruimtes	van	de	loodswo-
ningen	kunnen	een	lage,	natuurlijke	doch	moeilijk	doordringbare	
erfafscheiding	krijgen.	Hier	is	lage	bodembegroeiing	die	voorkomt	
in	het	duinlandschap	passend.	Verdere	erfafscheidingen	worden	
niet	gebruikt,	behoudens	een	incidenteel	tuinhekje	of	beschoeiing	
in	houten	planken	tot	maximaal	1m	/	de	hoogte	van	de	struiken.
In	dit	gebied	kunnen	géén	bijgebouwen,	serres,	veranda's	etc.	
geplaatst	worden.

Deze	criteria	gelden	ook	voor	de	buitenruimtes	om	casino	en	
poort:	De	gebouwen	dienen	onbelemmerd	vrij	zichtbaar	te	blij-
ven,	op	elkaar	betrokken,	maar	ook	vrij	in	het	landschap	gelegen.	
De	buitenruimtes	om	deze	gebouwen	dienen	dan	ook	als	alzijdig	
voorerf	beschouwd	te	worden,	open	en	transparant,	voorzien	van	
lage	duinvegetatie	zoals	beschreven	in	het	landschapsplan.	Als	uit-
zondering	kan	de	achter	het	casino	gelegen	binnenhof	beschouwd	
worden,	waar	een	beslotener	buitenruimte	als	vanzelf	door	de	ge-
bouwvorm	ontstaan	is.	Voor	alle	rijksmonumenten	geldt	dat	aan	
de pleinzijde het steenachtige vlak van het plein de ruimte tussen 
de	gebouwen	vult,	en	aan	de	andere	zijden	van	de	gebouwen	het	
duinlandschap	de	boventoon	voert	–	dus	hier	minder	terrasbe-
stratingen maar overwegend duinlandschap, dus aanzienlijk meer 
vegetatie	dan	verhardingen.

Voorbeeld vrijliggende bebouwing aan het  opnieuw in te richten entreeplein 
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Private voorerf woningen
In	het	bestemmingsplan	wordt	de	voorgevellijn	van	de	binnen-
ringwoningen	vastgelegd.	Het	voorerfgebied	wordt	gebruikt	als	
voortuin, parkeren op eigen erf en dient de open ruimte tussen 
loods	en	woningen	te	blijven.	De	inrichting	van	de	voorerven	is	
vrij,	want	gelegen	in	het	dorpse/	cultuurlijke	deel	van	het	gebied.	
Met	dien	verstande	dat	erfafscheidingen	zich	beperken	tot	
natuurlijke	oplossingen	(struiken,	nolletjes,	aardwallen)	en
zo transparant mogelijke maar toch dorpse afrasteringen: 
gaashek,	draad	tussen	paaltjes,	juthouten	palen	/	planken	met	
tussenruimtes, gelijk aan de in Huisduinen alom aanwezige erfaf-
scheidingen.	Alles	max.	1m	hoog.

Private achtererf woningen
In	principe	kan	het	achtererf	van	de	binnenringwoningen	vrijge-
geven	voor	bijgebouwen	voorzover	wet	en	bestemmingsplan	dit	
toelaten.	Ook	qua	begroeiing	en	(achter)	erfbegrenzingen	kan	hier	
op	het	bestaande	dorp	worden	aangesloten.	Deze	vrijheid	zal	op	
termijn	het	gebied	aaneensmeden	en	de	gewenste	dorpse,	ietwat	
rommelige	uitstraling	die	Huisduinen	eigen	is.

Rijweg,	parkeren	en	bermen
De	overgang	van	openbaar	naar	private	(voor)erven	word	gemar-
keerd door een ophoging in het terrein, een lage wal die het pri-
vate	terrein	iets	hoger	legt	dan	de	berm	en	rijweg.	
De	rijweg	wordt	1	rijrichting,	3,5	meter	breed	en	uitgevoerd	in	
met	schelpen	ingestrooid	asfalt.	De	rijweg	ligt	iets	verlaagd	ten	
opzichte van de omliggend private percelen en kan daarmee het 
effect	van	een	duinpad	bewerkstelligen.

De	bermen	zijn	informeel	en	bedoeld	voor	parkeren,	infra	en	
vuilophaalverzamelpunt.	Deze	worden	zo	natuurlijk	mogelijk	aan-
gelegd:	duingras,	lage	struiken,	zanderige	stroken.	Parkeren	kan	
op	de	open	rastermatten	die	in	het	zand	worden	ingelegd	en	be-
groeiing	mogelijk	laten.	De	bermen	worden	verder	niet	bestraat	of	
verhard,	en	het	parkeren	wordt	niet	per	stuk	als	vak	aangegeven.	

Schapenhekwerk als passende erfafscheiding Mooi houten poortje als erfafscheiding met links en rechts inheemse begroeiing 

Passende overgang richting het landschap zonder schuttingen e.d. Typisch Huisduinens plaatje met veel groen als kenmerk 

Asfalt met schelpen TTE systeem waarbij gras wel zal groeien voor het gewenste beeld
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C.	Specials
De	specials	zijn	het	zuidelijke	deel	van	het	terrein	dat	qua	typo-
logie	en	landschap	aansluiting	zoekt	bij	de	zuidelijke	bebouwde	
duinrand	van	het	dorp.	Voor	wat	betreft	de	inrichting	van	de	
openbare	en	private	ruimte	geldt	primair	dat	het	duinlandschap	
hier	gecontinueerd	kan	worden.	De	nieuw	aangebrachte	acciden-
tatie	–	of	beter	gezegd,	het	herstelde	duin	–	wordt	zo	oorspronke-
lijk	mogelijk	ingericht,	met	een	natuurlijk	en	open	karakter.
Dit	houdt	voor	zowel	de	private	erven	als	de	openbare	paden	in:
natuurlijke	aankleding	met	begroeiing	zoals	uiteengezet	in	het	
landschapsontwerp rijweg asfalt ingestrooid met schelpen, iets 
verdiept	aangelegd	bermen	en	grens	met	private	erven	natuurlijk	
begroeid,	scheiding	dmv	wallen	en	nollen,	lage	struiken
zo transparant mogelijke maar toch dorpse afrasteringen: 
gaashek,	draad	tussen	paaltjes,	juthouten	palen	/	planken	met	
tussenruimtes	dit	alles	max.	1m	hoog.

De	erven	dienen	natuurlijk	begroeid	te	zijn,	passend	in	het	duin-
landschap.	Eea	met	behoud	van	het	redelijke	gebruik	van	het	
private	erf.	Een	vlak	gemaakt	speelveldje	kan	natuurlijk,	of	een	
terras	in	de	tuin	als	duinpan	omgeven	door	windbrekende	duinige	
verhogingen.		Op	het	achtererf	direct	achter	de	woning	kan	een	
terras omgeven door windschermen van glas, hout of een com-
binatie	van	beide	–	bescherming	tegen	de	wind	is	belangrijk	in	
het	open	landschap.	Ook	een	voortzetting	van	bijvoorbeeld	een	
tuinmuur,	passend	bij	/	mee	ontworpen	met	de	woning	is	goed	
mogelijk.	Erfafscheidingen	op	de	perceelsgrens	hoger	dan	1m	zijn	
in principe niet toegestaan, maar vallen onder de vergunningplich-
tige	bouwwerken	(het	is	beschermd	stadsgezicht	in	dit	terrein,	
vergunningvrij	bouwen	is	niet	mogelijk).	Tenzij	de	erfafscheidingen	
mee	ontworpen	zijn	met	het	ontwerp	van	het	woonhuis	en/of	het	
ontwerp	van	de	tuin.	In	dat	geval	kan	de	CRK	beoordelen	of	de	op-
lossing	passend	is.	Om	de	inrichting	van	de	private	erven	zo	goed	
mogelijk te laten opgaan in het landschap, worden private eigena-
ren	verwezen	naar	de	beschrijving	van	de	natuurlijke	in	dit	land-
schap	aanwezige	begroeiiing.	Tevens	wordt	geadviseerd	(maar	
niet	afdwingbaar)	door	een	tuinarchitect	/	landschapsontwerper	
voor	het	eigen	erf	een	tuinontwerp	te	laten	vervaardigen.
De	woonhuizen	liggen		op	en	in	het	landschap,	zonder	aan-	of	
bijgebouwen.	Ontsluitingen	en	toegangen	tot	woonhuizen	ge-
schieden	bij	voorkeur	door	het	aanbrengen	van	niveauverschillen	
in het terrein: verdiepte garage entree, verhoogde woningentree 
bijvoorbeeld.

Vrijstaande woning met een open, duinachtig landschap in de voortuin Een voorbeeld van een typische duintuininrichting 

Bestaande duinranwoning met overgang van achtertuin naar het duinlandschap Voorbeeld passende inrichting voortuin van een op het duin gelegen woning 

Voorbeeld passende tuininrichting voor de 'Specials' 
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