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GEBIEDSGERICHTE  

WELSTANDSCRITERIA 
 

 
B1. TOELICHTING 
 
1.1. ALGEMEEN 
 
Een belangrijke pijler van de welstandsnota is het gebiedsgerichte welstands-
beleid. De gebiedsgerichte welstandscriteria worden gebruikt voor de kleine 
en middelgrote bouwplannen die zich voegen binnen de bestaande ruimtelijke 
structuur van Den Helder. Deze criteria zijn zowel in positieve als negatieve 
zin gebaseerd op de identiteit van Den Helder, het architectonisch vakman-
schap en de ruimtelijke kwaliteit zoals die in de bestaande situatie worden 
aangetroffen. Deze criteria geven aan hoe een bouwwerk ‘zich moet gedra-
gen’ om in zijn omgeving niet teveel uit de toon te vallen, en welke gewaar-
deerde karakteristieken uit de omgeving in het ontwerp moeten worden ge-
bruikt.  
 
Per welstandsgebied is een samenhangend beoordelingskader opgesteld, 
waarin steeds de volgende onderdelen aan de orde komen: 
  Een korte beschrijving van het gebied, waarbij aandacht wordt besteed aan 

de ontstaansgeschiedenis, de stedenbouwkundige of landschappelijke om-
geving, een typering van de bouwwerken en het materiaal- en kleurgebruik 
en de detaillering. 

 Een samenvatting van het beleid, de te verwachten en/of gewenste ontwik-
kelingen en de waardering voor het gebied op grond van de belevingswaar-
de en eventuele bijzondere cultuurhistorische, stedenbouwkundige of archi-
tectonische werken.  

 Het voor het gebied geldende welstandsregime. 

 De welstandscriteria, steeds onderverdeeld in criteria betreffende de relatie 
van het bouwwerk met de omgeving, de massa en opbouw van het bouw-
werk zelf en de detaillering, het materiaal en de kleur. 
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1.2. GEBIEDSINDELING EN WELSTANDSREGIME 
 
In de gemeente Den Helder kunnen op basis van overeenkomsten in functio-
nele, stedenbouwkundige en/of architectonische kenmerken 22 deelgebieden 
of clusters van deelgebieden worden onderscheiden. Voor het definiëren van 
de gebiedsindeling en het formuleren van gebiedsgerichte welstandscriteria is 
gebruik gemaakt van het Beeldkwaliteitplan Den Helder van 2001. De hierin 
opgenomen ruimtelijke analyse vormt een globale stedenbouwkundige karak-
terisering van de gemeente Den Helder dat geresulteerd heeft in een gebieds-
indeling. 
 
Uit deze analyse is gebleken dat de radialen een belangrijke rol spelen in de 
structuur van Den Helder die uitkomen in de Spil (stationsomge-
ving/Julianaplein). Daarnaast zijn binnen de Linie nog oude woonbuurtjes 
aanwezig. De naoorlogse uitbreidingen hebben veelal buiten de Linie plaats-
gevonden. Julianadorp vormt een eigen kern gelegen in het landelijk gebied. 
Onderscheid is gemaakt tussen de dorpskern Julianadorp, Julianadorp-Oost 
en het Woongebied Julianadorp. 
 
Voor Den Helder zijn de volgende typerende gebiedscategorieën onderschei-
den:  
  Stadshart 

 Radialen 

 Woongebieden 

 Groen blauwe omlijsting (Linie, Zeedijk, Rijkswerf en de forten Erfprins en 
Dirksz Admiraal) 

 Periferie (Bedrijventerreinen, haven en andere grootschalige complexen) 

 Duinland 

 Sportcomplexen, recreatie- en bungalowparken 

 Agrarisch gebied en volkstuinen 

 Centrale voorzieningen 

 
Vervolgens is binnen de categorieën onderscheid gemaakt naar gebieden die 
een duidelijk waarneembare samenhang in functie, structuur en/of bebouwing 
hebben. 
 
Het vaststellen van het welstandsregime is cruciaal voor het opstellen van de 
welstandscriteria. Het welstandsregime moet aansluiten bij het gehanteerde 
ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de gewenste ontwikkelingen. In theorie zijn vier 
welstandsregimes mogelijk: 
  het door het Rijk aangewezen beschermde stads- of dorpsgezicht,  

 het bijzondere welstandsgebied waar extra inspanning voor de ruimtelijke 
kwaliteit gewenst is,  

 het reguliere welstandsgebied waar de basiskwaliteit moet worden gehand-
haafd,  

 het welstandsvrije gebied.  

 
Op 5 december 2007 is de Stelling Den Helder door de Rijksdienst voor ar-
cheologie, cultuurlandschap en monumenten aangewezen als beschermd 
stadsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988. Bij 
de begrenzing is uitgegaan van de onderdelen van de stelling die onderling en 
met de Rijkswerf een fysieke, functionele en ruimtelijke relatie onderhouden. 
 
 
 
 

Beschermde gezichten 
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Het beschermd stadsgezicht bestaat uit de linies en forten die behoren bij de 
Stelling Den Helder, inclusief gedeelten van de schootsvelden, de voormalige 
rijkswerf Willemsoord, havenwerken met randbebouwingen het Helders ka-
naal en de Prins Willem Alexander singel aan de zuid- en zuidoostzijde van 
Oud Den Helder. Het beschermd stadsgezicht overlapt meerdere welstands-
gebieden waaronder de voormalige rijkswerf Willemsoord, de verschillende 
forten en de gemeenschapslinie. Ook (delen van) de radialen en singels val-
len onder dit regime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doel van de aanwijzing is om de karakteristieke, met de historische ontwikke-
ling samenhangende structuur en ruimtelijke kwaliteit van het gebied te on-
derkennen als zwaarwegend belang bij de toekomstige ontwikkelingen binnen 
het gebied. Voor het welstandstoezicht betekent dit dat bij de beoordeling 
rekening wordt gehouden met het behouden en waar mogelijk verbeteren van 
de cultuur- en architectuurhistorische betekenis van de stedenbouwkundige 
structuur en oorspronkelijke bebouwing. Naast de welstandsnota zal tevens 
de Toelichting behorende bij de aanwijzing onderdeel uitmaken van het be-
oordelingskader.  
 
Binnen een beschermd stadsgezicht mag niet zonder vergunning gesloopt 
worden, daarnaast is voor bijna alle bouwwerken een vergunning nodig; in 
artikel 4a lid 2 van het Besluit omgevingsrecht worden de uitzonderingen 
genoemd. Voor alle bouwplannen binnen de begrenzing zal de aanvraag 
omgevingsvergunning altijd voor advies aan de Commissie voor Ruimtelijke 
Kwaliteit voorgelegd worden. 
 
Voor 13 gebieden wordt het bijzondere welstandsregime voorgesteld. Dat 
betekent dat extra aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit wenselijk wordt ge-
acht en dat het welstandstoezicht in deze gebieden gericht moet zijn op het 
versterken van de bestaande en/of gewenste kwaliteit. Dit wordt uitgewerkt in 
gedetailleerde welstandscriteria.  
 
Voor 10 gebieden en centrumbuurt ‘Visbuurt’ wordt een regulier welstandsre-
gime voorgesteld. Deze gebieden kunnen afwijkingen van de bestaande ruim-
telijke structuur en ingrepen in de architectuur van de gebouwen zonder al te 
veel problemen verdragen. De gemeente stelt hier geen bijzondere eisen aan 
de ruimtelijke kwaliteit en het welstandstoezicht is gericht op het handhaven 
van de basiskwaliteit van de gebieden.  
 

Bijzonder regime: karakteristie-
ken beschermen en ruimtelijke 
kwaliteit versterken.  

Regulier regime: handhaven 
basiskwaliteit.  
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Hieronder wordt per categorie aangegeven welke deelgebieden worden on-
derscheiden en welk welstandsregime daarop van toepassing is.  
 
Stadshart  

Het gebied Stadshart wordt begrensd door de Polderweg, de Beatrixstraat 
(inclusief Stationsgebied), de Weststraat, Molenplein en Kanaalweg. Voor dit 
gebied is een Structuurplan en Uitwerkingsplan Stadshart opgesteld waarin 
de ontwikkelingsambities zijn weergegeven. Het Uitwerkingsplan vormt een 
onlosmakelijk onderdeel uit van de welstandsnota omdat hierin beeldkwaliteit-
kaders per deelgebied en per beeldaspect zijn opgenomen. Deze beeldkwali-
teitkaders vormen het beoordelingskader voor het welstandsadvies. 

 

Gezien het hoge ambitieniveau en de dynamiek aan ontwikkelingen is het 
deelgebied benoemd tot bijzonder welstandsgebied.  

 

Radialen 

De radialen worden gevormd door de belangrijkste verkeersontsluitingswegen 
en de spoorlijn met aangrenzende bebouwing. De radialen kan men zien als 
de belangrijkste structuurdragers van Den Helder. Daarom is de representa-
tieve waarde van deze hoofdontsluiting ook hoger. De radialen bestaan uit 
verschillende structuren, de Schootenweg, de Havenroute (Beatrixstraat-
Zuidstraat), de Spoorzone, de Nieuwe weg, de Huisduinerradiaal en de Nieuw 
Den Helder radiaal. Juist langs deze radialen komen regelmatig situaties voor 
die afwijken van de kenmerken en eigenschappen van het gebied die de 
radialen ontsluit of doorkruist. Het gaat dan bijvoorbeeld om bijzondere en/of 
afwijkende bebouwing, ruimten en/of functies langs deze ontsluitingsringen 
(bijv. huidige Gemini Ziekenhuis, Triade, gebouw De Boeg, e.d.).  

 

Welstandshalve zijn de radialen benoemd tot bijzonder welstandsgebied en 
dient het beleid er op gericht te zijn om voor bijzondere locaties extra aan-
dacht te schenken aan verbijzondering in bouwvorm en/of architectuur als 
accentuering van de stedenbouwkundige structuur en verbetering van de 
representatieve waarde. Voor het overige wordt verwezen naar de gebieds-
uitwerkingen van de deelgebieden die de radialen doorkruisen. Omdat de 
radialen grotendeels dezelfde welstandscriteria hebben, en voor het overige 
verwezen word naar de naastgelegen deelgebieden, zullen deze als één 
gebied worden uitgewerkt.  

 

Woongebieden 
De woongebieden onderscheiden zich van elkaar door; bebouwingstypologie, 
structuur, inrichting van de openbare ruimte, profiel en uitstraling. De naoor-
logse planmatige woonwijken (De Schooten, Nieuw Den Helder, Marina en 
Julianadorp) kennen voornamelijk rijtjeswoningen in open en halfopen be-
bouwingsblokken. In een aantal wijken is er ook sprake van (mid-
del)hoogbouw. De naoorlogse woonwijken zijn vooralsnog benoemd tot regu-
lier welstandsgebied, waarvoor de bewaking van de basiskwaliteit voldoet. 
Uitzonderingen hierop is de woonwijk Marina en Poort van Den Helder die 
door de bijzondere samenhangende architectuur benoemd zijn tot een bijzon-
der welstandsgebied.  
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Het straatbeeld van de woongebieden binnen de Linie is vooral door samen-
hang (Geleerdenbuurt, Tuindorp, Indische buurt) of juist diversiteit (Oude 
centrumbuurten) door aanbouwen, dakopbouwen e.d., kwetsbaar voor aan-
tasting door woninguitbreidingen. Aan deze gebieden, met uitzondering van 
de Visbuurt, is een bijzonder welstandsregime toegekend, waarbij de nadruk 
ligt bij handhaving en respect voor de oorspronkelijke context en dient wel-
standshalve als zodanig behandeld te worden.  
 
Voor de andere woongebieden binnen de Linie (stadsvernieuwingsprojecten, 
Vogelbuurt, Visbuurt, Oud Den Helder) volstaat het regulier beleid als kader 
voor welstandstoetsing. 
 
Door de landschappelijke en cultuurhistorische betekenis van de dorpskernen 
Julianadorp (oude gedeelte) en Huisduinen zijn ook deze kernen benoemd tot 
bijzondere welstandsgebieden. Het naoorlogse ontwikkelde gedeelten van 
Julianadorp is aangewezen als regulier welstandsgebied.  
 
Julianadorp-Oost is een nieuw woongebied en is aangewezen als bijzonder 
welstandsgebied, vanwege de ambitie om ruimtelijk aansluiting te zoeken bij 
de dorpskern Julianadorp. Noorderhaven vormt een gebied met paviljoenach-
tige bebouwing gelegen in een bosrijke omgeving. Hieraan is een regulier 
welstandregime toegekend. 
  
Groen blauwe omlijsting  

(Linie, Zeedijk, Rijkswerf en de forten Erfprins en Dirksz Admiraal) 

Deze categorie bestaat uit de verbindingen van de Linie (incl. Zeedijk), de 
forten Erfprins en Dirksz Admiraal en de Oude Rijkswerf. De forten zijn rijks-
monumenten, maar zijn tegelijkertijd zeer ontoegankelijk en deels verstoord 
door erdoorheen lopende wegen, allerhande tijdelijke bouwsels en veel on-
duidelijke begroeiing.  
 
De forten met bijbehorende gebouwen zijn ingericht voor militaire doeleinden. 
Deze twee forten zijn gebieden, waarbij het historische karakter en de natuur-
lijke uitstraling van deze elementen moet worden behouden. In de verbin-
dingszone tussen de forten Erfprins, Dirksz Admiraal en de woonwijk Marina 
liggen de oude vestingwerken als belangrijkste verbindings- en structuurele-
menten. Deze zijn opgebouwd uit wallen en waterlopen. Aan de noordzijde 
van Den Helder is de Zeedijk een dominant aanwezig ruimtelijke element 
tussen de Rijkswerf en fort Erfprins. Evenwijdig aan de Zeedijk is een geslo-
ten bebouwingswand gelegen bestaande uit geschakelde gestapelde wonin-
gen van 3 en 5 lagen. De Linie, forten en Zeedijk vormen bijzondere struc-
tuurdragers en zijn van cultuurhistorische betekenis.  
 
De voormalige rijkswerf, aangelegd in het begin van de vorige eeuw, bestaat 
uit een binnenhaven die omsloten wordt door voornamelijk oude havenge-
bouwen met een klassieke uitstraling. De terreinen van de rijkswerf worden 
herontwikkeld. Willemsoord is als apart gebied uitgewerkt.  
 
Het merendeel van deze gebieden valt onder de begrenzing van het be-
schermd stadsgezicht Stelling Den Helder. Voor de overige delen en gebie-
den geldt het bijzondere welstandsregime. 
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Periferie (Bedrijventerreinen, haven en andere grootschalige complexen) 
De periferie herbergt alle deelgebieden die worden gekenmerkt door groot-
schalige bebouwing met voornamelijk een bedrijfs- en/of kantoorfunctie. Deze 
bebouwing kan zowel hoogbouw als laagbouw zijn. Kenmerkend is dat er 
veelal sprake is van alzijdige oriëntatie van de gebouwen. De meeste groot-
schalige complexen zijn monofunctioneel. De uitstraling wordt verkregen door 
de omvang van het gebied en/of door daar aanwezige grootschalige bebou-
wing. Meestal is samenhang door inrichting van de openbare ruimte of archi-
tectonische afstemming beperkt aanwezig. De samenhang is met name af te 
lezen aan het functionele uitstraling wat de bebouwing en omgeving oproe-
pen. De periferie wordt aangemerkt als regulier welstandsgebied.  
 
Duinland 
Het duinengebied bestaat uit de zandduinen langs de Noordzee en de met 
naaldbomen beboste Donkere Duinen die tegen Nieuw Den Helder liggen. Dit 
natuurgebied heeft voornamelijk een recreatieve functie met strand, wandel-
routes, een camping en een sportpark. Het duinland valt onder het bijzondere 
welstandsregime. Het welstandsbeleid dient dan ook gericht te zijn op het 
behoud, verwevenheid en zichtbaarheid van de aanwezige landschappelijke 
waarden. Fort Kijkduin maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht 
Stelling Den Helder.  
 
Sportcomplexen, recreatie- en bungalowparken 
De sportcomplexen worden veelal gekenmerkt door grote ruimten (soms in 
directe relatie met het omliggende landschap), omrand met hoog opgaand 
groen dat het zicht op de sportvelden ontneemt. Bebouwing is vaak kleinscha-
lig en relatief weinig aanwezig. Voor de sportcomplexen geldt dat handhaving 
van de basiskwaliteit voldoende is. 
 
De recreatie- en bungalowparken zijn grotendeels geïntegreerd in het land-
schap. De bebouwing en de openbare ruimte is in zijn geheel in beheer van 
de eigenaar, wat als voordeel heeft dat de samenhang behouden zal blijven. 
Grootschalige bebouwing dient vermeden te worden. De recreatie- en bunga-
lowparken zijn evenals de sportcomplexen aangewezen als reguliere wel-
standsgebieden. Enkele complexen vallen binnen de Stelling Den Helder, 
daarvoor zal dus rekening gehouden worden met de beschermde status van 
stadsgezicht. 
 
Agrarisch gebied en volkstuinen 
Dit deelgebied bestaat uit alle overige gebieden buiten de bebouwde kom. Het 
gebied wordt gekarakteriseerd door de agrarische functie en open polderland-
schap. Extra aandacht dient hierbij uit te gaan naar het behoud van de klein-
schaligheid en karakteristieken van het landschap en de bebouwingslinten, 
waarbij zichtrelaties en openheid de belangrijkste kwaliteitsaspecten zijn. De 
volkstuinen hebben vaak een rommelige indruk. Dit heeft met name te maken 
met de vele kleine bouwwerken opgebouwd uit verschillende materialen en 
met een diversiteit aan kleuren. In Den Helder zijn echter ook volkstuincom-
plexen aanwezig die fraai ingericht zijn en onderhouden worden. Voor dit 
deelgebied geldt het reguliere welstandsregime. Een deel van het gebied 
maken deel uit van de schootsvelden van de forten en vallen derhalve onder 
het beschermd stadsgezicht van de Stelling Den Helder. 
 
Centrale voorzieningen 
Het gebied Dirksz. Admiraal/De Dogger is centraal gelegen ten zuiden van de 
stelling van Den Helder en tussen de woonwijken Nieuw Den Helder en de 
Schooten. In de 1970 is een zeer globaal bestemmingsplan opgesteld om 
ruimte te bieden aan bepaalde centrale voorzieningen. In de loop van de jaren 
tachtig en negentig zijn er echter vrijstelling verleend voor uiteenlopende 
bedrijven. De ruimtelijke kwaliteit was in die periode vaak geen aandachts-
punt. In de jaren daarna zijn wel aanzetten gegeven voor een opwaardering, 
onder meer door het nieuwe politiebureau, de nieuwe brandweerkazerne en 
de Doggershoek. De lokatie Dirksz. Admiraal/De Dogger is derhalve een 
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voorbeeld van niet geplande concentratie van sociaal maatschappelijke voor-
zieningen en bedrijvigheid met een bovenlokale betekenis. Op deze wijze is 
een regionaal voorzieningencluster ontstaan met scholen, kerken, brandweer 
en politie, het stadhuis, een tennispark, de rijksinrichting Doggershoek en voor 
de toekomst een nieuw ziekenhuis.  
 
In 2007 heeft het College van B & W aangegeven mee te willen werken aan 
het verplaatsen van het Gemini Ziekenhuis van de Huisduinerweg naar De 
Dogger zuidwest. In het plangebied wordt ten zuiden van het toekomstige 
ziekenhuisterrein eveneens ca. vijf hectare bedrijvigheid ontwikkeld. Het ont-
wikkelgebied ligt in bestaand stedelijk gebied.  
Voor dit gebied geldt dat de ruimtelijke kwaliteit die recht doet aan de centrale 
voorzieningen gewaarborgd moet worden. De betekenis van deze voorzienin-
gen voor bewoners en bezoekers en de representatieve rol daarvan voor Den 
Helder maken dat dit gebied bijzonder 
 
In Den Helder zijn geen welstandsvrije gebieden aangewezen. 
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WELSTANDSGEBIEDEN  
1. Stadshart 12. Duinland 
2. Oude centrumbuurten 13. De Schooten 
3. Indische buurt 14. Nieuw Den Helder 
4. Geleerdenbuurt en Tuindorp 15. Oud Den Helder 
5. Woonwijk Marina en Poort van Den Helder 16. Vogelbuurt 
6. Huisduinen 17. Stadsvernieuwingsprojecten 
7. Kern Julianadorp 18. Woonwijk Julianadorp 
8. Julianadorp-Oost 19. Noorderhaven 
9. Radialen 20. Periferie (bedrijventerreinen, havens en vliegveld) 
10. Linie, Zeedijk, forten Erfprins en Dirksz Admiraal 21. Sportcomplexen, recreatie- en bungalowparken 
11. Willemsoord 22. Agrarisch gebied en volkstuincomplexen 
 23. Centrale voorzieningen 
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B2. GEBIEDEN 
 
 
2.1. STADSHART 
 
Gebiedsbeschrijving 
Het gebied Stadshart wordt begrensd door de Polderweg, de Beatrixstraat 
(inclusief Stationsgebied), de Weststraat, Molenplein en Kanaalweg. Op dit 
moment is er sprake van onvoldoende herkenbare identiteit, ruimtelijke sa-
menhang en woonkwaliteit. In bredere zin heeft de gemeente besloten om 
Den Helder te ontwikkelen tot een aantrekkelijke stad aan zee, waarin het 
Stadshart een belangrijke rol speelt. 

 
In opdracht van de stuurgroep Stedelijke Vernieuwing is een Structuurplan en 
een Uitwerkingsplan Stadshart opgesteld, waarin een integrale gebiedsaan-
pak wordt voorgesteld die het Stadshart de benodigde vernieuwing moet 
brengen. Het doel van deze ontwikkelingen is om Den Helder weer op de 
kaart van Nederland te zetten, de huidige bewoners blijvend aan de stad te 
binden en nieuwe bewoners en bezoekers aan te trekken. 
   
Het Uitwerkingsplan is een gedetailleerde en haalbare uitwerking van het 
Structuurplan. Dit Uitwerkingsplan schetst in beeld en tekst het toekomstper-
spectief voor Den Helder en omvat doelstellingen, een visie, het programma, 
een fasering, de haalbaarheid, maar ook een concrete beeldvorming ten aan-
zien van de gewenste ruimtelijke kwaliteit. 
 
In het uitwerkingsplan is onderscheid gemaakt in verschillende deelgebieden. 
De Havenbuurt (Willemsoord) en Stadshart Wonen zijn als apart welstands-
gebieden uitgewerkt.  
 
 
Winkelhart 
Het winkelhart kent een matige sfeer met lege en verrommelde plekken en 
een slechte onderhoud van de openbare ruimte. Het ontbreekt aan een com-
pact winkelhart met een breed scala aan voorzieningen waar mensen ook 
kunnen ‘rusten’ en ‘genieten’. Voor dit deelgebied is het Uitwerkingsplan 
vooral gericht op: 
  Versterken van de winkelstructuur in een compact, compleet en aantrekke-

lijk kernwinkelgebied. 

 Herpositionering van centrumfuncties met meer relatie en synergie tussen 
cultuur, horeca en kernwinkelgebied. 

 Concentratie in het cultureel programma met een breder en regionaal aan-
bod aan culturele voorzieningen. 

 

gebied 1 

stadshart 
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Stadspark 
De route van het centrum naar het Marsdiep kent een bundeling van verschil-
lende functies en voorzieningen en neemt daardoor een belangrijke positie in 
binnen het centrum van Den Helder. Het betreft voornamelijk het vrijgekomen 
gebied na de verplaatsing van het kopstation in de jaren ’50 in zuidelijke rich-
ting. De grote open ruimte die hierdoor ontstond is jarenlang onderwerp van 
discussie geweest wat betreft de wederopbouw van het centrum.  
 
In plaats van één geheel, is deze ruimte in de loop van de tijd opgesplitst in 
meerdere open ruimtes, waarvan het Juliana-, Bernhard- en Koningsplein de 
belangrijkste zijn. Zij zijn elk onderling gescheiden door bebouwing. Deze 
bestaat uit afzonderlijke gebouwen die onderling van elkaar verschillen wat 
betreft massa, vormgeving, oriëntatie, situering, materiaal- en kleurgebruik en 
profilering. De pleinen zelf worden omsloten door hoogbouw in de vorm van 
flats en woontorens. Een groot deel van de openbare ruimte is in gebruik als 
parkeervoorziening.  
 
Het Uitwerkingsplan voorziet voor deze bijzondere ruimten een lineair stads-
park met een breed wandelpromenade van het station tot aan de zeedijk. 
Daarbij wordt voorgesteld om de schouwburg en de kerk op termijn te ver-
plaatsen en de randen van het stadspark met nieuwbouw beter te omkaderen. 
Uitgangspunt van deze nieuwbouw is om de pandsgewijze opzet te behouden 
en waar nodig te versterken. 

De watertoren als landmark voor de ligging 
van het Julianaplein. 

 
Langs de Spoorstraat is het van belang de 
cultuurhistorische betekenis van verschillen-
de panden te respecteren. 
 

 
Winkelpassage met transparante luifel over 
de Spoorstraat.  
 

 

Nieuwe ontwikkelingen aan het stadpark door 
nieuwbouw(rood) en opknappen van be-
staande bebouwing (blauw). (Uitwerkingsplan 
Stadshart). 
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Dijkbuurt 
In de huidige situatie bestaat dit deelgebied uit een strook appartementen, 
een verenigingsgebouw, twee L-vormige woonflats met daartussen onbe-
bouwde plekken. De Dijkweg is een stelsel van wegen en paden op en onder-
langs de dijk. De Kanaalweg is een weg langs een gracht. Tussen de weg en 
de gracht ligt een groen talud met bomen. De overzijde, de Loodsgracht, is 
bebouwd met panden, waarvan enkele in een klassieke grachtenstijl. 
 
Het Uitwerkingsplan voorziet in een gefaseerde transformatie voor dit gebied 
waarmee gestreefd wordt naar een kwalitatief bijzonder woonomgeving met 
appartementen die uitkijk bieden op zee. Hiermee kan geleidelijk aan het 
stedelijk weefsel, wat hier de afgelopen eeuw gesloopt is, hersteld worden. 
 

Principe doorsnede dijk – gracht (Uitwerkingsplan Stadshart) 
 

 
 
Havenbuurt (Willemsoord) 
Willemsoord is als apart welstandsgebied nader uitgewerkt. In deze uitwerking 
wordt dieper ingegaan op de gewenste ontwikkelingen en beeldkwaliteit. 
 
Grachtengordel 
De historische grachtengordel loopt van Fort Westoever tot aan Oud Den 
Helder. Met de komst van de Rijkswerf is langs de Molengracht, Westgracht 
en Keizersgracht bebouwing gerealiseerd in een pandsgewijze structuur met 
ondiepe percelen tussen de grachten en aan weerszijden individuele bebou-
wing met een kleine korrelgrootte. De individuele grondgebonden bebouwing 
wordt benadrukt door variatie in kapvorm, pandbreedte, pand- en verdie-
pingshoogte en architectuur. 
 
Vanwege de aanwezige bebouwing en de mogelijkheden voor ontwikkeling 
van woningbouw aan Molenplein, heeft dit gebied potentie om te groeien naar 
een aantrekkelijk en levendig woonmilieu. Voor de nieuwbouw aan Molenplein 
wordt gestreefd naar het doorzetten van het pandsgewijze opzet van de 
grachtbebouwing met individuele grondgebonden woningen.  
 
Stadshart wonen 
De resterende woongebieden tussen de grachtengordel, het winkelgebied en 
het stadspark zijn als een apart welstandsgebied nader uitgewerkt (gebied 2). 
In deze uitwerking wordt dieper ingegaan op de gewenste ontwikkelingen en 
beeldkwaliteit in relatie tot overige oude centrumbuurten. 
 
Stationsgebied 
De omgeving van het station vormt nu een onduidelijk geheel van ruimten en 
gebouwen. Hier is de intentie van het Uitwerkingplan om te verdichten en het 
ruimtegebruik te intensiveren.  
 
 
 
 
 
 

gebied 1 

stadshart 
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Waardebepaling, ontwikkeling en beleid 
De gehele ruimtelijke samenhang en (verblijfs)kwaliteit van het Stadshart 
dient te worden verbeterd. In het Uitwerkingsplan Stadshart is een duidelijke 
en concrete ambitie geformuleerd die daaraan invulling geeft. Het Uitwer-
kingsplan vormt daarmee een onlosmakelijk onderdeel uit van deze wel-
standsnota. Alle ontwikkelingen in het gebied zullen door de Commissie voor 
Ruimtelijke Kwaliteit beoordeeld worden aan de hand van dit plan, waarin 
uitgebreide beeldkwaliteitkaders zijn opgenomen. 
 
Welstandsregime  
Bijzonder welstandsgebied  
 
Vanwege de dynamiek en gewenste hoogwaardige kwaliteitsimpuls is het 
Stadshart benoemd als bijzonder welstandsgebied. Tevens zijn enkele gebie-
den zoals de grachtengordel en de Rijkswerf onderdeel van het Beschermd 
Stadsgezicht de Stelling van Den Helder. 
 
Welstandscriteria  
Voor het gebied Stadshart zijn in hoofdstuk 3 en 4 van het Uitwerkingsplan 
Stadshart zogenaamde beeldkwaliteitkaders opgesteld. De Commissie voor 
Ruimtelijke Kwaliteit zal haar advies baseren op hetgeen in deze kaders is 
vastgesteld. Deze kaders geven per gebied een nadere uiteenzetting van de 
gewenste beeldkwaliteit. Tevens zijn in hoofdstuk 4 per beeldaspect algeme-
ne richtlijnen opgenomen. Hierin zijn de volgende onderwerpen behandeld: 
  Bouwenveloppen 

 Pandsgewijze architectuur 

 Verdiepingshoogte 

 Daklandschap en gevelbeëindigingen 

 Entree 

 Reclame 

 Hoekoplossingen 

 Openheid gevel 

 Overgangen openbaar / privé 

 Entree garages 

 Materiaal- en kleurgebruik 

 Nutsvoorzieningen en huisvuilverzameling 

 
Indien nodig kan besloten worden om bij een concreet stedenbouwkundig 
plan of aanvraag tot omgevingsvergunning aanvullende welstandscriteria op 
te laten stellen. Deze welstandscriteria dienen als aanvulling/verdieping van 
hetgeen in de hoofdlijnen in het Uitwerkingsplan is aangegeven. Het opstellen 
hiervan wordt dan een vast onderdeel van de stedenbouwkundige planvoor-
bereiding. Voor dergelijke aanvullingen op de welstandsnota geldt dat de 
inspraak wordt gekoppeld aan de reguliere inspraakregeling bij de steden-
bouwkundige planvoorbereiding. De welstandscriteria moeten zijn vastgesteld 
voordat de planvorming van de concrete bouwplannen start en worden be-
kend gemaakt aan alle potentiële opdrachtgevers in het gebied. 

Woontorens en flats omsluiten het Juliana- 
en Bernhardplein. 

Het Koningsplein als parkeervoorziening. 

Gestapelde woningbouw aan de Kanaalweg 
(Dijkbuurt). 
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2.2. OUDE CENTRUMBUURTEN 
 
Gebiedsbeschrijving 
De oude centrumbuurten zijn aandachtsgebieden gelegen aan de noord- en 
oostzijde van het centrumgebied langs het Helders Kanaal en de haven. De 
buurten zijn in verschillende tijdsperioden gebouwd en zijn duidelijke voor-
beelden van de toentertijd geldende ruimtelijke principes. De oude centrum-
buurten vallen in drie deelgebieden uiteen; de Van Galenbuurt, het centrum 
en de Visbuurt. Als eerste werd gebouwd langs het Helders Kanaal. Na de 
aanleg van het spoor is het resterende deel van deze centrumbuurten gereali-
seerd waarbij als uitvloeisel van de wederopbouw de spoorlijn werd ingekort 
en het kopstation naar het zuiden verplaatst.  
 
Algemeen 
De woonstraten hebben veelal een fijnmazig patroon aan straatjes en paden 
met vaak een smal gelijkvloers profiel. De bebouwingsrichting is verschillend, 
waardoor er regelmatig percelen met de achterkant aan de openbare ruimte 
grenzen. De dichtbebouwde woonbuurten worden gekenmerkt door gescha-
kelde kleinschalige woningen in gesloten bouwblokken, die oorspronkelijk 
voornamelijk bestonden uit één bouwlaag met kap in de langsrichting. Onder 
invloed van individuele ontwikkelingen is dit beeld veranderd in een gediffe-
rentieerder gevelpatroon. Ingrepen bestaan voornamelijk uit de opbouw tot 
twee lagen, (grotere) dakkapellen, herindeling van de gevel en een nieuwe 
kleur- en materiaaltoepassing. Openbaar groen is in beperkte mate aanwezig 
en bestaat voornamelijk uit perkjes en plantsoenen in de woonstraten. Hier-
door samen met het vaak ontbreken van privégroen grenzend aan de openba-
re ruimte, hebben de woonbuurten een zeer stenig karakter.  
 
Van Galenbuurt 
De woonbuurt is gelegen tussen het Helders Kanaal, de Indische buurt en de 
Polderweg. De buurt is gebouwd begin 20e eeuw tussen de toenmalige 
spoorweg en Oud Den Helder. Begin jaren ’70 wordt in andere delen van de 
stad gestart met grootschalige renovatieplannen, terwijl in de van Galenbuurt 
de achteruitgang doorzet. Pas eind jaren ’80 wordt het als probleemwijk er-
kend, maar dan zijn de gouden jaren van stadsvernieuwing reeds voorbij. 
Hierdoor is de kleinschaligheid nog steeds het meest karakteristieke element 
van de buurt. De bebouwings- en oriëntatierichting is voornamelijk oost-west 
met hoofdzakelijk gesloten bouwblokken. Langs de van Galenstraat is enige 
verspreide kleinschalige detailhandel gevestigd. De twee hoofdstraten de Van 
Galenstraat en de Krugerstraat worden aan weerskanten begeleid door een 
gesloten gevelwand van twee bouwlagen. In de loop van de tijd zijn hier een 
aantal kappen opgebouwd. De dwarsstraten bestaan ook uit voornamelijk 
gesloten gevelwanden, maar dan bestaande uit één bouwlaag met zadel- of 
mansardekap evenwijdig aan de straat. Het gevelpatroon is in grote mate 
verstoord door het optrekken van de gevels gebruik makend van geheel ver-
schillende materialen en kleuren, de verandering van de gevelindeling en het 
opbouwen van dakkapellen in verschillende maatvoering, kleur- en materiaal-
gebruik. Uitzondering hierop zijn de Cronjé- en Wetstraat, waar bij de nieuw-
bouw een uniformer gevelbeeld is gecreëerd.  
 
Aan de Kerkgracht laat het gevelpatroon een gedifferentieerd beeld zien wat 
betreft bebouwingshoogte en –breedte. Door middel van een verticale gele-
ding van de gevels is er sprake van een zekere harmonie. Ook wat betreft 
vormgeving en materiaalgebruik zijn de losse elementen in het gevelvlak op 
elkaar afgesteld. Vrijwel het gehele gevelvlak is uitgevoerd in donkere bak-
steen met daarin deuren met bovenlicht en hoge smalle raampartijen zowel 
op begane grond als de verdiepingen. 

Opbouwen in verschillende kleuren en 
materialen in de van Galenbuurt. 
 

Gesloten gevelwand Van Galenstraat zonder 
kap en met erker op de verdieping. 

gebied 2 
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Centrum 
Het centrumgebied vormt de huidige binnenstad liggend tussen het toekom-
stige Stadspark en het Helders Kanaal. De eerste bebouwing ontstond hal-
verwege de 19e eeuw langs het Helders Kanaal en na de aanleg van de 
spoorlijn tussen station en de Rijkswerf.  
 
Tijdens WOII is echter een groot deel weer kapot gebombardeerd door de 
ligging nabij de Rijkswerf. Wederopbouw en daarna sanering en renovatie in 
de jaren ’70 hebben tenslotte het huidige beeld opgeleverd. Voorbeelden 
hiervan zijn het gebied rond de 1e en 2e Vroonstraat, Oostslootstraat, Kui-
per(dwars)-, Koning(dwars)- en Vlaming(dwars)straat. 
 
In het Uitwerkingsplan Stadshart wordt voor dit gebied een beeld geschetst 
van een levendig woonmilieu met diverse stedelijke voorzieningen in de buurt, 
een menging van woningtypen voor verschillende doelgroepen en een aan-
gename traditionele inrichting van de openbare ruimte.  
 
Visbuurt 
Onder de Visbuurt valt het gebied oostelijk van het stadsvernieuwingsgebied 
Sluisdijk met het Helders Kanaal en de Ruyghweg als overige begrenzing. 
Hier stond ook de oude gasfabriek - gesloopt in 1980 - op de plek van het 
huidige Louise Hof. Deze behoort samen met het hofje aan de Ruyghweg tot 
de stadsvernieuwingsprojecten. De wijk is in twee fasen aangelegd; eerst het 
deel noordelijk van de Jan in ‘t Veltstraat met het stratenpatroon duidelijk 
geschikt naar het Helders Kanaal. Een groot deel is hier als woonstraat uitge-
voerd, waardoor de J. in ’t Veltstraat een belangrijke ontsluitingsfunctie binnen 
de buurt heeft gekregen.  
 
Als tweede fase het zuidelijke deel richting de Ruyghweg en de Vogelbuurt. 
Tot de wijkontsluiting behoren de Ruyghweg en Fabrieksgracht. Langs de 
Fabrieksgracht is nog een braakliggend terrein aanwezig dat goede mogelijk-
heden heeft tot ontwikkeling langs deze ontsluitingsweg.  
 
De bebouwing in de buurt heeft hetzelfde karakter als in de andere centrum-
buurten. Voornamelijk bestaande uit één of twee bouwlagen afwisselend met 
of zonder kap, zowel zadel- als mansardedaken. Door de grote variatie is het 
gevelbeeld verstoord geraakt door de vele individuele aanpassingen aan de 
woningen variërend van dakkapellen en extra verdiepingen tot allerlei aan- en 
uitbouwen aan de achterzijde van de woningen. Het materiaal- en kleurge-
bruik is hierbij zeer divers wat niet bijdraagt tot een harmonieuzer straatbeeld. 
De gesloten bouwblokken en woningen zijn kleinschalig en typerend voor de 
betreffende bouwperiode.  
 

Nieuwbouwproject aan de Van Galenstraat. 

Wezenstraat: inspiratie voor gewenste 
beeldkwaliteit. 
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Waardebepaling, ontwikkeling en beleid 
In de centrumbuurten zijn veel oudere woningen aanwezig die over het alge-
meen kleinschalig van opzet zijn, waardoor het de verwachting is dat er veel 
vraag zal zijn naar individuele uitbreidingen. De leeftijd en staat van de wo-
ningen in aanmerking genomen, zal er tevens een substantieel deel in aan-
merking komen voor renovatie of sloop met (vervangende) nieuwbouw. Hierbij 
is van belang dat de veranderingen passen binnen de bestaande steden-
bouwkundige structuur en het globale karakter dat de betreffende buurt ken-
merkt.  
 
Het centrum maakt onderdeel uit van het Uitwerkingsplan Stadshart. Hierin is 
aangegeven dat het centrum een kwaliteitsimpuls krijgt door de inrichting van 
de open ruimten (met bebouwing of groen), het terugbrengen van de traditio-
nele bestrating, het toevoegen van bomen en ander groen, en het stimuleren 
van particuliere woningverbetering. Op een aantal plekken is ruimte voor 
nieuwbouw, waardoor nieuwe woningtypologieën kunnen worden toegevoegd. 
Daarbij is de insteek het ‘aanhelen’ van het stedelijk weefsel: bebouwings-
wanden worden afgemaakt, nieuwbouw wordt ingepast in de schaal van de 
omgeving en pandjes die de moeite waard zijn om te behouden worden gere-
noveerd. De ontwikkeling van het Koningsdriehoek met woningbouw moet het 
stedelijk weefsel en de wandvorming langs het toekomstig stadspark verster-
ken. 
 

Harmonie en ritmiek langs de ontsluitingsweg 
Fabrieksgracht. Verstoring door verschillende 
dakkapellen. 
 

Karakteristiek pand van hotel Het Wapen van 
Den Helder aan de Nieuwstraat met op de 
achtergrond de buurtkerk. 

Beeldbepalend afwijkend pand op de hoek 
van Spoorgracht. 

Repeterende kapvorm bij woningen aan de 
Bassingracht. 

Grote variatie in gevelbeeld in de Jan in 't 
Veltstraat. 

Horecagelegenheden in verval in de Ko-
ningsstraat. 
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Welstandsregime 
Centrumbuurt en van Galenbuurt zijn bijzonder welstandsgebieden  
Visbuurt is een regulier welstandsgebied 
 
Het beleid is algemeen gericht op behoud en versterking van de bestaande 
stedenbouwkundig patroon en traditioneel bebouwingsbeeld. Renovatie en 
nieuwbouw dient te passen binnen de bestaande stedenbouwkundige struc-
tuur en architectonische uitstraling, zodat de samenhang en harmonie wordt 
versterkt. Hierbij is wel afwijkende architectuur mogelijk en wenselijk in situa-
ties waarbij de bestaande structuur wordt versterkt, zoals hoekwoningen of 
bebouwing die in een aanwezige zichtlijn staat of aan een belangrijke openba-
re ruimte. Vooral in het centrum is extra waakzaamheid geboden bij de vorm-
geving van de gevelvlakken, aangezien deze meestal de directe begrenzing 
van de openbare ruimte vormen en daarmee sterk beeldbepalend zijn. De 
dynamiek van onder andere de winkelfunctie kan hier snel voor verstoringen 
zorgen door bijvoorbeeld reclametoepassingen en een apart materiaal- en 
kleurgebruik.  
 
De individuele woninguitbreidingen die te verwachten zijn in de centrumbuur-
ten dienen in beginsel zoveel mogelijk aan de achterzijde van de woning 
plaats te vinden. De mogelijkheid om nieuwe toevoegingen aan de voorzijde 
te realiseren hangt sterk af van de gehele gevelwand. Ook voor dakkapellen 
geldt dat zij aan de voorzijde mogelijk zijn, mits zij geen afbreuk doen aan de 
samenhang binnen het bouwblok.  
 
Voor de woonbuurtjes in het centrum en de van Galenbuurt is een bijzonder 
welstandsregime van toepassing. Deze gebieden vormen in het kader van de 
Stadshart belangrijke onderdelen voor de samenhang van het centrum. Voor 
de Visbuurt is een regulier welstandsregime van toepassing. 
 
Welstandscriteria 
Voor het centrum vormen de richtlijnen, zoals opgenomen in het beeldkwali-
teitskader voor het Winkelhart en Stadshart Wonen en het algemene beeld-
kwaliteitkader, het beoordelingskader voor het welstandsadvies (hoofdstuk 3 
en 4 van het Uitwerkingsplan Stadshart). 
 
Algemeen:  Samenhang per bouwblok en/ of architectonische eenheid handhaven en 

versterken. 

 Indien er sprake is van een sterke architectonische samenhang prevaleert 
de uitstraling van de traditionele architectuur boven de herkenbaarheid van 
de functie van het gebouw. 

 Cultuurhistorische kenmerken, herkenbaarheden en beeldbepalende be-
bouwing zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat handhaven. 

 
Ligging in de omgeving:  Aansluiten op het bestaande stedenbouwkundige en architectonische pa-

troon. De bestaande rooilijnen behouden. Verspringing in de rooilijn alleen 
bij kopbebouwing of in symmetrie ten opzichte van het bouwblok toepassen. 

 Oriëntatie op en aansluiting bij de openbare ruimte is een vereiste. Bij (ver-
vangende) nieuwbouw is de positie en oriëntatie van de oorspronkelijke 
en/of belendende bebouwing richtinggevend.  

 De positie van het centrumgebied vraagt om representatieve en/of expres-
sieve architectuur, die niet alleen de aandacht op zichzelf vestigt maar ook 
aansluit bij de omgeving. 

 

 

Woonstraat (Janzenstraat) met monumentaal 
gevelbeeld. 

Dakopbouw aan de Ruyghweg, waarin 
verder alleen woningen van twee lagen 
zonder kap voorkomen. 
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Massa en vorm van het gebouw:  Er dient te worden aangesloten op de ritmiek en het beeldbepalende aantal 
bouwlagen van het bestaande bouwblok.  

 Grote verspringingen in bouw- en goothoogte ten opzichte van de naastge-
legen bebouwing vermijden. 

 Behoud van bestaande dakoverstekken en bestaande kapvormen. Kapvorm 
en –richting afstemmen en aansluiten op belendende bebouwing. 

 Hoeksituaties en belangrijke locaties binnen het stedenbouwkundig plan 
kunnen worden geaccentueerd door middel van een verbijzondering in 
bouwhoogte en/of architectuur. 

 In de woonbuurten is het streven naar eenheid binnen het bouwblok de 
belangrijke factor, terwijl in het centrumgebied ook het contrast en de diver-
siteit binnen het bouwblok wenselijk is. 

 
Detaillering van het gebouw:  De karakteristieken van een architectonische eenheid dienen te worden 

gerespecteerd. Indien aanwezig is aansluiting op de strakke lineaire en 
eenduidige bouwstijl wenselijk.  

 Langs de hoofdassen (hoofdontsluitingswegen) is een verbijzondering in 
architectuur goed mogelijk. Streven naar een hoogwaardig en gedifferenti-
eerd architectuurbeeld is hier het uitgangspunt. 

 Gevelkenmerken, -geleding en –opbouw afstemmen met de architectoni-
sche eenheid van het bouwblok. 

 Aangesloten dient te worden op het materiaal- en kleurgebruik dat binnen 
de architectonische eenheid de boventoon voert. 

 In situaties dat zij- en achtergevels aan de openbare ruimte grenzen, dienen 
gesloten gevels te worden voorkomen. Hier worden de zij- en achtergevel 
gezien en beoordeeld als voorgevel. 

 
Aanvullende criteria kleine bouwwerken: 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 

 

 Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aan- en uitbouwen, 
etc), kozijn- en gevelwijzigingen kunnen het beeld verstoren en dienen dan 
ook in de originele architectuur van het hoofdgebouw opgenomen te wor-
den.  

 De hoofdvorm van een bebouwingsblok dient behouden te blijven, ook bij 
individuele uitbreidingen binnen het blok. 

 Indien er dakkapellen zijn, voortzetting in dezelfde stijl en maatvoering. 
Erfafscheidingen uniform per woonblok vormgeven. 

 Gebruik van damwandprofielen en golfplaat is niet toegestaan. 

 Reclametoepassingen op woonbebouwing zijn minimaal toegestaan, zoals 
opgenomen in de reclamenota. 

 Reclameobjecten op niet-woonbebouwing dienen niet hoger te worden 
aangebracht dan de scheiding van begane grond en eerste verdieping.  

 Gevelreclames integreren in het architectonisch ontwerp of in de bestaande 
structuur van het gebouw. Het materiaal- en kleurgebruik dient afgestemd te 
zijn op het betreffende gevelvlak. 

 Rolhekken, luiken, rolluiken e.d. intern aanbrengen en/of dienen een open 
structuur hebben. De voorziening dient op een architectonisch verantwoor-
de wijze te zijn opgenomen in de gevel. 
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2.3. INDISCHE BUURT 
 
Gebiedsbeschrijving 
De Indische Buurt wordt omsloten door de Van Galenstraat, Krugerstraat, 
Prins Willem Alexander Singel, Timorpark en Middenweg. Deze typische wijk 
uit het interbellum (circa 1920 tot 1940) kent een duidelijke structuur met de 
Javastraat als hoofdontsluiting die in een rechte lijn vanuit het stationsplein 
naar het Timorpark loopt. De buurt bestaat uit twee delen; Noord (ten noorden 
de Javastraat) en Zuid (ten zuiden van de Javastraat).  
 
De Javastraat is de hoofdroute, waaraan verschillende woonstraten de buurt 
ontsluiten. Het profiel van de Javastraat kent aan weerszijden van de rijbaan 
een bomenrij, trottoir en voortuinen met veelal een gemetselde erfafscheiding. 
De woonstraten hebben een smaller profiel, die bijna allemaal begeleid wor-
den door een bomenrij. Het groene karakter van de buurt wordt hierdoor in 
combinatie met de voortuinen versterkt. De Javastraat heeft een breder profiel 
t.o.v. de woonstraten. In het woongebied zijn voorzieningen (scholen) gesitu-
eerd die een bepaalde autonome positie hebben en veelal geplaatst zijn in 
groene ruimten. 
 
De voor die tijd dure woningen bestaan uit gesloten en half open woonblokken 
met van oorsprong relatief grote binnenterreinen. Deze onbebouwde binnen-
terreinen waren oorspronkelijk bedoeld voor gemeentelijke doeleinden of 
particuliere inrichtingen of stichtingen, maar zijn nu voornamelijk in gebruik als 
semi-privé gebieden waar bergingen zijn gesitueerd. De achterzijden van de 
woningen worden veelal ontsloten door zogenaamde poortjes, vaak geaccen-
tueerd met topgevels. Hierdoor wordt het onderscheid privé-openbaar bena-
drukt. Daarentegen is de overgang van openbaar naar privé in het profiel van 
de woonstraten geleidelijk vormgegeven door de lage gemetselde erfafschei-
ding en over het algemeen open voortuinen. 
 
De woonbebouwing bestaat voornamelijk uit geschakelde en twee-onder-één-
kap woningen uit de jaren 1920-1930. Deze zijn zeer fraai vormgegeven met 
twee bouwlagen in roodbruin metselwerk met een forse evenwijdige kap uit-
gevoerd in zwarte, oranje of donkerblauwe dakpannen en een relatief grote 
dakoverstek. De straatwanden vormen een gesloten geheel met veelal een 
horizontale geleding met verticale elementen. Deze horizontale geleding wordt 
veroorzaakt door de diepe dakoverstekken, herhaling van loggia's en de erkers 
op de begane grond. Deze erkers aan de woningen zorgen voor verspringin-
gen in het gevelvlak.  
 
Ten zuiden van de Javastraat wordt de bebouwingstijl voornamelijk geken-
merkt door de in die tijd veelal toegepaste principes van tuindorpen. Dit komt 
tot uiting in de met licht kleurgebruik vormgegeven topgevels. De collectiviteit 
en samenhang die tuindorpen typeren is ook terug te zien ten noorden van de 
Javastraat. Echter door toevoeging van elementen (erkers, loggia's) hebben 
de woningen ten noorden van de Javastraat een meer individueler karakter.  
 
Door architectuur, materiaal- en kleurgebruik en detaillering kent ieder bouw-
blok een grote samenhang. Het materiaal- en kleurgebruik is te karakteriseren 
als typisch Hollands, traditioneel en klassiek. Over het algemeen is gebruik 
gemaakt van donkere tinten (diep roodbruin), blauwgrijze en oranje dakpan-
nen en lichtgekleurde houten kozijnen. De architectuur van de bebouwing is 
herkenbaar aan een aantal in de betreffende bouwperiode veel voorkomende 
detailleringen. Belangrijk daarbij is de herhaling in het gehele bouwblok. De-
tails zijn terug te vinden in het metselwerk en gevelindeling zoals bijvoorbeeld 
erkers, diepe dakoverstekken, kozijnen (bovenlichten) boven de erker, topge-
vels boven onderdoorgangen. 
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Profiel typische woonstraat Indische buurt. 

 
Oorspronkelijke doorgangen naar achterge-
legen binnenterrein. 
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Waardebepaling, ontwikkeling en beleid  
Het gemeentelijk beleid is gericht op handhaving en respect voor het be-
staande. Hierbij spelen de samenhang en eenheid in vormgeving van de 
verschillende bebouwingsblokken een belangrijke rol. Deze samenhang en 
eenheid zorgen voor een bepaalde kwetsbaarheid van het straatbeeld doordat 
nieuwe toevoegingen die samenhang kunnen verstoren of zelfs aantasten.  
 
De woningen zijn ruim van opzet en biedt ook voor deze tijd nog voldoende 
ruimte om te wonen. Het is daarom ook niet te verwachten dat er veel vraag is 
om te gaan uitbreiden.  
 
 

 
Aandacht voor zijgevels bij hoekwoningen. 

 
Aandacht voor toevoegingen aan achterzij-
den van woningen. 
 

 
Horizontale geleding van gevelwand met 
accentuering (topgevel) van doorgangen 
naar achter. 
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Welstandsregime 
Bijzonder welstandsgebied,  
Prins Willem Alexander singel is beschermd stadsgezicht 
 
Het welstandsbeleid is gericht om de bestaande architectuurkenmerken en 
straatbeeld te handhaven. Nieuwbouw dient zicht dan ook aan te passen aan 
de eigenschappen en kenmerken (positionering, massa, vorm en detaillering) 
van de omgeving. Dat betekent overigens niet dat altijd imitatie van histori-
sche of andere bestaande elementen vereist is, soms kan een eigentijdse 
vormgeving juist de bestaande karakteristieken benadrukken. Dit dient dan 
wel vanuit de aanwezige stedenbouwkundige context beargumenteerd te 
worden. De mogelijkheid om nieuwe toevoegingen aan de voorzijde van de 
woningen te realiseren is afhankelijk van de gehele gevelwand. In principe 
dient men hiermee met mate om te gaan. Dakkapellen aan de voorzijde zijn 
mogelijk, mits het geen afbreuk doet aan de samenhang. Door de schaal, het 
karakter en de aandacht voor detaillering, heeft de Indische buurt een afwij-
kende beeldkwaliteit die vraagt om een aangepaste maatvoering van dakka-
pellen aan de voorzijde. Zie hiervoor ook de sneltoetscriteria voor dakkapellen 
aan de voorkant. 
 
Door de directe aansluiting van de Indische buurt aan de van Galenbuurt 
ontstaan een aantal situaties waarbij de achterkanten van woningen aan de 
openbare weg zijn gesitueerd (voorbeeld: Ambonstraat richting De La Rey-
straat). Zulke situaties vragen om extra aandacht bij toetsing van bouwaan-
vragen aan de achterzijde van de woning. In beginsel worden alle achterzij-
den aan de openbare weg als voorzijde behandeld.  
 
De Prins Willem Alexander Singel met bebouwing maakt onderdeel uit van de 
Stelling Den Helder en heeft daarom de status van beschermd stadsgezicht. 
 
Welstandscriteria 
 
Algemeen:  Samenhang per bouwblok en/of architectonische eenheid handhaven. 

 Indien er sprake is van een sterke architectonische samenhang prevaleert 
de uitstraling van de traditionele architectuur boven de herkenbaarheid van 
de functie van het gebouw. 

 Cultuurhistorische kenmerken, herkenbaarheden en beeldbepalende be-
bouwing in oorspronkelijke staat handhaven. 

 
Ligging in de omgeving:  Aansluiten op het bestaande stedenbouwkundig en architectonische pa-

troon. De bestaande rooilijnen behouden. Verspringing in de rooilijn alleen 
bij kopbebouwing of in symmetrie van het woonblok toepassen. 

 De voorgevels van de geschakelde eengezinswoningen zijn gericht op de 
straatzijde of gelegen aan openbaar groen. Ontsluiting, oriëntatie en vorm-
geving overeenkomstig de belendende panden. 

 
Massa en vorm van het gebouw:  Er dient te worden aangesloten op het ritme van de bestaande bouwblok-

ken in de omgeving, die veelal bestaat uit twee lagen met kap.  

 Grote verspringingen in bouw- en goothoogte ten opzichte van de naastge-
legen bebouwing vermijden. 

 Behoud van dakoverstekken en bestaande kapvormen. Kapvorm en –
richting afstemmen en aansluiten op belendende bebouwing. 

 Hoeksituaties kunnen geaccentueerd worden met verbijzondering in hoogte 
of architectuur. Hierbij is een hoogwaardige vormgeving het uitgangspunt. 

 Samenvoeging van individuele woonblokken, woningen of gebouwdelen is 
niet toegestaan. 
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Samenvoeging van gebouwdelen is niet 
wenselijk. Ook niet op verdieping. 

 
Detaillering van het gebouw:  De karakteristieken van een architectonische eenheid dienen te worden 

gerespecteerd. De traditionele architectuur dient daarbij gerespecteerd te 
worden.  

 Gevelkenmerken, -geleding en –opbouw afstemmen met de architectoni-
sche eenheid van een bouwblok (horizontale geleding met verticale elemen-
ten).  

 Zij- en achtergevels aan de openbare weg worden voorzien van raampartij-
en. Gesloten gevels aan de weg dienen te worden voorkomen. 

 Aangesloten dient te worden op het materiaal- en kleurgebruik dat binnen 
de architectonische eenheid de boventoon voert. 

 Gevel van baksteen in aardtinten. Materiaal- en kleurgebruik in overeen-
stemming met de aanwezige traditionele architectuur. Kozijnen en deuren 
uitgevoerd in hout. Dakbedekking van keramische dakpannen in afstem-
ming met de belendende bebouwing in de kleuren roodoranje, donkerblauw 
of zwart. 

 Behoud van bakstenen detaillering zoals bijvoorbeeld is toegepast in dor-
pels, lateien en vensterbanken. 

 Accentuering en openheid van onderdoorgangen naar binnenruimten hand-
haven. 

 
Aanvullende criteria kleine bouwwerken: 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 

 

 Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aanbouwen etc) kun-
nen het beeld verstoren en dienen dan ook aan het zicht vanaf de openbare 
weg te worden onttrokken of volledig in de architectuur van het hoofdge-
bouw opgenomen te worden. 

 Indien de samenhang niet wordt aangetast is een dakkapel op het voordak-
vlak en/of zijdakvlak mogelijk, mits deze in maatvoering maximaal 50% van 
de dakbreedte beslaat. De dakkapel dient te passen binnen de al aanwezi-
ge ritmiek, herhaling, stijl en maatvoering. 

 Afstemming van dakkapel met vormgeving van het hoofdgebouw is vereist. 
Dakkapellen in ritmiek met gevelgeleding situeren. Op steile kappen dakka-
pellen onder in het dakvlak situeren.  

 Dakopbouwen (nokverhogingen) zijn niet toegestaan. 

 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en dergelijke achter de achtergevelrooilijn 
situeren. Enige mate aan transparantie tussen bebouwing. 

 Voor woonbebouwing eenheid houden in erfafscheidingen, zeker waar deze 
grenst aan de openbare weg. Aaneensluitende erfafscheidingen identiek 
vormgeven, door lage gemetselde muurtjes of opgaande beplanting. Dichte 
muren op voetgangersniveau dienen te worden voorkomen.  

 Aanhouden van de voorgevelrooilijn; geen terugspringende of rooilijn over-
schrijdende bebouwing (op erkers na). Erkers in hetzelfde ritme en maat-
voering als in de belendende bebouwing. 

 Bij kozijn- en/of gevelwijzigingen dient de oorspronkelijke gevelopbouw 
(horizontale geleding met verticale elementen) te worden gerespecteerd. 

 
Fraaie oorspronkelijke zijaanbouw in de 
architectuurstijl van het hoofdgebouw.  

 
Eenheid in erfafscheiding handhaven. Toe-
passing van lage gemetselde muurtjes met of 
zonder stijlen heeft de voorkeur. Zogenaam-
de bovenlichten in de gevel boven de erker 
behouden. 
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2.4. GELEERDENBUURT EN TUINDORP 
 
Gebiedsbeschrijving 
De wijk ten zuidoosten van de Indische buurt is vormgegeven middels het 
principe van de tuindorpen; een samenhangend stedenbouwkundig plan met 
veel aandacht voor groen in de openbare ruimte in de vorm van pleintjes, 
plantsoenen en bomenrijen. Het gebied vormt de driehoek tussen de Midden-
weg en het spoor. De Brakkeveldweg doorsnijdt het oostelijke deel van de 
wijk, waardoor er een kleinere buurt ontstaat tussen deze weg en het spoor. 
De wijk kent tevens een tweedeling in het karakter, waarbij de H.A. Lorentz-
straat als grens kan worden aangemerkt. Het westelijke deel van de Geleer-
denbuurt, kent meer de sfeer van de woningbouw uit de jaren ’60 met tevens 
enkele portiekflats van vier lagen met kap langs de Pasteur- en H.A. Lorentz-
straat. Meer oostelijker heeft de buurt Tuindorp duidelijk de kenmerken van 
een tuindorp met alleen laagbouw, kleinschaliger van opzet en de bijbehoren-
de woningtypologieën vormgegeven in verschillende hofjes. Tot de wijkont-
sluiting behoren de Sportlaan-Tuinstraat, Pasteurstraat en H.A. Lorentzstraat. 
Langs deze laatste twee ligt een brede groenstrook die de positie van de 
straten versterkt. Aan de zuidkant grenst Tuindorp aan de groene Linie en hier 
is ook het merendeel van het relatief grote aantal onderwijsinstellingen in de 
wijk gesitueerd.  
 
De woningen zijn voornamelijk geschakelde eenheden van één à twee bouw-
lagen met kap, zowel zadel- als mansardedaken. Deze zijn gesitueerd in half 
open bouwblokken, waarin de evenwijdige kaprichting regelmatig wordt afge-
wisseld met kopgevels en verbijzonderingen ter plaatse van de onderdoor-
gangen naar het achtergebied. De bebouwing is veelal uitgevoerd in rode 
bakstenen met een kap van oranje-rode of donkere dakpannen. De kopgevels 
worden soms geaccentueerd door middel van licht pleisterwerk. Kozijnen, 
daklijsten, e.d. zijn voornamelijk in het wit en andere lichte kleuren uitgevoerd. 
Het sociale collectieve karakter is duidelijk terug te vinden in de vormgeving 
en samenhang van de woningblokken.  
 

gebied 4 

geleerdenbuurt 

en tuindorp 

Verbijzondering ter plekke doorgang naar 
achterterrein van de Huygenstraat. 

Portiekflats langs de Pasteurstraat. 

 
Uitsnede luchtfoto Geleerdenbuurt 
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Waardebepaling, ontwikkeling en beleid 
Het beleid voor Geleerdenbuurt en Tuindorp spitst zich toe op handhaving van 
de bestaande architectuurkenmerken en behoud van de sterke samenhang 
en harmonie van het bebouwingsbeeld. Dit geldt zowel voor de schaal van de 
gehele wijk als op die van kleinere eenheden zoals de buurt en het bouwblok. 
Hierbij is tevens de vormgeving volgens de ruimtelijke karakteristieken van 
een tuindorp een belangrijk aandachtspunt.  
 
Door de veelal sociale woningbouw, zijn er voornamelijk kleine woningen 
gerealiseerd. De omvang van de woningen beperkt de gewenste mogelijkheid 
tot uitbreiding. Hierdoor ontstaat er een grote kwetsbaarheid ten opzichte van 
de vormgeving van de wijk die de sterk aanwezige samenhang binnen de wijk 
kan verstoren.  
 
Welstandsregime 
Bijzonder welstandsgebied 
 
Het welstandsbeleid is gericht op handhaving en respect voor het bestaande. 
Hierbij zijn de samenhang en eenheid in vormgeving van de verschillende 
bouwblokken de richtinggevende aspecten. Deze zorgen tegelijkertijd voor 
een kwetsbaarheid ten aanzien van het straatbeeld, doordat nieuwe toevoe-
gingen en/of aanpassingen makkelijk de samenhang en eenheid verstoren of 
zelfs aantasten.  
 
Vooral in het deel waar de hofjes voorkomen zijn er veel plekken waar  
de achterkant van de woningen grenzen aan het openbare gebied. Zulke 
situaties vragen om extra aandacht bij de toetsing van bouwaanvragen aan de 
achterzijde van de woning. In beginsel worden alle achterzijden aan de open-
bare weg als voorzijde behandeld.  
 
Welstandscriteria 
 
Algemeen:  Samenhang per bouwblok en/of architectonische eenheid handhaven. 

 Door de sterke architectonische samenhang op de schaal van het bouwblok 
prevaleert de uitstraling van de traditionele architectuur boven de herken-
baarheid van de functie van het gebouw. 

 Cultuurhistorische kenmerken, herkenbaarheden en beeldbepalende be-
bouwing in oorspronkelijke staat handhaven.  

 Bij nieuwe ontwikkelingen, zoals (vervangende) nieuwbouw, dienen de 
stedenbouwkundige uitgangspunten van het tuindorp gerespecteerd te wor-
den.  

 
Ligging in de omgeving:  Aansluiten op het bestaande stedenbouwkundig en architectonische pa-

troon. De bestaande rooilijnen behouden. Verspringing in de rooilijn alleen 
bij kopbebouwing of in symmetrie van het woonblok toepassen. Bij afwijkin-
gen ten aanzien van het standaardbouwblok, zoals de hofjes, is meer ruim-
te voor verspringing van de rooilijn  

 Continuering van architectonische kenmerken in een bepaalde aanwezige 
ritmiek en harmonie handhaven. Symmetrie en herhaling vormen hierbij be-
langrijke thema’s.  

 

Hofje aan de Leliestraat. 

Sober vormgegeven woningen met mansar-
dekap aan het Asterplein. Herhaling van 
dakkapellen respecteren. 

Aandacht voor openbaar groen in de Rozen-
straat in Tuindorp. 
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Massa en vorm van het gebouw:  Er dient te worden aangesloten op het ritme van de bestaande bouwblok-
ken in de omgeving, die veelal bestaat uit één à twee lagen met kap.  

 Grote verspringingen in bouw- en goothoogte ten opzichte van de naastge-
legen bebouwing en bouwblokken vermijden. 

 Behoud van dakoverstekken en bestaande kapvormen. Kapvorm en –
richting afstemmen en aansluiten op belendende bebouwing. 

 Hoeksituaties kunnen geaccentueerd worden met verbijzondering in kap-
hoogte en -oriëntatie of architectuur. Hierbij is een hoogwaardige vormge-
ving het uitgangspunt. 

 Samenvoeging van individuele woonblokken, woningen of gebouwdelen is 
niet toegestaan. 

 
Detaillering van het gebouw:  De karakteristieken van een architectonische eenheid dienen te worden 

gerespecteerd. De traditionele architectonische vormgeving is hierbij rich-
tinggevend.  

 Gevelkenmerken, -geleding en –opbouw afstemmen met de architectoni-
sche eenheid van een bouwblok (horizontale geleding met verticale elemen-
ten).  

 Accentuering en openheid van (onder)doorgangen naar binnenruimten 
handhaven. 

 Zij- en achtergevels aan de openbare weg dienen te worden beschouwd als 
voorzijde en worden voorzien van raampartijen of opgaande beplanting te-
gen de gevel. Gesloten gevels aan de openbare weg dienen te worden 
voorkomen. 

 Aangesloten dient te worden op het materiaal- en kleurgebruik dat binnen 
de architectonische eenheid de boventoon voert. 

 Gevel van baksteen in aardtinten. Materiaal- en kleurgebruik in overeen-
stemming met de aanwezige traditionele architectuur. Kozijnen en deuren 
uitgevoerd in hout. Dakbedekking van oranjerode of donkere kleur dakpan-
nen. Architectonische detaillering in het gevelvlak behouden. 

  

Typische tuindorpwoningen aan de Brakke-
veldweg. 

Ritmiek in dakkapellen en erkerindeling aan 
de H. Treubstraat. 
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Aanvullende criteria kleine bouwwerken: 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 
  Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aan- en uitbouwen, 

etc), kozijn- en gevelwijzigingen kunnen het beeld verstoren en dienen dan 
ook in de originele architectuur van het hoofdgebouw opgenomen te wor-
den.  

 De hoofdvorm van een bebouwingsblok dient behouden te blijven, ook bij 
individuele uitbreidingen in het blok. 

 Het beleid rond dakkapellen wordt gedifferentieerd. 

 Bij huizenblokken die geen dakkapellen aan de voorzijde kennen over de 
gehele gevelbreedte is , indien de samenhang niet wordt aangetast , een 
dakkapel op het  voordakvlak en/of zijdakvlak mogelijk, mits deze in maat-
voering maximaal 50% van de dakbreedte beslaat . 

 Daar waar in de Gladiolenstraat, Narcisstraat en Crocusstraat  reeds een 
dakkapel (met vergunning) over de gehele breedte van het dakvlak aanwe-
zig is, gelden de volgende criteria: 

o naast dwarskappen vanauit de onderzijde van de steunbalk 
grenzend aan de dakkapel, minimaal drie pannen tussen de 
dakkapel en de steunbalk; 

o de goot dient over het gehele huizenblok gehandhaafd te 
blijven; 

o geen dichte panelen aan de voozijde van de dakkapel en 
zoveel mogelijk transpartantie nastreven. Indien een dicht 
paneel noodzakelijk is, dan een oplossing met gecoat glas 
met bijvoorkeur een donkere kleurstelling; 

o hoogte  boeiboord en materialisatie afstemmen op de be-
lending. 

 Afstemming van dakkapel met vormgeving van het hoofdgebouw is vereist. 
Dakkapellen in ritmiek met gevelgeleding en eventueel reeds bestaande 
dakkapellen situeren. Op steile kappen dakkapellen onderin het dakvlak si-
tueren.  

 Een lang aaneengesloten dakkapel over het gehele dakvlak van meerdere 
rijwoningen is acceptabel. 

 Twee of meerdere dakkapellen op één dakvlak niet aan elkaar maar los op 
het dakvlak situeren op dezelfde hoogte en met dezelfde afmetingen en 
vormgeving. 

 Bij kozijn- en/of gevelwijzigingen dient de oorspronkelijke gevelopbouw 
(veelal horizontale geleding met verticale elementen) en het materiaal- en 
kleurgebruik van het hoofdgebouw te worden gerespecteerd. 

 Erfafscheidingen uniform per woonblok vormgeven. 

 Reclameobjecten dienen niet hoger te worden aangebracht dan de schei-
ding van begane grond en eerste verdieping. 

 Gevelreclames minimaliseren en integreren in het architectonisch ontwerp 
of in de bestaande structuur van het gebouw. 
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2.5. WOONWIJK MARINA EN POORT VAN DEN HELDER 
 
Gebiedsbeschrijving 
Woonwijk Marina (‘waterwijk’ Boatex) is eind jaren ’70 gebouwd op het con-
cept van de jachthaven van het Zuid-Engelse Brighton ontworpen door de-
zelfde architecten Overton & partners. De geschakelde eengezinswoningen 
grenzen allen aan het water, waarvan een groot deel ook een eigen aanleg-
steiger heeft. Door de geïsoleerde ligging en de toegepaste architectuurstijl 
heeft de wijk een zelfstandig karakter gekregen.  
 
De wijk is opgezet rond de hoofdontsluiting en entree de Industrieweg en 
wordt begrensd door bedrijventerrein Westoever, het Fort Westoever, de 
rijksweg N250 en de Ravelijnweg. Er zijn een drietal deelgebieden te onder-
scheiden. Als eerste de bebouwing in het noordelijke deel die is gesitueerd op 
schiereilanden om de relatie tussen woning en water zo veel mogelijk te 
waarborgen. De woonstraten zijn doodlopend en hebben een typisch woon-
erfkarakter aan de woningvoorkanten. Hiertoe behoren de straten Jupiter, 
Pluto, Mercurius en Saturnus. De appartementen aan de Orion zijn er in de 
jaren ’80 later bijgebouwd. Ondanks het grote oppervlak aan water om de 
woningen, is het contact vanaf de openbare ruimte richting water minimaal 
door een strikte ordening van de woningen voornamelijk met de achterkant 
naar het water en de voorkant als ontsluiting naar de straat. Deze typische 
ligging aan besloten waterinsteken met de eigen aanlegsteigers aldaar, zorgt 
voor een intieme sfeer aan de privé achterzijde. Voorzieningen als schuren, 
garages, e.d. zijn voornamelijk aan de voorkant van de woningen aange-
bouwd en in enkele gevallen geclusterd en losstaand gesitueerd. De wonin-
gen zijn uitgevoerd in twee tot drie lagen en een kap met een zadeldak in de 
langsrichting. De plaatsing en vormgeving van de dakkapellen, schoorstenen, 
balkons, e.d. ondersteunt het totale beeld. Tevens is er gebouwd met aan-
dacht voor detaillering; zo zijn bijvoorbeeld consoles ingezet als ornamenten. 
Door de gelijkvormigheid van de woningen en het lichte kleurgebruik in com-
binatie met de ligging aan het water, ontstaat er een samenhangend en har-
monieus bebouwingsbeeld.  
 
Als tweede gebied geldt de bebouwing in de vorm van flats van drie à vier 
lagen met kap gebouwd met eenzelfde uitstraling. Deze woningcomplexen 
aan het Marinapark, zijn niet aan water, maar rond parkeervoorzieningen en 
een collectieve openbare ruimte gesitueerd. Zij sluiten qua architectonische 
bouwstijl aan bij het noordelijke deel, maar hebben daarentegen slechts kleine 
nokverspringingen en zijn veel soberder uitgevoerd, voornamelijk om hen 
betaalbaar te houden voor de Helderse woningmarkt. De aanbouwen zijn 
standaard op de eerste verdieping toegepast in de vorm van een serre en/of 
vergroting van de verdieping door middel van een uitbouw. De gebruikte ma-
terialen voor de vierkante uitbouwen passen niet goed bij het overheersende 
architectonische beeld en hebben derhalve een storende invloed. Sommige 
balkons zijn vormgegeven als semi-loggia’s gesitueerd onder in het dakvlak.  
 
De aanwezige dakkapellen zijn gesitueerd op de overgang van gevel naar 
dakvlak en benadrukken daarmee samen met de vensterritmiek en de trap-
penhuizen de verticale geleding van het complex. 
 
De overige bebouwing aan de Andromeda langs de Ravelijnweg vormt de 
Poort van Den Helder en is van zeer recente datum. Deze bestaat uit vijf 
woontorens van gelijke architectuur en een slingerende bebouwingswand 
gebouwd volgens het Marina-principe, maar dan in een aangepast materiaal- 
en kleurgebruik. Het karakteristieke verspringen van de rooilijn en de nok, de 
volumevariatie en het aantal bouwlagen van Marina is hier wel toegepast. 
Garages, schuurtjes, e.d. zijn in de bebouwing geïntegreerd.  
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Uniforme bebouwingsstijl met variërende 
bouwhoogten en -massa's. 

Woningen met aanlegsteiger in de Marina. 
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Door minder grote variatie in de breedte van de bebouwing per nokversprin-
ging en de verschillende baksteenkleuren, is er een sterkere verticale gele-
ding ontstaan dan in de rest van de wijk. De woontorens, gesitueerd met goed 
uitzicht over het waddengebied, zijn van een gelijke architectonische vormge-
ving en vormen wat betreft positionering en vooral kleurgebruik met de wo-
ningblokken een samenhangende bebouwingswand langs de Ravelijnweg. 
Komende vanuit zuidelijke richting over de rijksweg N250 vormt deze repre-
sentatieve nieuwbouw met de woontorens en het herschapen waterlandschap 
aan de privé-zuidkant van de woningen, visueel de verbeterde entree richting 
het centrum.  
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid 
Belangrijk voor de Marina is de bewaking van het geheel eigen karakter en de 
aanwezige samenhang o.a. in architectuurstijl. De wijk vormt momenteel na 
afronding van de nieuwbouw Poort van Den Helder een duidelijke eenheid en 
afgerond geheel, waardoor toekomstige ontwikkelingen dan ook beperkt die-
nen te blijven tot aanvulling en herstel van de huidige situatie. Deze laatste 
nieuwbouw vormt een goed voorbeeld van het bewaren van de samenhang in 
de verschijningsvorm van de geschakelde woningblokken, waarbij deze ech-
ter wel in een modern jasje is gestoken wat betreft de toegepaste woningty-
pes en het materiaal- en kleurgebruik. De woonwijk als geheel heeft een op-
vallende stedenbouwkundige structuur in een waterrijke setting waardoor zij 
zich onderscheidt van de overige woongebieden in Den Helder. Opwaardering 
van de openbare ruimte rond het middengebied Marinapark is gewenst om dit 
deel beter te laten aansluiten bij het kwalitatieve beeld van de gehele wijk.  
 
 

Differentiatie van de bouwmassa's door 
verschillende aan- en uitbouwen. 

Jachthaven aan de Pluto tot aan de achter-
tuinen. 

Appartementcomplexen aan de Andromeda 
met semi-loggia's en uitbouwen op balkon. 

Samenhang in kleur- en materiaalgebruik 
tussen woontoren en grondgebonden wonin-
gen.  

 
Uitsnede luchtfoto Marina inclusief Andromeda 
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Welstandsregime 
Bijzonder welstandsgebied 
 
Het welstandsbeleid is gericht op handhaving van de bestaande architectuur-
kenmerken en het samenhangende en harmonieuze bebouwingsbeeld binnen 
de wijk. Daarnaast is de opvallende stedenbouwkundige structuur in een 
waterrijke setting een belangrijk kwalitatief aspect. Doordat de bebouwing 
wordt gekenmerkt door complexvorming en de schakeling van volumes, die-
nen solitaire bouwobjecten zoveel mogelijk te worden geweerd, tenzij deze 
door een bijzondere positie de stedenbouwkundige structuur en kwaliteit van 
de openbare ruimte versterken. De situering van de woningen aan en rondom 
waterpartijen zorgt voor zichtbaarheid van en een meer openbaar karakter 
van de achtererven. Hierdoor is het gewenst zowel de zij- als achtererven 
voor wat betreft welstand gelijk te behandelen als voorerf. 
 
Welstandscriteria 
 
Algemeen:  Het zelfstandige karakter van de wijk behouden. 

 Samenhang per bouwblok en/of architectonische eenheid handhaven. 

 Door de sterke architectonische samenhang in de gehele wijk, prevaleert de 
uitstraling van de kenmerkende architectuur boven de herkenbaarheid van 
de functie van het gebouw. 

 Het contact tussen individuele woning en het water is door de kenmerkende 
situering van de woningen een structuurbepalend thema. 

 

Ligging in de omgeving: 

 Aansluiten op het bestaande stedenbouwkundige en architectonische pa-
troon.  

 De uniforme oriëntatie van de bebouwing (voorzijde op woonstraat en ach-
terzijde op water) dient te worden gehandhaafd. Bebouwing waarbij het 
achtererf grenst aan het openbare gebied, dient deze te worden beschouwd 
als voorerf. 

 De geënsceneerde schakeling van de bebouwing dient te worden gehand-
haafd. Daarbij de besloten sfeer van de woonomgeving behouden te blijven. 

 
Massa en vorm van het gebouw:  Behoud van bestaande kapvormen, zijnde zadeldak. Kapvorm en –richting 

afstemmen en aansluiten op de belendende bebouwing. 

 Voorkomen van solitaire bouwobjecten. 

 De massadiversiteit in de geschakelde bouwvolumes dient te worden be-
houden. 

 
Detaillering van het gebouw:  De karakteristieken van de architectonische stijl dienen te worden geres-

pecteerd. Aansluiting in kleur- en materiaalgebruik. 

 Gevelkenmerken, -geleding en –opbouw afstemmen met de architectoni-
sche eenheid van de wijk. 

 

Woningen in De Poort van Den Helder 
volgens 'nieuwe stijl Marina'. 

Geschakelde woningen in Poort van Den 
Helder met dakramen in plaats van dakkapel-
len. 
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Aanvullende criteria voor kleine bouwwerken: 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 
  Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aan- en uitbouwen, 

etc) kunnen het beeld verstoren en dienen dan ook zoveel mogelijk in de 
architectuur van het hoofdgebouw opgenomen te worden. 

 Afstemming van dakkapel met vormgeving van het hoofdgebouw is vereist. 
Indien er reeds dakkapellen zijn, voortzetting in dezelfde stijl en maatvoe-
ring en in ritmiek met gevelgeleding situeren. Op steile kappen dakkapellen 
onder in het dakvlak situeren.  

 Twee of meerdere dakkapellen op één dakvlak niet aan elkaar maar los op 
het dakvlak situeren op dezelfde hoogte en met dezelfde afmetingen en 
vormgeving. 

 Een dakkapel/geveldoortrekking waarbij de gootlijn doorbroken wordt is 
mogelijk, aangezien dit standaard in deze buurt voorkomt. Deze dient wel te 
passen in de karakteristiek van gevelindeling en –gelding. 

 Dakopbouwen en/of nokverhogingen zijn niet toegestaan. 

 Voor woonbebouwing eenheid per perceel of woonblok in erfafscheidingen. 
Aaneensluitende erfafscheidingen worden identiek vormgegeven. 

 Bij renovatie, verbouwing en/of aanpassing van gevels en gevelopeningen 
de oorspronkelijke gevelopbouw, materiaal- en kleurgebruik handhaven. 
Toevoegingen en gevelwijzigingen dienen altijd de indeling van de pui te 
volgen en afgestemd te zijn op de materiaalkeuze en kleurstelling van de 
bestaande gevel/dakvlak. 

 Gebruik van damwandprofielen en golfplaat is niet toegestaan. 

 Reclameobjecten op niet-woonbebouwing dienen niet hoger te worden 
aangebracht dan de scheiding van begane grond en eerste verdieping. 
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2.6. HUISDUINEN 
 
Gebiedsbeschrijving 
Huisduinen, voorheen een vissersdorpje gelegen op een eiland, vormt nog 
steeds een van cultuurhistorisch belang zijnde kern gelegen in een fraai duin-
landschap. Huisduinen bestaat uit woongebieden, een kerk met dorpsplein, 
een boulevard, het OS&O-terrein, het Rijkswaterstaatterrein en Fort Kijkduin. 
 
In het begin van deze eeuw bestond de kern uit een vijftigtal woningen rond-
om de kerk aan de Badhuisstraat. De kern is verder uitgegroeid tot een recre-
atief duindorp met voornamelijk woningen, horeca- en recreatievoorzieningen. 
Karakteristiek voor Huisduinen is het - hoog op een duin gelegen - fort Kijk-
duin. Door de hogere ligging springt het daklandschap van Huisduinen hier 
dominant in het oog. Ook vanaf de hoger gelegen Zeeweg is het zicht over 
Huisduinen een niet te onderschatten karakteristiek waarmee rekening ge-
houden dient te worden. Het duinlandschap speelt een belangrijke rol in de 
ruimtelijke structuur en beleving van Huisduinen. Voornamelijk door de reliëf-
verschillen, zichtrelaties en typische duinbegroeiing wordt dit specifieke ka-
rakter versterkt. De structuur wordt met name bepaald door de Badhuisstraat, 
Duinweg en Zeeweg. De Badhuisstraat heeft zich ontwikkeld als belangrijkste 
verkeersontsluitingsweg met daarlangs een fraaie bomenrij. De Vuurtoren en 
de toren van de kustwacht fungeren als beeldbepalende oriëntatiepunten. 
 
In de bebouwingstypologie is weinig samenhang en structuur te ontdekken 
wat ten goede komt aan het gedifferentieerde dorpse karakter. De bebouwing 
aan de Kijkduinlaan, Rembrandtstraat, Tillenhof en H.W. Mesdagstraat is zeer 
gedifferentieerd met oude (vaak monumentale) en nieuwe meer complexmati-
ge bebouwing. Karakteristiek aan de bebouwing zijn de geveldetailleringen en 
de diversiteit aan kapvormen. Alle bebouwing is grotendeels in verschillende 
richtingen georiënteerd waardoor er geen onderscheid is tussen voor-, zij- en 
achtergevels. Het gevolg daarvan is dat kleine bouwwerken zoals bijgebou-
wen, aanbouwen, tuinhuisjes en dergelijke zichtbaar zijn vanaf de openbare 
weg. 
 
Aan de Tuintjesweg en Badhuisstraat staat een aantal relatief grote twee-
onder-één-kap woningen. Deze woningen kennen een fraaie bouwstijl met 
gemetselde gevels en zadeldaken bedekt met donkere dakpannen. Bijzonder 
is de extra aandacht die is gegeven aan de vormgeving van de zijgevels. Op 
het OS&O-terrein staat een aantal monumentale panden (o.a. casino, loods 
en poort). Het streven is om hier behalve woningbouw in beperkte mate com-
merciële en/of recreatieve voorzieningen te situeren.  
 
Bijzonder is het reliëfverschil van het duinlandschap in relatie tot de bebou-
wing wat zich met name manifesteert aan de Duinweg waarlangs grootschali-
ge villabebouwing is gesitueerd in diverse stijlen. Aan de Duinweg bevindt 
zich ook Villa Driehuizen (drie weduwenhuisjes) die recent is gerenoveerd. 
Aan de hoger gelegen Zeeweg bevinden zich naast een aantal grootschalige 
horecagelegenheden (waaronder het Beatrixhotel) twee bijzondere zoge-
naamde paddestoelhuisjes die nog redelijk in oorspronkelijke staat verkeren.  
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Hoger gelegen grootschalige villabebouwing 
langs de Duinweg.  

 
Aan de Zeeweg bevinden zich een aantal 
grootschalige horecagelegenheden.  

 
Gerenoveerde Villa Driehuizen. 
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De woonbuurt met 48 Oostenrijkse woningen (1948) vertoont van oorsprong 
een grote samenhang. Deze woningen zouden tijdelijke noodwoningen zijn 
ten behoeve van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Ondanks dat 
er sprake zou zijn van Zweedse woningen (waar ze architectonisch ook meer 
aan verwant zijn) zijn het echt uit Oostenrijk afkomstige houten woningen. De 
samenhang is met name te herkennen aan de verkaveling, bouwstijl en mate-
rialisering. De woningen bestaan uit één laag met een steile kap en houten 
gevelbekleding. Deze eenvoudige bouw maakte het ook mogelijk om in de 
wederopbouwperiode snel en goedkoop deze woningen neer te zetten.  
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid 
Voor Huisduinen is in 1993 een Structuurschets opgesteld. In de Structuur-
schets wordt aangegeven dat uitgangspunt bij ontwikkelingen is dat de land-
schappelijke 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 vissersdorpje. Door nieuwe toevoegingen in de vorm van eigentijdse 
grootschalige recreatie- en horecavoorzieningen kan het oorspronkelijke ka-
rakter worden aangetast.  
 
Voor de ontwikkelingen op het vm. OS&O-terrein, Tillenhof en Badhuisstraat 
zijn in 2005 een schetsontwerp en in 2007 een beeldkwaliteitplan ‘Huisduiner-
kwartier’ opgesteld. Deze plannen gaan uit van woningbouw en enige voor-
zieningen, deels in de monumentale panden, deels in daarop afgestemde 
nieuwbouw daaromheen. Het beeldkwaliteitplan omvat een uitgebreide analy-
se, een visie en richtlijnen ten aanzien van de gewenste ontwikkelingen en 
beeldkwaliteit. In het plan is aangegeven dat voor de architectuur ingespeeld 
moet worden op de volgende punten: 
  De betekenis van de plek (de eigen historie en de eigen identiteit als encla-

ve binnen het dorp); 

 De stoere, horizontale grootschaligheid van de 3 monumentale gebouwen; 

 Een kleinschaliger, abstracte vormgeving voor de nieuwbouw; 

 Een stenig, primair openbaar maaiveld waarin privétuinen of privézones in 
het beeld geen rol van betekenis spelen; 

 Mogelijke toekomstige uitbreidingen dienen mee ontworpen te worden. 

 
Karakter van vrijstaande woningen in een 
fraai duinlandschap. 

Paddestoelhuisjes vormen bijzondere ele-
menten aan de Zeedijk. 

 
Kleinschalige vrijstaande bebouwing in een 
landschappelijke setting. 

Huisduiner kwartier 
1. vm. OS&O-terrein 
2. Tillenhof 
3. Badhuistraat 
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De woonbuurt met de Oostenrijkse woningen kent nog een bepaalde samen-
hang. Sinds de woningen in 1970 te koop werden aangeboden is echter aan 
de woningen veel veranderd. Met name door verschillend kleurgebruik en 
uitbreidingen met aan- en uitbouwen is de samenhang enigszins verstoort. 
Het bijzondere karakter en betekenis vormen aanleiding om met zorg om te 
gaan met de oorspronkelijke kenmerken.  
 
De monumenten in Huisduinen bestaan verder uit de vml. Kijkduinschool, vml 
Pompstation, de begraafplaats en de H.W. Mesdagstraat. Naast de Oosten-
rijkse woningen kent Huisduinen verschillende beeldbepalende panden (o.a. 
de Paddestoelhuisjes) die als referentie kunnen dienen bij (vervangende) 
nieuwbouw. Voor welstandstoezicht zijn in de Structuurschets geen concrete 
richtlijnen opgenomen, maar biedt wel een weergave van het gemeentelijk 
beleid, de aanwezige potenties en de bijbehorende uitgangspunten.  
 
Welstandsregime 
Bijzonder welstandsgebied, 
Fort Kijkduin (incl. Tillenhof en OS&O terrein) is beschermd stadsgezicht 
 
Het welstandsbeleid is gericht om het dorpse karakter te behouden en waar 
nodig te versterken. Het karakter van villa’s in een fraai duinlandschap dient 
hierbij als uitgangspunt. Welstandstoezicht is dan ook gericht op het handha-
ven van nog aanwezige cultuurhistorische elementen. Dat betekent overigens 
niet dat altijd imitatie van historische of andere bestaande elementen vereist 
is, soms kan een eigentijdse vormgeving juist de cultuurhistorische karakteris-
tieken benadrukken. Dit dient dan wel vanuit de aanwezige stedenbouwkun-
dige context beargumenteerd te worden. Het Huisduiner kwartier is daarvan 
het meest duidelijke voorbeeld. Daarom zijn voor het Huisduiner Kwartier 
specifieke welstandscriteria opgenomen. 
 
In het algemeen geldt bij nieuwe invullingen dat de diversiteit in stedenbouw-
kundige en architectonische kenmerken gerespecteerd dient te worden. Extra 
aandacht dient uit te gaan naar positionering, hoogte-breedte verhoudingen, 
transparantie, kleur en materiaal. Bij voorkeur met gebruikmaking van het 
reeds aanwezige scala van min of meer traditionele middelen, materialen en 
kleuren. Bij welstandstoezicht wordt rekening gehouden met de fraaie ligging 
in het duingebied. Landschappelijke waarden, reliëf, doorzichten en verweving 
met het duinlandschap zijn hierbij thema’s die men dient mee te nemen bij het 
beoordelen van bouwplannen. Door het reliëf en de hoge ligging van de Zee-
weg en Fort Kijkduin vormt het zicht op het dakenlandschap een reden om 
zorgvuldig om te gaan met toevoegingen aan bebouwing in de vorm van dak-
kapellen, -opbouwen en –ramen. Hetzelfde geldt voor bijgebouwen en aan- 
en uitbouwen. Voornamelijk omdat veel zij- en achterkanten gelegen zijn aan 
de openbare weg kunnen deze kleine bouwwerken snel het straatbeeld of de 
individuele samenhang van bebouwing verstoren.  
 
Voor de Oostenrijkse woningen zijn specifieke welstandscriteria opgenomen. 
Het behoud van de oorspronkelijke samenhang en bouwstijl, en het vermijden 
van bijgebouwen, aan- en uitbouwen, die het oorspronkelijke straatbeeld 
kunnen verstoren, vormen voor deze woningen de belangrijkste uitgangspun-
ten. Ook voor de maatvoering van dakkapellen aan de voorzijde geldt hier een 
afwijkende maatvoering. Zie hiervoor tevens de sneltoetscriteria voor dakka-
pellen aan de voorkant.  
 
Fort Kijkduin (incl. Tillenhof en OS&O terrein) met bebouwing maakt onder-
deel uit van de Stelling Den Helder en heeft daarom de status van beschermd 
stadsgezicht. 

 
Garages voldoende teruggelegen gesitueerd. 
 

 
Dakkapellen op twee-onder-één-kap wonin-
gen niet aan elkaar maar los op het dakvlak 
situeren. 
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Welstandscriteria 
Voor de Oostenrijkse woningen en voor het OS&O-terrein zijn aparte wel-
standscriteria van toepassing. Deze volgen na deze welstandscriteria voor 
alle overige bouwplannen.. 
 
 
Algemeen  Dorpse karakter met veelal vrijstaande bebouwing dient behouden te blij-

ven. Verdichtingen concentreren rondom dorpsplein. 

 De cultuurhistorische betekenis, landschappelijke setting en zelfstandige 
ligging van Huisduinen dienen gerespecteerd te worden en behouden te 
blijven. 

 
Ligging in de omgeving  Het landschappelijke duinkarakter en de reliëfrijke omgeving vormen een 

onlosmakelijk onderdeel van het karakter van Huisduinen en dienen dan 
ook meegenomen te worden bij het ontwerp van bebouwing (situering, 
zichtrelatie en erfinrichting).  

 De openheid en verweving met het duingebied vormt een belangrijk onder-
deel van Huisduinen. Wandvorming door geschakelde bebouwing dient 
voorkomen te worden. Waar aanwezig dient de transparantie naar achter-
gelegen duinlandschap gehandhaafd te blijven. 

 Oriëntatie op en aansluiting bij de openbare ruimte is een vereiste. Bij 
nieuwbouw dient de voorgevel op de weg georiënteerd te zijn. Bij vervan-
gende nieuwbouw is de positie en oriëntatie van de oorspronkelijke bebou-
wing richtinggevend. 

 Behoud van de diversiteit aan positionering van bebouwing, herhaling voor-
komen. Verspringingen in rooilijn binnen de aanwezige marges (bestaande 
uitersten van de belendende bebouwing) is wenselijk. 

 
Massa en vorm van het gebouw  Aansluiting dient gezocht te worden in de aanwezige bebouwing. Afwijken-

de bouwvormen qua massa en dakvorm dienen vermeden te worden. Grote 
verspringingen in bouw- en goothoogte ten opzichte van de naastgelegen 
bebouwing vermijden. 

 Bebouwing moet in beginsel vrijstaand of beperkt geschakeld (twee of drie) 
van aard zijn, bestaande uit maximaal twee lagen met kap of twee lagen 
met teruggelegen derde verdieping. Rijtjeswoningen zijn in beginsel niet 
toegestaan. 

 De individuele gebouwen vormen een bouwkundige eenheid en staan op 
zichzelf. Eenheid in vorm dient daarom gezocht te worden per individueel 
gebouw.  

 De diversiteit aan kapvormen is uitgangspunt. Daarbij dient gebruik te wor-
den gemaakt van de aanwezige (traditionele) kapvormen bijvoorbeeld steile 
zadeldaken, mansardekappen en gebogen kapvormen. In beginsel geen 
platte daken toestaan. 

 Verbijzondering van hoeken door accentuering in bouwhoogte (beperkt) of 
afwijkende bouwvorm versterkt het straatbeeld. 

 

 
Diversiteit van bouwmassa’s en kapvormen 
versterkt het dorps karakter.  

 
Bijzondere kapvorm. Kan als referentie 
worden gebruikt voor (vervangende) nieuw-
bouw. 

 
Kleur- en materiaalgebruik balkon/trap 
storend voor samenhang van gehele com-
plex. 
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Detaillering  Bij vrijstaande bebouwing draagt de samenstelling van gebouwdelen en de 
geleding bij aan het kleinschalige dorpse straatbeeld. Eenheid in materiaal- 
en kleurgebruik per individueel pand is vereist.  

 Bij verbouwing en/of renovatie de oorspronkelijke gevelopbouw en materi-
aal- en kleurgebruik handhaven. 

 Dichte gevels op voetgangersniveau moeten worden voorkomen.  

 Tussen begane grondgevel en bovengevel afstemming zoeken in ritmiek 
van de pui- en/of gevelstructuur. 

 Zij- en achtergevels dienen met evenveel zorg te worden vormgegeven als 
de voorgevels. 

 Geleding, detaillering, kleur- en materiaalgebruik afstemmen op de al aan-
wezige traditionele middelen. Bijzondere aandacht voor de vormgeving en 
detaillering van gevel, daklijsten en entreepartijen. Per gebouw eenheid en 
soberheid nastreven in materiaal en kleurgebruik. 

 Opvallende grootschalige ornamenten en overige gevelversieringen zijn niet 
toegestaan. Deze dienen afgestemd te worden op de aard en architectuur 
van het gebouw als geheel.  

 Gebruik maken van gemetselde gevels met bakstenen in (donkere) aardtin-
ten (roodbruinachtige tinten). Daken met dakpannen in terra-achtige of don-
kere kleur of met riet bedekken. Voor gevels en daken geen sterk contraste-
rende kleuren toepassen ten opzichte van de omgeving. 

 Kozijnen, deuren, boeiboorden en dorpels in donkere kleur of wit. In ieder 
geval geen opvallende bonte kleuren.  

 
Aanvullende criteria voor kleine bouwwerken 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 
  Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aanbouwen etc) kun-

nen het beeld verstoren en dienen dan ook aan het zicht vanaf de openbare 
weg te worden onttrokken of volledig in de architectuur van het hoofdge-
bouw opgenomen te worden. 

 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en dergelijke achter de achtergevelrooilijn 
situeren. Enige mate aan transparantie tussen bebouwing behouden. 

 Twee of meerdere dakkapellen op één dakvlak niet aan elkaar maar los op 
het dakvlak situeren op dezelfde hoogte en met dezelfde afmetingen en 
vormgeving.  

 Dakopbouwen en/of nokverhogingen zijn niet toegestaan. 

 Voornamelijk door de zichtbaarheid vanaf hoger gelegen wegen dienen 
daktoevoegingen zorgvuldig te worden vormgegeven. Een dakkapel aan de 
voorzijde geniet niet de voorkeur. Wanneer de samenhang niet wordt aan-
getast is een dakkapel op het voordakvlak en/of zijdakvlak mogelijk, mits 
deze in maatvoering maximaal 50% van de dakbreedte beslaat  De dakka-
pel dient te passen binnen de al aanwezige ritmiek, herhaling, stijl en maat-
voering. Afstemming van dakkapel met vormgeving van het hoofdgebouw is 
vereist. Op steile kappen dakkapellen onderin het dakvlak situeren. Op 
mansardekappen geen dakkapel plaatsen of anders onderin het dakvlak. 

 Voor woonbebouwing eenheid per perceel of woonblok in erfafscheidingen 
behouden. Aaneensluitende erfafscheidingen worden identiek vormgege-
ven. 

 Dichte muren op voetgangersniveau dienen te worden voorkomen.  

 Reclame geïntegreerd in de architectuur en beperken tot het hoogst nood-
zakelijke. 

 
Traditionele architectuur. Samenhang van 
gebouw als geheel is behouden gebleven. 
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Aanvullende welstandscriteria voor Oostenrijkse woningen 
Het huidige beeld en samenhang van het Oostenrijkse dorp dienen behouden 
te blijven voor de toekomst. Er dient gestreefd te worden naar behoud van de 
oorspronkelijke bouwstijl wat zich voornamelijk uit in bouwvorm en materiaal-
gebruik. Door verschillend kleurgebruik wordt de samenhang verstoord.  
 
Ligging in de omgeving  Verkavelingpatroon en positionering vormen onderdeel van de samenhang 

in het gehele gebied en dient daarom gehandhaafd te blijven. 

 
Massa en vorm van het gebouw  Handhaving van oorspronkelijke bouwvorm en silhouet: één laag met een 

steile kap. 

 Kapvorm en nokrichting handhaven (ook voor eventuele bijgebouwen of 
aan- en uitbouwen). 

 
Detaillering  De van oorsprong noodwoningen hebben een sobere uitstraling met een 

eenvoudige bouwvorm en gevelindeling. De detailleringen beperken tot het 
noodzakelijke, dus bijvoorbeeld geen daklijsten, extra gevelopeningen en 
dergelijke.  

 Behoud van originele donkerbruine houten gerabatte gevels. Bij afwijkend 
kleurgebruik op zijn minst eenheid in kleur handhaven. 

 Originele gevelindeling handhaven. Kozijnen in een witte kleur. 

 Schoorsteen in het midden van de nok handhaven. 

 
Aanvullende criteria voor kleine bouwwerken 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 
  Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aanbouwen etc) kun-

nen het beeld verstoren en dienen dan ook aan het zicht vanaf de openbare 
weg te worden onttrokken en volledig in de originele architectuur van het 
hoofdgebouw opgenomen te worden. 

 Belangrijk is dat de dakhelling bij een aan- of uitbouw gelijk is aan de type-
rende dakhelling van het hoofdgebouw. Hoogte tot maximaal 1.00 meter 
onder nokhoogte van hoofdgebouw. 

 Dakkapellen, aan- en uitbouwen dienen het oorspronkelijke silhouet niet 
aan te tasten. 

 Daktoevoegingen in beginsel niet toestaan of identiek vormgeven aan meer 
toegepaste en door welstand goedgekeurde dakkapel, waarbij de voorkeur 
sterk uitgaat naar aangekapte dakkapel, waarbij deze in maatvoering 
maximaal 50% van de dakbreedte beslaat, mits de samenhang niet wordt 
aangetast. Afstemming in vormgeving met hoofdgebouw is vereist.  

 Verlenging van het dakvlak en dakopbouwen zijn niet toegestaan. 

 Erfafscheidingen door middel van hagen of deels transparante houten hek-
werken. 

 
Diversiteit aan erfafscheidingen en bijgebou-
wen. 

 
Oorspronkelijke bouwstijl verstoort door 
toevoegingen en afwijkende daklijsten. 

 
Typerende situering van de Oostenrijkse woningen na oplevering in 1949.  

 
Eenheid van woning verstoord door verschil-
lend kleurgebruik van boven en ondergevel. 

 
Oorspronkelijke bouwstijl van Oostenrijkse 
woning is bewaard gebleven. 
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Aanvullende welstandscriteria voor het OS&O-terrein 
De voorgestelde ontwikkeling van het 'Huisduiner Kwartier' omvat het OS&O-
terrein, alsmede een locatie tussen Duinweg en Badhuisstraat. Voor het 
OS&O-terrein als beschermd stadsgezicht gelden de onderstaande op de 
bijzondere situatie toegesneden welstandscriteria. De bouwlocatie tussen 
Duinweg en Badhuisstraat valt buiten het beschermde stadsgezicht en dus 
onder de algemene criteria voor Huisduinen. 
 
Ligging in de omgeving  Het terrein maakt als voormalig militair terrein onderdeel uit van de Stelling 

van Den Helder. Het ligt ingeklemd tussen het dorp Huisduinen aan de ene 
kant en het duinlandschap aan de andere kant. Behoud van het eigen, mili-
taire karakter, in schaal en uiterlijk van bebouwing en openbare ruimte af-
wijkend van het dorp Huisduinen, staat voorop. 

 

Massa en vorm van het gebouw  Voor wat betreft de monumenten: Handhaving van de oorspronkelijke 
bouwmassa en silhouet. Uitbreiding van het casino aan de achterzijde is 
mogelijk. 

 Voor wat betreft de nieuwbouw: Deze vormt één familie van gebouwen, als 
contrapunt van de 3 monumenten en in massa [dus niet: in hoogte] daaraan 
duidelijk ondergeschikt. De korrelgrootte en het toepassen van kappen 
moeten aansluiting zoeken bij de dorpsbebouwing en het duinlandschap. 
De nieuwbouw rond de monumenten is geschakeld en moet rust uitstralen. 
De lossere nieuwbouw tegen de duinen biedt doorzicht richting landschap 
en mag meer individualiteit tonen. 

 
Materialisering en detaillering  Materialisering en detaillering van zowel oud- als nieuwbouw doen kwalita-

tief recht aan de status van Rijksmonument. Bij de oudbouw is het oor-
spronkelijk ontwerp leidend. Bij de nieuwbouw geldt als uitgangspunt dat 
deze niet-historiserend wordt uitgewerkt. 

 

Aanvullende criteria voor kleine bouwwerken  Zowel oud- als nieuwbouw staan op een terrein dat op zichzelf al monument 
is. Wijzigingen dienen dus ook voor wat betreft de nieuwbouw altijd ook 
vanuit de monumentale waarde beoordeeld te worden. 

 Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, aanbouwen etc) zijn alleen 
tussen en achter de bebouwing aan de west- en zuidwestrand toegestaan. 
Aangebouwde garages zijn aan de zijkant van bebouwing mogelijk. 

 Indien de samenhang niet wordt aangetast is een dakkapel op het voordak-
vlak mogelijk, mits deze in maatvoering maximaal 50% van de dakbreedte 
beslaat. De dakkapel dient te passen binnen de al aanwezige in de schaal 
en architectuur van de bebouwde omgeving. Dakkapellen in ritmiek met ge-
velgeleding en eventueel reeds bestaande dakkapellen situeren. 

 Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aanbouwen etc.) 
kunnen het beeld verstoren en dienen dan ook aan het zicht van de open-
bare weg te worden onttrokken en volledig in de originele architectuur van 
het hoofdgebouw opgenomen te worden 

 Reclame geïntegreerd in de architectuur en beperken tot het hoogst nood-
zakelijke. 
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2.7. KERN JULIANADORP  
 
Gebiedsbeschrijving 
De oude dorpskern Julianadorp is ontstaan doordat rond 1870 een school is 
gebouwd voor de in de Koegraspolder gevestigde agrariërs. Doordat rond een 
plein (huidige Loopuytpark) 22 percelen werden verkocht aan handwerkslie-
den en neringdoenden (kleine handelaars) is in het begin van de 20ste eeuw 
een nederzetting ontstaan. Vrijwel direct daarna (1909) volgt de stichting van 
een Nederlandse Hervormde Kerk, die nog met verschillende annexen gesi-
tueerd is in het verlengde van het Loopuytpark.  
 
De ontwikkelingen daarna verlopen tot de jaren ’60 zeer sporadisch. Op een 
kleinschalige wijze groeit de kern Julianadorp uit tot een klein landbouwdorp 
met rond 1955 slechts 800 inwoners. Eind jaren ’50 bestaat de eerste ‘moder-
ne’ nieuwbouw, ten westen van de Langevliet, uit twee straten; de Wethouder 
de Boerstraat en mr. J. de Vriesstraat. Dit was de eerste aanzet tot een groot-
schalige ontwikkeling van Julianadorp eind jaren ’60. 
 
De kern van Julianadorp bevindt zich op de kruising van de Langevliet en 
Schoolweg en bestaat uit woningbouw, kleinschalige detailhandel, de NH 
Kerk, het winkelcentrum De Riepel en een zorgcomplex (Zorgcentrum Buiten-
veld). De structuur bestaat grotendeels uit een rechthoekig patroon van stra-
ten. Alleen de Landbouwstraat kent een knik ter hoogte van de Klaverstraat. 
De belangrijkste openbare ruimte is het Loopuytpark. Deze pleinvormige 
ruimte vormt het dorpscentrum van de kern. Op het plein zelf staat paviljoen-
achtige bebouwing. Tegenover dit plein is in 2009 het winkelcentrum De Rie-
pel gerealiseerd. Dit winkelcentrum heeft aan de zijde van de Schoolweg een 
gedifferentieerd gevelbeeld. In de opzet van het plan voor De Riepel wordt 
gerefereerd aan het agrarisch gebied.  
 
Loodrecht aan het Loopuytpark loopt de Schoolweg en de Parkweg. Meer ten 
zuiden, evenwijdig aan de Langevliet loopt de Landbouwstraat. Met name aan 
de randen van het dorp is vanaf de straat, soms tussen de bebouwing door, 
nog herhaaldelijk het open polderlandschap zichtbaar. Mede hierdoor is het 
agrarische en kleinschalige karakter van de kern bewaard gebleven.  
 
De bebouwing kent een grote diversiteit aan vormen en stijlen, al zijn er nog 
duidelijk samenhangende, soms vooroorlogse, woningblokken herkenbaar. 
De diversiteit bestaat voornamelijk uit de verschillende bebouwingstypologie-
en. In de kern Julianadorp bevinden zich zowel kleinschalige geschakelde, 
twee-onder-één-kap en vrijstaande woningtypen als meer grootschalige com-
plexen zoals het verzorgingshuis en de supermarkt. Samenhang in bebou-
wing is te vinden in de naoorlogse bebouwing langs de Weth. De Boerstraat, 
maar ook langs de Parkstraat en in de omgeving van de Tuinbouwstraat. 
Langs de Schoolweg, het Loopuytpark en de Langevliet is er meer sprake van 
diversiteit aan bebouwing.  
 
Zowel langs de Schoolweg, de Langevliet en de van Foreestweg bestaat de 
bebouwing uit vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen met verschillende 
kapvormen en –richtingen. Er is hier sprake van organisch gegroeide lintbe-
bouwing bestaande uit één of anderhalve bouwlaag met kop- of langsgevels 
in verschillende bouwstijlen en uit verschillende tijdsperioden. De verschillen-
de kapvormen zijn onder te verdelen in zadel-, schild- en mansardedaken, wel 
of niet voorzien van een wolfseind, en zijn bijna allemaal bedekt met zwarte, 
antracietkleurige of oranje dakpannen. Sporadisch komen er ook piramideda-
ken voor die sterk verwijzen naar de in het agrarisch gebied veel voorkomen-
de stolpboerderij. 

 
Eerste naoorlogse uitbreidingen langs Weth. 
De Boerstraat (circa 1960). 

 
Nieuwe seniorenwoningen nabij verzorgings-
huis Buitenveld. 
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De voorgevelrooilijn van de lintbebouwing kent kleine verspringingen tussen 
de gebouwen onderling. Metselwerk met baksteen in aardkleuren of wit ge-
schilderd, stucwerk en hout overheersen. Langs de van Foreestweg is de 
bebouwing iets grootschaliger met veelal grotere kavels. De doorzichten naar 
het achtergelegen open polderlandschap spelen hier een belangrijke rol.  
 
De supermarkt op de hoek van de Schoolweg en de Langevliet is qua massa 
en bouwstijl niet passend in de omgeving en doet afbreuk aan het dorpse 
karakter van Julianadorp. Zeker doordat de achterzijden met dichte gevels zijn 
gesitueerd aan de Schoolweg en de Langevliet ontbreekt het op deze hoek 
aan een passende invulling, terwijl deze hoek juist een stedenbouwkundig 
geëigende locatie is om kwaliteit toe te voegen.  
 
De bebouwing aan het Loopuytpark is divers en bestaat voornamelijk uit ge-
schakelde panden met een detailhandelfunctie. Sommige panden kennen een 
symmetrische gevelindeling door topgevels haaks op het dakvlak, doorgetrok-
ken voorgevels en of gevelopeningen. Door de vele en soms opzichtige re-
clametoepassingen en uitstallingen wordt de oorspronkelijke architectuur van 
het object en het straatbeeld van de Loopuytpark ontsiert. De overige panden 
hebben een eigen enigszins afwijkende bouwstijl. 
 
De Hervormde Kerk aan het uiteinde van het Loopuytpark vormt een gemeen-
telijk monument. Deze eenvoudig uitgevoerde zaalkerk kent een rechthoekig 
grondplan. De architectuur kent een traditionele bouwstijl met verschillende 
neogotische detailleringen, hoge spitsvensters en een eenvoudige zadelkap 
met zwarte dakpannen en een vierkante met lood beklede dakruiter (kerkto-
rentje) voorzien van een spitsvormig dak. Een ander cultuurhistorisch waar-
devol object is de muziektent met een zeskantige gemetselde onderbouw, 
houten opbouw en een tentdak aan de onderzijde voorzien van latwerk. Het 
vele houtwerk, waaronder het dak en de balustrade is groen/wit geschilderd. 

 
Organisch gegroeide lintbebouwing langs 
Schoolweg. 

 
Seniorenwoningen rondom Zorgcentrum 
Buitenveld. 
 

 
Symmetrische gevelindeling van pand aan 
het Loopuytpark. Door reclametoepassingen 
wordt oorspronkelijke architectuur verstoord. 

 
Traditionele bouwstijl met metselwerk en 
zadelkap, afgedekt met oranje dakpannen, 
komt veelvuldig voor. 
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Kenmerkend is dat de traditionele bouwstijl in de woningbouw overheerst. 
Eigentijdse en opzichtig gedetailleerde woningen komen slechts sporadisch 
voor. Met name de vooroorlogse bebouwing bestaat uit één laag met eenvou-
dige plattegronden, gemetselde gevels en zadel- of mansardekappen in leng-
terichting of loodrecht op de straat. De kappen zijn veelal bedekt met oranje 
dakpannen.  
 
De enigszins samenhangende bebouwing langs de Parkstraat bestaat uit 
kleinschalige twee-onder-één-kap en geschakelde woningen met een symme-
trische gevelopbouw, een evenwijdig aan de straat lopende kap en aan weer-
zijde van het object een topgevel haaks op het dakvlak. Langs de Landbouw-
straat is ook nog duidelijk samenhangende geschakelde woningbouw aanwe-
zig. De Tuinbouwstraat kent een bijzondere samenhangende bouwstijl met 
twee-onder-één-kap woningen. Kenmerkend is de centraal gesitueerde door-
getrokken gevel aangekapt aan het dakvlak. Deze bebouwing kent ook een 
traditionele bouwstijl, opgebouwd met metselwerk en eenvoudige zadeldaken 
afgedekt met oranje dakpannen. In het midden van de noklijn is een schoor-
steen gesitueerd, die mede bepalend is voor de symmetrische opbouw. Een 
aantal van deze woningen is later voorzien van een erker, welke passend in 
de oorspronkelijke bouwstijl is uitgevoerd. Deze typische bouwvorm is ook 
langs de J. v.d. Veerstraat terug te vinden. 
 
Het zorgcentrum Buitenveld bestaat uit een grootschalig complex met daar-
omheen kleinschalige woonblokken met seniorenwoningen. De seniorenwo-
ningen bestaan uit lage woonblokken met een flauw hellende zadel- of schild-
kap. De woonblokken hebben een langgerekte vorm, een eenvoudige platte-
grond en kennen gemetselde gevels in baksteen (zowel donker, roodbruin als 
geel). In 2009 is het gebouw aanzienlijk uitgebreid. Het nieuwe woon- en 
servicecentrum Buitenveld bevat 80 royale huurappartementen met een al-
gemene gemeenschap- en recreatieruimte. 
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid 
Uitgangspunt bij eventuele ontwikkelingen is dat de landschappelijke kwalitei-
ten en het kleinschalige dorpse karakter behouden blijft. De bebouwing ken-
merkt zich door het kleinschalige karakter. Door nieuwe toevoegingen in de 
vorm van eigentijdse grootschalige complexen en voorzieningen kan dit oor-
spronkelijke karakter worden aangetast. 
 
Met de ontwikkelingen van de woonwijk Julianadorp (Drooghe Weert is de 
oorspronkelijke naamgeving) is er bewust voor gekozen deze nieuwbouwwijk 
volledig los van de oude dorpskern te ontwikkelen. Deze zelfstandigheid van 
de oude dorpskern dient ook in de toekomst behouden te blijven. Ontwikkelin-
gen dienen dan ook beperkt te blijven tot het afronden, verfraaien, herinvullen 
danwel verduidelijken van de oude dorpskern.  
 
Voor Julianadorp-Oost is juist bewust gekozen om in stedenbouwkundige 
context en architectonische uitstraling aan te sluiten op de dorpskern.  

 
Samenhangende twee-onder-één-kap wo-
ningen langs de Parkstraat met een symme-
trische gevelopbouw en aan weerzijde een 
topgevel haaks op het dakvlak. 

 
Bijzondere bouwstijl langs de Tuinbouwstraat 
en J. v.d. Veerstraat. 
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Door de kleinschaligheid van de woningen is er in de hele kern sprake van 
een overdaad aan dakkapellen, aan- en bijgebouwen om op deze manier 
meer verblijfsruimte te creëren. Door de diversiteit aan kleur- en materiaalge-
bruik kan dit verstorend zijn voor het straatbeeld. Met name op achtererven 
van de percelen aan de J. van Veerstraat is dit waarneembaar. Gezien de 
aanwezige variatie in de omgeving vallen nieuwe bouwwerken minder snel uit 
de toon. 
 
Door sloop en het bebouwen van nog vrije kavels is er in de dorpskern een 
aantal eigentijdse bebouwing geplaatst die in massa en bouwstijl redelijk 
passen in de omgeving. Sporadisch komt er nieuwbouw voor die niet past in 
het gewenste straatbeeld.  
 
De monumenten in de dorpskern bestaan uit de Hervormde Kerk en de mu-
ziektent op het Loopuytpark.  
 
Welstandsregime 
Bijzonder welstandsgebied 
 
Het welstandsbeleid is erop gericht om het dorpse karakter te behouden en 
waar nodig te versterken. Het karakter van nieuwe bebouwing dient gerela-
teerd te zijn aan de aanwezige organisch gegroeide lintbebouwing of juist aan 
de meer kleinschalige samenhangende vooroorlogse woonblokken. Het uit-
gangspunt voor welstandstoetsing is dus handhaving van de bestaande ka-
rakteristiek in de directe omgeving. Dat betekent overigens niet dat altijd imita-
tie van historische of andere bestaande elementen vereist is, soms kan een 
eigentijdse vormgeving juist de bestaande karakteristieken benadrukken. Dit 
dient dan wel vanuit de aanwezige stedenbouwkundige context beargumen-
teerd te worden.  
 
Bij welstandstoetsing is het van belang onderscheid te maken tussen de di-
versiteit van de bebouwingslinten en de samenhang van woonblokken/-
buurten. In de bebouwingslinten zijn de begrippen diversiteit en lineair ka-
rakter van belang. Bebouwing dient hier altijd te passen binnen de bestaande 
ritmiek van de bebouwingsmassa’s. Extra aandacht dient hier uit te gaan naar 
hoogte-breedte verhoudingen, positionering, transparantie, kleur- en materi-
aalgebruik. Bij voorkeur met gebruikmaking van het reeds aanwezige scala 
van min of meer traditionele middelen, materialen en kleuren. 
 
Bij de meer samenhangende woonblokken/-buurten is afstemming met de 
aanwezige en originele bouwstijl het uitgangspunt. Nieuwbouw en verbouwin-
gen dienen te passen binnen de aanwezige bouwstijl, kleur- en materiaalge-
bruik. Het gevelbeeld van de bebouwing dient men in de huidige vorm te 
respecteren. Ook hier geldt dat gebruikmaking van traditionele middelen, 
materialen en kleuren de voorkeur heeft. 

 
Relatie (o.a. zichtlijnen) met het polderland-
schap dient behouden te blijven. 

 
Dakkapel te grootschalig en afwijkend kleur- 
en materiaalgebruik. 
 

 
Extra aandacht voor afstemming van kleine 
bouwwerken, zoals een bijgebouw, met het 
hoofdgebouw. 
 

 
Indien er sprake is van samenhangende 
bebouwing dient nieuwbouw hierop afge-
stemd te worden.  
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Welstandscriteria  
 
Algemeen:  Het dorpse karakter gerelateerd aan een landschappelijke uitstraling dient 

behouden te blijven.  

 De architectonische eenheid en samenhang met een traditionele dorpse 
bouwstijl prevaleren boven de herkenbaarheid van de functie van het 
bouwwerk. Enige visuele verwijzing met agrarische functies is (met name 
langs de bebouwingslinten) mogelijk. 

 In de oude dorpskern is sprake van een grote diversiteit aan bouwstijlen, de 
samenhang is veelal terug te vinden in achter de bebouwingslinten gelegen 
woonblokken/-buurten. Bouwplannen dienen daar ook afgestemd te worden 
op de bestaande context. 

 Met name langs de Schoolweg, van Foreestweg, Langevliet en Loopuyt-
plein dient gestreefd te worden naar een bepaalde mate aan representativi-
teit. Langs deze wegen is juist de bestaande ritmiek van bebouwingsmas-
sa’s het uitgangspunt.  

 
Ligging in de omgeving:  Nieuwbouw langs de Schoolweg, van Foreestweg en Langevliet aansluiten 

op het ritme van de bestaande veelal vrijliggende lintbebouwing.  

 Voor de samenhangende woonblokken/-buurten in het dorp moet de typo-
logie (vrijstaand/twee-onder-één-kap /geschakeld) en positionering van 
nieuwbouw afgestemd worden op de belendende bebouwing.  

 Enige mate aan verspringingen in rooilijn ten opzichte van de belendende 
bebouwing is mogelijk. Waarbij het verschil van de bestaande uitersten van 
de belendende bebouwing het maximum is. 

 Voorgevels van bebouwing oriënteren op de weg.  

 Behouden van bestaande zichtlijnen / doorzichten naar het open polder-
landschap. 

 Indien sprake is van een sloot tussen kavel en rijbaan moet de bebouwing 
door bruggetjes ontsloten worden. Essentie is witte staanders en knieregels 
en horizontale elementen in groene kleur (leuning). 

 
Massa en vorm van het gebouw:  Massa, gebouwvorm, kapvorm en –richting van nieuwbouw in een woon-

blok of -buurt afstemmen op de aanwezige samenhangende bebouwing. 
Bebouwing moet in beginsel vrijstaand of beperkt geschakeld (2 of 3) van 
aard zijn, bestaande uit maximaal twee lagen met kap. 

 De bouwmaten dienen te passen in het ritme van de omliggende bebou-
wing. Extra aandacht is nodig voor locaties, zoals hoeken en bredere 
straatprofielen, waar een accentuering in bebouwing niet uitgesloten is. 

 In de dorpskern is sprake van een diversiteit aan kapvormen en –richtingen. 
Meest voorkomend zijn de traditionele zadeldaken, mansardekappen, 
schilddaken, piramidekappen en samengestelde kappen zoals bijvoorbeeld 
bij topgevels haaks op het dakvlak. Platte daken zijn in beginsel niet toege-
staan. 

 Grootschalige complexbebouwing vermijden. 

 Accentuering van hoeksituaties beperken tot een tweede of derde terugge-
legen bouwlaag of topgevels haaks op het dakvlak. Accentuering van hoek-
situaties is alleen mogelijk als deze vanuit de bestaande stedenbouwkundi-
ge context wordt beargumenteerd.  

 Het samenvoegen van vrijliggende of van oorsprong geschakelde gebou-
wen of gebouwdelen voorkomen.  

 

 
Samenhangend geheel. 

 
Nieuwbouw afstemmen op de aanwezige 
bouwstijl in de directe omgeving. 
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Detaillering van het gebouw:  Gevelgeleding, detaillering, kleur- en materiaalgebruik afstemmen op de al 
aanwezige traditionele architectuur.  

 Dichte gevels en muren op voetgangersniveau voorkomen.  

 Grote ongedeelde glasoppervlakten zijn niet toegestaan.  

 Afwijkingen van het op de rooilijn gelegen gevelvlak dienen ondergeschikt 
te zijn aan de hoofdvorm. Tussen begane grondgevel en bovengevel af-
stemming zoeken in ritmiek van de gevelstructuur. 

 Zij- en achtergevels die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg dienen met 
evenveel zorg te worden vormgegeven als de voorgevels. 

 Kleur- en materiaalgebruik afstemmen op de bestaande bebouwing. Bij-
voorkeur gebruik maken van gemetselde gevels met bakstenen in (donke-
re) aardtinten (roodbruinachtige tinten). Per gebouw eenheid en soberheid 
nastreven in materiaal- en kleurgebruik.  

 Kozijnen, deuren, boeiboorden en dorpels in houtwerk of gelijkend materi-
aal en profiel uitvoeren. Geen opvallende bonte kleuren die sterk contraste-
ren met de omliggende bebouwing toepassen.  

 In het ontwerp van een gebouw streven naar een fijnmazige, niet opvallen-
de, detaillering. Geen opvallende grootschalige ornamenten en overige ge-
velversieringen.  

 
Aanvullende criteria kleine bouwwerken: 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 
  Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aanbouwen etc) die-

nen aan de voorzijde vermeden te worden of in ieder geval volledig in de 
architectuur van het hoofdgebouw opgenomen te worden. Gebruik van 
kunststof (trespa), damwandprofielen en golfplaat bij kleine bouwplannen is 
niet toegestaan. 

 Indien de samenhang niet wordt aangetast is een dakkapel op het voorge-
veldakvlak en/of zijdakvlak mogelijk mits deze in maatvoering maximaal 
50% van de dakbreedte beslaat. De dakkapel dient te passen binnen de al 
aanwezige in de schaal en architectuur van de bebouwde omgeving. Dak-
kapellen in ritmiek met gevelbekleding en eventueel reeds bestaande dak-
kapellen situeren. 

 Bijgebouwen, overkappingen, aan- en uitbouwen achter het hoofdgebouw 
of teruggelegen t.o.v. de voorgevelrooilijn (minimaal 3 meter) situeren. Bij-
gebouwen, aan- en uitbouwen behoren het zicht op achtergelegen open 
polderlandschap niet te belemmeren.  

 Erkers aan de voorzijde zijn identiek vormgegeven als de al aanwezige 
erkers aan gebouwen in hetzelfde woonblok. 

 Voor woonbebouwing eenheid per perceel of woonblok in erfafscheidingen 
behouden. Aaneensluitende erfafscheidingen worden identiek vormgege-
ven. 

 Bij renovatie, verbouwing en/of aanpassing van gevels en gevelopeningen 
de oorspronkelijke gevelopbouw, materiaal- en kleurgebruik handhaven. 
Toevoegingen en gevelwijzigingen dienen altijd de indeling van de pui te 
volgen en afgestemd te zijn op de materiaalkeuze en kleurstelling van de 
bestaande gevel/dakvlak. 

 Reclameobjecten dienen niet hoger te worden aangebracht dan de schei-
ding van begane grond en eerste verdieping. 

 Gevelreclames minimaliseren en integreren in het architectonisch ontwerp 
of in de bestaande structuur van het gebouw. 

 
Traditionele bouwstijl met eenvoudige platte-
grond, gevelindeling en mansardekap afge-
dekt met zwarte dakpannen. 

 
Afwijkend kleurgebruik (blauw geglazuurd) 
van dakbedekking t.o.v. omgeving. 
 

 
Ingetogen reclametoepassingen. De wind-
schermen/terrasafscheiding in donkere niet 
opvallende kleur uitgevoerd.  
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Het samenvoegen van meerdere panden door het toepassen van luifels of 
andere geveltoevoegingen is niet toegestaan. Deze moeten altijd de oor-
spronkelijke gevelindeling van het individuele gebouw volgen en afgestemd 
zijn op de materiaalkeuze en kleurstelling van het bestaande hoofdgebouw.  
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2.8. JULIANADORP-OOST 
 
Gebiedsbeschrijving 
Gelegen tussen de oude kern van Julianadorp en de rondweg Verlengde 
Zuiderhaaks biedt Julianadorp-Oost een woonomgeving voor circa 600 wo-
ningen. Uitgangspunt in het plan en de uitwerking daarvan is een 'eigentijds 
dorps' woonmilieu te maken. Julianadorp-Oost is ontworpen om binnen de 
gemeente Den Helder een ruim aanbod aan woonmilieus en woningen te 
kunnen bieden aan de inwoners. Veel inwoners die niet het huis vinden wat 
ze zoeken dreigen de gemeente te verlaten, waardoor een negatief effect 
optreedt in de samenhang van de bevolkingsopbouw. De Gemeente Den 
Helder investeert met Julianadorp-Oost in een variatie waar veel vraag naar 
is. Tegelijkertijd wordt het bestaande dorp versterkt door een sterke aanslui-
ting te vinden in de dorpse structuur en deze te vertalen naar een geheel 
nieuwe situatie. Met de ontwikkeling van Julianadorp-Oost wordt gestreefd 
naar een ruimtelijke en beeldende relatie met de omgeving, het gevoel 'dicht 
bij zee' te wonen zal in Julianadorp-Oost tot uitdrukking moeten komen. 
 
Julianadorp-Oost is als uitbreiding nauw verbonden met de naastgelegen 
oude dorpse structuren en dorpse kenmerken. De omgeving is groots en 
weids: de dorpse wijk is juist het tegenovergestelde. Grote, anonieme ruimtes 
zijn er niet, wèl kleine, overzichtelijke ruimtes die toegeëigend kunnen wor-
den. Het oude deel van Julianadorp bestaat uit een rijke mix van vrij lage 
woningen, korte straatjes, T-splitsingen en groentjes. Deze dorpse wijk heeft 
geen lange, rechte straten en kent een kleinschalige, ontspannen steden-
bouwkundige opzet. De dorpse wijk ontbeert monumentaliteit en wordt juist 
gekenmerkt door een soort 'charmante rommeligheid'. 
 
Bijzonder is dat de vanzelfsprekendheid waarmee een dorp normaal groeit in 
dit uitbreidingsgebied voor een deel al in een keer ontworpen en gebouwd 
wordt. Er wordt dus een balans gezocht in de rationaliteit van het hedendaag-
se bouwen en de gemoedelijke, informele sfeer die een dorp uitstraalt. In 
Julianadorp-Oost is gekozen voor 'bouwdozen' waarmee het overgrote deel 
van de woningen via een 'menukaart' vorm krijgt. Door te kiezen uit bouw-
dooselementen op de menukaart krijgt ieder huis de persoonlijke touch van de 
bewoner binnen een ontworpen ensemble. De mogelijkheden van de bouw-
dozen kunnen in theorie meer dan 50 verschillende woningen opleveren. De 
bouwdozen kennen wel beperkingen in grootte en uiterlijk van de gebouw-
elementen mede in relatie tot het kavel en de straat waar de woning staat. De 
variatie wordt nog versterkt doordat alle woningen aan verschillende openbare 
ruimtes gesitueerd zijn en dat er in het plan 'specials' zijn opgenomen. Door 
variaties in rooilijnen ontstaat er een zekere mate van ruimte aan de straatzij-
den. Daarmee hebben de woningen een zekere mate van ruimte aan de voor-
kant, waardoor de straatbeelden een meer of minder groen karakter krijgen. 
Deze rooilijnen en de positie van de genoemde specials zijn op de plankaart 
van het bestemmingsplan aangegeven. 
 
De uitbreiding Julianadorp-Oost wordt enerzijds ingebed in het bestaande 
dorp, anderzijds vormt het een nieuw gezicht naar buiten toe. Bij benadering 
vanuit de oostkant zal Julianadorp-Oost het beeld van Julianadorp vormen. 
Hier anticipeert het plan op de (toekomstige) landschappelijke waarden van 
de omgeving, hoewel nog niet vastligt hoe het omliggende polderlandschap 
zal transformeren. Het plan Julianadorp- Oost initieert in zekere zin de ontwik-
kelingen in zuidoostelijke richting door de Verlengde Zuiderhaaks niet als 
ruimtelijke barrière te zien, maar juist met hoogtes en zichtassen een mate 
van uitzicht te genereren over het landschap. Een van de belangrijke elemen-
ten in dit geheel is de waterpartij ten zuiden van de ijsbaan en grenzend aan 
de Verlengde Zuiderhaaks. Naast de functie van waterberging is het een 
integraal onderdeel van de landschappelijke inpassing van de Verlengde 
Zuiderhaaks. Daarnaast zijn de sporthal en met name het onder architectuur 
gebouwde juniorcollege een wezenlijk omgevingselement.  
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Impressie van het straatbeeld aan de randen 
van Julianadorp-Oost. 

 
Straatbeeld in Julianadorp.  

 
Impressie van het straatbeeld in Julianadorp-
Oost. 
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Het juniorcollege anticipeert door zijn vorm en transparante uiterlijk op de 
landschappelijke waarden van de omgeving. 
 
Het plan kenmerkt zich door verschillende kaprichtingen in diverse uitwerkin-
gen. Er is echter wel samenhang in kapvorm. Ook presenteert de woning 
zoveel mogelijk een bescheiden gezicht naar de straat, hoge opgaande ge-
vels dienen hier zoveel mogelijk voorkomen te worden in verband met de 
samenhang met de kleinschaligheid van het oude dorp. In materialisering 
wordt aansluiting gezocht bij de kernkwaliteiten van het oude dorp met bak-
stenen en pannen in tinten die bij het oude dorp passen. Uitzonderingen hier-
op, zoals de specials en de witte woningen zijn zorgvuldig ingepast in het 
stedenbouwkundig plan. 
 
Welstandsregime 
Bijzonder welstandsgebied 
 
Belangrijk voor Julianadorp-Oost is de balans tussen diversiteit en samen-
hang. Er is gekozen voor de bouw volgens het principe van bouwdozen. Door 
de bouwdozen en de verschillen daartussen kan een zeer gevarieerd beeld 
ontstaan. Door spelregels tijdens de ontwikkeling zoals vastgelegd in het 
Beeldkwaliteitsplan Julianadorp-Oost wordt de samenhang tussen de diverse 
woningen bewaakt. Elementen in de bouwdoos zijn als een eenheid tot elkaar 
ontworpen. Toekomstige uitbreidingen aan woningen dienen in die eenheid te 
passen en moeten worden afgestemd op de karakteristieken en het materi-
aalgebruik van de betreffende bouwdoos. 
 
Bij welstandstoetsing is het van belang onderscheid te maken tussen de di-
versiteit van de bebouwingstypologie en de samenhang van de straat, de 
buurt en de relatie met de dorpse en landschappelijke omgeving. Bebouwing 
dient te passen binnen de ritmiek van de bestaande bebouwingsmassa's. 
Extra aandacht dient uit te gaan naar hoogtebreedteverhoudingen, positione-
ring, transparantie, kleur- en materiaalgebruik. De middelen, materialen en 
kleuren dienen in dit verband traditioneel van aard zijn, de uitwerking dient 
eigentijds zijn. 
 
Het welstandsbeleid is erop gericht om het dorpse karakter te behouden en 
waar het kan te versterken. Het karakter van nieuwe bebouwing dient gerela-
teerd te zijn aan de aanwezige organisch gegroeide lintbebouwing en de 
dorpse structuur er achter. Het uitgangspunt voor welstandstoetsing is dus 
handhaving van de 'eigentijds dorpse karakteristiek' van Julianadorp-Oost. Dit 
betekent niet dat nieuw te bouwen gebouwen historiserend vorm gegeven 
moeten worden, soms kan een eigentijdse vormgeving juist de bestaande 
karakteristieken benadrukken. Juist deze ontwerphouding is gehanteerd in de 
ontwikkeling van Julianadorp-Oost en geldt ook voor de architectuur die in 
Julianadorp-Oost gerealiseerd wordt. De stedenbouwkundige context is lei-
dend voor iedere ontwikkeling binnen het plangebied. 

 
De samenhang in dakvorm geeft, in combina-
tie met de voorwaarden voor nok- en goot-
hoogte, een dorps straatbeeld. 
 

 

 
In Julianadorp is er een sterke onderlinge 
relatie tot elkaar in kapvorm, -kleur en -
richting. 

 
Elke woning in Julianadorp-Oost krijgt een 
dak met een helling van 53 graden of een 
mansardekap. 

 
Organisch gegroeide lintbebouwing in Julia-
nadorp. 

In Julianadorp hebben de straten een groen 
karakter door de ruime voortuinen. 
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Welstandscriteria 
 
Algemeen:  Het 'eigentijds dorpse' karakter van Julianadorp Oost dient gewaarborgd te 

worden. 

 De architectuur is een eigentijdse interpretatie van het dorpse wonen. Be-
kende elementen en kenmerken komen terug in een eigentijdse vorm of 
materialisatie. Voor enkele locaties zijn aanvullende of afwijkende beeldre-
gels bepaald. Deze zijn beschreven onder 'specials'. 

 Julianadorp-Oost kenmerkt zich door een balans tussen diversiteit en sa-
menhang. Diversiteit door onderling verschillende bouwdozen, samenhang 
doordat de individuele bouwdozen als een eenheid ontworpen zijn en ze 
een sterke relatie tot elkaar hebben in kapvorm, -kleur en -richting. Ook de 
materialisering is onderling afgestemd. Deze balans tussen diversiteit en 
samenhang wordt bewaakt middels deze welstandscriteria met als onder-
legger het beeldkwaliteitsplan Julianadorp-Oost. 

 Latere uitbreidingen aan gebouwen worden in hun specifieke context beke-
ken. Hierbij wordt gekeken naar samenhang met het oorspronkelijke ge-
bouw / de oorspronkelijke bouwdoos en de relatie met de directe omgeving. 

 
Ligging in de omgeving / op de kavel: 

Aan de zijde waar Julianadorp-Oost grenst aan de bebouwing van het be-
staande dorp sluit het aan op de kleinschaligheid en variatie die daar aan-
wezig is. 

 De Verlengde Zuiderhaaks de begrenzing van het plangebied. Juist langs 
de Zuiderhaaks opent de wijk zich naar buiten toe en vormt het een geheel 
met het omliggende landschap. De woningen die hier worden gepositio-
neerd hebben een sterke relatie met dit landschap. In de verkaveling en 
plaatsing van de woningen wordt de relatie versterkt. De hierdoor ontstane 
zichtlijnen dienen open te blijven. 

 De overgang openbaar-privé kan verschillend zijn per woning, laag en zacht 
(groen) dan wel een open / transparant hekje (hout of staal). Geen hoge, 
dichte muren, schuttingen, e.d. aan de voor- en zijkant. 

 Erfscheidingen van achtertuinen aan openbaar gebied (parkeerhofjes / 
achterstraten, e.d.) dienen integraal onderdeel te zijn van het ontwerp. 

 Bergingen / garages die zichtbaar zijn vanuit openbaar gebied dienen inte-
graal onderdeel te zijn van de woning of erfscheiding of zijn een ontworpen 
onderdeel van het gebouwensemble en hebben een bijpassende kap. 

 
Massa en vorm van het gebouw: 
 
Dak  Op kappen zijn geen wolfseinden toegestaan. 

 Zonnepanelen en zonneboilers e.d. worden bij voorkeur geplaatst op de 
achterste helft van het dak of krijgen een plek in een mee ontworpen zone 
op het dak met een andere materialisering. (bijvoorbeeld een metalen nok-
strook). Deze elementen worden in relatie tot de dakkapellen en verhoogde 
gevels (dakopbouwen) beoordeeld. Op grond van de Wabo is de plaatsing 
van zonnepanelen veelal vergunningsvrij. 
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Bergingen en garages zijn een ontworpen 
onderdeel van het gebouwenensemble. 

 
Bekende elementen uit Julianadorp komen 
terug in een eigentijdse vorm of materialisatie 
in Julianadorp-Oost. 
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Dakkapel en verhoogde gevel  Dakkapellen en verhoogde gevels (dakopbouwen) zijn door de architect van 
de basiswoning ontworpen, deze vormen een vanzelfsprekend onderdeel 
van de gevel of het dak. Later te plaatsen dakkapellen of verhoogde gevels 
(dakopbouwen) dienen te zijn gerelateerd aan de oorspronkelijke ontwer-
pen. 

 De bouwdoos is het uitgangspunt voor de dakkapellen/dakopbouwen, latere 
ontwerpen. 

 Bij het toepassen van meerdere kleine dakkapellen op één dakvlak moeten 
deze dakkapellen hetzelfde zijn, waarbij de dakkapel niet breder mag zijn 
dan 1,5 meter. 

 Dakkapellen met borstweringen erop (dakterras) zijn niet toegestaan. 

 Voor overige situaties wordt het reguliere beleid van de sneltoetscriteria 
toegepast. 

 
Gevel  Woningen op hoeken hebben twee 'voorgevels'. 

 Iedere woning heeft een representatieve entree met een verbijzondering, 
zoals een bijzonder bovenlicht, zijlicht, luifel of kader. 

 Bijzondere ramen bieden uitzicht op bijzondere plekken en geven het huis 
een eigen karakter. 

 Een veranda biedt een intensieve relatie met de omgeving en worden na-
drukkelijk toegestaan bij woningen die direct in of aan het 'landschap' staan. 

 De veranda is reeds als optie door de architect van de basiswoning ontwor-
pen en vormt daarmee een vanzelfsprekend onderdeel van de woning. La-
tere ontwerpen dienen te zijn gerelateerd aan het oorspronkelijke ontwerp. 
Zowel aan de voorgevel als aan de achtergevel wordt de veranda beoor-
deeld. 

 
Specials:  Prominente plekken binnen het plan worden benadrukt met specifieke ar-

chitectuur. Langs de brink, nabij open water, op hoeken van belangrijke 
wegen of in de landschappelijke zone komen bijzondere woningen of 
woongebouwen. Ze zijn oriëntatiepunt in het gebied en geven de plek zijn 
herkenbaarheid. Deze architectuur krijgt een eigenzinnig karakter in vorm of 
in materiaal (sluit dus in vormentaal of in materiaalgebruik aan bij de 'gewo-
ne' woningen). In het beeldkwaliteitsplan zijn deze specials nader beschre-
ven en heeft iedere special een eigen thema. De ontwerpen moeten van 
hoge architectonische kwaliteit zijn. 

 Gestapeld programma moet aansluiten bij de 'dorpse maat'; Een dorpse 
maat ontbeert monumentaliteit, grote hoogtes, massiviteit en grote rijzige 
gevels aan de straat. 

 De Brink is als geheel een soort special: op deze plek zijn hoger opgaande 
gevels mogelijk. Woningen aan de brink moeten altijd met hun gezicht naar 
de brink staan. 

 

 

 
Een eigentijdse invulling van een “wit huis” 
als uitzondering in de straat.  

 
Een gestapeld programma krijgt een dorpse 
maat. 

 
De twee-onder-een-kap woningen in Juliana-
dorp hebben een nok parallel aan de straat. 
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Detaillering van het gebouw:  Basis van het plan zijn handvorm bakstenen in aardse kleuren, keramische 
pannen in oranjerode of grijze tinten. Afwijkende bakstenen slechts als nu-
ancering. 

 Baksteen moet 'spreken', een platvol doorgestreken voeg is niet toege-
staan, de voeg moet ontworpen zijn in relatie tot de toegepaste baksteen. 
Verschillende metselverbanden verrijken het beeld van zorgvuldige dorpse 
architectuur. 

 Beplaatte of betimmerde gevels, (zijkanten van -) dakkapellen, veranda's en 
overige houttoepassingen dienen in wit, grijs (-tinten) of houtachtige uitstra-
ling te worden behandeld. 

 Houten kozijnen dienen in wit, grijstinten of transparant (beits, lak) te wor-
den behandeld. De draaiende delen mogen ook in donkere kleuren worden 
behandeld. 

 De volgende materialen zijn niet toegestaan: kunststof in de gevels (kozijn, 
boeiboord, hwa/goot), breuksteen, houtwolcementplaten, betonpannen. 
Toekomstige positieve productontwikkelingen binnen deze materiaalgroe-
pen worden hiermee niet uitgesloten maar moeten worden voorgelegd aan 
de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit ter beoordeling. 

 Details moeten zorgvuldig worden ontworpen. Daarbij moet bijvoorbeeld 
worden voorkomen dat ventilatieroosters in het zicht komen, neproeden  
worden toegepast en bevestigingsmaterialen het beeld verarmen. Juist op 
elementen als goten, hemelwaterafvoer, entreepartij, dakkapellen wordt een 
rijke detaillering verwacht. 

 Ook kozijnen dienen zorgvuldig '3 dimensionaal ontworpen' te zijn. 

 Onderverdelingen in kozijnen door roeden in de spouw van het glas of 'pla-
kroeden' zijn niet toegestaan. 

 Afvalcontainers hebben een mee-ontworpen plek bij de woning, aansluitend 
aan de buitenberging, met gelijkwaardige materialen afgeschermd. 

 Witte gevels zijn niet toegestaan, anders dan aangewezen in het Steden-
bouwkundig plan (de zogenoemde witte huizen). 
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Details moeten zorgvuldig worden ontworpen. 

 

 
Details moeten zorgvuldig worden ontworpen. 

 
Een veranda biedt een intensieve relatie met 
de omgeving. 
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Aanvullende criteria kleine bouwwerken: 
Het Stedenbouwkundig Plan Julianadorp-Oost is voor een belangrijk deel 
gebaseerd op de structuur en uitstraling van het oorspronkelijke Julianadorp. 
De toetscriteria kleine bouwwerken zoals die in de welstandsnota zijn ver-
meld, gelden derhalve ook voor Julianadorp-Oost, plus de volgende aanvul-
lende criteria: 
  Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aanbouwen etc) die-

nen aan de voorzijde vermeden te worden of in ieder geval volledig in de 
architectuur van het hoofdgebouw opgenomen te worden. Gebruik van 
kunststof (trespa), damwandprofielen en golfplaat bij kleine bouwplannen is 
niet toegestaan. 

 Dakkapellen aan de voorzijde zijn alleen toegestaan conform de gebiedsge-
richte criteria, volgens de ontworpen bouwdoos. 

 Bijgebouwen, aan- en uitbouwen behoren het zicht op achtergelegen open 
polderlandschap niet te belemmeren. 

 Erkers aan de voorzijde zijn in beginsel niet toegestaan. Uitzonderingen 
worden gevormd door erkers die voldoen aan het erkerbeleid. 

 Voor woonbebouwing eenheid in erfafscheidingen behouden. Aaneenslui-
tende erfafscheidingen worden identiek vormgegeven. 

 Bij renovatie, verbouwing en/of aanpassing van gevels en gevelopeningen 
de oorspronkelijke gevelopbouw, materiaal- en kleurgebruik handhaven. 
Toevoegingen en gevelwijzigingen dienen altijd de indeling van de pui te 
volgen en afgestemd te zijn op de materiaalkeuze en kleurstelling van de 
bestaande gevel/dakvlak. 

 Het samenvoegen van meerdere panden door het toepassen van luifels of 
andere geveltoevoegingen is niet toegestaan. Deze moeten altijd de oor-
spronkelijke gevelindeling van het individuele gebouw volgen en afgestemd 
zijn op de materiaalkeuze en kleurstelling van het bestaande hoofdgebouw. 

 

 
Zonnepanelen in een mee ontworpen zone 
op een deel van het dak met andere materia-
lisering. 
 

 
Erfscheidingen zijn laag en groen dan wel 
open/transparant. 
 

 
Beplate of betimmerde gevels, zijkanten van 
dakkapellen en overige houttoepassingen in 
wit, grijs (-tinten) of houtachtige uitstraling. 
 

 
Houten kozijnen dienen in wit, grijstinten of 
transparant (beits, lak) te worden behan-
deld,De draaiende delen mogen ook in  
donkere kleuren worden behandeld. 
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2.9. RADIALEN 
 
Gebiedsbeschrijving 
De radialen worden gevormd door de belangrijkste verkeersontsluitingswegen 
en de spoorlijn, inclusief de aangrenzende bebouwing. De radialen bestaan 
uit verschillende deelgebieden; de Schootenweg, de Havenroute (Beatrix-
straat-Zuidstraat), de Spoorzone, de Nieuweweg, de Huisduinerradiaal, en de 
Nieuw Den Helder radiaal. De radialen kan men zien als de belangrijkste 
structuurdragers van Den Helder en hebben veelal een entreefunctie of ver-
bindende werking tussen de verschillende gebieden. 
 
Huisduinerradiaal 
De Huisduinerradiaal vormt de verbindingsweg tussen Den Helder en Huis-
duinen, gericht op doorgaand bestemmingsverkeer. De Javastraat heeft een 
ruim en groen profiel, van asfalt met aan weerszijden langsparkeervakken 
begeleid door laanbeplanting en ruime voortuinen aan geschakelde eenge-
zinswoningen. De bebouwing dateert uit de jaren 1920-1930 met als belang-
rijkste kenmerken het donkere kleurgebruik en metselwerk met een erker en 
relatief groot dakoverstek. De watertoren dient als oriëntatiepunt voor het 
centrum. Het Gemini Ziekenhuis is een dominant en grootschalig complex en 
vormt samen met het Timorpark de overgang naar de groene Linie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuw Den Helder radiaal 
Deze radiaal vormt de doorgaande weg naar het recreatiegebied de Donkere 
Duinen en tevens de verbinding tussen het centrum en Nieuw Den Helder. 
Het eerste gedeelte, de Middenweg, heeft een stenige uitstraling door een 
breed profiel van twee rijstroken met een middenberm en aan weerszijden 
langsparkeren. Hier wordt de radiaal begeleid door laagbouw. De rotonde met 
daaraan vrijstaande woningen omgeven door groen, zorgen voor een geleide-
lijke overgang van de Linie naar Nieuw Den Helder. De Marsdiepstraat heeft 
op dit punt de uitstraling van doorgaande en belangrijkste route. Dit wordt 
versterkt door de forse uitstraling van de Marsdiepstraat door middel van een 
breed profiel met gescheiden rijstroken en begeleiding door hoogbouw, flats 
van drie tot vijf lagen. De Jan Verfailleweg is een doorgaande weg met aan 
beide zijden hoogbouw van drie of vier lagen en een waterloop aan de oost-
zijde. 
 
Nieuwe weg 
De Nieuweweg is een verbindingsweg tussen Den Helder en Julianadorp, 
gericht op doorgaand bestemmingsverkeer. Het noordelijke deel heeft een 
gesloten bebouwingswand van geschakelde eengezinswoningen begeleid 
door een bomenrij en aan de overzijde de spoorzone. De Nieuweweg door-
kruist de Linie ter hoogte van het Fort Dirksz Admiraal. Op de kruising met het 
spoor en Ravelijnweg/ Waddenzeestraat is een verhoogd verkeersknooppunt 
gelegen. In het zuidelijk deel wordt de nieuwe weg begeleid door grootschali-
ge gebouwen (complexen) in een gesloten groene omgeving. 
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radialen 

 

 

Huisduinerradiaal 

Zicht op landschap 
behouden 

Gemini ziekenhuis 

 
Zuidstraat (Havenroute) met zicht op de 
haven kenmerkend voor Den Helder. 
 

 
Javastraat (Huisduinerradiaal) met laanbe-
planting en watertoren als oriëntatiepunt. 
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Nieuw Den Helder radiaal, met langs de Jan 
Verfailleweg middelhoge gestapelde woning-
bouw. 

Spoorzone 
Het spoor loopt vanaf het hart van Den Helder naar het zuiden en vervult een 
regionale verbindingsroute. Het noordelijke deel ligt ingeklemd tussen twee 
woonwijken en wordt aan weerszijde begeleid door ontsluitingswegen. Langs 
de Schootenweg wordt de spoorzone afgeschermd door een boomrand. Het 
spoor vormt hier een ruimtelijke en visuele barrière. Aan de zijde van de 
Nieuweweg heeft de spoorzone een open karakter. Ter hoogte van het dicht 
begroeide fort Dirksz Admiraal doorkruist het spoor de Linie en loopt vervol-
gens verder naar het zuiden waar het een verdiepte ligging kent ter hoogte 
van de kruising met de Ravelijnweg. 
 
Schootenweg 
Tussen het centrum en de wijk De Schooten loopt de Schootenweg, gericht 
op doorgaand bestemmingsverkeer. De Schootenweg heeft een brede profiel-
lering met in het zuidelijke deel twee gescheiden rijstroken. Op de kruising 
met Ravelijnweg en Waddenzeestraat ligt een belangrijk verkeersknooppunt. 
 
Havenroute 
De Havenroute bestaat uit de Zuidstraat die ter hoogte van de Beatrixstraat 
de entree vormt van het stadshart. .De Beatrixstraat heeft een verblijfsfunctie, 
de Zuidstraat heeft daarentegen een verkeersfunctie en vormt de verbindings-
route met de Rijksweg. De bebouwing aan de Beatrixstraat heeft een gediffe-
rentieerde uitstraling door verschillende bouwstijlen en omvang van de ge-
bouwen. Langs de Zuidstraat zijn geschakelde eengezinswoningen gesitu-
eerd. Deze bestaan uit één of twee lagen met evenwijdige kap en zijn uitge-
voerd in donkere bakstenen en dakpannen. De woningen hebben veelal een 
kleinschalig en cultuurhistorisch karakter. 
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid  
De radialen zijn met name belangrijk als structuurdragers van Den Helder. De 
'armen' verbinden de onderliggende woongebieden, recreatiegebieden en 
bedrijventerreinen. De meeste van de radialen kan men zien als potentiële 
laag dynamische ontwikkelingsgebieden waar gestreefd wordt naar een ver-
sterking van de structuurdragende functie. Bij herstructurering van de openba-
re ruimte of locatiekeuzes van voorzieningen dient men rekening te houden 
met de samenhang van de radialen en hun individuele hoofdfunctie. 
 
Een aantal radialen heeft niet of slechts in zeer beperkte mate de kenmerken 
van een belangrijke structuurdrager. Er is hier in ieder geval geen sprake van 
beeldbepalende en samenbindende openbare ruimte. Een eenduidig profiel 
over de gehele of gedeeltelijke lengte van een radiaal zou de herkenbaarheid 
van de route verbeteren.  
 
Het streven naar bijzondere architectuur op belangrijke punten langs de radia-
len -zoals kruisingen met belangrijke dwarsroutes- zou ten goede komen aan 
de herkenbaarheid en de oriëntatiemogelijkheden. Langs de Spoorstraat is 
het van belang de cultuurhistorische betekenis van verschillende panden in 
acht te nemen. Het behouden van de oorspronkelijke architectuur is hier het 
uitgangspunt. 
 
 
  
 
 

 
Een aantal radialen, zoals de Schootenweg, 
doorkruisen de Linie die onderdeel uitmaakt 
van het beschermde stadsgebied Stelling van 
Den Helder. 
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Welstandsregime 
Bijzonder welstandsgebied 
Op enkele plekken doorkruisen radialen het beschermd stadsgezicht 
 
Ten aanzien van nieuwe bebouwingsmogelijkheden, inbreidingen en vervan-
gende nieuwbouw zal steeds de argumentatie van ingrepen moeten plaats-
vinden vanuit de karakteristiek en functie van de betreffende radiaal. Uit-
gangspunt is de kwaliteit van een radiaal als geheel te versterken. Het wel-
standsbeleid is dan ook gericht op representativiteit en het bieden van moge-
lijkheden voor architectonische expressie op de daarvoor geschikte locaties. 
Daarbij moet niet alleen rekening gehouden worden met de uitstraling van de 
voorgevel, maar ook met de achterzijden, die in veel gevallen aan de omlig-
gende woonwijken grenzen. Bij planbeoordeling zijn positionering, hoogte-
breedte verhouding, transparantie, plasticiteit en gevelgeleding de belangrijk-
ste aandachtspunten. 
 
Een aantal radialen, zoals de Schootenweg, doorkruisen de Stelling van Den 
Helder. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de status van Rijks-
wege beschermd stadsgebied. 
 
 
Welstandscriteria 
Onderstaande criteria gelden altijd in samenhang met de welstandscriteria 
opgenomen in de uitwerking van het aangrenzende gebied. 
 
Algemeen:  De structuurdragende betekenis van de radialen heeft bij nieuwbouw een 

belangrijke rol.  

 Bij locatiekeuzes van nieuwbouw dient men rekening te houden met de 
samenhang van de radialen en hun individuele hoofdfunctie. Een represen-
tatieve waarde is gewenst. 

 
Ligging in de omgeving:  Oriëntatie op en aansluiting bij de openbare ruimte is een vereiste. Bij 

nieuwbouw dient de ontsluiting aan de openbare weg georiënteerd te wor-
den en dient ook de aansluiting bij eventuele achtergelegen woongebieden 
zorgvuldig te worden vormgegeven.  

 De structuurdragende functie van de radialen vraagt om representatieve en 
soms expressieve architectuur, die niet alleen de aandacht op zichzelf ves-
tigt maar ook op de omgeving. 

 Nieuwbouw afstemmen op de schaal van de openbare ruimte en de bete-
kenis van de locatie (plein, kruispunt of doorgaande route).  

 Gestapelde woningbouw en grootschalige complexen, zoals kantoren, 
staan los in de openbare ruimte met een alzijdige oriëntatie. 

 
Massa en vorm van het gebouw:  In beginsel massa, gebouwvorm, kapvorm en –richting van nieuwbouw 

afstemmen op de nabijgelegen bebouwing. 

 Nieuwbouw op belangrijke kruisende structuren of langs bijzondere openba-
re ruimten kunnen geaccentueerd worden door afwijkende bouwhoogte. 

 

 
Spoorzone: achterzijde woongebied afge-
schermd met bomenrij. 

 
Hoogbouw vormt orientatie naar het centrum 
van Den Helder. 
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Detaillering van het gebouw:  Op stedenbouwkundig geëigende locaties zijn mogelijkheden voor een 
eigentijdse en expressieve bouwstijl/architectuur.  

 Achterzijdes aan de omliggende woonwijken dienen met evenveel zorg te 
worden vormgegeven als de voorzijdes aan de radiaal. 

 Gevelgeleding, detaillering, kleur- en materiaalgebruik is afhankelijk van 
maat en vorm. Bij kleinschalige bebouwing moet afstemming plaatsvinden 
met de nabijgelegen bebouwing. Grootschalige bebouwing kan een meer 
zelfstandige vormgeving krijgen.  

 Vanwege de representatieve waarde dient gestreefd te worden naar hoog-
waardig materiaal- en kleurgebruik. Geen sterk contrasterende, bonte kleu-
ren toepassen. 

 Bijzondere aandacht voor de vormgeving en detaillering van entreepartijen. 

 
Aanvullende criteria kleine bouwwerken: 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 
  Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aan- en uitbouwen, 

etc) kunnen het beeld verstoren en dienen dan ook te worden vermeden of 
volledig in de architectuur van het hoofdgebouw opgenomen te worden. 

 Voor woonbebouwing eenheid in erfafscheidingen behouden, zeker waar 
deze grenst aan de omliggende woonwijken. Aaneensluitende erfafschei-
dingen worden identiek vormgegeven. 

 Dichte muren op voetgangersniveau dienen te worden voorkomen.  

 Gevelreclames integreren in het architectonisch ontwerp of in de bestaande 
structuur van het gebouw. 

 Reclameobjecten dienen niet hoger te worden aangebracht dan de schei-
ding van begane grond en eerste verdieping. 

 Het samenvoegen van meerdere panden door het toepassen van luifels of 
andere geveltoevoegingen is niet toegestaan. Deze moeten altijd de oor-
spronkelijke gevelindeling van het individuele gebouw volgen en afgestemd 
zijn op de materiaalkeuze en kleurstelling van het bestaande hoofdgebouw. 

 
Spoorzone in het noordelijke deel ingeklemde 
tussen twee woonwijken en aan weerzijde 
begeleid door twee ontsluitingswegen.  
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2.10. DE LINIE, ZEEDIJK EN FORTEN ERFPRINS & DIRKSZ ADMIRAAL 
 
Gebiedsbeschrijving 
Dit welstandsgebied bestaat uit drie duidelijk afzonderlijke elementen die 
gezamenlijk een groene ring vormen rond het oude deel van Den Helder. Dit 
zijn de twee forten Erfprins en Dirksz Admiraal, De Linie en de Zeedijk langs 
het Marsdiep. Deze objecten behoorden allen tot de zogenaamde Stelling van 
Den Helder. 
 
Algemeen 
De forten Erfprins (voorheen Lasalle), Dirksz Admiraal (voorheen L’Ecluse) en 
Oostoever (voorheen Dugommier), alsmede de verbindingswal met voorgele-
gen gracht die nu de Linie vormt zijn grotendeels gerealiseerd rond 1813. In 
1817 werd het Koegras bedijkt en een aanvang gemaakt met de aanleg van 
het scheepvaartkanaal richting Amsterdam wat uiteindelijk leidde tot het Groot 
Noordhollands Kanaal. Tevens werd toen het fort Westoever aangelegd; 
samen met het fort Oostoever ook wel het fort aan het Noordhollands Kanaal 
genoemd.  
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de Stelling wel in paraatheid gebracht, 
maar zijn er weinig oorlogsactiviteiten gepleegd. Dit was in de daaropvolgen-
de WOII anders. Na de capitulatie van Nederland werd de Stelling opgegeven 
en overgenomen door de Duitse bezetter. Zij gebruikten o.a. fort Kijkduin als 
opleidingsschool voor de Artillerie en bouwden in Den Helder meer dan 300 
bunkers voor hun Atlantikwal. De ervaringen in de oorlog, met vooral de drei-
ging vanuit de lucht, zorgden ervoor dat de Helderse vestingwerken als ach-
terhaald en waardeloos werden bestempeld. In 1949 werd de Gemeen-
schapslinie opgeheven en de Koninklijke Marine nam begin jaren vijftig o.a. 
fort Erfprins in gebruik als opleidingsschool. Formeel zijn de forten Erfprins, 
Dirksz Admiraal, Kijkduin, Westoever, Oostoever en enkele kustbatterijen in 
de jaren ‘50 bij Koninklijk Besluit als vestingwerk opgeheven.  
 
De laatste decennia is de geschiedenis van Den Helder, en specifiek de forti-
ficaties en verdedigingswerken, steeds meer tot de verbeelding gaan spreken, 
wat ook wel blijkt uit de oprichting van de Helderse Historische Vereniging in 
1988 en de Stichting Stelling Den Helder in 1989.  
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forten erfprins &  

dirksz admiraal 

Entree van Marinekazerne Erfprins. 

Bebouwing binnen het fort Erfprins. 

 
Het huidige karakter van de Stelling kenmerkt zich nog steeds door  
een sterke historisch-ruimtelijke samenhang.  
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Fort Erfprins  
Erfprins is een groot vijfhoekig gebastionneerd fort met drie ravelijnen en 
enveloppe aangelegd in 1811-1813 achter de toenmalige kustbatterij Kaap-
hoofd. In 1836 kreeg het twee bomvrije poorten en later in 1861 een bomvrij 
hospitaal. Kort daarna in 1875 werd het Zeefort omgewerkt tot een grote kust-
batterij met bomvrije kazerne voor 1000 man, waarbij een ravelijn verviel. 
Momenteel is het fort niet openbaar toegankelijk omdat het in gebruik is als 
Marinekazerne. Het fort is alleen begroeid met gras en heeft derhalve een 
zeer open en kaal karakter, waardoor de verschillende onderdelen van het fort 
goed zichtbaar zijn. 
 
Fort Dirksz Admiraal 
Het fort is aangelegd in de periode 1811-1813 en vernoemd naar Cornelis 
Janssen Dirkszoon (1542-1583). Burgemeester van Monnickendam en Admi-
raal van Noord-Holland. Het betreft een gebastionneerd fort met twee ravelij-
nen en een enveloppe. Het was toen echter nog niet voltooid en ook de in 
1828 begonnen bouw van een kazerne kwam niet verder dan de fundering. 
Aan de keel werd het fort later omgewerkt tot een veel kleiner werk, onderdeel 
van de liniewal, met een voorgelegen caponniere ter bestrijking van de linie-
gracht. In 1882 werd het oorspronkelijke reduit van fort Dirksz Admiraal om-
gebouwd. Op het eilandje ervoor bouwde men in datzelfde jaar een dubbele 
caponniere.  
 
In de periode 1901-1907 werden scherfvrije onderkomens gebouwd zowel op 
de Linie als op de forten Erfprins en Dirksz Admiraal. Het oorspronkelijke 
tracé van het fort, met bastions, ravelijnen en enveloppe is uit de lucht en in 
het terrein nog duidelijk herkenbaar, mede doordat de Nieuweweg midden 
door het vestingwerk loopt. In WOII zijn er door de Duitsers diverse bunkers 
en geschutsopstellingen bijgebouwd.  
 
Het fort Dirksz Admiraal heeft momenteel een dichte begroeiing van bomen 
en struiken met een landschappelijke uitstraling, mede door de ligging tussen 
het sportpark Quelderduyn, de volkstuinen en het recreatiebad De Schots. In 
het fort zijn tegenwoordig een kazerne van de Koninklijke Marechaussee, het 
Lt.-Kolonel Maaskamp van de Koninklijke Landmacht en een asielzoekerscen-
trum gehuisvest.  
 
De Linie 
In de verbindingszone tussen de twee forten en de woonwijk Marina ligt dit 
oude vestingwerk als het belangrijkste verbindings- en structuurelement. Het 
bestaat uit een stelsel van lineaire waterlopen en dichtbegroeide wallen. Tus-
sen de forten zijn aan de vestingwerken open ruimtes met voornamelijk recre-
atieve functies in een groene setting gerealiseerd.  
 
Deze zone van vestingwerken vormt tevens de duidelijke scheiding tussen het 
Den Helder van voor en na WOII. De verbinding tussen de twee forten is zeer 
strak en duidelijk ruimtelijk vormgegeven. Bij het andere deel richting de 
woonwijk Marina en fort Westoever is echter door de verscheidenheid aan 
functies en de onderbreking van de lineaire waterlopen de relatie onduidelijker 
geworden. Versterking van de continuïteit en het lineaire karakter van de Linie 
aldaar is gewenst. 
 

Militair object aan de fortweg naar Erfprins. 

Landschappelijk karakter fort Dirksz Admiraal 
gezien in vogelvlucht. 

Lineaire karakter van de landschappelijke 
vestingwerken. 

Bebouwing met achterzijde naar de zeedijk 
gericht. 

Bebouwing in de stijl van Oud Den Helder 
tussen zeedijk en het Helders Kanaal. 
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Zeedijk 
Dit dominant aanwezige ruimtelijke element aan de noordzijde van Den Hel-
der ligt tussen de Oude Rijkswerf, Fort Erfprins en Huisduinen. De Zeedijkzo-
ne eindigt in het oosten bij het Havenplein, waar het autoveer naar Texel 
vertrekt. Tussen Oud Den Helder en de Rijkswerf is parallel aan de dijk een 
gesloten bebouwingswand gerealiseerd door middel van enkele geschakelde 
woningen van twee lagen met kap, gestapelde woningen van drie bouwlagen 
met zadeldak in de langsrichting en van vijf bouwlagen met kap haaks geori-
enteerd. De woningoriëntatie is gericht op het Kanaal met de achterkant rich-
ting de dijk. Deze situering en het gesloten karakter van de bebouwing ver-
stoord de relatie tussen de stadskern en de Zeedijk en het Marsdiep. De 
vormgeving van de bebouwing is sterk gerelateerd aan die van Oud Den 
Helder, rode baksteen met oranjerode dakpannen. Het bebouwingscomplex 
van vijf lagen heeft de vormgevingskenmerken uit de stadsvernieuwingsperio-
de met een duidelijke andere kleurtoepassing.  
 
Vanwege de gewenste ontwikkeling van woningbouw in relatie tot het centrum 
valt een deel van de Zeedijk onder het welstandsgebied Stadshart. Voor de 
ontwikkeling van deze zogenaamde Dijkbuurt is een uitwerking opgenomen in 
het Uitwerkingsplan Stadshart. 
 
  
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid 
De forten, Linie en Zeedijk hebben naast een duidelijk cultuurhistorische 
waarde tevens een structuurbepalende functie als begrenzing van de ‘Stad 
binnen de Linie’. Doordat beide forten nog volop in gebruik zijn is er een ver-
scheidenheid aan bebouwing aanwezig die niet altijd strookt met het cultuur-
historisch karakter van de vestingwerken. De gewenste ontwikkelingen ten 
aanzien van de Linie beperken zich tot groene en recreatieve functies ter 
behoud en versterking van het historische en landschappelijke karakter. Bij 
overige nieuwe ontwikkelingen geldt het behoud en de versterking van de 
historische en landschappelijke waarden als uitgangspunt.  
 
Om dit te bewerkstelligen is in 2003 een structuurvisie ‘De Stelling op herha-
ling’ vastgesteld. In 2007 zijn concrete plannen voor herstel van de Linie ge-
maakt. In het rapport ‘Herstel van de Stelling van Den Helder, ontwerp voor 
de projecten Liniedijk en fort Westoever/Oostoever’ staat het voorstel om het 
dijkprofiel van de linie te restaureren en de drie coupures in de linie te bena-
drukken. Ook staan in het rapport voorstellen voor de inrichting van de linie-
dijk en fort Westoever. 
 
Op 5 december 2007 is de Stelling Den Helder door de Rijksdienst voor ar-
cheologie, cultuurlandschap en monumenten aangewezen als beschermd 
stadsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988. 
Het beschermd stadsgezicht bestaat uit de linies en forten die behoren bij de 
Stelling Den Helder. Dit betekent dat bij sloop en nieuwbouw altijd een ver-
gunning nodig is. Daarnaast zullen de bestemmingsplannen beschermend 
van aard zijn. Doel van de aanwijzing is om de karakteristieke, met de histori-
sche ontwikkeling samenhangende structuur en ruimtelijke kwaliteit van het 
gebied te onderkennen als zwaarwegend belang bij de toekomstige ontwikke-
lingen binnen het gebied. Voor het welstandstoezicht betekent dit dat bij de 
beoordeling rekening wordt gehouden met het behouden en waar mogelijk 
verbeteren van de cultuur- en architectuurhistorische betekenis van de ste-
denbouwkundige structuur en oorspronkelijke bebouwing. Naast de wel-
standsnota zal tevens de Toelichting behorende bij de aanwijzing onderdeel 
uitmaken van het beoordelingskader. 
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Welstandsregime 
Beschermd stadsgezicht 
 
Het welstandsbeleid is gericht op handhaving en respect voor de bestaande 
situatie. Daarbij is er wel de intentie om de vestingwerken niet puur te conser-
veren als historische objecten, maar om er een duidelijke meerwaarde aan te 
verlenen. Op deze wijze gaat de Stelling weer meer onderdeel uitmaken van 
Den Helder en kan er een wederzijdse structurele versterking plaatsvinden.  
 
Welstandscriteria 
 
Algemeen:  Behouden van het oorspronkelijke cultuurhistorische karakter van de be-

bouwing in relatie tot de Stelling van Den Helder. 

 De uitstraling van de architectuur van de bebouwing binnen de forten preva-
leert boven de herkenbaarheid van de functie van het gebouw.  

 Bij nieuwe ontwikkelingen dienen de landschappelijke waarden van de 
Stelling als geheel gerespecteerd te worden.  

 
Ligging in de omgeving:  Bebouwing moet vrijstaand van aard zijn.  

 De bebouwing dient een alzijdige oriëntatie te hebben, gerelateerd aan het 
landschap en de structuur van de Stelling.  

 Tussen Zeedijk en Helders Kanaal dient een tweezijdige oriëntatie van de 
bebouwing op beide structuren te worden versterkt.  

 
Massa en vorm van het gebouw:  Er dient te worden aangesloten op de vormgeving en het aantal bouwlagen 

van de belendende en/of omliggende bebouwing, waarbij grote afwijkingen 
niet zijn toegestaan. 

 De aanwezige gebouwen vormen veelal elk een architectonische eenheid. 
Per individueel gebouw dient daarom gestreefd te worden naar eenheid in 
vorm en detaillering, waarbij onderlinge contrasten toegestaan zijn. 

 
Detaillering van het gebouw:  De karakteristieken van de oorspronkelijke militaire gebouwen en objecten 

dienen gehandhaafd en gerespecteerd te worden.  

 Bij alzijdige oriëntatie zijn alle gevels van belang en verdienen, indien zicht-
baar vanuit het openbare gebied, derhalve extra aandacht ten aanzien van 
de vormgeving. 

 Eenheid in materiaal- en kleurgebruik voor de bij elkaar behorende bebou-
wing van de verschillende functies binnen de forten is wenselijk. 

 Voor de bebouwing tussen Zeedijk en Helders Kanaal dient wat betreft het 
materiaal- en kleurgebruik te worden aangesloten op de architectonische 
eenheid van de bestaande situatie. 

 Voor de bebouwing tussen Zeedijk en Helders Kanaal dienen gevelkenmer-
ken, -geleding en -opbouw te worden afgestemd op de architectonische 
eenheid van de bestaande bouwblokken. 

 

Gebouwen van de Koninklijke Marechaussee 
in fort Dirksz Admiraal. 

Bedrijfsachtige bebouwing op Maaskamp-
kazerne in fort Dirksz Admiraal. 
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Aanvullende criteria kleine bouwwerken: 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 
  Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aan- en uitbouwen, 

etc), kozijn- en gevelwijzigingen kunnen het beeld verstoren en dienen dan 
ook in de originele architectuur van het hoofdgebouw opgenomen te wor-
den.  

 Indien de samenhang niet wordt aangepast is een dakkapel op het voorge-
veldakvlak en/of zijdakvlak mogelijk, mits deze in maatvoering maximaal 
50% van de dakbreedte bestaat. De dakkapel dient te passen binnen de al 
aanwezige ritmiek, herhaling, stijl en maatvoering. 

 Dakopbouwen en /of nokverhogingen zijn niet toegestaan. 

 Gebruik van damwandprofielen en golfplaat is niet toegestaan. 

 Geen reclametoepassingen op woonbebouwing. 

 Reclametoepassingen minimaliseren en integreren in het architectonische 
ontwerp of in de bestaande structuur van het gebouw.  

 Antenne-installaties zoveel mogelijk situeren in samenhang met de bijbeho-
rende bebouwing. 

  

gebied 10 

De linie, zeedijk en  

forten erfprins &  

dirksz admiraal 
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2.11. WILLEMSOORD 
 
Gebiedsbeschrijving 
Voormalig rijkswerf Willemsoord is rond de overgang van de achttiende naar 
de negentiende eeuw aangelegd met daaromheen de fortengordel. De werf 
bestaat uit een binnenhaven die omsloten wordt door voornamelijk oude ha-
vengebouwen met een klassieke uitstraling en is onderdeel van de Stelling 
van Den Helder. In 1993 verloor de werf na 170 jaar haar functie van 
scheepsreparatieplaats van de marine.  
 
Een deel van de terreinen van de voormalige rijkswerf is nadien overgedragen 
aan de gemeente en wordt herontwikkeld. Voor deze unieke locatie is reeds 
een Masterplan opgesteld. Hierin wordt de werf onder de titel ‘Nederland Over 
Zee’ omgebouwd tot een gebied met museale thematische functies in een 
nautische en maritieme sfeer met inbedding van commerciële en stedelijke 
functies. De oorspronkelijke cultuurhistorische ruimtelijke structuur en functie 
vormen hierbij het kader voor de nieuwe stedenbouwkundige invulling waarin 
onder andere een bioscoop, horeca, verschillende musea en enkele beurshal-
len een plek hebben gekregen.  
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid 
Willemsoord valt reeds onder de titel ‘complexbescherming’ van de Rijks-
dienst Monumentenzorg. De monumentale randbebouwing en de dokken 
hebben de status van rijksmonument gekregen. Daarnaast valt het gebied 
onder de Stelling Den Helder welke is aangewezen als van Rijkswege be-
schermd stadsgezicht. 
 
Het Uitwerkingplan Stadshart schets een concrete ontwikkeling van Willems-
oord met toevoeging van verschillende publiekstrekkende culturele voorzie-
ningen., zoals een bisoscoop, een theater, een poppodium, meerdere musea 
e.d.. Aan de noordzijde wordt voorgesteld meer te intensiveren met woning-
bouw, gecombineerd met nautische voorzieningen zoals een jachthaven, een 
havencafé, een visrestaurant en winkels voor zeilers e.d.  
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rijkswerf willemsoord 

 
Uitsnede luchtfoto Willemsoord 
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Welstandsregime 
Bijzonder welstandsgebied  
 
Bij de ontwikkeling van de Rijkswerf wordt gestreefd naar het herstellen en 
versterken van de relatie van Den Helder met de Zee. Bij ontwikkelingen dient 
het behoud van het cultuurhistorische erfgoed en nautische karakter van het 
gebied primair uitgangspunt te zijn.  
 
Welstandscriteria  
Voor het gebied Stadshart inclusief Willemsoord zijn in hoofdstuk 3 en 4 van 
het Uitwerkingsplan Stadshart zogenaamde beeldkwaliteitkaders opgesteld. 
De Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit zal haar advies baseren op hetgeen 
in deze kaders is vastgesteld. Deze kaders geven per gebied een nadere 
uiteenzetting van de gewenste beeldkwaliteit. Tevens zijn in hoofdstuk 4 van 
het beeldkwaliteitplan per beeldaspect algemene richtlijnen opgenomen.  
 
Er is een apart beeldkwaliteitplan voor Willemsoord opgesteld. Hierin zullen 
richtlijnen opgenomen worden voor de vormgeving, detaillering en materialise-
ring van de gebouwen en de openbare ruimte. Ook zijn daarin voorschriften 
gegeven voor bijvoorbeeld de vormgeving van straatmeubilair, bewegwijze-
ring en reclame-uitingen. Uitgangspunt daarbij is dat de monumentale waarde 
van het gebied behouden blijft. 
 

Zuidelijk aanzicht van de Rijkswerf Willemsoord vanaf de Binnenhaven. 

Oorspronkelijke havengebouwen op de 
Rijkswerf. 

Maritieme uitstraling en objecten. 

Nieuwe entree Rijkswerf vanaf centrum. 
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2.12. DUINLAND 
 
Gebiedsbeschrijving 
Het Duinland is een kweldergebied, dat slechts aan de westzijde tegen de zee 
was beschermd door het duinengebied en de in 1610 aangelegde Oldenbar-
neveldtsdijk. Sinds de 10e eeuw zijn de smalle strandwallen over een afstand 
van ruim vijf kilometer in oostelijke richting verschoven. Pas nadat de dijk om 
de Zijpepolder en de Zanddijk tussen Callantsoog en Huisduinen werden 
aangelegd kon er duinvorming optreden over de gehele lengte van de kust. 
De vorm van het duingebied is in belangrijke mate bepaald door de aanleg 
van stuifdijken. Tussen Callantsoogervaart tot de Donkere Duinen (Noorddui-
nen) is er sprake van een relatief jong duingebied ontstaan vanaf circa 1500. 
Het duingebied tussen de Donkere Duinen en Huisduinen is ouder en heeft 
zijn oorsprong in de Middeleeuwen. Het duingebied loopt aan de noordzijde 
over in de Helderse Zeewering. 
 
Naast de recreatieve functies voornamelijk ter plaatse van de verschillende 
strandslagen zijn er ook andere menselijke invloeden in het gebied duidelijk 
waarneembaar. Ter hoogte van paal drie (nabij de Donkere Duinen) is een 
tientallen hectare groot vuilstortterrein in gebruik geweest en zijn er diverse 
schietterreinen aangelegd. Ook zijn in het duingebied waterwinkanalen voor 
het Helderse waterleidingnet tot ca 1970 in het duingebied in gebruik ge-
weest. 
 
Het duingebied bestaat uit de zandduinen langs de Noordzee en de met 
naaldbomen beboste Donkere Duinen die tegen Nieuw Den Helder liggen. Dit 
natuurgebied heeft voornamelijk een recreatieve functie met wandelroutes, 
een camping, een sportpark en een kinderboerderij. Het gebied is, met uit-
zondering van kleinschalige recreatieve voorzieningen en een vuurtoren, vrij 
van bebouwing. Op enkele plaatsen worden in de zomer een strandpaviljoen 
of een hulppost van de reddingsbrigade opgetrokken. 
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid  
Het beleid is gericht op het behoud van natuurwaarden, bescherming van het 
duinlandschap en het toestaan van kleinschalige extensieve recreatie in het 
gebied. Er zijn weinig ontwikkelingen te verwachten naast eventuele klein-
schalige uitbreidingen c.q. aanpassingen van de bestaande vooral recreatieve 
voorzieningen. 
 
Voor het Duingebied en de Donkere Duinen zijn voornamelijk de bestem-
mingsplannen Duinzoom noord (2001), Huisduinen (2002) en Duinreep 
(2003).  
 
Welstandsregime 
Bijzonder welstandsgebied 
 
In navolging van het gemeentelijk beleid is ook het welstandsbeleid voorna-
melijk conserverend van aard. Welstandstoezicht is gericht op handhaving 
van de bestaande kenmerken en eigenschappen van het waardevolle duin-
landschap en het daar in gelegen bebouwing. 
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duinland 

 
Het duingebied heeft voornamelijk een 
natuurwetenschappelijke en landschappelijke 
betekenis. 

De Zanddijk ter hoogte van de bungalowpar-
ken bij Julianadorp.  
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Welstandscriteria 
 
Algemeen:  Behouden van het oorspronkelijke karakter van gebouwen in relatie tot het 

duinlandschap. Uitgangspunt daarbij is de verspreid voorkomende bebou-
wing, dus geen clustering.  

 Bij bouwplannen dient de erfinrichting en de relatie met de omgeving on-
derdeel uit te maken van het ontwerp. 

 
Ligging in de omgeving:  Bebouwing dient vrijstaand van aard te zijn. 

 Bij het plaatsen van (definitieve jaarrond) strandpaviljoens moet het zicht op 
de open zee vanaf de duinen behouden blijven. 

 De bebouwing dient een alzijdige oriëntatie te hebben, gerelateerd aan het 
landschap. 

 
Massa en vorm van het gebouw:  Maximaal één laag met piramidedak, platte daken, zadeldak (helling  30°), 

schilddak, mansardedak of gebogen kapvormen.  

 De individuele gebouwen vormen een architectonische eenheid en staan op 
zichzelf. Eenheid in vorm en detaillering dient daarom gezocht te worden 
per individueel gebouw.  

 Bij een onvermijdelijke clustering van gebouwen streven naar een eenheid 
in vormgeving. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het ensem-
ble van alle bouwwerken. 

 

Detaillering van het gebouw:  Detaillering van bebouwing beperken. Een eenvoudige horizontaal gelede 
gevelindeling heeft de voorkeur.  

 Bij utilitaire bebouwing dient ingetogen en eenvoudig met detailleringen, 
kleur- en materiaalgebruik te worden omgegaan. 

 Bij nieuwbouw dient gestreefd te worden naar gebruik van hoogwaardige 
materialen, zoals natuursteen. Gebruik van kunststof (trespa), damwand-
profielen en golfplaat zijn niet toegestaan. 

 Bij verbouwingen of renovatie dienen de oorspronkelijke gevelopbouw en 
het materiaal- en kleurgebruik te worden gerespecteerd. 

 Strandpaviljoens met hout(delen) opbouwen in een relatief eenvoudig 
ogende bouwconstructie. Voornamelijk witte kleuren gebruiken eventueel 
voorzien van bonte kleuren voor kozijnen, deuren en dergelijke. De materia-
len dienen hierbij een semi-permanent karakter te hebben. 

 Kleuren afstemmen op het landschappelijke karakter, dus voornamelijk 
aardtinten en tinten die voorkomen in het duinlandschap. 

 

Aanvullende criteria kleine bouwwerken: 

Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 
  Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aan- en uitbouwen, 

etc) kunnen het beeld verstoren en dienen dan ook aan het zicht vanaf de 
openbare weg te worden onttrokken of volledig in de originele architectuur 
van het hoofdgebouw opgenomen te worden. 

 Gebruik van kunststof (trespa), damwandprofielen en golfplaat zijn niet 
toegestaan. 

 Reclametoepassingen minimaliseren en integreren in het architectonisch 
ontwerp of in de bestaande structuur van het gebouw. 

 
Donkere Duinen  

Huisduinen

Donkere Duinen

Fort Kijkduin

Nieuw Den Helder
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2.13. DE SCHOOTEN 
 
Gebiedsbeschrijving 
De Schooten is evenals Nieuw Den Helder een grootschalige uitbreidingswijk, 
die in de jaren zestig van de twintigste eeuw gebouwd is. Deze wijk heeft een 
grootschalige ruime opzet met in een stempelstructuur verkavelde woningen 
en hoogbouw. De bebouwing van wijken van de jaren zestig laatt zich ken-
merken door een duidelijke open orthogonale verkavelingstructuur met ruime 
collectieve groenvoorzieningen.  
 
De bebouwing zelf is veelal strak en eenvoudig vorm gegeven. De wijk ligt 
ingeklemd tussen vier ruimtelijke barrières namelijk de spoorlijn aan de west-
zijde, de Linie aan de noordzijde, het Noordhollands Kanaal in het oosten en 
het vliegveld De Kooy aan de zuidkant.  
 
De Schooten is opgebouwd op basis van een lusvormige ontsluitingsstructuur. 
Binnenin deze lus zijn voorzieningen gebundeld en gesitueerd in een open 
groene setting (centrumzone). Aan de buitenzijde zijn zogenaamde woonclus-
ters gebouwd (woonkwartieren).  
 
Centrumzone 
De centrumvoorzieningen liggen in een centrale groene zone. Dit centrum 
omvat vrijwel alle voorzieningen voor de gehele wijk. Het oorspronkelijke idee 
van een centraal gelegen centrumgebied met alleen centrumvoorzieningen 
wordt enigszins tenietgedaan door de ontwikkelingen van woningbouw. Het 
verblijfsgebied is groen van opzet en omvat een aantal open ruimten. De 
bebouwing bestaat uit zowel gestapelde woningbouw als geschakelde en 
twee-onder-één-kap woningen. Opvallende elementen zijn het recent (1997) 
gerealiseerd Parkplan met zogenaamde parkvilla’s, het Dienstencentrum en 
de zes lagen tellende galerijflat langs Heiligharn en Baljuwstraat. Het winkel-
centrum bestaat uit een gedeeltelijk overdekt wandelwinkelstraat (Vrede en 
Vrijheid) met lage bebouwingscomplexen met voornamelijk een horizontale 
gevelgeleding.  
 
De parkvilla’s zijn twee-onder-één-kap woningen opgebouwd met lichtkleurige 
gemetselde gevels, waarboven een piramidekap is gelegen afgedekt met 
oranje dakpannen. Kenmerkend voor deze bebouwing is het duurzaam en 
energiezuinig bouwen. Aan de buitenzijde is dat onder andere zichtbaar aan 
de zonnepanelen op het dakvlak. 
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Diversiteit aan erfafscheidingen aan de 
voorzijde. 

 
Patiowoningen aan de Jacob Houtinghstraat. 
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Woonkwartieren 
Het principe van de woonkwartieren bestond uit een minder gevarieerd aan-
bod van eengezinswoningen in (half)open woonblokken, zogenaamde door-
zonwoningen en gestapelde woningbouw tot maximaal 4 lagen. In 1964 is 
men begonnen met de noordkant van de Schooten. De hier opgezette bouw-
stijl vormde de tendens voor de overige woonkwartieren.  
 
De bebouwing bestaat voornamelijk uit laagbouw in de vorm van geschakelde 
eengezinswoningen in een strokenverkaveling van (half)open bouwblokken. 
De bebouwing bestaat uit één, anderhalf of twee lagen met zadeldak in even-
wijdige richting en is voornamelijk strak in de rooilijn gesitueerd. De woningen 
hebben bijna allemaal een voortuin of zijn gelegen aan een openbaar plant-
soen. De erfafscheidingen zijn over het algemeen divers. Sommige bouw-
blokken hebben nog de oorspronkelijke lage uniform vormgegeven gemetsel-
de erfafscheiding aan de voorzijde.  
 
De eerste eengezinswoningen (Walvisvaardersweg) hebben nog de typische 
kenmerken uit eind jaren vijftig. De gevels hebben een eenvoudige indeling en 
de woningen zijn voorzien van een flauwe zadelkap bedekt met bitumen. In de 
overige woonkwartieren zijn de eenvoudige gevelindelingen behouden geble-
ven, maar zijn de zadeldaken in evenwijdige richting bedekt met oranje, zwar-
te of ander donkerkleurige dakpannen. Het gebruik van gemetselde gevels 
overheerst. In een groot aantal gevels zijn kunststoffen (trespa) of houten 
geveldelen aangebracht tussen de beneden- en bovenkozijnen. Hierdoor 
ontstaat vaak een meer verticale geleding van de gevel. De kozijnen zelf zijn 
grotendeels in kunststof uitgevoerd.  
 
Aan de Jacob Houtinghstraat zijn in 1971 afwijkend van de overige bebouwing 
21 patiobungalows gebouwd. Deze lage en geschakelde bungalows hebben 
een plat dak en een breed wit gekleurde dakboeiboord. De gevels zijn opge-
bouwd met gemetselde licht bruine bakstenen en beigekleurige panelen. De 
houten kozijnen hebben een donkerbruine kleur. 
 

 

 
Parkvilla’s; het duurzaam en energiezuinig 
bouwen. 

 
De bebouwing in De Schooten bestaat uit 
eengezinswoningen met zadeldak en is 
voornamelijk strak in de rooilijn gesitueerd. 
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In de verschillende woonkwartieren is een aantal portiek- en galerijflats gesi-
tueerd. In de jaren ’70 zijn langs de Torplaan (ingang aan achterzijde aan de 
Zeeloodsenlaan) en aan de noordzijde van de hendrik Baskeweg de imposan-
te acht lagen tellende galerijflats De Duinen en de Wadden gebouwd. Bijzon-
dere flats zijn de sterflats aan de spoorzijde van de wijk en de gedeeltelijk 
over het water stekende flats aan de G.P. Blankmanstraat. 
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid  
Met name in de centrumzone zijn diverse ontwikkelingen gaande (Bestem-
mingsplan De Schooten Centrum 1999). Om de harde architectuur van de 
bestaande flatgebouwen in de wijk te verzachten wordt hier juist gezocht naar 
mogelijkheden om de kopeinden van deze bebouwing aan te passen en ge-
schakelde woningen met een vlakke gevel te voorzien van een erker. Voor 
nieuwbouw in deze zone wordt meer gedacht aan een bijzondere aantrekke-
lijke architectuur. Tussen de Schout- en Schepenstraat en de Graaf Floris V 
straat zullen vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen worden gebouwd 
en daar waar de erfafscheidingen van de woningen grenzen aan openbaar 
gebied zullen permanente erfafscheidingen in de vorm van muurtjes van wis-
selende hoogte worden gebouwd. Voor het overige zijn met name ontwikke-
lingen te verwachten in de vorm van woninguitbreidingen door middel van 
aan- en uitbouwen, dakopbouwen en/of –kapellen. 
  

 
Gestapelde woningbouw De Duinen en De 
Wadden. Hoogste galerijflats in de Schooten. 

 
Het Dienstencentrum, met daarachter ver-
scheidene lager gebouwde zorgeenheden. 

 
Bijzondere galerijflats in De Schooten die 
gedeeltelijk het water overbruggen. 

 
Door kleur- en materiaalgebruik is de identi-
teit van de vaak grote, eentonige gebouwen 
aangepast.  
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Welstandsregime 
Regulier welstandsgebied 
 
Transparantie in de centrale groene zone met losse alzijdige objecten dient 
waar mogelijk gewaarborgd te worden, waarbij gestreefd moet worden naar 
een gedifferentieerd architectuurbeeld. Belangrijke items bij de planmatige 
gestempelde woonwijken zijn herhaling en ritmiek. Toevoegingen aan de 
bouwblokken dienen zo min mogelijk afbreuk te doen aan deze eigenschap-
pen. Bij nieuwbouw en renovaties dient de strakke rechtlijnige en eenvoudige 
vormgeving herkenbaar te zijn zodat aansluiting bij de orthogonale steden-
bouwkundige structuur behouden blijft. Afwijkende en bijzondere vormgeving 
is alleen mogelijk als deze collectief voor het hele woonblok wordt toepast, als 
het om bebouwing in de centrumzone gaat of als het om bijzondere locaties 
gaat die de bestaande stedenbouwkundige structuur versterkt.  
 
Door kleine bouwwerken kan de samenhang snel aangetast worden. Daar 
waar achterzijdes grenzen aan de openbare ruimte moeten deze worden 
behandeld als voorzijde. Daarnaast hebben toevoegingen aan zijgevels van 
bouwblokken een grote invloed op het beeld en verdienen daarom extra aan-
dacht. Aandacht dient dan ook uit te gaan naar behoud van de samenhang 
per woonblok.  
 
  
Welstandscriteria 
 
Algemeen:  Samenhang per bouwblok en/of architectonische eenheid handhaven. 

 Op hoeklocaties en langs de belangrijkste structuurdragers is versterking 
van de representativiteit van bebouwing door middel van bijzondere afwij-
kende architectuur mogelijk. 

 Van buitenaf moet herkenbaar zijn welke functie in een gebouw is onderge-
bracht. Deze zichtbaarheid van de functionele identiteit gaat hierbij voor de 
samenhang. 

 
Ligging in de omgeving:  De bestaande stedenbouwkundige orthogonale verkaveling dient te worden 

gerespecteerd. De strakke rooilijnen behouden. Verspringing in de rooilijn 
alleen bij kopbebouwing of in symmetrie van het woonblok toepassen. 

 De voorgevels van de geschakelde eengezinswoningen zijn gericht op de 
straatzijde of gelegen aan openbaar groen. 

 Bij hoog- en middelhoogbouw is het van belang de begane grond op een 
dusdanige manier vorm te geven zodat er een wisselwerking met het maai-
veld mogelijk is. Waar nodig dient de levendigheid op maaiveldniveau te 
worden bevorderd. 

 De wandvorming door de strakke rooilijnen maken deel uit van de beleving 
van de openbare ruimte en dienen daarom gehandhaafd te blijven.  

 Continuering van belangrijke kenmerken in een bepaalde ritmiek en harmo-
nie handhaven. Aswerking en herhaling vormen hierbij belangrijke thema’s. 

 

 
Relatief eenvoudige gevelindelingen en –
geleding behouden. 
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Massa en vorm van het gebouw:  Er dient te worden aangesloten op het ritme van de bestaande bouwblok-
ken in de omgeving, die veelal bestaan uit twee lagen met zadelkap in 
evenwijdige richting. 

 Behoud van bestaande kapvormen. Kapvorm en –richting afstemmen en 
aansluiten op belendende bebouwing. 

 Hoeksituaties kunnen geaccentueerd worden met verbijzondering in hoogte 
of architectuur. 

 Samenvoeging van individuele woonblokken, woningen of gebouwdelen is 
niet toegestaan. 

 
Detaillering van het gebouw:  De karakteristieken van een architectonische eenheid dienen te worden 

gerespecteerd. Aansluiting op de strakke lineaire en eenvoudige bouwstijl is 
dan wenselijk.  

 In de centrumzone is een verbijzondering in architectuur goed mogelijk. 
Streven naar een hoogwaardig en gedifferentieerd architectuurbeeld is hier 
het uitgangspunt. 

 Gevelkenmerken, -geleding en –opbouw afstemmen met de architectoni-
sche eenheid van een bouwblok. 

 Aangesloten dient te worden op het materiaal- en kleurgebruik dat binnen 
de architectonische eenheid de boventoon voert. 

 Zij- en achtergevels aan de openbare weg worden voorzien van raampartij-
en. Gesloten gevels op de eerste verdieping en aan de openbare weg die-
nen te worden voorkomen. 

 Door afstemming van het toe te passen kleur- en materiaalgebruik is de 
identiteit van de vaak grote, eentonige gebouwen die in deze periode zijn 
gebouwd te verbeteren. 

 

 
Wandelwinkelstraat (Vrede en Vrijheid). 

Eerste eengezinswoningen van de Schooten langs de Walvisvaardersweg. De gevels 
hebben een eenvoudige indeling en de woningen zijn voorzien van een flauwe zadelkap 
bedekt met bitumen. 
 

gebied 13 

de schooten 
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Aanvullende criteria kleine bouwwerken: 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 
  Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aan- en uitbouwen, 

etc), kozijn- en gevelwijzigingen kunnen het beeld verstoren en dienen dan 
ook in de originele architectuur van het hoofdgebouw opgenomen te wor-
den. 

 De hoofdvorm van een bebouwingsblok dient behouden te blijven, ook bij 
individuele uitbreidingen in het blok. 

 Gebruik van damwandprofielen en golfplaat is niet toegestaan. 

 Indien de samenhang niet wordt aangetast is een dakkapel op het voordak-
vlak en/of zijdakvlak mogelijk, mits deze in maatvoering maximaal 50% van 
de dakbreedte beslaat. De dakkapel dient te passen binnen de al aanwezi-
ge ritmiek, herhaling, stijl en maatvoering 

 Aansluiting onde de nokpan bij woningen (voormalige woningen van de 
woningcoöperaties die een dakhelling hebben van 29-35 graden. 

 Reclameobjecten dienen niet hoger te worden aangebracht dan de schei-
ding van begane grond en eerste verdieping. 

 Gevelreclames minimaliseren en integreren in het architectonisch ontwerp 
of in de bestaande structuur van het gebouw. 
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2.14. NIEUW DEN HELDER 
 
Gebiedsbeschrijving 
Nieuw Den Helder is een grootschalige uitbreidingswijk die gefaseerd ge-
bouwd is van 1950 tot medio 1970. De wijk heeft een ruime opzet wat betreft 
bebouwing en openbare ruimte en wordt omgeven door natuurlijke zones in 
de vorm van de vestingszone, het duinland en de Donkere Duinen. 
 
Nieuw Den Helder heeft voornamelijk een orthogonale structuur. De Jan Ver-
failleweg vormt de centrale as in deze structuur. Hierlangs wordt de wijk ont-
sloten voor het autoverkeer. Loodrecht op de Jan Verfailleweg liggen een 
vijftal dwarsassen, zowel verkeersaders als groenstroken en waterlopen. 
Langs dit assenstelsel zijn veel van de wijkvoorzieningen gesitueerd.  
 
Centraal in Nieuw Den Helder ligt het Duinparkplan, waarin zowel woonfunc-
ties als recreatie is opgenomen. In dit project zijn verschillende woningen 
gerealiseerd in een parkachtige omgeving, waaronder vrijstaande, twee-
onder-één-kap woningen en geschakelde (starters)woningen. Het Duinpark is 
voorzien van straatverlichting en bruggen van de Helderse kunstenaar Rudy 
v/d Wint. Aan de Marsdiepstraat ligt het winkelcentrum Falga, het eerste 
overdekte winkelcentrum van Nederland. Een vernieuwingsslag langs de 
Marsdiepstraat moet zorgen voor een revitalisatie van de wijkcentrum. Daarbij 
wordt Falga opgeknapt en zal in Duinpark een uniek nieuw winkelcentrum 
gebouwd worden. 
 
Het verkavelingpatroon van de wijk kenmerkt zich door een eenvoudig stelsel 
van rechte straten met een symmetrisch straatprofiel. Langs deze straten zijn 
woningen gesitueerd, veelal in rijtjes van vier of meer in een rechte rooilijn, 
afgewisseld met portiek- en galerijflats. De Jan Verfailleweg wordt begeleid 
door hoogbouw van vier à vijf lagen, waardoor deze een dominante uitstraling 
krijgt en de functie van deze hoofdontsluiting benadrukt wordt. In de achterlig-
gende woonblokken is hoogbouw in de vorm van portiek- en galerijflats naast 
laagbouw gesitueerd. De laagbouw bestaat uit geschakelde eengezinswonin-
gen in een structuur van (half)open bouwblokken.  

gebied 14 

nieuw den helder 

Woningen aan de Duinroosstraat in Jeruza-
lem met houten gevelbekleding. 

Woningen aan de populaire hofjes van de 
Duinroosstraat.  
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De samenhang in het straatbeeld van de in strokenverkaveling gesitueerde 
woonblokken met lage eengezinswoningen ontstaat veelal door een ingeto-
gen materiaal- en kleurgebruik. Daarnaast bestaat er een evenwicht in het 
profiel door de eenvoudige hoofdmassa’s en kapvormen, met name zadel-
kappen. Veel straathoeken zijn open, waarbij de woningen veelal een duidelijk 
onderscheid hebben tussen voorgevel en zijgevel. De herhaling van gelijk-
vormige kopgevels geven een karakteristiek ritmisch beeld. Het onderscheid 
tussen openbaar en privé is vaak duidelijk vormgegeven en maken onderdeel 
uit van de samenhang en karakteristiek van de woonwijk.  
 
Door de gefaseerde ontwikkeling van Nieuw Den Helder gaan stijlkenmerken 
van 1940 tot en met 1970 hand in hand. Met de nieuwste ontwikkelingen van 
Duinpark en langs de Fluytstraat wordt het scala aan stijlkenmerken verder 
uitgebreid. De wijk onderscheidt zich verder door de grote tegenstellingen 
tussen groot en klein, soms zelfs binnen een woonblok of een straat. Kleine 
eengezinswoningen en grote twee-onder-één-kap woningen zijn in één straat 
te vinden; luxe dakterrashuizen zijn praktisch gebouwd in de schaduw van de 
flats aan de Volkerakstraat.  
 
Die verscheidenheid in Nieuw Den Helder is niet alleen het gevolg van de 
noodgedwongen experimentele tijd die de Nederlandse woningbouw in de 
eerste 15 jaar na de Tweede Wereldoorlog beleefde. Bij gebrek aan traditio-
nele bouwmaterialen werd naarstig gezocht naar alternatieven en werden 
montagesystemen ontwikkeld gevolgd door de welbekende systeembouw met 
prefab-elementen. De eerste bebouwing kenmerkt zich met name door deze 
naoorlogse systeembouw/montagebouw. Bij montagebouw wordt in Nieuw 
Den Helder vooral gedacht aan het allereerste buurtje, dat vorm krijgt door het 
systeem van Airey (vernoemd naar de Britse bedenker). Dit systeem bestaat 
uit betonnen stijlen opgevuld met betonnen gevelplaten. De ‘witte’ gestapelde 
betonblokken leveren een buurtje op met de bijnaam Jeruzalem (Meidoorn-
straat en omgeving). In midden 1980 is deze buurt gerenoveerd. Deze reno-
vatie wordt gekenmerkt door de vormgeving van de gevels met door de huur-
ders zelf te kiezen nieuwe gevelbekleding en resulteerde in voorgevels met 
afwisselend verticale en horizontale houten gevelbekleding op de eerste ver-
dieping. Leisteen, hout en kunststof geven Jeruzalem hierdoor een nieuw 
aanzien. 
 
In de beginperiode (begin 1950) is ook de woonbuurt aan de Breestraat, Duin-
roosstraat en Elzenstraat gerealiseerd. Dit woonbuurtje heeft een ruime opzet 
met woningen (deels duplex) en wordt getypeerd door de zogenaamde 
Panagro-huizen, genoemd naar de bouwer van dit montagesysteem.  
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid  
Een groot deel van de wijk heeft een verouderd woningbestand. Ook het 
winkelaanbod voldoet onvoldoende, evenmin als de wijkvoorzieningen. Ge-
volg is dat de wijk kampt met veel verloop en leegstand. Daarom zijn er diver-
se ontwikkelingen gaande ter revitalisatie van de wijk. Enkele complexen 
worden gerenoveerd (o.a. Zuiderzeebuurt) of komen in aanmerking voor sloop 
en nieuwbouw. Grotere (recente) ontwikkelingen zijn Duinpark, de wijkcen-
trumontwikkelingen aan de Marsdiepstraat en de nieuwbouw bij de IJssel-
meerstraat en Korvetstraat (plan Fluytstraat).  
 
Langs de Marsdiepstraat wordt gewerkt aan een herinrichting van de openba-
re ruimte en het verbeteren van het winkelaanbod en wijkvoorzieningen. De 
vernieuwing zet in op een gevarieerd woningaanbod met aantrekkelijke win-
kels, wijkvoorzieningen en kleine bedrijven. De nieuwe woonbuurten Duinpark 
en Plan Fluytstraat hebben een eigen samenhangende architectonische uit-
straling. In tegenstelling tot andere buurten heeft de architectuur in Plan Fluyt-
straat een divers karakter. De geschakelde woningen zijn in massa en op-
bouw redelijk uniform, maar in gevelbehandeling en materiaal is diversiteit in 
de geleding aangebracht. 

  

Kleurgebruik bij de flats aan de Eemstraat. 
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Op kleinere schaal zijn er verschillende ontwikkelingen gaande door uitbrei-
dingen aan bestaande woningen. Het oorspronkelijke beeld van herhaling en 
ritmiek staat onder druk door de behoefte aan modernisering en vergroting 
van de woningen en de woonomgeving. Verstoringen in het straatbeeld doen 
zich met name voor bij hoekwoningen (kopgevels) omdat hoekaanbouwen, 
bijgebouwen en schuttingen in de zij- en achtertuin mede bepalend zijn voor 
de stedenbouwkundige karakteristiek van de woonwijk. Uitbreidingen aan de 
woningen aan de straatzijde kunnen de rust en de samenhang binnen het 
bebouwingsbeeld verstoren. Op enkele plekken dringen gesloten en weinig 
aantrekkelijke achter- en zijerfafscheidingen op tot de openbare weg. Uitgifte 
van openbaar groen aan particulieren kan leiden tot een verstoring van de 
ruimtelijke samenhang.  
 
Bij locatiekeuzes van nieuwe voorzieningen dient het orthogonale patroon de 
basis te vormen. Een koppeling aan de radiaal Jan Verfailleweg en de overige 
wijkontsluitingswegen van nieuwe voorzieningen heeft dan de voorkeur. 
 
Welstandsregime 
Regulier welstandsgebied 
 
De bebouwing in Nieuw Den Helder kent een grote diversiteit aan bouwstijlen 
en –vormen. De samenhang is met name terug te vinden per kleinere een-
heid, zoals een straat, hofje of woonblok. Deze samenhang op kleinere schaal 
is nog weinig aangetast door individuele toevoegingen. De aanwezige versto-
ringen doen zich voornamelijk voor aan de zij- en achtergevels waar diverse 
hoekaanbouwen, bijgebouwen, erfafscheidingen, e.d. het algemene bebou-
wingsbeeld aan tasten. De diversiteit aan kleur- en materiaalgebruik versterkt 
dit effect nog eens. Bij plantoetsing dient de aandacht dus niet zo zeer gericht 
te zijn op de samenhang in groter verband, maar juist het behoud van de 
samenhang per woonblok, hofje of straat. Daar waar zij- en achtererven gren-
zen aan de openbare ruimte moeten deze worden behandeld als voorzijde. 
 
Welstandscriteria 
 
Algemeen:  Samenhang per woonbuurt, bouwblok en/of architectonische eenheid 

handhaven. 

 Langs de belangrijkste structuurdragers en op andere bijzondere plekken in 
de stedenbouwkundige structuur is versterking van de representativiteit van 
bebouwing door middel van afwijkende architectuur mogelijk. 

 Indien er sprake is van een sterke architectonische samenhang prevaleert 
de uitstraling van de traditionele architectuur boven de herkenbaarheid van 
de functie van het gebouw. 

 
Ligging in de omgeving:  De bestaande stedenbouwkundige orthogonale verkaveling dient te worden 

gerespecteerd. De bestaande rooilijnen behouden. Verspringing in de rooi-
lijn alleen bij kopbebouwing of in de symmetrie of ritmiek van het woonblok 
toepassen. 

 De voorgevels van de geschakelde eengezinswoningen zijn gericht op de 
straatzijde of gelegen aan openbaar groen. 

 Bij de flatcomplexen is het van belang de begane grond op een dusdanige 
manier vorm te geven, zodat er een wisselwerking met het maaiveld moge-
lijk is. Waar nodig dient de levendigheid op maaiveldniveau te worden be-
vorderd. 

Massa en vorm van het gebouw:  Er dient te worden aangesloten op het ritme van de bestaande bouwblok-
ken in de omgeving, die per architectonische eenheid op grote wijze van el-
kaar kan verschillen. 
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Twee-onder-één-kap woningen in Plan 
Fluytstraat 

Diversiteit in gevels van geschakelde wonin-
gen in Plan Fluytstraat. 
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 Behoud van de bestaande kapvormen. Kapvorm en –richting afstemmen en 
aansluiten op belendende bebouwing.  

 Verspringingen in bouw- en goothoogte ten opzichte van de naastgelegen 
bebouwing vermijden. 

 Uitzonderingen van bovenstaande criteria zijn mogelijk, door bijvoorbeeld 
grootschalige dakopbouwen, maar dan dient het gebouw en het bouwwerk 
als één geheel beschouwd te worden, waarbij extra aandacht uitgaat naar 
de samenhang van het gehele gebouw. 

 Hoeksituaties kunnen geaccentueerd worden met verbijzondering in hoogte 
of architectuur. 

 Samenvoeging van individuele woonblokken, woningen of gebouwdelen is 
niet toegestaan. Diversiteit van de verschillende woonbuurten in de wijk 
dient te worden gerespecteerd.  

 

Detaillering van het gebouw: 

 De karakteristieken van een architectonische eenheid dienen te worden 
gerespecteerd. Aansluiting op de strakke lineaire en eenvoudige bouwstijl is 
dan wenselijk.  

 Gevelkenmerken, -geleding en –opbouw afstemmen met de architectoni-
sche eenheid van een bouwblok. 

 Aangesloten dient te worden op het materiaal- en kleurgebruik dat binnen 
de architectonische eenheid de boventoon voert. 

 Zij- en achtergevels aan de openbare weg worden voorzien van raampartij-
en. Gesloten gevels op de eerste verdieping en aan de openbare weg die-
nen te worden voorkomen. 

 Door afstemming van het toe te passen kleur- en materiaalgebruik is de 
identiteit van de verschillende (flat)complexen te verbeteren. 

 

Aanvullende criteria kleine bouwwerken: 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 
  Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aanbouwen etc), 

kozijn- en gevelwijzigingen kunnen het beeld verstoren en dienen dan ook 
in de originele architectuur van het hoofdgebouw opgenomen te worden. 

 De hoofdvorm van een bebouwingsblok dient behouden te blijven, ook bij 
individuele uitbreidingen in het blok.  

 Indien de samenhang niet wordt aangetast is een dakkapel op het voordak-
vlak en/of zijdakvlak mogelijk, mits deze in maatvoering maximaal 50% van 
de dakbreedte beslaat. De dakkapel dient te passen binnen de al aanwezi-
ge ritmiek, herhaling, stijl en maatvoering. 

 Aansluiting onder de nokpan bij woningen (voormalige woningen van wo-
ningscoöperaties ) die een dakhelling hebben van 29-35 graden. 

 Voor de woningen behorende bij het plandeel van 228 woningen in Nieuw 
Den Helder Zuid-Oost zijn voor het behoud van de bestaande architectuur 
geen dakkapellen aan de voorzijde van de woningen toegestaan. 

 Voor woonbebouwing eenheid in erfafscheidingen behoudent, zeker waar 
deze grenst aan de openbare weg. Aaneensluitende erfafscheidingen iden-
tiek vormgeven.  

 Reclameobjecten dienen niet hoger te worden aangebracht dan de schei-
ding van begane grond en eerste verdieping. 

 Gevelreclames minimaliseren en integreren in het architectonisch ontwerp 
of in de bestaande structuur van het gebouw. 

Woningen aan de Schoenerstraat als oor-
spronkelijke bebouwingsgrens van Nieuw 
Den Helder. 

Eén van de vele portiekflatcomplexen in de 
wijk. 

Complex Het Koggeschip in Nieuw Den 
Helder Zuid-Oost. 
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2.15. OUD DEN HELDER 
 
Gebiedsbeschrijving 
De stadswijk Oud Den Helder is de plek waar de verstedelijking van Den 
Helder is begonnen, gegroeid uit de 16e eeuwse vissersnederzetting Helder 
Buyrt. Hier is echter weinig meer van over doordat het oude Helder op last 
van de Duitse bezetter in 1944 bijna geheel is afgebroken, evenals de be-
bouwing langs de Zeedijk, opdat de Wehrmacht ruim schootsveld zou hebben 
bij een geallieerde landing.  
 
Het nieuwe Oud Den Helder is ontworpen als een dorp binnen de bestaande 
stad wat aansluit bij de min of meer geïsoleerde ligging ervan, welke alleen 
maar versterkt was door de aanleg en bebouwing van de Prins Willem 
Alexandersingel. Dit stadsdeel is ontworpen door de architect-
stedenbouwkundige voor de Helderse wederopbouw professor Wieger Bruin. 
De westelijke bebouwing van de Van Heemskerckstraat vormt de enige voor-
oorlogse woningbouw in het westelijke deel wat strak tegen het fort Erfprins 
aan ligt. Na veel aanpassingen en discussie met provincie en Rijk wordt de 
wijk uiteindelijk gebouwd. In de plannen vormt de nieuw te herbouwen NH-
kerk het hart van de wijk. Men ziet er echter van af om deze in Oud Den Hel-
der te herbouwen, waardoor de kerk plaats maakt voor het bejaardentehuis 
Ten Anker, later eind ’80 verbouwd tot woongebouw ’t Behouden Huys. De 
portiekflats langs de Willem Barentzstraat zijn evenals de herbouwflats langs 
de Kanaalweg al gereed gekomen in 1954.  
 
Vanaf de jaren ’70 zijn in alle complexen woningverbeteringen doorgevoerd, 
waarbij er nauwelijks is gesloopt en Oud Den Helder grotendeels gelijk is 
gebleven. Door de latere verhoging van de zeewering tot Deltahoogte is al-
leen een rij woningen en het meest westelijke hofje aan de Theodorus Rijker-
straat verdwenen. De laatste nieuwbouw in de wijk stamt uit 1991, bestaande 
uit acht appartementen aan de Cornelis Houtmanstraat.  
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Oud Den Helder, begrensd door Zeedijk, fort Erfprins en P.W.A. Singel. Aandacht voor detail in de erfafscheiding. 

Accentuering van hoeken met extra aandacht 
voor de zijgevel. 
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Oud Den Helder heeft een monumentale stedenbouwkundige opzet met de 
Willem Barentzstraat als centrale as gericht op het Helden der Zeeplein. Deze 
straat deelt de wijk in tweeën, waarbij de bebouwingsoriëntatie in het zuidelij-
ke deel loodrecht staat op de W. Barentzstraat. Het noordelijke gebied is meer 
gesitueerd rondom een open middengebied met daarin een aantal wijkvoor-
zieningen. De wijk bestaat voornamelijk uit bouwblokken waarbij de twee 
korte zijden steeds zijn open gelaten. De woningen in Oud Den Helder zijn 
uitgevoerd in twee bouwlagen gemetseld in rode baksteen met zadeldak 
parallel aan de bebouwingsoriëntatie. Als dakbedekking is de bekende oranje-
rode dakpan gebruikt en in enkele gevallen echter donkergrijze of bruine 
dakpannen. 
 
Uitzonderingen op de standaard twee lagen met kap zijn de nieuwe rij wonin-
gen en hofjes aan Th. Rijkerstraat en de woningen aan oostzijde J. van 
Heemskerckstraat (één laag met kap), de flats aan W. Barentzstraat en het 
complex aan W.C. Schoutenstraat (vier lagen met kap) en tenslotte enkele 
woningen aan de P.W.A. Singel bestaande uit twee lagen zonder kap. Bij de 
vooroorlogse woningen aan de J. van Heemskerckstraat is extra woonruimte 
gecreëerd door het voorgevelvlak omhoog te trekken naar de eerste verdie-
ping en opbouw van een veelvoud van dakkapellen aan de achterzijde. 
 
De gehele wijk straalt in de vormgeving van de woningen een bepaalde so-
berheid uit die kenmerkend is voor de woningbouw uit de jaren ’50. Daarente-
gen zijn er op enkele plekken ook aardige details toegevoegd binnen de 
bouwblokken, bijvoorbeeld op de scheiding van privé naar openbaar gebied. 
De oudere bebouwing langs de P.W.A. Singel vormt een uitzondering op de 
algemene soberheid. De woningen hebben veelal erkers en verspringingen 
binnen het gevelvlak, waarbij de hoekwoningen veelal een bijzondere archi-
tectonische vormgeving hebben gekregen.  
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid  
Oud Den Helder vormt een duidelijke eenheid, zowel in ligging als in vormge-
ving van de bouwblokken en woningen. De toepassing van gelijke kleuren en 
materialen draagt hier sterk aan bij. De verwachte ontwikkelingen liggen voor-
namelijk op het gebied van de individuele woninguitbreiding, maar deze zijn 
tot nu toe erg minimaal gezien het huidig aantal gebouwde dakkapellen. 
Doordat de bouwblokken vaak aan twee zijden open zijn, is er extra aandacht 
gewenst ten opzichte van achter- en zijerfafscheidingen.  
 
 
Welstandsregime 
Regulier welstandsgebied 
Prins Willem Alexander singel is beschermd stadsgezicht 
 
De samenhang van Oud Den Helder wordt in belangrijke mate bepaald door 
de gelijke kleur- en materiaaltoepassing. Deze is nog zeer weinig aangetast 
door individuele toevoegingen. Toekomstige uitbreidingen dienen dan ook 
zoveel mogelijk aan de achterzijde van de woningen te worden gesitueerd om 
de samenhang in het straatbeeld te behouden. Daarbij is er voor bouwblokken 
die aan twee zijden open zijn, extra aandacht gewenst ten opzichte van ach-
ter- en zijerfafscheidingen. Het dichtzetten van het bouwblok door aan- en 
uitbouwen dient te worden geweerd. 
 
Voor de bebouwing langs de P.W.A. Singel, is het belangrijk dat de woning-
uitbreidingen aansluiten bij de architectuur van het bouwblok en de onderlinge 
samenhang niet wordt gefrustreerd. Daarbij dient rekening te worden gehou-
den dat de Prins Willem Alexander Singel met bebouwing onderdeel uitmaakt 
van de Stelling Den Helder en heeft daarom de status van beschermd stads-
gezicht. 

Doortrekken van het gevelvlak naar de 1e 
verdieping aan de J.V. Heemskerckstraat. 

Afwijkende architectuur in de J.V. Heemsker-
ckstraat. 

Westelijk rand van Oud Den Helder met zicht 
op de Abel Tasmanstraat en Olivier van 
Noortstraat. 
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Welstandscriteria 
 
Algemeen:  Samenhang per bouwblok en/of architectonische eenheid handhaven. 

 Indien er sprake is van een sterke architectonische samenhang prevaleert 
de uitstraling van de traditionele architectuur boven de herkenbaarheid van 
de functie van het gebouw. 

 
Ligging in de omgeving:  Aansluiten op het bestaande stedenbouwkundig en architectonische pa-

troon. De bestaande rooilijnen behouden. Verspringing in de rooilijn alleen 
bij kopbebouwing of in de symmetrie van het woonblok toepassen alleen bij 
bouwblokken met reeds bestaande hoekverbijzonderingen of in aanvulling 
daarop. 

 De voorgevels van de geschakelde eengezinswoningen zijn gericht op de 
straatzijde of gelegen aan openbaar groen. Ontsluiting, oriëntatie en vorm-
geving overeenkomstig de belendende panden. 

 
Massa en vorm van het gebouw:  Er dient te worden aangesloten op het ritme van de bestaande bouwblok-

ken in de omgeving, die veelal bestaan uit twee lagen met kap in de langs-
richting.  

 Verspringingen in bouw- en goothoogte ten opzichte van de naastgelegen 
bebouwing vermijden. 

 Behoud van dakoverstekken en bestaande kapvormen. Kapvorm en –
richting afstemmen en aansluiten op belendende bebouwing. 

 Op zadeldaken < 30° is een dakopbouw door gehele kapverhoging moge-
lijk, waarbij de goothoogte gelijk blijft. Alleen mogelijk bij uitvoering voor ge-
hele bouwblok.  

 Kappen op garages is mogelijk. Bij zichtbaarheid vanaf de weg of openbaar 
groen is bijzondere aandacht voor kappen op garages en voorgevelindeling 
is vereist. 

 Hoeksituaties kunnen in de aangegeven situaties geaccentueerd worden 
met verbijzondering in hoogte of architectuur. Hierbij is de meerwaarde ten 
opzichte van de stedenbouwkundige structuur het uitgangspunt. 

 Samenvoeging van individuele woonblokken, woningen of gebouwdelen is 
niet toegestaan. 

 

Portiekflats langs de centrale as Willem 
Barentszstraat. 

gebied 15 

oud den helder 

Eén van de weinige dakopbouwen in de wijk; 
hier met nokverhoging (kamelenrug). Voor-
keur gaat uit naar gehele kapverhoging. 
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Detaillering van het gebouw:  De karakteristieken van een architectonische eenheid dienen te worden 
gerespecteerd. De traditionele architectuur dient daarbij gerespecteerd te 
worden.  

 Gevelkenmerken, -geleding en –opbouw afstemmen met de architectoni-
sche eenheid van een bouwblok (vnl. horizontale geleding door dakvlak met 
verticale vensterelementen). 

 Zij- en achtergevels aan de openbare weg worden voorzien van raampartij-
en. Gesloten gevels aan de weg dienen te worden voorkomen. 

 Aangesloten dient te worden op het materiaal- en kleurgebruik dat binnen 
de architectonische eenheid de boventoon voert. Gevel van baksteen in 
aardtinten. Dakbedekking van oranje-rode of donkere kleur dakpannen. 

 

Aanvullende criteria kleine bouwwerken: 

Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 
  Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aan- en uitbouwen, 

etc), kozijn- en gevelwijzigingen kunnen het beeld verstoren en dienen dan 
ook in de originele architectuur van het hoofdgebouw opgenomen te wor-
den. 

 Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aan- en uitbouwen, 
etc) achter de achtergevelrooilijn situeren. Dichtzetten van open bouwblok-
ken door kleine bouwwerken voorkomen. 

 Afstemming van dakkapel met vormgeving van het hoofdgebouw is vereist. 
Dakkapellen in ritmiek met gevelgeleding situeren. Op steile kappen dakka-
pellen onderin het dakvlak situeren.  

 Dakopbouwen (nokverhogingen) zijn toegestaan met een maximale dakhel-
ling van 50º en indien zij identiek worden uitgevoerd als reeds gerealiseerde 
dakopbouwen in hetzelfde woonblok. 

 Voor woonbebouwing eenheid in erfafscheidingen behouden, zeker waar 
deze grenst aan de openbare weg. Aaneensluitende erfafscheidingen iden-
tiek vormgeven, door lage gemetselde muurtjes of opgaande beplanting. 
Dichte muren op voetgangersniveau dienen te worden voorkomen.  

 Aanhouden van de voorgevelrooilijn; geen terugspringende of rooilijn over-
schrijdende bebouwing (op erkers na). Erkers in het zelfde ritme en maat-
voering als in de belendende bebouwing. 

 Bij kozijn- en/of gevelwijzigingen dient de oorspronkelijke gevelopbouw te 
worden gerespecteerd. 
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2.16. VOGELBUURT 
 
Gebiedsbeschrijving 
De Vogelbuurt ligt ten zuiden van de Visbuurt met als scheiding de Ruygh-
weg. Het spoortracé met de Kievitstraat is de zuidwestelijke begrenzing en in 
het oosten is dat de Spoorweghaven, wat het grondgebied is van de Koninklij-
ke Marine met enkele sportvelden en een kade met een aantal loodsen. 
 
De buurt behoort tot de bebouwingsring direct rond de oude centrumbuurten. 
Met de bouw van de buurt wordt gestart als laatste grote project voor WOI en 
krijgt in het Interbellum zijn voltooiing tot aan de Burgemeester Houwingsin-
gel. Tijdens de Wederopbouw wordt de Vogelbuurt afgebouwd, met het com-
plex ‘Bassin’ in 1948 en in de jaren ’50 de grote bouwstroom tussen de Kie-
vitstraat, Patrijzenstraat en Fazantenstraat. Deze laatste woningen worden in 
dezelfde tijd gebouwd als Oud Den Helder en hebben daardoor een duidelijke 
verwantschap. 
 
Hierdoor zijn binnen de wijk een drietal kleinere woonbuurten ontstaan die van 
elkaar worden gescheiden door groenzones aan de Reiger-, Ooievaar- en 
Patrijzenstraat. Het profiel bestaat hier uit twee wegen begeleid door een 
bomenrij met een brede groene tussenruimte. Binnen elke buurt is een aparte 
combinatie van materialen en kleuren voor de woningblokken toegepast. De 
meest voorkomende bebouwing in de wijk is het standaard (half)open woon-
blok in baksteen voorzien van zadeldak in de langsrichting. Een aantal hoek-
woningen is apart vormgegeven door de woning haaks op het bouwblok te 
oriënteren met meestal een hoger doorgetrokken gevel- en dakvlak. Verder 
rest er nog de bebouwing langs de Ruyghweg en Kievitstraat. Deze bebou-
wing sluit meer aan op die van de Visbuurt met onder andere woningen van 
één laag met (mansarde-)kap en meer verschillen in het gevelvlak per indivi-
duele woning.  
 

gebied 16 

vogelbuurt 

Afwijkende woningen op de hoek Burge-
meester Houwingstraat - Merelstraat.  

Ruim groenprofiel begeleid door bomen in de 
Ooievaarsstraat. 
 

 
Uitsnede luchtfoto Vogelbuurt 
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Waardebepaling, ontwikkeling en beleid  
De Vogelbuurt vormt ondanks de kleinere woonbuurten toch een duidelijk 
geheel. Dit is vooral te wijten aan de omliggende gebieden met verschillende 
functies die de wijk begrenzen. En door de samenhang in architectonische 
verschijningsvorm geldt hetzelfde voor het drietal kleinere woonbuurten. De te 
verwachten ontwikkelingen in de wijk verschillen per woonbuurt. In sommige 
straten zijn al op grote schaal dakkapellen gebouwd, terwijl in de zuidelijke 
buurt bijna geen enkele individuele woningaanpassing is gedaan. Het bouw-
blok rondom buurthuis ‘De Overzet’ is recentelijk gerenoveerd, waardoor hier 
waarschijnlijk minder initiatieven tot uitbreidingen zullen worden ontplooid. 
 
Welstandsregime 
Regulier welstandsgebied 
 
Het welstandsbeleid is primair conserverend van aard. Behoud van de sa-
menhang en eenheid binnen de wijk en de kleinere woonbuurten staat voor-
op. Eventuele (vervangende) nieuwbouw dient zich dan ook geheel aan te 
passen aan de eigenschappen en kenmerken - zoals positionering, vorm, 
massa en detaillering - van de belendende bebouwing en omgeving. Door de 
strakke gevelwanden aan het openbare gebied, is de mogelijkheid om nieuwe 
toevoegingen aan de voorzijde te realiseren zeer beperkt en dient dan ook bij 
voorkeur zoveel mogelijk aan de achterzijde plaats te vinden. Dakkapellen 
vormen hierop een uitzondering ingeval er reeds één of meerdere aanwezig 
zijn in het betreffende woningblok.  
 
Aangezien er veel (half)open bouwblokken voorkomen, is extra aandacht bij 
de toetsing van bouwaanvragen voor dergelijke situaties een voorwaarde. Het 
dichtzetten van een bouwblok door middel van aan- of uitbouwen is niet ge-
wenst.  
 
Welstandscriteria 
 
Algemeen:  Samenhang per bouwblok en/of architectonische eenheid handhaven. 

 Indien er sprake is van een sterke architectonische samenhang prevaleert 
de uitstraling van de traditionele architectuur boven de herkenbaarheid van 
de functie van het gebouw. 

 
Ligging in de omgeving:  Aansluiten op het bestaande stedenbouwkundig en architectonische pa-

troon. De bestaande rooilijnen behouden. Verspringing in de rooilijn alleen 
bij kopbebouwing of in de symmetrie van het woonblok toepassen alleen bij 
bouwblokken met reeds bestaande hoekverbijzonderingen of in aanvulling 
daarop. 

 De voorgevels van de geschakelde eengezinswoningen zijn gericht op de 
straatzijde of gelegen aan openbaar groen. Ontsluiting, oriëntatie en vorm-
geving overeenkomstig de belendende panden. 

 

Kenmerkende materialen en kleuren na de 
renovatie van het woningblok rondom het 
buurthuis 'De Overzet'.  

Ingetogen na-oorlogse woningbouw. 
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Massa en vorm van het gebouw:  Er dient te worden aangesloten op het ritme van de bestaande bouwblok-
ken in de omgeving, die veelal bestaat uit twee lagen met kap in de langs-
richting. 

 Verspringingen in bouw- en goothoogte ten opzichte van de naastgelegen 
bebouwing vermijden. 

 Behoud van dakoverstekken en bestaande kapvormen. Kapvorm en –
richting afstemmen en aansluiten op belendende bebouwing. 

 
Detaillering van het gebouw:  De karakteristieken van een architectonische eenheid dienen te worden 

gerespecteerd. 

 Gevelkenmerken, -geleding en –opbouw afstemmen met de architectoni-
sche eenheid van een bouwblok (vnl. horizontale geleding door dakvlak met 
verticale gevelelementen). 

 Zij- en achtergevels aan de openbare weg worden voorzien van raampartij-
en. Gesloten gevels aan de weg dienen te worden voorkomen. 

 Er dient aangesloten te worden op het materiaal- en kleurgebruik dat binnen 
de architectonische eenheid de boventoon voert. Dit kan verschillen per 
woonbuurt, waarbij wel de gevels hoofdzakelijk van baksteen in aardtinten 
zijn met de dakbedekking van oranje-rode of een donkere kleur dakpannen. 

 
Aanvullende criteria kleine bouwwerken: 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 
  Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aan- en uitbouwen, 

etc) kunnen het beeld verstoren en dienen dan ook zoveel mogelijk aan het 
zicht vanaf de openbare weg te worden onttrokken of volledig in de archi-
tectuur van het hoofdgebouw opgenomen te worden. 

 Afstemming van dakkapel met vormgeving van het hoofdgebouw is vereist. 
Op steile kappen dakkapellen onderin het dakvlak situeren. Indien er reeds 
dakkapellen aanwezig zijn dient er afstemming plaats te vinden voor wat 
betreft ritmiek, herhaling, stijl en maatvoering.  

 Dakopbouwen (nokverhogingen) zijn toegestaan met een maximale dakhel-
ling van 50º en indien zij identiek worden uitgevoerd als reeds gerealiseerde 
dakopbouwen in hetzelfde woonblok. 

 Aanhouden van de voorgevelrooilijn; geen terugspringende of rooilijn over-
schrijdende bebouwing (op erkers na). Erkers in het zelfde ritme en maat-
voering als in de belendende bebouwing.  

 Gebruik van damwandprofielen en golfplaat is niet toegestaan. 

 

Geschakelde woningblokken ten zuiden van 
de Patrijzenstraat door aanbouw van gara-
ges. 

Verstorende dakopbouwen aan de Ruygh-
weg. 

gebied 16 

vogelbuurt 



 

 

 

108 
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2.17. STADSVERNIEUWINGSPROJECTEN 
 
Gebiedsbeschrijving 
In de tweede helft van de jaren zestig begint Den Helder zijn aandacht te 
vestigen op verpauperde oude wijken. Als één van de eerste gemeenten 
brengt Den Helder het begrip stadsvernieuwing in de praktijk.  
 
Stadsvernieuwinglocaties komen voort uit de compacte stad gedachte. Het 
karakter kan erg verschillend zijn, afhankelijk van ligging en ontwikkelingsstra-
tegie. Vaak is er een sterke architectonische eenheid aangezien deze locaties 
vaak ontwikkeld worden in samenwerking met één architect. De bebouwing 
bestaat hoofdzakelijk uit geschakelde eengezinswoningen. Deze zijn vormge-
geven met een differentiatie in nok- en goothoogte binnen een zelfde bouw-
blok en hebben vaak verspringingen in de rooilijn. De woningen hebben een 
portiekachtige entree. Er zijn voornamelijk lichte kleuren gebruikt, licht rode 
bakstenen, oranje of donkerkleurige dakpannen en witte of gekleurde borst-
weringen. Ook de woonerfcultuur van de jaren zeventig en tachtig is herken-
baar in stadsvernieuwingslocaties. Aanvankelijk werd nog geprobeerd nieuwe 
verkavelingen, stratenpatronen en woningtypen te introduceren. Door weer-
stand van de lokale bevolking in de voornamelijk binnenstedelijke oude buur-
ten is uiteindelijk toch veel gekozen voor de bestaande rooilijnen en goot-
hoogten. Ook in Den Helder is onder druk van de bewoners veelal gekozen 
om het oorspronkelijke karakter van kleinschalige arbeiderswoningen te 
handhaven. 
 
In eerste instantie wordt de aandacht gericht op het centrum, Sluisdijk, Vis-
buurt en een deel van de Grachtengordel. Uiteindelijk is er voor gekozen om 
meer te renoveren dan daadwerkelijk te saneren en nieuwbouw te plaatsen.  
 
Halverwege jaren '70 is het belangrijkste stadsvernieuwingsproject gereali-
seerd ten zuidoosten van het station: Nieuw Sluisdijk. In dit project zijn 278 
eengezinswoningen, veelal rug-aan-rug, in achthoekige woonhoven gereali-
seerd. Deze wijk wordt gekenmerkt door kleinschaligheid wat tot uiting komt in 
een veelheid aan doorgangen en binnenplaatsjes. Nieuw Sluisdijk is ingericht 
als woonerf met een gelijkvloers straatprofiel. Hierin zijn afvalbakken op een 
zeer verzorgde wijze ondergronds verwerkt. Door de situering van de bebou-
wing wordt de openbare ruimte echter ervaren als krap met veel donkere 
hoeken. 
 
Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig is ook in de Visbuurt een aantal 
stadsvernieuwingsprojecten gerealiseerd. Langs de Willem Beukelszstraat, 
Ruyghweg (hofje), Fabrieksgracht, Louisehof (voormalig gasfabriek), Spoor-
gracht en Jan in ’t Veldstraat zijn in totaal circa 168 woningen gebouwd. Op-
vallend is dat voor deze projecten voor het grootste deel gekozen is voor een 
architectuur die past binnen het oorspronkelijke karakter van de Visbuurt. Het 
merendeel van de bebouwing bestaat dan ook uit kleinschalige geschakelde 
woningen bestaande uit één laag, veelal opgebouwd in metselwerk, met za-
delkap in evenwijdige richting bedekt met dakpannen. Op het terrein van de 
voormalige gasfabriek (Fabrieksgracht, Louisehof) is de bouwstijl van typische 
stadsvernieuwingsprojecten nog wel herkenbaar. Hier bestaat de bebouwing 
uit een aantal gestapelde woningen met een galerij aan de voorzijde bestaan-
de uit een houten balustrade.  
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Gestapelde woningbouw op hoek Spoor-
/Fabrieksgracht aan de rand van het voorma-
lige terrein van de gasfabriek. 
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Waardebepaling, ontwikkeling en beleid  
Het belangrijkste aandachtspunt in het Stadsvernieuwingswijkje is de openba-
re ruimte en de sociale veiligheid. Deze wordt ervaren als stenig met donkere 
hoeken en een gebrek aan openbaar groen.  
 
Veel van de woningen is nog in eigendom van de woningstichting wat veelal 
betekent dat de samenhang in bebouwing bewaard blijft. Bij verkoop van de 
woningen is de kans aanwezig dat de bestaande samenhang door diversiteit 
aan kleurgebruik wordt aangetast.  
  
 
Welstandsregime 
Regulier welstandsgebied 
 
Voor de stadsvernieuwingsbuurtjes volstaat het regulier beleid als kader voor 
toetsing van (ver)bouwplannen. Welstandstoezicht is gericht op handhaving 
van de bestaande kenmerken en eigenschappen per bouwblok. Kleine bouw-
plannen, zoals dakkapellen, aan- en uitbouwen dienen dan ook in het kader 
van de bestaande samenhang beoordeeld te worden. Woninguitbreidingen 
dienen bij voorkeur collectief uitgevoerd te worden. 
 
Door de directe aansluiting van de achterzijden en blinde zijgevels van wonin-
gen aan de openbare weg ontstaat een aantal situaties waarbij het straat-
beeld wordt bepaald door een verscheidenheid aan bijgebouwen, erfafschei-
dingen, aan- en uitbouwen. Zulke situaties vragen om extra aandacht bij toet-
sing van bouwaanvragen aan de achterzijde en zijkant van de woning. 
 

 
Uitgangspunt voor welstandstoetsing is het 
behouden van de architectonische eenheid 
van een bouwblok. (Louisehof) 

Architectonische eenheid in woningen in 
Torenstraat. 
 

Typische stadsvernieuwingswoningen aan de 
Sluisdijkstraat. 

 
Geschakelde eengezinswoningen aan steni-
ge gelijkvloerse openbare ruimte. 

 
Extra aandacht voor achterkanten en blinde 
zijgevels aan de openbare weg. 
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Welstandscriteria 
 
Algemeen:  Samenhang per bouwblok en/of architectonische eenheid handhaven. 

 De typische kenmerken van de stadsvernieuwingsbebouwing handhaven. 

 Van buitenaf dient herkenbaar te zijn dat het pand een woonfunctie heeft.  

 
Ligging in de omgeving:  Aanhouden van de bestaande rooilijnen van het bouwblok volgens een 

gelijksoortige stedenbouwkundige verkaveling als omliggende bebouwing 
van de inbreidingslocaties. Bij nieuwbouw is een interactie en/of reactie op 
de stedenbouwkundige omliggende structuur vereist. 

 Ontsluiting en vormgeving op straatniveau overeenkomstig de omliggende 
panden. 

 Principe van (half)open en gesloten bouwblokken handhaven. 

 
Massa en vorm van het gebouw:  Aangesloten moet worden op bestaande bouwhoogte van de architectoni-

sche eenheid. Verspringingen in noklijn en bouwhoogte zijn mogelijk, mits 
de bestaande context dat toelaat. 

 Behoud van bestaande kapvormen. Kapvorm en –richting afstemmen en 
aansluiten op belendende bebouwing. 

 Toepassen van zadelkappen in lengterichting en voortzetting van de een-
heid in het dakvlak. Topgevels zijn mogelijk. 

 Hoeksituaties kunnen geaccentueerd worden conform de al aanwezige 
kenmerken zoals topgevels, gootverhogingen en zijaanbouwen in de bouw-
stijl van het bouwblok. 

 

 
Behoud van bestaande rooilijnen, bouwmas-
sa’s en originele gevelindeling en –geleding 
in de Willem Beukelszstraat. 

 
De detaillering typerend voor de bouwstijl van 
de omgeving.  
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Detaillering van het gebouw:  De karakteristieken van de architectonische eenheid dienen te worden 
gerespecteerd. 

 De detaillering aansluitend en passend bij de bouwstijl van de omgeving. 

 Gevelkenmerken, -geleding en –opbouw afstemmen met de architectoni-
sche eenheid van het bouwblok. 

 Aangesloten dient te worden op het materiaal- en kleurgebruik dat binnen 
de architectonische eenheid de boventoon voert. 

 

Aanvullende criteria kleine bouwwerken: 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 
  Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aan- en uitbouwen, 

etc), kozijn- en gevelwijzigingen kunnen het beeld verstoren en dienen dan 
ook in de originele architectuur van het hoofdgebouw opgenomen te wor-
den. 

 De hoofdvorm van een bebouwingsblok dient behouden te blijven, ook bij 
individuele uitbreidingen in het blok. 

 Gebruik van damwandprofielen en golfplaat is niet toegestaan. 

 Indien er reeds dakkapellen aanwezig zijn, voortzetting in dezelfde stijl en 
maatvoering. 

 
Nieuwbouw afgestemd op het karakter van de oorspronkelijke arbeiderswoningen van de Visbuurt (Het hofje aan de Ruyghweg). 
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2.18. WOONWIJK JULIANADORP 
 
Gebiedsbeschrijving 
Aangezien de groene Linie en het duingebied, bestaande uit de forten, natuur 
en parken tussen de stadswijken van Den Helder, niet aangetast mogen wor-
den (alleen door voorzieningen op stadsniveau) en het grote aantal woningen 
dat volgens de provinciale visie gebouwd moet worden, viel de keus op een 
geheel nieuwe wijk. Deze wijk heet Drooghe Weert en ligt ten westen van de 
dorpskern Julianadorp. In eerste instantie waren er plannen voor een groot 
opgezette woonwijk. Na afwijzing van de provincie splitst Den Helder het 
plangebied op in een noordelijk deel en een zuidelijk deel. Volbouwen van 
Drooghe Weert Zuid (bestemmingsplan uit 1974) had een eerste prioriteit om 
te voldoen aan de woningbehoefte. Door de kritiek van agrariërs en steden-
bouwkundigen en door stagnering van het aantal inwoners door economische 
ontwikkelingen is het noordelijke deel niet ontwikkeld.  
 
Drooghe Weert Zuid heeft uiteindelijk de naam Julianadorp gekregen. Droog-
he Weert wordt alleen gebruikt om onderscheidt aan te geven tussen nieuw 
en oud. Uiteindelijk bestaat Julianadorp uit negen verschillende buurten: Vo-
gelzand, Middelzand, Doorzwin, Kruiszwin, Wierbalg, Drooghebol, Boterzwin, 
Malzwin en Zwanenbalg. Daarmee is het gebied ten westen van de Lange 
Vliet, tussen de Van Foreestweg en de Callantsogervaart, tot aan de duin-
zoomrand, volgebouwd met een totaal van ongeveer 5000 woningen. 
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woonwijk julianadorp 

 

1. Middelzand 
2. Vogelzand 
3. Doorzwin 
4. Kruiszwin 
5. Wierbalg 
6. Drooghebol 
7. Boterzwin 
8. Malzwin 
9. Zwanenbalg 
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Het grootste gedeelte van de woningen in Julianadorp is gerealiseerd in ge-
schakelde bouw in (half)open woonblokken. Deze rijtjeswoningen zijn gegroe-
peerd in clusters in een naar binnen gerichte verkavelingopzet. Dit steden-
bouwkundige principe is met name herkenbaar in Middelzand, Doorzwin en 
Kruiszwin. Door de clustervormig opgezette buurten en het kronkelige wegen-
patroon ontstaat een onduidelijke structuur wat niet ten goed komt aan de 
oriëntatiemogelijkheden. 
 
In de overige buurten is de woningdichtheid lager door de grotere kavels met 
vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen. In de buurt Malzwin en Zwa-
nenbalg zijn uitsluitend twee-onder-één-kap en vrijstaande  woningen ge-
bouwd.  
 
Middelzand 
Middelzand laat duidelijk het typische gedachtegoed van de jaren zeventig 
zien. De woonerfstructuur en naar binnen gerichte clustervormige bebouwing 
is kenmerkend voor die periode. De bebouwing bestaat uit (half)open woon-
blokken en zogenaamde hofjes met geschakelde eengezinswoningen, veelal 
met vliering. In Middelzand zijn verschillende type woningen te onderschei-
den; variërend van vrij kleine driekamerwoningen tot vrij grote vijfkamerwo-
ningen. De woningen bestaan uit relatief eenvoudige bouwmassa’s met een 
zadelkap. Veel van de woningen zijn voorzien van een zogenaamde daklicht 
(skylight), waarbij het dakvlak aan één zijde is verhoogd, waardoor een ver-
springende nok in het profiel van de woning is ontstaan. In de vlakke zijde van 
de verhoging zijn vervolgens ramen gesitueerd. Opvallend zijn de vele ber-
gingen aan de voorzijde van de woning. 
 
In Middelzand is in de jaren negentig een groot renovatieproject uitgevoerd, 
waarbij een groot deel van de huurwoningen verkocht zijn en een bibliotheek 
en 20 nieuwe woningen zijn gebouwd. Deze nieuwbouwwoningen bestaan uit 
geschakelde eigentijdse eengezinswoningen in een gebogen verkavelingpa-
troon. Deze woningen kennen een opvallend Mondriaans kleurgebruik van 
zowel rood, blauw, geel en wit. 
 
Vogelzand 
Deze buurt kenmerkt zich door zogenaamde lusontsluitingen en een groot 
aantal woonhofjes. In tegenstelling tot Middelzand is hier sprake van ruimere 
woningen. De bebouwing is zeer divers en bestaat uit geschakelde, twee-
onder-één-kap en de vrijstaande woningen. 
 
De vrijstaande woningen in diverse bouwstijlen zijn voornamelijk aan de rand 
van de wijk gelegen. Aan de binnenzijde zijn meer geschakelde en twee-
onder-één-kap woningen gesitueerd.  
 
De twee-onder-één-kap woningen in Vogelzand Noord bestaan uit twee lagen 
met een flauwe zadeldak in dwarsrichting bedekt met donkere dakpannen. 
Aan de zijkant is een garage aangebouwd waarover het dakvlak van de 
hoofdmassa is doorgetrokken. De woningen hebben een verspringing in de 
voorgevellijn. De bebouwing bestaat uit metselwerk, waar bepaalde delen zijn 
voorzien van beschotten met een oorspronkelijk donkere kleur. Door individu-
ele initiatieven zijn veel van deze geveldelen in diverse kleuren geschilderd. 
 
In Vogelzand (o.a. langs Breewijd) zijn een aantal twee-onder-één-kap wonin-
gen gesitueerd die aan elkaar geschakeld zijn door garages met een lager 
gelegen nok. De woningen zijn voorzien van een zadeldak afgedekt met don-
kere dakpannen. Opvallend element is de gedeeltelijk inpandige balkons op 
de scheiding van het dakvlak en de gevel, wat betekent dat er sprake is van 
vlieringwoningen. 
 

 
Geschakelde vlieringwoningen (Middelzand). 

 
In Middelzand is sprake van veel bijgebou-
wen aan de openbare weg.  

 
Zogenaamde daklichten (skylight) komt veel 
voor in Middelzand. 

 
Doorlopend dakvlak boven garage/bijkeuken 
(Vogelzand Noord). 

 
Twee-onder-één-kap woningen met wit 
gemetselde gevels en piramidedak (Vogel-
zand). 
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In Vogelzand komen ook twee-onder-één-kap woningen voor die zich typeren 
door gemetselde gevels in een lichte kleur en met een piramidedak waarbij in 
de nokpunt de schoorsteen centraal is gesitueerd. De puidelen waarin de 
kozijnen zijn geplaatst bestaat uit donkerbruin latwerk. Ook aan deze wonin-
gen zijn in dezelfde bouwstijl garages aangebouwd met een plat dak.  
 
De overige bebouwing is met name geschakeld bestaande uit twee lagen met 
kap. De meeste bebouwing kent een samenhang per bouwblok, al is er door 
individuele initiatieven wel een diversiteit aan kleurgebruik en woninguitbrei-
ding aanwezig. De overige vrijstaande woningen zijn in diverse stijlen aanwe-
zig, variërend van stolpachtige woningen tot lage bungalows. 
 
Doorzwin 
In Doorzwin zijn de woningen soberder van opzet dan bijvoorbeeld in Middel-
zand. De bebouwing is eenvoudig van aard en bestaat uit (half)open woon-
blokken met woningen van één, anderhalf en twee lagen met zadelkap in 
lengterichting zowel met donkerkleurige als oranje dakpannen afgedekt. De 
buurt kent veel waterpartijen waarlangs later een aantal complexen met ter-
raswoningen van vier lagen is gesitueerd.  
 
Na de veel toegepaste woonerven en –hofjes wordt in Doorzwin Zuid weer het 
jaren zestig principe van strakke, rechte straten met eenvoudige rijtjeswonin-
gen toegepast. Deze stedenbouwkundige opzet wordt doorgezet in het Kruis-
zwin.  
 
Kruiszwin 
In deze buurt is geheel van het woonerf- en hofjesidee afgestapt en bestaat 
de bebouwingstructuur uit geschakelde eengezinswoningen veelal in rechte 
rooilijnen gepositioneerd. Het verschil met de jaren zestig zijn de vele knikken 
in de structuur. De bebouwing is vergelijkbaar met die van het Doorzwin en 
bestaat uit twee lagen met kap in lengterichting. Opvallend is het vele witte 
kleurgebruik in de gevels van de woningen. In deze buurt is ook een aantal 
woningen met een opgetrokken gevel aangekapt aan het dakvlak aanwezig 
die qua typologie sterk verwijst naar de in het oude Julianadorp aanwezige 
woningen. Er zijn diverse dakkapellen gerealiseerd die niet voldoend aan de 
standaard sneltoetscriteria. Voor deze buurt geldt dan ook dat de voorkeur 
voor nieuwe dakkapellen uitgaat naar vergelijkbare dakkapellen in de straat. 
 
Wierbalg 
Deze buurt kenmerkt zich door de overgang van de geschakelde woningen 
van het Kruiszwin naar het vrijstaande karakter van Zwanenbalg. De bebou-
wing is zowel divers in typologie als in bouwstijl.  
 
Drooghebol 
Door de groei van Julianadorp ontstond in de jaren tachtig een behoefte aan 
voorzieningen. Pas begin jaren negentig is aan de zuidzijde van het Kruiszwin 
het winkelcentrum Dorperweerth gebouwd. De uitbreiding Drooghebol is dan 
ook geen woonbuurt maar bestaat uit een aantal complexen met naast het 
winkelcentrum een aantal scholen, een trefpunt en een speel- en avonturen-
park. 

 
Gedeeltelijke inpandige balkons op scheiding 
dakvlak en gevel (Vogelzand). 
 

 
Woningen met een opgetrokken voorgevel 
aangekapt aan het dakvlak (Kruiszwin). 

 
Het ‘Witte dorp’ in Kruiszwin bestaat uit 
sobere eengezinswoningen. 
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Boterzwin  
De diversiteit van bouwstijlen en –typologieën is het grootst in Boterzwin. In 
deze buurt staan zowel geschakelde, twee-onder-één-kap als vrijstaande 
woningen met een grote diversiteit aan vormen en stijlen. Toch is er per straat 
of woonblok sprake van een bepaalde eenheid. Alleen aan de randen staan 
diverse vrije sector woningen met elke een eigen vormgeving. Deze luxe 
koopwoningen vormen een ‘zachte’ overgang naar het landelijk gebied ten 
zuiden van Julianadorp.  
 
Naast de traditionele architectuur is er ook veel eigentijdse architectuur aan-
wezig. Opvallende woningtypen zijn de torenhuizen en de woningen die op de 
hoek met de Zuidwal zijn gesitueerd. Typerend is hier de eenzijdige steile 
dakvlakken en het vele gebruik van glaswerk in de gevel. Daarnaast zijn er 
woningen met asymmetrische kappen, piramidekappen, de traditionele zadel-
kappen, platte daken en de veelal in de landelijke bouwstijl aanwezige wolfs-
einden in deze buurt aanwezig. 
 
Malzwin 
Malzwin is een buurt die een hogere woningdichtheid heeft dan Zwanenbalg, 
maar relatief nog steeds laag in verhouding tot de rest van de woonwijk. De 
buurt bestaat uit twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande woningen. In 
de doelstellingen bij de ontwikkeling van de buurt vind men termen terug als 
“hoogwaardige woonbuurt en beeldkwaliteit”. Zowel in de architectuur, de 
aankleding van de wijk als in het ontwerp zou dit naar voren moeten komen.  
 
Zwanenbalg 
Zwanenbalg ligt in de zuid-westhoek van Julianadorp, gelegen op de gemeen-
tegrens van Den Helder en Zijpe. Ook grenst het aan de westzijde aan de 
duinzoomrand. Dit is de zone die Julianadorp van de duinen scheidt. Deze 
zone heeft een hoge natuurwaarde waar alleen recreatieve bestemmingen 
gerealiseerd mogen worden. Het is dan ook logisch dat op deze locatie een 
buurt gerealiseerd is met een (relatief) lage bebouwingsdichtheid om aan te 
sluiten bij het (duin)landschap.  
 
Het uitgangspunt ‘overgang naar de omgeving’ is concreet gemaakt door een 
openbare ruimte te creëren met openheid en continuïteit. Waterbeleving is 
hierbij een belangrijk thema. Achtertuinen ontsloten door water dragen ook bij 
aan het karakter van een hoogwaardige woonomgeving. Het geraamte van de 
buurt is ontstaan door lijnen vanuit de omgeving door te laten lopen in Zwa-
nenbalg (bijv. groenstructuur). Hierdoor ontstaan herkenbare en duidelijke 
richtingen, waarmee de buurt overzichtelijk wordt.  
 
De bebouwing bestaat uit vrijstaande woningen op grotere kavels van ± 800 
m2. Hierbij werd gedacht aan een villawijk met een hoogwaardig woonmilieu. 
De bebouwingstijl is zeer divers met een verscheidenheid aan eigentijdse en 
vanuit de landelijke bouwstijl afgeleide bouwvormen. De drie hoofdthema’s 
van het plan zijn: een hoogwaardige woonbuurt, Duurzaam Bouwen en aan-
sluiting met het landschap.  
 

 
Opvallend woningtype op de hoek van Boter-
zwin met de Zuidwal. 

 
In Boterzwin is met name aan de randen 
sprake van veel diversiteit.  

In Boterzwin is regelmatig gebruik gemaakt 
van meer traditionele bouwvormen. 
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Waardebepaling, ontwikkeling en beleid  
In februari 2007 heeft de gemeente een Structuurvisie ‘Julianadorp aan Zee 
2005-2020’vastgesteld. Hierin wordt een ruimtelijke toekomstbeeld geschetst 
voor Julianadorp en omgeving. In deze visie worden de woonbuurten en re-
creatieparken van Julianadorp voorgesteld als bebouwingsenclaves omsloten 
en doorweven door een natuur- en boslandschap. Er zijn ook nieuwe encla-
ves voorgesteld tussen het bestaande woongebied en de kust. Met deze 
enclaves wordt bebouwing voorgestaan in de vorm van woningen en/of recre-
atieve voorzieningen met een (zeer) lage dichtheid. De oude dorpskern blijft 
de kern van het ‘nieuwe ’Julianadorp aan Zee’. Om de relatie met de kust te 
versterken krijgt de van Foreestweg een bijzonder verblijfskarakter als verbin-
dingsroute met daarlangs verschillende recreatieve en toeristische voorzie-
ningen. Het agrarische gebied wordt ervaren als een open landschappelijk 
gebied welke in deze visie gehandhaafd blijft en zelfs versterkt wordt. 
 
In het bestaande woongebied zijn met name ontwikkelingen te verwachten in 
de vorm van woninguitbreidingen door middel van aan- en uitbouwen, dakop-
bouwen en/of –kapellen. 
 

 
 

gebied 18 

woonwijk julianadorp 

 

Structuurvisie Julianadorp aan Zee 2005-2020 
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Welstandsregime 
Regulier welstandsgebied 
 
De bebouwing in Julianadorp kent een grote diversiteit aan bouwstijlen en –
vormen. De samenhang is met name terug te vinden per straat, hofje of 
woonblok. Deze (kleinschalige) samenhang is nog weinig aangetast door 
individuele toevoegingen. Bijgebouwen, aanbouwen en blinde kopgevels aan 
de openbare ruimte zorgen hier en daar voor een gesloten en chaotisch 
straatbeeld dat versterkt wordt door de diversiteit aan kleur- en materiaalge-
bruik. Bij plantoetsing dient de aandacht gericht te zijn op behoud van de 
samenhang per woonblok, -hofje of straat. Door kleine bouwwerken kan deze 
samenhang snel aangetast worden. Daar waar achterzijdes grenzen aan de 
openbare ruimte moeten deze worden behandeld als voorzijde. 
 
 
Welstandscriteria 
 
Algemeen:  Samenhang per bouwblok/architectonische eenheid handhaven. 

 Op hoeklocaties en langs de belangrijkste structuurdragers is enige repre-
sentativiteit van bebouwing door middel van bijzondere architectuur moge-
lijk. 

 
Ligging in de omgeving:  Er dient te worden aangesloten op het ritme, de oriëntatie, ontsluiting en 

vormgeving van de bestaande bebouwing in de omgeving. Aanwezige ge-
knikte en verspringende rooilijnen dienen daarbij te worden gerespecteerd.  

 Ontsluiting en vormgeving op straatniveau overeenkomstig de omliggende 
panden. 

 Continuering van bepaalde kenmerken in een bepaald ritmiek en harmonie 
behouden. 

 Zichtlijnen naar het open landschap waar aanwezig handhaven. 

 
Massa en vorm van het gebouw:  Bouwmaten en –ritme van nieuwbouw afstemmen op de bouwmaten en –

ritme van de omliggende bebouwing.  

 Behoud van bestaande kapvormen. Kapvorm en –richting afstemmen en 
aansluiten op belendende bebouwing. 

 Hoeksituaties kunnen geaccentueerd worden met verbijzondering in hoogte 
of architectuur. 

 Samenvoeging van individuele woonblokken, woningen of gebouwdelen is 
niet toegestaan. 

 

 
Fraaie eenheid woonblok aan de achterzijde 
door uniform vormgegeven pergola’s. 
 

 
Kleur- en materiaalgebruik afwijkend ten 
opzicht van hoofdgebouw. 
 

 
Samenhang per woonblok handhaven. 

 
Aandacht voor achterzijden die grenzen aan 
de openbare weg. 
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Detaillering van het gebouw:  De karakteristieken van een architectonische eenheid dienen te worden 
gerespecteerd.  

 Bij nieuwbouw of renovatie dient de oorspronkelijke bouwstijl terug te ko-
men. Afwijkende vormgeving is alleen mogelijk als deze collectief toegepast 
wordt of als het een vrijstaande vrije sectorwoning betreft. 

 De detaillering aansluitend en passend bij de bouwstijl van de omgeving. 

 Gevelkenmerken, -geleding en –opbouw afstemmen op de vormgeving van 
de architectonische eenheid. 

 Aangesloten dient te worden op het materiaal- en kleurgebruik dat binnen 
de architectonische eenheid de boventoon voert. 

 Zij- en achtergevels aan de openbare weg worden voorzien van raampartij-
en. Gesloten gevels aan de weg dienen te worden voorkomen. 

 

Aanvullende criteria kleine bouwwerken: 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 
  Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aan- en uitbouwen, 

etc), kozijn- en gevelwijzigingen kunnen het beeld verstoren en dienen dan 
ook in de originele architectuur van het hoofdgebouw opgenomen te wor-
den. 

 In Vogelzand is het mogelijk de bestaande plat afgedekte aanbouwen te 
vervangen door (aangebouwde) bijgebouwen met een kap. 

 De hoofdvorm en -profiel van een bebouwingsblok dienen behouden te 
blijven, ook bij individuele uitbreidingen in het blok. 

 Gebruik van damwandprofielen en golfplaat is niet toegestaan. 

 Indien er dakkapellen zijn voortzetting in dezelfde stijl en maatvoering.  

 Dakopbouwen (nokverhogingen) alleen toestaan als deze op de achterzijde 
van de woning gericht is (doortrekken van voordakvlak). De zogenaamde 
skylights op de woningen in Middelzand niet ombouwen tot dakopbouwen.  

 Reclameobjecten dienen niet hoger te worden aangebracht dan de schei-
ding van begane grond en eerste verdieping. 

 Gevelreclames minimaliseren en integreren in het architectonisch ontwerp 
of in de bestaande structuur van het gebouw. 
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2.19. NOORDERHAVEN 
 
Gebiedsbeschrijving 
Het complex Noorderhaven is gelegen in de uiterste zuidoostelijke hoek van 
het gemeentelijke grondgebied ten oosten van Julianadorp aan de Langevliet 
en Callantsogervaart. Het gebied is landschappelijk vormgegeven en zeer 
bomenrijk, autonoom van opzet met de bebouwing gesitueerd volgens het 
campus-model. Hierdoor is de bebouwing van buitenaf nauwelijks zichtbaar. 
 
Het terrein huisvest de Samenwerkingsschool voor speciaal- en voortgezet 
speciaal onderwijs regio Den Helder ‘De Meerpaal’, waarbij de leerlingen 
tevens op het terrein wonen en leven. Dit gebeurt in een aantal campusachti-
ge geclusterde woongebouwen. Op het terrein zijn tevens verschillende voor-
zieningen aanwezig zoals een bibliotheek en een sporthal. 
 
Op het complex is een revitalisatieproces in gang gezet, waarbij de bestaande 
bebouwing en functie gedeeltelijk wordt gehandhaafd, en nieuwe woonbe-
bouwing in de vorm van woonbuurten en enkele appartementgebouwen wor-
den toegevoegd. Noorderhaven zal zich zo ontwikkelen tot de meest zuidoos-
telijk gelegen woonbuurt van Julianadorp.  
 
De bestaande bebouwing is op één hoogbouwcomplex na, allemaal laagbouw 
van één of twee bouwlagen met een kubistisch karakter. Er is voornamelijk 
rode baksteen gebruikt met witte en bruine houten en kunststoffen (trespa) 
verbijzonderingen in de gevel. Deze zijn meestal als boeiboord boven raam-
partijen en entrees geplaatst om deze te benadrukken. Hierdoor ontstaat 
tevens een zeer sterke horizontale en soms verticale geleding van de gevels. 
 
Om de entrees aan de west- en zuidzijde te benadrukken worden aar zogehe-
ten entreegebouwen voorgesteld. Deze gebouwen liggen op een unieke loca-
tie, te midden van het groen en aan de hoofdontsluitingsweg, en worden in 
een bijzondere architectuur worden uitgevoerd. 
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Waardebepaling, ontwikkeling en beleid  
Het complex Noorderhaven heeft een landschappelijke waarde en ligt als een 
bosperceel in de open polderomgeving. Doordat dit opvallende terrein geheel 
intern gericht is, kunnen toekomstige ontwikkelingen ook eenvoudig zonder 
grote zichtbare consequenties plaatsvinden.  
 
Voor de ontwikkeling is in april 2008 een voorlopig ontwerp van het steden-
bouwkundig plan en beeldkwaliteitplan “Noorderhaven” gemaakt waarin per 
gebied de gewenste beeldkwaliteit is beschreven. Daarbij zijn richtlijnen op-
genomen ten aanzien van de architectuur, plaatsing van bebouwing, bouw-
hoogte –en –massa, kappen, materialisatie, dakkapellen, aanbouwen, erfaf-
scheidingen en de openbare ruimte. Zowel het stedenbouwkundig plan als het 
beeldkwaliteitplan zijn gedurende 2009 verder ontwikkeld. 
 
Welstandsregime 
Regulier welstandsgebied 
 
Het welstandsbeleid richt zich ten aanzien van Noorderhaven vooral toe op 
het handhaven en respecteren van het landschappelijke karakter van het 
complex als geheel.  
 

Welstandscriteria 
De Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit zal voor nieuwe ontwikkelingen in 
Noorderhaven haar advies baseren op hetgeen in het beeldkwaliteitplan 
“Noorderhaven” wordt vastgesteld.  
 
Voor kleine bouwwerken volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken 
zoals opgenomen in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 
  Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aan- en uitbouwen, 

etc), kozijn- en gevelwijzigingen kunnen het beeld verstoren en dienen dan 
ook zoveel mogelijk in de originele architectuur van het hoofdgebouw opge-
nomen te worden.  

 Reclametoepassingen zijn niet toegestaan. 

 

Sterke horizontale gevelgeleding van be-
staande woning. 

 
Hoofdgebouw 'Het Blok'. Entree van een geclusterde woongroep. 

Aansluiting op de kubistische bouwstijl is 
wenselijk. 
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2.20. PERIFERIE 
 
Gebiedsbeschrijving 
De periferie omvat alle bedrijventerreinen, kantoorgebieden en havengebie-
den met een grootschalige inrichting en een gedifferentieerd functiepatroon. 
De uitstraling wordt verkregen door de omvang van het gebied en/of door 
daar aanwezige grootschalige bebouwing. Meestal is samenhang door in-
richting van de openbare ruimte of architectonische afstemming beperkt aan-
wezig.  
 
Haventerrein 
Het haventerrein is ruim van opzet en de bebouwing heeft een grootschalig 
karakter. Het grootste deel van het haventerrein is grondgebied van de Konin-
klijke Marine. Het maritieme karakter is dan ook sterk aanwezig. De marine-
haven is aangelegd in het begin van de jaren vijftig. In het begin was er in 
principe nog weinig bebouwing op het terrein. De bebouwing bestond toen 
uitsluitend uit een aantal loodsen en magazijnen van verschillende formaten. 
Tegenwoordig is de hoeveelheid aan bebouwing uitgebreid met bedrijfshallen, 
overdekte (droog)dokken en loodsen.  
 
De haven van Den Helder is één van de belangrijkste economische motoren 
van Den Helder en de kop van Noord Holland. De ambitie van de gemeente 
is om deze positie te behouden en te versterken. Daarvoor zijn in de toekomst 
ontwikkelingen te verwachten op bestaande haventerreinen waarbij mogelijk 
delen van de haven geherstructureerd worden ten behoeve van andere func-
ties waaronder voorzieningen t.b.v. de wind-offshore industrie of hoogwaardi-
ge kantorenlocaties met een relatie met maritieme en marine activiteiten. Ook 
bijzondere woonlocaties aan zee behoren tot de mogelijkheden. 
 
Spoorweghaven 
De Spoorweghaven is ook grondgebied van de Koninklijke Marine en bestaat 
uit sportvelden en een kade met een aantal loodsen.  
 
Schooten Noordoost 
De Schooten Noordoost is een klein bedrijventerrein met een tiental bedrijven 
die voornamelijk gericht zijn op grootschalige detailhandel.  
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Voor de haventerreinen is een transformatie 
te verwachten met nieuwe functies. 

 
De hoeveelheid bebouwing op het vliegveld ‘De Kooy’  
is beperkt en geclusterd gesitueerd.  



 

 

 

124 

 

Industriehaven Westoever 
De industriehaven Westoever ligt ingeklemd tussen de woonwijk Marina en de 
Schootenweg. Dit bedrijventerrein doorbreekt de continuïteit van de groene 
Linie. Aan de kant van de Marina is een kade gesitueerd met daaraan een 
aantal grote bedrijfspanden.  
 
Tussen de kade en de Schootenweg heeft het bedrijventerrein een rastervor-
mige opbouw, waarin bedrijven zijn gesitueerd die voornamelijk gericht zijn op 
grootschalige detailhandel. Deze bedrijfspanden hebben een ruime omvang 
en een strakke rechtlijnige vormgeving. Voor het gedeelte langs de 
Schootenweg en Ravelijnweg is een zone toegewezen waarvoor meer repre-
sentatieve bebouwing gewenst is (bestemmingsplan Westoever). 
 
DivMag terrein / Het Arsenaal 
Aan de noordzijde van Westoever is het voormalige terrein Divmag van de 
Marine ontwikkeld met woningen, bedrijfsruimten en verzamelgebouwen. Het 
gebied kenmerkt zich door eigentijdse architectuur en materiaalgebruik. De 
respresentatieve bebouwing is eigentijds met sterke verwijzing naar de oor-
spronkelijke traditionele architectuur van de het voormalige terrein.  
 
Bedrijvenpark Nieuw Den Helder 
Het Bedrijvenpark, gelegen tussen Nieuw Den Helder en de Nieuwe weg, is 
opgebouwd uit losse bedrijfspanden die gesitueerd zijn in een gesloten groe-
ne setting. De bedrijven en instellingen hebben voornamelijk een dienstverle-
nende functie. Voor wat betreft positionering en opbouw van dit gebied is 
geen duidelijke structuur waarneembaar.  
 
Vliegveld De Kooy 
Het vliegveld is een regionaal vliegveld dat zowel voor burgerluchtvaart als 
voor militaire doeleinden wordt gebruikt. Het gebied bestaat uit een landings-
baan die noordoost is georiënteerd en een aantal geclusterde gebouwen ten 
behoeve van het vliegverkeer. Het gebied is niet vrij toegankelijk en duidelijk 
afgebakend door middel van hekwerken. Hierdoor is het een opzichzelfstaand 
ruimtelijk element.  
 

 
Restaurant bij Vliegveld De Kooy 

 
Bedrijfsverzamelgebouw op DivMag terrein.  

Losse bebouwingselementen in een groene 
setting in het 'Bedrijvenpark Nieuw Den 
Helder’. 

 
DivMag terrein: woningen met bedrijfsunits.  
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Stedenbouwkundig plan met zoneringbedrijventerrein Kooypunt 

Bedrijventerrein Kooypunt 
Dit nieuwste bedrijventerrein tussen de N9 en N99 ten zuiden van het vlieg-
veld is momenteel in ontwikkeling. Voor het Kooypunt wordt gestreefd om Den 
Helder een duidelijk herkenbaar ‘gezicht’ te geven vanaf de N9 en N99, in 
samenhang met Vliegveld De Kooy en het regionaal Havengebonden Bedrij-
venterrein in Anna Paulowna, beide direct aangrenzend. Dit wordt bewerkstel-
ligd door representatieve architectuur, een consequente maaiveldinrichting en 
aandacht voor ecologie. Het terrein zelf is intern opgedeeld in een centrale, 
groene as (A), buitenranden (B en D) en een binnenzone (C). De bebouwing 
is wisselend van bouwvorm en architectonische kwaliteit.  
 
Meester Daarnhouwerstraat  
Aan de van Foreestweg in Julianadorp is een klein gebied gelegen met een 
multifunctioneel karakter. Er zijn enkele bedrijfspanden aanwezig met klein-
schalige bedrijvigheid waaronder zorg-/medische praktijken, sportgelegenhe-
den en restaurants. De diversiteit aan centrumvoorzieningen is ook af te lezen 
aan de verschillende gebouwen en bouwstijlen. Uitgangspunt bij verdere 
uitbreiding is het behoud van eventuele zichtlijnen vanaf de Van Foreestweg 
naar het achterliggende buitengebied. 
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid  
Bedrijventerreinen worden dikwijls niet als prettig, mooi en schoon ervaren. 
Het aanzien van de terreinen is bepalend voor deze negatieve belevings-
waarde. Gebouwen zijn vaak samengesteld uit goedkopere fabriekscompo-
nenten, die zodanig gerangschikt zijn dat aan de minimale bouweisen wordt 
voldaan. De praktijk is dat bedrijven functionele gebruikswaarde meestal 
positiever beoordelen dan de belevingswaarde. Vanuit het oogpunt van bele-
vingswaarde kan men stellen dat er meer aandacht zou moeten zijn bij bedrij-
venterreinen in het algemeen. De inrichting van een bedrijventerrein vereist 
een planmatige aanpak. Er dienen verschillende keuzes gemaakt te worden 
om het gebied een 'eigen' karakter en uitstraling naar de omgeving te kunnen 
geven.  
 
Voor bedrijventerrein Kooypunt is een beeldkwaliteitplan opgesteld waarin per 
deelgebied richtlijnen zijn opgenomen ten aanzien van de inrichting, bebou-
wing en architectuur. Het beeldkwaliteitplan is opgenomen in de toelichting 
van het bestemmingsplan ‘Kooypunt 2004’. 
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Bedrijfspand aan Meester Daarnhouwer-
straat. 

Restaurant aan Meester Daarnhouwerstraat. 
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Bedrijfswoningen 
Het toelaten van bedrijfsgebonden woningen op een bedrijventerrein veroor-
zaakt dikwijls discontinuïteit in het beeld. De vermenging met woningen heeft 
geen harmonie met de bedrijfsbebouwing. Het toelaten van woningbouw is 
vaak geregeld in het bestemmingsplan. Indien er sprake is van bedrijfswonin-
gen wordt dikwijls gekozen voor een woningtype dat niet aansluit bij het utili-
tair karakter van het gebied. Dit veroorzaakt dan discontinuïteit in het beeld. 
De vermenging met woningen heeft geen harmonie met de bedrijfsbebou-
wing. 
 
Welstandsregime 
Regulier welstandsgebied 
 
Kantoor- en bedrijventerreinen laten zich kenmerken door een sterk afwissel-
de ruimtelijke beeldkwaliteit. In deze gebieden is de ruimtelijke beeldkwaliteit 
vaak ondergeschikt aan de functionaliteit of de gebruikswaarde van de ruimte. 
Beeldkwaliteit speelt in deze gebieden voornamelijk een rol aan de randen 
waar aansluiting plaats vindt met woonwijken of andere verblijfsruimten, zoals 
de ontsluitingswegen van de kantoor- of bedrijfsterreinen. De criteria worden 
milder toegepast voor de delen van het terrein die in beperkte mate zichtbaar 
zijn vanaf de openbare ruimte.  
 
Voor toetsing van bouwplannen in de Spoorweghaven, Schooten Noordoost 
en Vliegveld De Kooy zal gestreefd worden naar samenhang tussen de be-
bouwing en de zonering van de bebouwing ten opzichte van de weg. De rela-
tie tussen het landschap en het vliegveld vormt een belangrijk aandachtspunt 
bij toetsing van bouwplannen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen zorg-
vuldig in het bestaande landschap te worden ingepast. 
 
Voor de Haven, industriehaven Westoever en het Bedrijvenpark Nieuw Den 
Helder wordt extra aandacht besteed aan de samenhang en eenheid van de 
gebieden met een bepaalde individualiteit van gebouwen. Dit houdt in dat 
gestreefd wordt naar (groene) samenhangende openbare ruimte waarin losse 
bebouwingselementen zijn geplaatst. Daarnaast zal men bij toetsing van 
bouwplannen extra aandacht geven aan een alzijdige benadering en een 
relatief hoogwaardige architectonische kwaliteit. 
 
Delen van bedrijventerrein Westoever en het havengebied Nieuwe Diep ma-
ken onderdeel uit van het Beschermde stadsgezicht de Stelling van Den Hel-
der. Bij ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met het cultuurhis-
torische karakter, zoals beschreven in de Toelichting behorende bij de aanwij-
zing door de Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. 
 
Voor het bedrijventerrein Kooypunt zal meer aandacht worden geschonken 
aan de beeldkwaliteit zoals aangegeven in het beeldkwaliteitplan. 
 
Bij welstandstoetsing van bedrijfswoningen zullen bij de planbeoordeling de 
volgende uitgangspunten gehanteerd worden. 
   Woningen integreren in de bouwmassa.  

 Woningen een utilitair uiterlijk geven.  
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Welstandscriteria 
Voor de ontwikkelingen ‘Kooypunt’ bieden de visie en richtlijnen zoals opge-
nomen in het bestemmmingsplan het beoordelingskader voor welstandstoet-
sing. Voor overige gebieden zijn onderstaande welstandscriteria van toepas-
sing. 
 
Algemeen:  Bij uniforme gebieden, waar meer samenhang aanwezig is zal de vormge-

ving, zowel in materiaal- en kleurgebruik, als in hoofdvormen op elkaar zijn 
afgestemd. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de samenhang binnen 
het gebied. 

 Bij pluriforme gebieden, waar meer diversiteit aanwezig is, is sprake van 
enige vormgevingsvrijheid in architectuur, materiaal- en kleurgebruik. 

 Langs randen en langs de belangrijkste doorgaande ontsluitingswegen 
dient gestreefd te worden naar een herkenbare en representatieve architec-
tuur.  

 De functie van het bouwwerk dient herkenbaar te zijn in het ontwerp. 

 
Ligging in de omgeving:  Rekening houden met zichtlijnen. Aan doorgaande wegen / hoofdstructuur 

zoveel mogelijk bouwen in een zelfde rooilijn, zodat een herkenbaar straat-
profiel ontstaat.  

 Vanaf de openbare weg moet de toegang duidelijk worden vorm gegeven. 

 
Massa en vorm van het gebouw:  Bij een uniform model dienen de gebouwen te passen in de bouwmaten en 

-ritme van de omgeving indien dit het functioneren van het bouwwerk niet 
belemmert. 

 Bij pluriforme gebieden kunnen bouwmaten en -ritme van gebouwen ten 
opzichte van elkaar verschillen.  

 Bij uniforme gebieden dienen dakvormen zoveel mogelijk gelijk of verwant 
te zijn, allemaal platte daken of allemaal zadeldaken met gelijke dakhelling, 
zodat de hoofdvormen gelijk zijn. 

 Bij pluriforme gebieden kunnen dakvormen ten opzichte van elkaar verschil-
len. 

 Hoeksituaties kunnen geaccentueerd worden met verbijzondering in hoogte 
of architectuur. 

 Gelet moet worden op de wijze waarop de bebouwing wordt samenge-
voegd, de elementen dienen onderling een relatie te hebben. 
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Detaillering van het gebouw:  Productie- en/of opslaghallen dienen een sobere vormgeving te krijgen 
(eenvoudig van vorm, terughoudend van kleur). De nevenfuncties (kantoor, 
ontvangstruimte, kantine) kunnen iets meer 'eigens' uitstralen in vormgeving 
en kleurgebruik. Er dient wel gestreefd te worden naar één geheel ontstaan 
uit de samengestelde delen.  

 Bij de gevelindeling dient er een evenwichtige compositie te zijn tussen de 
verschillende gevelopeningen. Ramen moeten een passende indeling en 
verhouding hebben. Grotere openingen, zoals laad- en losdeuren, moeten 
op zorgvuldige manier worden opgenomen in de gevelindeling en hoeven 
daarmee geen afbreuk te doen aan de gevel. 

 Bij alzijdige bebouwing is niet alleen de voorgevel van belang. Ook de ove-
rige gevels moeten, indien zichtbaar vanaf de openbare weg, met zorg 
vormgegeven worden. 

 Eenheid in materiaal en kleurgebruik voor bij elkaar horende bebouwing van 
hetzelfde bedrijf of kantoor is wenselijk.  

 Bij het toepassen van damwandprofielen dient veel zorg besteed te worden 
aan de afwerking en bescherming tegen beschadiging. Dit kan gebeuren 
door het aanbrengen van een gemetselde borstwering van ten minste 1,5 á 
2 meter.  

 Loodsen van ijzer vertonen een snel en lelijk verouderingsproces, om die 
reden is dit niet toegestaan.  

 Grote oppervlakken van (spiegelend) glas worden afgeraden. 

 De vormgeving van de bedrijfswoningen dienen in de bedrijfsbebouwing 
geïntegreerd te worden of een utilitair karakter te krijgen.  

 

Aanvullende criteria kleine bouwwerken: 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 
  Nieuwe toevoegingen dienen een utilitair karakter te hebben en afgestemd 

te worden op de eigenschappen van de hoofdbebouwing.  

 Het verdient de voorkeur erfinrichting en -afscheidingen op te nemen in het 
architectonisch- of het maaiveldontwerp. In plaats van de erfafscheidingen 
op de rand van de kavel te plaatsen, kan het hekwerk ook terugliggend 
worden aangebracht met een groene strook tot aan de weg. 

 Afzonderlijke naam-, beroeps- en/of productaanduiding integreren in het 
architectonisch ontwerp, in de bestaande structuur van het gebouw. 
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2.21. SPORTCOMPLEXEN, RECREATIE- EN BUNGALOWPARKEN 
 
Gebiedsbeschrijving 
De betreffende gebieden liggen verspreid over het gehele grondgebied van 
Den Helder. Hiertoe behoren alle sportvoorzieningen (uitgezonderd sporthal-
len die solitair in een woonwijk zijn gelegen), de recreatie- en bungalowparken 
(uitgezonderd de Donkere Duinen), alsmede de campingterreinen. Deze laat-
ste groep recreatieve terreinen zijn gelegen westelijk van Julianadorp.  
 
Sportcomplexen 
Hiertoe behoren sportpark De Linie, de Natuurijsbaan, het Recreatiebad De 
Schots, Marinesportpark, Recreatie- en Sportpark Quelderduyn, crosscircuit 
Quelderspoor, de sportparken Streepjesberg, Donkere Duinen, De Dogger, 
De Schooten en Julianadorp, en tenslotte het DOK Wielercircuit en de Golf-
baan. 
 
Voor bijna alle terreinen geldt dat zij een groen karakter hebben door de aan-
wezigheid van sportvelden en groenvoorzieningen. De aanwezige bebouwing 
is incidenteel van aard en meestal alleenstaand. Hierbij is de functie van het 
gebouw vaak van buitenaf zichtbaar en bepalend voor de architectuur van het 
gebouw.  
 
Recreatie- en bungalowparken 
Hiertoe behoren de complexen Residence Juliana, De Zandloper, Noordzee, 
Strandslag Julianadorp, Yperhof, de Keizerskroon en Ooghduyne en de cam-
pings Noordersandt, Oase en De Zwaluw. 
 
De parken vormen twee aaneengesloten gebieden langs de Zanddijk en de 
golfbaan van Julianadorp. Binnen deze twee gebieden heeft elk park weer zijn 
eigen duidelijk afgebakende opbouw en vormgeving als een soort zelfstandige 
woonwijk. De bebouwing bestaat voornamelijk uit een grote variatie aan re-
creatiewoningen en de bijbehorende voorzieningen, zoals receptie, zwembad, 
restaurant en dergelijke.  
 
De recreatiewoningen zijn meestal alleenstaand of als twee-onder-één-kap 
uitgevoerd met één of twee bouwlagen plus kap. Als materiaal is een lichte 
kleur baksteen toegepast met rode en donkere dakpannen voor de kap. 
Doordat het geen eigen woningen zijn, hebben er (bijna) geen individuele 
aanpassingen plaats gevonden, waardoor de gelijkheid en samenhang tussen 
de woningen erg groot is.  
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid  
Kenmerkend voor alle bebouwing van de sportvoorzieningen is het solitaire 
karakter en de functionele herkenbaarheid. Doordat meestal meerdere gevels 
grenzen aan de openbare ruimte, dient er ook overeenkomstig meer aandacht 
aan de vormgeving van deze gevels te worden besteed. Ontwikkelingen ten 
aanzien van aanpassingen en nieuwbouw zijn geheel afhankelijk van de ver-
houding tussen vraag en aanbod naar een bepaalde sportvoorziening.  
 
Opvallend aan de bungalowparken is de grote overeenkomst en samenhang 
in architectonische vormgeving. Deze geldt per bungalowpark of kleiner on-
derdeel daarvan, waarbij de woningen steeds op een verschillende wijze 
gesitueerd en/of geschakeld zijn.  
 
Er is een grote overeenkomst met een ‘normale’ woonwijk, alleen geldt er 
voor de recreatiewoningen een wettelijk beperking van het gebruik, zodat zij 
niet permanent als woning worden aangewend. De Woningwet geeft tevens 
aan dat het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en 
dakkapellen niet vergunningsvrij is, maar licht vergunningsplichtig wanneer 
dat bouwen plaatsvindt aan, bij of op recreatiewoningen.  
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Typische vakantiewoningen zonder de 
individuele kenmerken van normale wonin-
gen. 

Bungalowpark met recreatiewoningen als 
enclave in het buitengebied. 
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In februari 2007 heeft de gemeente een Structuurvisie ‘Julianadorp aan Zee 
2005-2020’vastgesteld. Hierin wordt een ruimtelijke toekomstbeeld geschetst 
voor Julianadorp en omgeving. In deze visie worden de woonbuurten en re-
creatieparken van Julianadorp voorgesteld als bebouwingsenclaves omsloten 
en doorweven door een natuur- en boslandschap. Er zijn ook nieuwe encla-
ves voorgesteld tussen het bestaande woongebied en de kust. Met deze 
enclaves wordt bebouwing voorgestaan in de vorm van woningen en/of recre-
atieve voorzieningen met een (zeer) lage dichtheid. 
 
 
Welstandsregime 
Regulier welstandsgebied 
 
Zowel de sportcomplexen als de recreatie- en bungalowparken kennen een 
grote diversiteit aan bouwstijlen en –vormen. De samenhang is met name 
terug te vinden per kleinere eenheid, met nog zeer weinig of geen individuele 
aanpassingen aan de woningen. Ook de erfafscheidingen conformeren zich 
hieraan. Het welstandsbeleid spitst zich dan ook voornamelijk toe op handha-
ving van de diversiteit tussen, en de samenhang en eenheid binnen de ver-
schillende bungalowparken. Voor de bebouwing van de sportterreinen geldt 
behoud en verbetering van de representativiteit als uitgangspunt. 
 
Voor sportcomplexen, recreatie- en bungalowparken is het uitgangspunt dat 
bij de welstandsadvisering rekening wordt gehouden met de mate aan zicht-
baarheid van het gebouw/bouwwerk vanaf de openbare weg of het landschap. 
Dit betekent dat met name de randen van deze gebieden kritischer getoetst 
worden dan het binnengebied. 
 
Welstandscriteria 
 
Algemeen:  Samenhang per bouwblok en/of architectonische eenheid handhaven. 

 Bij niet-woonbebouwing dient de functie van het gebouw van buitenaf her-
kenbaar te zijn. 

 
Ligging in de omgeving:  Er dient te worden aangesloten op het ritme, de oriëntatie, ontsluiting en 

vormgeving van de bestaande bebouwing in de omgeving. 

 Ontsluiting en vormgeving op straatniveau overeenkomstig de belendende 
bebouwing.  

 Zichtlijnen naar het omliggende landschap waar aanwezig handhaven. 

 

Eindeloze repetitie van gelijke woningen. 

Ruime opzet van bungalowpark De Keizers-
kroon. 
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Massa en vorm van het gebouw:  Maximaal drie bouwlagen met kap, zijnde piramidedak, zadeldak, schilddak, 
mansardedak of een gebogen dakvorm. Platte daken zoveel mogelijk ver-
mijden. 

 Gebouwen die functioneel op zichzelf staan dienen architectonische een 
eenheid te vormen in vorm en detaillering.  

 Samenvoeging van individuele woonblokken, woningen of gebouwdelen is 
niet toegestaan. 

 Geen dakkapellen in recreatie en bungalowparken toe te staan anders dan 
in een oorspronkelijk ontwerp zijn vergund. 

 
Detaillering van het gebouw:  Er dient aangesloten te worden op het materiaal- en kleurgebruik dat binnen 

de architectonische eenheid de boventoon voert. 

 

Aanvullende criteria kleine bouwwerken: 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria.  
  Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aan- en uitbouwen, 

etc), kozijn- en gevelwijzigingen kunnen het beeld verstoren en dienen dan 
ook in de originele architectuur van het hoofdgebouw opgenomen te wor-
den. 

 De hoofdvorm van een bebouwingsblok dient behouden te blijven, ook bij 
individuele uitbreidingen binnen het blok. 

 Gebruik van damwandprofielen en golfplaat is niet toegestaan. 

 Reclameobjecten dienen niet hoger te worden aangebracht dan de schei-
ding van begane grond en eerste verdieping. 

 Gevelreclames minimaliseren en integreren in het architectonisch ontwerp 
en/of in de bestaande structuur van het gebouw. 

 Geglazuurde (glimmende) dakpannen niet toegestaan. 
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2.22. AGRARISCH GEBIED EN VOLKSTUINCOMPLEXEN 
 
Gebiedsbeschrijving 
Naast een aantal volkstuinen en een begraafplaats, bestaat dit restgebied 
voornamelijk uit de polder Het Koegras (vroeger bestaande uit de Vijf pacht-
hoeven, het Koegras en het Buitenveld), wat tevens het enige agrarische 
gebied binnen de gemeente is. Westelijk grenzend aan het Duinland met de 
Zanddijk en oostelijk begrensd door het Noordhollands Kanaal. Door de ratio-
neel verkavelde polder lopen van oudsher een aantal belangrijke (landschap-
pelijke) structuurlijnen. In de noordzuid richting zijn dit de Langevliet en Korte-
vliet, de Zanddijk en het Noordhollands Kanaal met de naastgelegen Rijksweg 
N9. Daar haaks op in oostwestelijke richting zijn dit de Doggersvaart, Midden-
vliet, Schoolvaart (de huidige Van Foreestweg en Schoolweg) en de Cal-
lantsogervaart. Langs deze vaarten en wegen hebben zich in de loop van de 
tijd een aantal langgerekte open bebouwingslinten ontwikkeld, waaronder het 
buurtschap de Friese Buurt naast vliegveld De Kooy. De polder heeft een 
duidelijke gridstructuur met een open, kaal karakter. Dit door de bollenteelt 
ontstane karakteristieke gebied, onderscheidt zich duidelijk binnen de regio.  
 
De bebouwing langs de linten bestaat uit boerderijen met het woonhuis op de 
kop van kavel en daar op enige afstand achter een aantal stallen en/of schu-
ren. De boerderijen liggen redelijk ver uit elkaar, waardoor de linten een hoge 
mate van transparantie bezitten. Daarbij komen er tevens meerdere zoge-
naamde stolpboerderijen voor. Dit zijn boerderijen met een vierkante platte-
grond van één bouwlaag, meestal met een groot piramide- of schilddak van 
riet op dakpannen (helling >45) en een symmetrische gevelindeling met 
schoorsteen in het midden. Dit boerderijtype is door zijn karakteristieke vorm-
geving beeldbepalend voor het landelijk gebied in Noord-Holland. De meeste 
stolpboerderijen zijn enkele meters teruggelegen van de weg, waarbij ze met 
de voorgevel op de weg zijn georiënteerd. Traditioneel staat een stolpboerde-
rij met de voorgevel haaks op de kavelrichting. De overige lintbebouwing 
bestaat uit een verscheidenheid van woonhuizen en bijgebouwen, waaronder 
ook variaties op de langhuis-stolpboerderij. De woonhuizen zijn meestal zeer 
traditioneel vormgegeven met gebruik van baksteen in aardetinten en een 
rood of donkere kleur pannendak.  
 
In De Nollen tussen de Nieuwe weg en het spoor is een natuurpark gelegen. 
Een Nol is een opgewaaide zandheuvel die verder landinwaarts achter een 
duingebied voorkomt. Dit gebied vormt een totaalkunstwerk van de Helderse 
kunstenaar Ruud van de Wint. Hij plaatste er zijn sculpturen en hij ontwierp 
het terrein tot één landschappelijk geheel met natuur en kunst. De met name 
van staal gecreëerde kunstwerken vormen bijzondere elementen die net als 
de verschillende bunkers soms halfondergronds in het nollenlandschap zijn 
opgenomen.  
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Polder Het Koegras tussen Julianadorp en Den Helder met in het midden het bebouwingslint langs de Lange Vliet duidelijk herkenbaar. 
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Polder Het Koegras. 

Tot het agrarische gebied behoren ook de volkstuincomplexen. Deze liggen 
verspreid door de gehele gemeente en worden gekarakteriseerd door moes-
tuinen met bebouwing ten behoeve van opslag van gereedschap en dergelij-
ke. Deze bebouwing is voornamelijk in lichte materialen gebouwd en bestaat 
uit één bouwlaag met soms een plat, flauw zadel- of schilddak. 
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid 
Het agrarisch gebied herbergt een veelvoud van functies, zoals wonen, land-
bouw en veeteelt, werkgelegenheid, diverse voorzieningen en natuurlijk de 
volkstuinen met voor elke functie zijn eigen ontwikkelingswensen en –
mogelijkheden. Belangrijkste eigenschap van het gebied is het weidse open 
karakter van dit hoofdzakelijk agrarische poldergebied. De verspreid liggende, 
voornamelijk agrarische streekeigen (woon)bebouwing in de vorm van stolp-
boerderijen en woningen met mansardekap of zadeldak, passen goed bij het 
sterk landelijk karakter van het buitengebied. 
 
In februari 2007 heeft de gemeente een Structuurvisie ‘Julianadorp aan Zee 
2005-2020’vastgesteld. Hierin wordt een ruimtelijke toekomstbeeld geschetst 
voor Julianadorp en omgeving. Het agrarische gebied wordt ervaren als een 
open landschappelijk gebied welke in deze visie gehandhaafd blijft en zelfs 
versterkt wordt. Langs de Van Foreestweg is bebouwing toegestaan mits de 
(zicht)relatie met het achterliggende open agrarische gebied niet uit het oog 
wordt verloren. De bebouwing langs de Middenvliet en de Langevliet mag niet 
meer verdichten om zodoende het open landschap te benadrukken. De kust-
strook en het Duinzoomgebied zijn belangrijke waardevolle natuurgebieden. 
In deze visie worden wel nieuwe enclaves voorgesteld tussen het bestaande 
woongebied van Julianadorp en de kust in de vorm van woningen en/of recre-
atieve voorzieningen. 
 
 
 

 

Boerderijen aan de Middenvliet. 

Stolpboerderij in de Friese Buurt. 

Typische symmetrische stolpboerderij. 
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Welstandsregime 
Regulier welstandsgebied 
 
Een belangrijke factor is het behoud van het open en weidse karakter, de 
agrarische hoofdfunctie en de cultuurhistorische elementen in het landschap. 
Om daarbij de streekeigen landelijke bebouwing te beschermen dient er extra 
aandacht te gaan naar de welstandstoetsing, welke in hoofdzaak conserve-
rend van aard dient te zijn. Ten aanzien van de volkstuinen gelden er geen 
welstandscriteria. De bebouwing van deze complexen is slechts gebonden 
aan bestemmingsplanvoorschriften. Voor de stolpboerderijen en agrarische 
bedrijfsbebouwing zijn aanvullende criteria opgenomen in hoofdstuk C2 ‘Spe-
cifieke bouwwerken’. 
 
Welstandscriteria 
 
Algemeen:  Samenhang per clustering van bebouwing en/of architectonische eenheid 

handhaven. 

 
Ligging in de omgeving:  Behouden van het oorspronkelijk karakter van de verschijningsvorm van de 

bebouwing als geheel. Uitgangspunt daarbij is verspreid voorkomende be-
bouwing, dus geen clustering, wisselende oriëntatie en een beperkte diver-
siteit. 

 Bij bouwwerken altijd rekening houden met het ensemble van alle bebou-
wing op het erf. De terreininrichting dient onderdeel uit te maken van het ar-
chitectonisch ontwerp, waarbij de woonbebouwing zoveel mogelijk op de 
kop van de kavel dient te worden gesitueerd enigszins los van de rest van 
de gebouwen. 

 
Massa en vorm van het gebouw:  Bij renovatie en/of nieuwbouw dient het ontwerp aan te sluiten op de ge-

bruikte traditionele architectuur van het pand of op de aanwezige traditione-
le bebouwing in de omgeving. 

 Oorspronkelijke gevelindelingen behouden.  

 Maximaal twee bouwlagen met piramidekap, zadeldak, schilddak of man-
sardekap. 

 
Detaillering van het gebouw:  Bij verbouwing of renovatie dient ingetogen en eenvoudig met kleur- en 

materiaalgebruik te worden omgegaan. Baksteen, hout en dakpannen in 
aardetinten zijn het meest wenselijk. Geen toepassing van sterk contraste-
rende kleuren en respecteren van de oorspronkelijke gevelopbouw. 

 In de detaillering is een interpretatie van of een reactie op de specifieke 
historische ornamentiek wenselijk. 

 
Aanvullende criteria kleine bouwwerken: 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria 
  Bij kleine bouwwerken altijd rekening houden met het ensemble van alle 

bebouwing op het gehele erf.  

 Afstemming van dakkapel met vormgeving van het hoofdgebouw is vereist. 
Dakkapellen in ritmiek met gevelgeleding situeren. Op steile kappen dakka-
pellen onderin het dakvlak situeren. 

Geschakelde traditionele mansardekapwo-
ningen. 

Moderne villa in het buitengebied.  

gebied 22 

agrarisch gebied en  

volkstuincomplexen 
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2.23. CENTRALE VOORZIENINGEN 
 
Gebiedsbeschrijving 
De Dogger is onderdeel van het gebied Dirksz Admiraal, centraal gelegen ten 
zuiden van de Stelling Den Helder en tussen de woonwijken Nieuw Den Hel-
der en de Schooten. Het ligt in het schootsveld van het Fort Dirksz Admiraal in 
de polder het Koegras, aangelegd in combinatie met het Noord-Hollands 
Kanaal in de 19e eeuw. In het oostelijk deel bevinden zich binnenduinen, 
zogenaamde Nollen. 
 
Na de aanleg van de naoorlogse wijken Nieuw Den Helder en De Schooten in 
de jaren 50 en 60 is een begin gemaakt met de bebouwing van het gebied. 
Het bestemmingsplan uit 1970 maakt een aantal functies mogelijk: ziekenhui-
zen, verpleeginrichtingen, scholen, verenigingsgebouwen en kantoorgebou-
wen, met ten hoogste één dienstwoning per bouwperceel.  
Aanvankelijk verschenen hier scholen, verpleeginrichtingen en seniorenwo-
ningen. Een deel van deze woningen werd vervolgens in gebruik genomen als 
stadhuis. In de jaren daarna zijn er behalve verenigingen via vrijstellingen ook 
allerlei bedrijven bijgekomen. Het is een zeer gevarieerd gebied met een sterk 
wisselende ruimtelijke kwaliteit.  
 
Centrale voorzieningen zijn onlangs toegevoegd in de vorm van de RIJ (Rijks-
inrichting voor jongeren, ook wel Doggershoek genoemd) aan de Burgemees-
ter Ritmeesterweg en gebouwen voor de brandweer en de politie aan de 
Waddenzeestraat. Deze voorzieningen brengen door hun zorgvuldige vorm-
geving en inpassing nieuwe ruimtelijke kwaliteit in het gebied, dat in de (con-
cept) structuurvisie Den Helder wordt aangeduid als gebied met centrale 
voorzieningen.De locatie omvat in eerste instantie het gebied van het Be-
stemmingsplan De Dogger Zuidwest en de as tussen het nieuwe Gemini 
Ziekenhuis en Station Den Helder Zuid. 
 
De oostzijde van de locatie wordt gekenmerkt door de grootschalige en auto-
noom vormgegeven Doggershoek, de kleinschaligheid van de aanliggende 
woonbuurten en de lange lijnen van waterlopen en groenstroken langs de 
bestaande sportvelden. 
 
Aan de noordzijde bevindt zich een school met woningen aan de IJsselmeer-
straat, die in hun schaal recht doen aan het de maatvoering van die straat. 
Het bestaande materiaal- en kleurgebruik is divers. De nieuwbouw aan de 
IJsselmeerstraat en ook de Doggershoek zijn zorgvuldig vormgegeven ge-
bouwen met als voornaamste materiaal baksteen. Andere gebouwen zijn 
minder zorgvuldig vormgegeven en kennen een grote variatie in kleur en 
materiaal.  
 
In de toekomst zal het gebied worden uitgebreid tot aan de Waddenzeestraat. 
 
 
Waardebepaling, ontwikkeling en beleid 
 
Het doel is te komen tot een aantrekkelijk gebied met centrale voorzieningen 
en daarbij passende andere functies in een groene omgeving. Dit gebied zal 
door middel van een hoge ruimtelijke kwaliteit een aangename sfeer bieden 
aan bezoekers en aan bewoners. Bestaande kwaliteiten worden benoemd en 
bij toekomstige ontwikkelingen of herinrichting versterkt. 
 
In de Structuurvisie Den Helder 2025 (concept) zijn de volgende aspecten van 
belang:  
- Dirksz Admiraal profileren als regionaal voorzieningencentrum (met o.a. 
ziekenhuis, regionale opleidingen, etc.).  
- De aansluiting van De Dogger met de omgeving is een aandachtspunt;  
- Verbetering van de bereikbaarheid, vindbaarheid en omgevingskwaliteit bij 
Station Den Helder Zuid; 
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- In het gebied wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van een alzij-
dig en fijnmazig langzaam verkeersnetwerk dat aansluit op landelijke netwer-
ken. In De Dogger is de aanleg van een oost-west langzaam verkeersverbin-
ding in het plangebied voorzien. 
 
De diversiteit in bebouwing het gebied is groot. Veel bedrijfsbebouwing heeft 
een lage beeldkwaliteit. De woonbebouwing in de buurt heeft een reguliere 
beeldkwaliteit. Daarentegen heeft de Rijksinrichting voor Jongeren in het 
zuidoosten een hoge beeldkwaliteit. De kleinschalige instellingen en kantoren 
hebben een uiteenlopende beeldkwaliteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het beleid voor het gebied Centrale Voorzieningen/de Dogger zal gezien de 
structuur van gebouwen in een groen raamwerk, niet zozeer gericht zijn op de 
eenheid in materiaal, maar meer gericht zijn op de zorgvuldige toepassing van 
materiaal passend bij het ontwerp met een daarop afgestemde detaillering. Dit 
zal de leidraad zijn bij de toekomstige ontwikkeling. 
 
Voor het gehele gebied Dirksz Admiraal/ De Dogger worden een steden-
bouwkundige visie en een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De komst van 
het Gemini Ziekenhuis was aanleiding om het bestemmingsplan voor het 
deelgebied De Dogger Zuidwest eerder op te stellen. 
 
 
Ruimtelijke kwaliteit en samenhang 
De ruimtelijke samenhang van het plangebied wordt in dit gebied gevormd 
door de openbare ruimte en de specifieke deelgebieden als sportterrein, de 
bedrijven en de centrale voorzieningen. Het kader is een groenblauw raam-
werk. Dit raamwerk sluit aan op het bestaande groenblauwe weefsel waarbin-
nen het ligt. Bij de invulling van dat raamwerk wordt ingegaan op de samen-
hang tussen ziekenhuis en het ziekenhuisterrein; de samenhang tussen be-
drijven en openbare ruimte; de samenhang tussen bedrijven en omliggende 
woonbebouwing; de presentatie aan de toegangsweg. De kwaliteit ligt in de 
opzet, maat en inrichting van de openbare ruimte. 
De lijnen in noord-zuidrichting (1, 2 en 3 op het kaartje) komen voort uit be-
staande lijnen. Ze worden vormgegeven door formele bomenrijen of boom-
groepen. De oost-west lijnen (4 en 5) bestaan uit de bestaande Burgemeester 
Ritmeesterweg en de nieuwe straten op het bedrijventerrein. Deze krijgen een 
landschappelijke inrichting.  
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- De inrichting van de openbare ruimte, evenals die van het ziekenhuisterrein, 
kent een hoog kwaliteits- en afwerkingsniveau, is terughoudend wat betreft de 
hoeveelheid toegepaste materialen en sluit aan op het groene raamwerk. 
 
- De as tussen het ziekenhuis en Station Den Helder Zuid (4, Burgemeester 
Ritmeesterweg) is de belangrijkste lijn. De vormgeving en materialisering van 
deze lijn is over de gehele lengte zodanig dat hij zich voegt naar de land-
schappelijke kwaliteit van de omgeving, vooral ook naar die van de Nollen aan 
de oostzijde. 
 
- Parkeren is geïntegreerd in het ontwerp en vanaf het maaiveld uit het zicht. 
 
- Het terrein van het Gemini Ziekenhuis biedt aan bezoekers, patiënten, per-
soneel en voorbijgangers een prettige groene en toegankelijke buitenruimte. 
Deze is niet omgeven door erfafscheidingen. 
 
Het terrein van de overige functies, zichtbaar vanaf de openbare weg, is niet 
omgeven door erfafscheidingen hoger dan een meter en wordt in combinatie 
met beplanting uitgevoerd. Vóór de voorgevel zijn geen hekwerken en ge-
bouwde erfafscheidingen gewenst. Waar mogelijk wordt voor terreinafschei-
ding water ingezet. 
 
Welstandsregime 
Bijzonder welstandsgebied 
 
De centrale voorzieningen waarbinnen onder meer het ziekenhuis valt, liggen 
in bijzonder welstandsgebied. De betekenis van deze voorzieningen voor 
bewoners en bezoekers en de representatieve rol daarvan voor Den Helder 
maken dat dit gebied bijzonder welstandsgebied is. Ook het bedrijventerrein 
draagt door een goede vormgeving bij aan de hoge kwaliteit van het gebied. 
Ten aanzien van nieuwe bebouwingsmogelijkheden, inbreidingen en vervan-
gende nieuwbouw zal de motivatie van ingrepen moeten plaatsvinden vanuit 
de karakteristiek en functie van het gebied. Uitgangspunt is de kwaliteit van 
het gebied als geheel te versterken. Het welstandsbeleid is dan ook gericht op 
representativiteit en het bieden van mogelijkheden voor architectonische 
expressie op de daarvoor geschikte locaties. Daarbij moet niet alleen rekening 
gehouden worden met de uitstraling van de voorgevel, maar ook met de ach-
terzijden, die in veel gevallen vanaf openbaar gebied zichtbaar zijn. Bij plan-
beoordeling zijn positionering, hoogte-breedte verhouding, transparantie, 
plasticiteit en gevelgeleding belangrijke aandachtspunten. 
 
Welstandscriteria 
Voor het ziekenhuis en het ziekenhuisterrein zijn aparte welstandscriteria van 
toepassing. Deze volgen na deze welstandscriteria voor alle overige bouw-
plannen. 
 
Algemeen  De ligging in de groene omgeving is bepalend. Een hoogwaardige uitstra-

ling doet recht aan het belang van de centrale voorzieningen voor Den Hel-
der en de regio. Deze kan ook eigenzinnig of contrasterend en daardoor 
wederzijds versterkend zijn met de groene omgeving. 

 Het bedrijventerrein De Dogger Zuidwest is een hoogwaardig bedrijventer-
rein met lichte bedrijvigheid, dienstverlening en de mogelijkheid van be-
drijfswoningen. De nabijheid van de centrale voorzieningen is aanleiding 
voor een representatieve invulling met bedrijven die een bijdrage kunnen 
leveren aan de ambities van het gebied. 

 Bij uniforme gebieden, waar meer samenhang aanwezig is zal de vormge-
ving, zowel in materiaal- en kleurgebruik, als in hoofdvormen op elkaar zijn 
afgestemd. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de samenhang binnen 
het gebied. 
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 Bij pluriforme gebieden, waar meer diversiteit aanwezig is, is sprake van 
enige vormgevingsvrijheid in architectuur, materiaal- en kleurgebruik. 

 Gebouwen hebben een hoogwaardige architectonische uitstraling, die wordt 
bepaald door ligging in het groen. 

 
Ligging in de omgeving  Een landschapsplan is onlosmakelijk verbonden met het ontwerp van het 

gebouw. 

 De situering binnen het bouwvlak wordt bepaald door de oriëntatie van het 
ontwerp en door het beeld vanaf de toegangsweg.  

 Op het bedrijventerrein De Dogger Zuidwest staat de bebouwing met de 
voorgevel evenwijdig aan de weg. 

 Vanaf de openbare weg moet de toegang duidelijk worden vorm gegeven. 

 
Massa en vorm van gebouw  De bouwmassa kent een alzijdige oriëntatie. 

 Entrees zijn goed herkenbaar en zichtbaar vanaf de Burgemeester Rit-
meesterweg.  

 Technische voorzieningen worden in de bouwmassa opgenomen.  

 De bebouwing staat met representatieve gevels op de openbare ruimte 
georiënteerd. Op een hoek geldt dit dus aan twee zijden. Achterzijden die 
tegenover woonbebouwing liggen zijn eveneens representatief. De geleding 
van de gevels is afgestemd op de hoofdvorm en versterkt deze.  

 Hoeksituaties kunnen geaccentueerd worden met verbijzondering in hoogte 
of architectuur. 

 
Detaillering van het gebouw  Bij de gevelindeling dient er een zorgvuldige compositie te zijn tussen de 

verschillende gevelopeningen. Ramen moeten een passende indeling en 
verhouding hebben. Grotere openingen zoals laad- en losdeuren, moeten 
op een zorgvuldige manier worden opgenomen in de gevelindeling en hoe-
ven daarmee geen afbreuk te doen aan de gevel. 

 Bij alzijdige bebouwing is niet alleen de voorgevel van belang. Ook de ove-
rige gevels moeten, indien zichtbaar vanaf de openbare weg, met zorg 
vormgegeven worden. 

 Eenheid in materiaal- en kleurgebruik voor bij elkaar behorende bebouwing 
van hetzelfde bedrijf of kantoor is wenselijk. 

 De vormgeving van de bedrijfswoningen dienen in de bedrijfsbebouwing 
geïntegreerd te worden of een utilitair karakter te krijgen. 

 Vanwege de representatieve waarde moet het materiaal- en kleurgebruik 
recht doen aan de hoogwaardige uitstraling van het gebouw en niet gevoe-
lig voor vervuiling zijn. De gevel kent ingetogen kleuren: geen sterk contras-
terende, bonte, felle kleuren toepassen en geen wit of zwart voor grote 
vlakken en niet spiegelend. Zichtbare onderkanten zijn zorgvuldig vormge-
geven en gematerialiseerd, passend bij het ontwerp.  

 De detaillering en het kleur- en materiaalgebruik ondersteunt en versterkt 
de hoofdvorm. 

 
Aanvullingen bedrijventerrein De Dogger Zuidwest:  De bebouwing bestaat per bouwperceel uit maximaal twee hoofdvormen.  

 De bouwvolumes kennen eenduidige hoofdvormen.  

 Kleuren van kozijnen liggen tussen wit en donkergrijs (niet donkerder dan 
RAL 7015).  
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Aanvullingen per deelgebied bedrijventerrein De Dogger Zuidwest: 
 
Cluster A  Het materiaal en de kleur van de bebouwing past bij de landschappelijke 

inrichting van de brede groenstroken. 

 De bebouwing wordt uitgevoerd in baksteen en hout of andere natuurlijke 
materialen.  

 

Cluster B 

 De nadruk ligt in deze cluster op samenhang in de hoofdvorm en het kleur- 
en materiaalgebruik.  

 Voor het materiaal mag ook (niet reflecterend) duurzaam plaatmateriaal 
worden toegepast met een zorgvuldige detaillering van eventuele voegen. 
Op de voorgevel beslaan panelen maximaal één derde van het oppervlak 
en is de bevestiging onzichtbaar. 

 

Cluster C  

 In tegenstelling tot de bedrijven in de andere clusters ligt de voorgevel van 
de bedrijfsbebouwing terug ten opzichte van de voorgevel van de bedrijfs-
woning.  

 De gebouwen zijn voorzien van een kap. De nokrichting is haaks op de weg 
(noord-zuid). De dakhelling van de woning en het bedrijfsgebouw zijn gelijk 
en liggen tussen 30 en 60 graden.  

 De geleding van de gevels van de bedrijfswoning en het bedrijfsgebouw is 
op elkaar afgestemd.  

 De bedrijfswoning bestaat uit baksteen, hout en glas. De kleuren zijn aan-
gepast aan bestaande woningbouw. Dakpannen zijn van mat materiaal.  

 De bedrijfsbebouwing wordt uitgevoerd in baksteen, hout en/of panelen.  

 Beperkte toepassing (maximaal één derde) van dichte panelen in de voor-
gevel, geen zichtbare bevestiging.  

 Geen damwandprofielen of golfplaat. 

 
Aanvullende criteria kleine bouwwerken 
Hiervoor volstaan de toetscriteria voor kleine bouwwerken zoals opgenomen 
in hoofdstuk C3 plus de volgende aanvullende criteria. 
  Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aan- en uitbouwen, 

overkappingen, luifels, etc.) kozijn- en gevelwijzigingen kunnen het beeld 
verstoren en dienen dan ook in de originele architectuur van het hoofdge-
bouw opgenomen te worden.  

 De hoofdvorm van de bebouwing dient behouden te blijven, ook bij indivi-
duele uitbreidingen binnen het bouwblok. 

 Het kleur- en materiaalgebruik van aan- en uitbouwen is in samenhang met 
het hoofdgebouw.  

 Gevelreclames integreren in het architectonisch ontwerp of in de bestaande 
structuur van het gebouw. 

 Reclameobjecten dienen in principe niet hoger te worden aangebracht dan 
de scheiding van de begane grond en eerste verdieping. 

 Erfafscheidingen voor zover niet vergunningsvrij door middel van hagen of 
deels transparante hekwerken. 
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Aanvullende welstandscriteria voor het ziekenhuis en  
ziekenhuisterrein 
Voor het ziekenhuis en het ziekenhuisterrein gelden de onderstaande op de 
bijzondere situatie toegesneden welstandscriteria. 
 
Algemeen  De ligging in de groene omgeving is bepalend. Een alzijdige hoogwaardige 

uitstraling doet recht aan het belang van het ziekenhuis voor Den Helder en 
de regio. Deze kan ook eigenzinnig of contrasterend en daardoor weder-
zijds versterkend zijn met de groene omgeving. 

 
Ligging in de omgeving  Een landschapsplan is onlosmakelijk verbonden met het ontwerp van het 

gebouw. 

 De situering binnen het bouwvlak wordt bepaald door de oriëntatie van het 
ontwerp en door het beeld vanaf de toegangsweg.  

 De positie van het ziekenhuis/gebouw vraagt om een representatieve en/of 
expressieve architectuur, die niet alleen de aandacht op zichzelf vestigt, 
maar ook aansluit bij de omgeving. 

 De omvang van het project laat een zelfstandige oriëntatie toe.  

 
Massa en vorm van het gebouw  De bouwmassa kent een zorgvuldige geleding met duidelijk herkenbare 

verschillen in de bouwhoogte.  

 De geleding van de bouwmassa leent zich voor uitbreiding door het voort-
zetten van de structuur van het gebouw met behoud van de duidelijke hoog-
teverschillen. 

 De bebouwing heeft door de geleding en de transparantie van de gevels 
een sterke relatie met de buitenruimte. 

 Entrees zijn goed herkenbaar en zichtbaar vanaf de toegang tot het terrein.  

 Bij een grote bebouwingsdiepte wordt de bouwmassa onderbroken door 
royale tuinen, zodat contact met buiten en daglicht in het gebouw overal er-
vaarbaar zijn. 

 Technische voorzieningen worden in de bouwmassa opgenomen.  

 Het toevoegen van solitaire gebouwen op de locatie is alleen mogelijk in-
dien deze op een hoogwaardige manier worden uitgevoerd. De toegevoeg-
de gebouwen mogen qua architectuur, massa en positionering niet concur-
reren met het hoofdvolume van het ziekenhuis. Daarnaast mogen deze 
eventueel toe te voegen solitaire gebouwen geen afbreuk doen aan het ter-
reininrichtingsplan.  

 
Detaillering van het gebouw  Het gevelmateriaal doet recht aan de hoogwaardige uitstraling van het 

gebouw en is niet gevoelig voor vervuiling. 

 De gevel kent ingetogen kleuren: geen felle kleuren, wit of zwart voor grote 
vlakken en niet spiegelend. 

 Grote gevelvlakken zijn niet spiegelend. 

 De gevels grenzend aan binnentuinen zijn buitengevels en zijn in hoge 
mate transparant, zodat een royale zichtrelatie tussen binnen en buiten ge-
waarborgd wordt. 

 Detaillering komt voort uit de gekozen architectuur en is zorgvuldig. 

 Zichtbare onderkanten zijn zorgvuldig vormgegeven en gematerialiseerd, 
passend bij het ontwerp.  

 
Aanvullende criteria overige bouwwerken  Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aan- en uitbouwen, 

overkappingen, luifels, etc.) kozijn- en gevelwijzigingen en overige bouw-
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werken kunnen het beeld verstoren en dienen dan ook in de originele archi-
tectuur van het hoofdgebouw opgenomen te worden.  

 De hoofdvorm van de bebouwing dient behouden te blijven, ook bij indivi-
duele uitbreidingen. 

 Reclame-uitingen en informatieborden hebben eenvoudige, doeltreffende, 
terughoudende en consequent toegepaste vormgeving. Zij zijn wat betreft 
plaats en omvang afgestemd op de bebouwing en voldoen aan de bepa-
lingen in de reclamenota. 

 Het kleur- en materiaalgebruik van aan- en uitbouwen en van overige 
bouwwerken is in samenhang met het hoofdgebouw.  
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B3. WELSTANDSCRITERIA BIJ GROTERE  
   (HER)ONTWIKKELINGSPROJECTEN 
 
 
Toelichting 
De welstandsnota bevat geen welstandscriteria voor grotere ontwikkelings-
projecten die de bestaande ruimtelijke structuur en karakteristiek doorbreken. 
Dergelijke welstandscriteria kunnen namelijk niet worden opgesteld zonder 
dat er een concreet stedenbouwkundig plan aan ten grondslag ligt.  
 
Procedure 
Zodra zo’n (her)ontwikkelingsproject aan de orde is zal de gemeenteraad de 
welstandscriteria daarvoor vast moeten stellen door middel van bijvoorbeeld 
een welstandsparagraaf als aanvulling op de welstandsnota. Dit kan ook in de 
vorm van een beeldkwaliteitplan, die dan vastgesteld wordt als onderdeel van 
de welstandsnota. Belangrijk is om in het beeldkwaliteitplan duidelijk onder-
scheid tussen beeldkwaliteitseisen ten aanzien van bebouwing en openbare 
ruimte.  
 
Het opstellen van welstandscriteria wordt hiermee een vast onderdeel van de 
stedenbouwkundige planvoorbereiding. De criteria worden opgesteld door de 
stedenbouwkundige of de supervisor, in overleg met de Commissie voor 
Ruimtelijke Kwaliteit. Tegelijk kunnen afspraken over de werkwijze bij eventu-
ele planbegeleiding en bij de welstandsbeoordeling worden vastgelegd.  
 
Voor dergelijke aanvullingen op de welstandsnota geldt dat de inspraak wordt 
gekoppeld aan de reguliere inspraakregeling bij de stedenbouwkundige plan-
voorbereiding.  
 
De welstandscriteria voor de grote (her-)ontwikkelingsprojecten moeten zijn 
vastgesteld voordat de planvorming van de eerste bouwplannen start en wor-
den bekend gemaakt aan alle potentiële opdrachtgevers in het gebied.



 

 

 

 


