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1. stedenbouwkundige schets 2008
In de structuurvisie voor het centrum van Bergen is de hiernaast afgedrukte stedenbouwkun-
dige schets van december 2008 uitgangspunt. De structuurvisie beslaat het plandeel plein, de 
ruinekerk en het plandeel binnenhof. In dit boekje wordt het plandeel plein nader uitgewerkt 
tot stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de winkelkern van bergen. De volgende uit-
gangspunten zijn in een raadsbesluit voor de structuurvisie vastgesteld:

a.  De entree van het centrum vanaf de Dreef vormgeven met een Brink.
b.  In afwijking van het masterplan Bergen centrum de Brink gebruiken als keerpunt
 voor de bus. De ruimte naast de bibliotheek gebruiken als nieuwe bushalte. 
c.  In afwijking van het masterplan Bergen centrum geen paviljoen in fase 2 projecteren.
d.  De Dreef een aantal meter in zuidelijke richting verleggen en een “laanachtige”
 inrichting geven tot aan de Breelaan.
e.  Streven naar ondergronds parkeren, mits dit te combineren is met het behoud
 van de dorpse uitstraling van Bergen.
f.  Streven naar vorming van twee pleinen.
g.  In afwijking van het masterplan Bergen centrum bij de planvorming wel uitgaan
 van amovering van de pleinflat in fase 4.
h.  Op de vrijkomende locatie in fase 4 een stedenbouwkundig baken in de vorm van een 
 markant gebouw, met een grote architectonische waarde projecteren.
i.  In afwijking van het masterplan Bergen centrum bij de planvorming wel uitgaan
 van amovering van de brandweerkazerne in fase 5.
j.  De stedenbouwkundige schets van december 2008 als vertrekpunt aanhouden
 voor de planologische ontwikkeling.

stedenbouwkundige schets december 2008 deelplannen plein
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1. stedenbouwkundige schets 2008

a.  de entree van het centrum vormgeven als een brink.

b.  de brink gebruiken als keerpunt voor de bus. bushalte naast de bibliotheek.

c.  geen paviljoen in fase 2.

d.  de dreef een “laanachtige”inrichting geven tot aan de breelaan.

e.  streven naar ondergronds parkeren.

f.  streven naar vorming van twee pleinen.

g.  in afwijking van het masterplan bergen centrum uitgaan van amovering van de pleinflat. 

h.  in fase 4 een stedenbouwkundig baken in de vorm van een markant gebouw, 
 met een grote architectonische waarde, projecteren.

i.  wel uitgaan van amovering van de brandweerkazerne in fase 5.

j.  de stedenbouwkundige schets van december 2008 als vertrekpunt aanhouden.
 voor de planologische ontwikkeling.
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1. stedenbouwkundige schets 2008
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2. maquette mei 2009
Om de structuurvisie met de bevolking en de raad te kunnen com-
municeren is de stedenbouwkundige schets in 2008 in bijgaande 
maquette vertaald. In de maquette is de ruimtelijke dimensie 
van het plan onderzocht. Massa, korrelgrootte en hoogte van 
de bebouwing is in de bestaande omgeving gemodelleerd. De 
bestaande korrelgrootte in het centrum is als uitgangspunt geno-
men. Langs de Verlengde Dreef is dat de korrel en hoogte van 
de Rustende Jager. Nabij de Breelaan en op de hoek van de Jan 
Oldenburglaan is dat de korrel en hoogte passend bij de bebou-
wing aan de overzijde van de Breelaan. Aan de zijde van het oude 
dorp wordt de grootte en de hoogte van de korrel afgebouwd. 
Dat is goed bij de Karel de Grotelaan te zien.

De maquette dient als uitgangspunt bij het opstellen van deze ste-
denbouwkundige randvoorwaarden. Op de volgende bladzijden 
wordt de maquette vertaald in een programma per verdieping en 
in gevelbeelden. Veranderingen ten opzichte van de maquette 
komen voort uit voortschrijdend inzicht en discussie met belang-
hebbenden en de bevolking. 

Verderop in dit boekje staan foto’s van een aangepaste maquette 
naar aanleiding van de stedenbouwkundige randvoorwaarden.
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Toen in 1992 de BNA 150 jaar 
bestond, werd dit gevierd door 
een architectuur estafette in de 11 
provincies, waarbij in de provin-
cie Noord Holland gekozen werd 
voor de architectuur van het dorp 
Bergen,  met als argument dat bijna 
alle stijlen die de architectuur rijk 
is, aanwezig zijn in dit relatief  klei-
ne plaatsje. De visie op de architec-
tuur van het dorp werd vastgelegd 
in een brochure en door middel 
van een TV programma landelijk 
bekend gemaakt. 

Naast de brochure van de BNA 
zijn er vele artikelen en boeken 
verschenen over Bergen, waaron-
der het boek:  “Bergen, Dorp vol 
Monumenten” maar dit gaat tot en 
met ca. 1900. 

De modernere architectuur van 
het dorp is beschreven door Hilde 
de Haan en Ids Haagsma via hun 
uitgeverij Architext  als een pilot 
voor een regelmatige uitgave in 
De Architect. Het betrof een mooi 
uitvouwblad, drie maal A4, twee-
zijdig bedrukt, bij mijn weten een 
van de eerste inventarisaties van de 
modernere architectuur. 

Eline van Leeuwen en Erik Mattie 
hebben een boek geschreven over 
de Amsterdamse School villa’s in 
het park Meerwijk en af en toe 
worden moderne gebouwen en 
woonhuizen gepubliceerd in de 
reguliere architectuurbladen. 

vogelvlucht mei 2009
deze vogelvlucht is gebruikt als basis voor het maken van de maquette. in de ver-
volgstudie kan de vogelvlucht tekening worden aangepast zodat een actueel beeld 
ontstaat.
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landschap en stedenbouw:

Om het dorp Bergen goed te 
snappen is het van belang de 
stedenbouwkundige ligging 
goed te begrijpen en de archi-
tectuur die daaruit voortvloeit. 
Stedenbouwkundig ligt het dorp 
op de overgang van landschaps-
gebieden: duinen, bossen en wei-
land. Door een doorbraak van de 
zee is het dorp Bergen gelegen op 
een vijfvingerige strandwal, haaks 
op de kust. Op deze vijf vingers 
zijn vijf buurtschappen verrezen, 
waarbij het buurtschap Bergen cen-
trum, door haar centrale ligging, 
ook als eigenlijk centrum wordt 
gezien, terwijl het bijzondere is 
dat de buurtschappen herkenbaar 
zijn in het dorp en er dus niet een 
concentrische opbouw heeft plaats 
gevonden vanuit het oude centrum 
naar de nieuwe buitenwijken, maar 
er een voortdurende afwisseling is 
tussen oud en nieuw, waar je ook 
bent in het dorp. 

Tot ca. 1900 kun je het dorp Bergen 
het beste beschrijven als een boe-
rengemeenschap met alle activitei-
ten en architectonische vormen die 
daarbij horen: woonhuizen, win-
kels, boerderijen,  kerk en kroegen. 

impulsen:

De brochure van de BNA beschrijft 
door middel van een aantal impul-
sen dat de ontwikkeling in het dorp 
Bergen op gang is gekomen door 
energie van buitenaf. Eerst werd 
het ontdekt door renteniers die 
er hun z.g. renteniershuizen lie-
ten bouwen. Vervolgens werd er 
door de Heer van Bergen (die de 
heerlijke rechten op een veiling 
gekocht had), als projectontwik-
kelaar, bestuurder en idealist, vorm 
gegeven aan het dorp Bergen door 
middel van gebouwen, lanen, uit-
breidingen en een nieuw dorpje 

aan Zee. Daarbij werden toparchi-
tecten ingeschakeld als Berlage en 
toplandschappers als Springer. 

Na de renteniers ontdekten de 
schilders van vooral de Bergense 
School het dorp. Ze waren in die 
tijd redelijk vermogend of de 
ouders, en konden daardoor zelf 
woonhuizen bouwen. Toparchitect 
Berlage maakte, naast het postkan-
toor in het centrum, ook diverse 
villa’s waarvan de meeste verminkt 
of afgebrand zijn en ook een groot 
complex hotel in Bergen aan Zee 
dat afgebroken werd in de oorlog.    

Het park Meerwijk is een fantas-
tisch toonbeeld van Amsterdamse 
School architectuur, ook weer een 
Amsterdamse industrieel die jonge 
architecten een kans gaf zich uit te 
leven in deze unieke opgave. 

Ook het Modernisme van voor de 
tweede wereldoorlog kreeg kansen 
met huizen van een architect als 
Majella Cijffers die het woonhuis 
van dokter Poot heeft gerealiseerd, 
en nog enkele andere bouwwerken, 
voordat hij zich terugtrok op een 
traditioneel bastillon. Ook de bus-
remise is van een strakke heldere 
moderniteit (’n Amsterdamse archi-
tect, Brouwer). 

Het was heel bijzonder dat in de 
jaren voor de oorlog, de direc-
teur gemeentewerken ook kun-
stenaar en architect was (de heer 
Roggeveen), en de gebouwen 
die hij maakte, aanpaste aan de 
gewenste stijl van die tijd, maar 
altijd passend in de directe omge-
ving. Dit systeem heeft tot in de 
vijftiger jaren gefunctioneerd.

In de zestiger jaren werd een 
toenmalig beroemd architecten-
bureau Van den Broek en Bakema 
naar Bergen gehaald om een mini 
Lijnbaan-centrum te maken toen 
stoomtram Bello verdween. 

De invloeden van Le Corbusier, 
gebouwen op pilotis, zijn nog dui-
delijk afleesbaar. Ook veel andere 
voorbeelden uit de zestiger jaren 
sfeer kent het dorp Bergen en voor-
al ook Bergen aan Zee. 
Een architect als Jan Rietveld (fami-
lie van) heeft een vijftal villa’s ont-
worpen in het dorp, die nog steeds 
inspirerend zijn. 

In de tachtiger jaren ontstond het 
Kritisch Regionalisme om gebou-
wen op een betere manier aan 
te passen aan de sfeer van de 
plek. Het gemeentehuis van Cor 
Kalfsbeek en Centre Ville fase 1 
dateren uit deze periode.

Toen de BNA brochure gemaakt 
werd, was het Deconstructivisme 
een bestaande term en dat heeft 
gebouwen opgeleverd als een villa 
van architectenburo Noordwestzes 
aan de Eeuwigelaan. 

Recente ontwikkeling:

In de laatste 1,5 decennia maken 
we een nieuwe impuls mee door 
wat nu tegenwoordig heet: “de 
Nouveau Riche”: de mensen die 
in welstand zijn gekomen veelal 
als ondernemers, en plekken zoe-
ken om goed en comfortabel te 
wonen. Bergen is dan iets goedko-
per in de top tien dan Bloemendaal 
of Blaricum. Men koopt zich in 
om een huis te bouwen voor een 
reeds bestaand ouder huis dat ver-
dwijnt. Dit gebeurt momenteel op 
grote schaal in het z.g. Westdorp: 
Eeuwigelaan, Buerweg, en aan de 
noordzijde van het dorp: de Noord- 
en de Zuidlaan.

Het bijzondere nu is, dat men over 
het algemeen goede architecten 
vraagt, zoals op dit moment een 
aantal woonhuizen van Sjoerd 
Soeters, maar ook van Hertzberger 
en Jo Coenen, naast woonhuizen 
van de architectuurcentrale van 

Thijs Asselbergs, Paul de Ruiter en 
het bijzonder modernistisch huis 
van Prosman. 

Naast deze zeer vooraanstaande 
architecten, worden er ook woon-
huizen en villa’s gebouwd door 
de meer plaatselijke architecten 
Stoute, Min2 en Rob de Vries, met 
als bijzonderheid het pas gere-
aliseerde woonhuis in Bergen 
aan Zee, maar ook de vele op de 
Amsterdamse School geïnspireerde 
woonhuizen op verschillende plek-
ken, tot zelfs classicistische kaste-
len aan toe.  

Straight Revivalism:

Binnen deze ontwikkeling is er nog 
de stroming om een woonhuis let-
terlijk te bouwen zoals het vroe-
ger gebeurde. Aan de Rondelaan 
staat hiervan een voorbeeld van 
het architectenburo van Adri Reus. 
Aan de Buerweg is een villa gere-
aliseerd uit 1918 welke letterlijk is 
gereconstrueerd uit originele teke-
ningen door architect Van der Kloot 
Meijburg. 

Conclusie algemeen:

De conclusie van dit betoog is dat 
Bergen rijk is aan vele verschil-
lende soorten architectuur, van vele 
diverse architecten, vaak van topni-
veau. Prof. Vroom weet te vertellen 
dat van ca. 80 % van de architecten 
die hun archief hebben afgegeven 
aan het N.A.I. in Rotterdam, er ont-
werpen bekend zijn of gerealiseerd 
in het dorp Bergen. 

Het centrum van Bergen:

Het oude centrum van Bergen rond 
de Ruïnekerk is heel logisch opge-
bouwd: een kerk in het midden, 
verhoogd, een muur eromheen 
met bomen, en daaromheen een 
ring van kleinschalige bebouwing, 
waaronder het postkantoor, het 

gemeentehuis, de dorpsdokter, de 
smid etc. Veel van deze functies 
zijn inmiddels verdwenen en inge-
nomen door andere.  
Scharnierpunt vanuit het oude 
centrum naar het nieuwe, is de 
Rustende Jager, dat begin 2000 
gesloopt en vernieuwd is. 

Het nieuwe Plein waarvoor er 
eigenlijk niet echt een naam is 
omdat het als één geheel wordt 
ervaren, (soms heet het de Dreef, 
soms nog Breelaan), maar wat in 
de volksmond het plein heet, is het 
vroegere rangeergebied van Bello. 

Om dit goed te begrijpen, moet 
duidelijk zijn dat de Rustende Jager 
en het centrum van Bergen, een 
uitloper van een van de vijf strand-
wallen is en dat het gebied waar nu 
het huidige plein figureert eigenlijk 
veen is. Vóór Bello werd aange-
legd, lag hier een open terrein, dat 
opgehoogd is om de trein te kun-
nen dragen. Nadat het spoor ver-
dween, werd het nieuwe centrum 
van Van den Broek en Bakema gere-
aliseerd en in diezelfde periode het 
project bekend als benzinepomp 
Texaco, nu het project Molenaar 
Van Winden. 

Het Drieluik werd midden zeventi-
ger jaren gerealiseerd en af en toe 
werden er gebouwen gesloopt of 
toegevoegd, de ABN Amro bank 
van Tauber eind 70-er jaren, daarna 
de bibliotheek begin tachtiger jaren 
van Bakker en Boots, nu BBHD; 
allemaal min of meer toevallige 
ingrepen. 

Het gebouw de Harmonie is een 
reliek uit de tijd dat Bello bestond, 
waarbij gebouwen die veel geluid 
produceren, weggeschoven werden 
naar de periferie van het centrum. 
De tuinen aan de achterkant van 
de Karel de Grotelaan waren gele-
gen aan de rand van het spoorweg 
emplacement.
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De Architectuur

Voor het nieuwe plan dat gereali-
seerd wordt, stelt het Q-team een 
aantal principes voor:

1.) Uitgaan van het stedenbouw-
kundig plan, waarbij helderheid is 
over de schaal, de maat, de hoogtes 
en eventueel de materialen. 

2.) Kies ervaren architecten 
die een goed gevoel hebben bij 
het zich aanpassen en voegen in 
een bestaande omgeving, met 
behoud van eigenheid en kwaliteit. 
Vergelijkbaar met Molenaar en Van 
Winden die de eerste fase heeft 
ontworpen.
Ook zou kunnen worden gekeken 
naar jonge architecten met dezelfde 
insteek, misschien met de hulp van 
een ouder ervaren buro. 

3.) Kies voor een bepaalde kor-
relgrootte per architect en voor een 
zekere diversiteit binnen de soort, 
zodat er op een dorpse manier 
verschillen ontstaan die toch met 
elkaar samenhangen en een gevoel 
voor een Bergense stijl benadruk-
ken.

4.) Bestudeer, om een goed 
evenwicht te krijgen tussen indivi-
dualiteit en herhaling, het plan aan 
de Stationsstraat, waarbij genoeg 
herhaling zit voor een seriematige 
bouw, maar genoeg diversiteit per 
gevel in sfeer en stijl, om te pas-
sen in het dorp. De Stationsstraat 
is een Neo-Renaissance stijl uit het 
begin van 1900 ontwikkeld door de 
burgemeester van Bergen, dhr. Van 
Reenen. Het centrum van Bergen 
kan echter meer worden dan een 
Neo-stijl. 

Het moet een nieuwe trend zet-
ten voor dorps bouwen in cen-
tra, met een uitstraling naar heel 
Nederland.

5.) “Het Signaal” moet het mooi-
ste gebouw van het centrum wor-
den.

6.) Om alle stijlen en richtin-
gen aanwezig te laten zijn op het 
Plein, zal er ook moeten worden 
nagedacht over misschien een klein 
en bescheiden opgave maar in een 
eigentijdse stijl, een “Dokter Poot 
huis” met dezelfde kwaliteiten ver-
taald naar 2010.  

7.) Laten we de mogelijkheid 
openlaten om ons te laten verrassen 
door originele oplossingen.
           

Maarten Min
Architectuur lid Q-team
Bergen Centrum
Architectuurstijlen in Bergen NH

Inventarisatie

A.) BNA brochure ca. 1997
Architectuur estafette 
de Heeren van Bergen

Groei en ontwikkeling van het dorp door 
11 impulsen van buitenaf

1.) De Heeren van Bergen 1982
 Klassieke stijl – Kranenburgh
 Toparchitecten: Berlage
 Toplandschappers: Springer
2.) Renteniers   1870
 Renteniershuizen  1880
3.) Schilders 
 Schildershuizen   1910
 Romantisch – cottages,  1920 
 
maar ook Amsterdamse School

4.) Berlage
 Postkantoor, Hotel Bergen aan Zee
 Villa’s (afgebroken)  1910
5.) Amsterdamse School  1918
 Park Meerwijk
 Top-architectuur
6.) Modernisme
 Huis Poot, busremise  1930
7.) Directeur gemeentewerken, 
 architect Roggeveen
 o.a. Merelhof, school, Hotel   
 Nassau Bergen   1949
8.) Reconstructie centrum
 Van den Broek & Bakema 1962
 Invloed Le Corbusier
9.) Nieuwe stijlen
 Architecten van buiten
 Vijf villa’s J. Rietveld  1961
10.) Kritisch regionalisme
 Architect: Kalfsbeek  1980
 Centre Ville – Min 2  1985
11.) Deconstructivisme   
 P. Thoes, villa Eeuwigelaan 1989

B.) Plein Bergen

-       Bibliotheek   1982 
 Bakker & Boots Traditioneel  
 Centre Ville I   1985
 Kurhaus stijl   1990 
 Centre Ville II    
 Klassicistisch
-      Rustende Jager  2001
 a. Renteniersstijl  2003
 b. Hotelstijl
 c. Houten torens, kapbergen,
 d. Amsterdamse School

Te slopen:

 Texaco  zestiger jaren
 Bakema zestiger jaren
 Bank Tauber  ca. 1975

Te handhaven

 “Drieluik” (architect uit Haarlem)
 “Garage Koster”
 Nu kledingwinkel Vanilla
 Architect Boeijenga
 Amsterdamse School

C. Nieuwe impuls, vooral villa’s

1. “Nouveau Riche”

a. Romantisch:
 - Villa’s Sjoerd Soeters
 - Villa de Stulp, Min2,
 nog te bouwen
b. Amsterdamse School
 - Eeuwigelaan, Zuidlaan
c. Modern, basic materiaal
 Rob de Vries, hout
 Jo Coenen, steen, zink
 Asselbergs, hout, steen
d. Huis Bergen aan Zee, Min2, 
 baksteen
 Modern, strak Herzberger,   
 Buerweg
 L. Stoute, Kerkelaan
e. Klassiek, classicistisch
 Villa Punt
f. Straight Revivalism
 Herbouw villa uit 1918

-   v.d. Kloot-Meijburg
-  Min2, Buerweg
-  Rondelaan, Berlagestijl
     A. Reus c.s.
 
Conclusies:

1. Zeer uiteenlopende stijlen
2. Zeer goede architecten
3. Schaal van het dorp

Uitgangspunten voor het nieuwe Plein:
Laat van alle stijlen een vertegenwoordi-
ger aanwezig zijn op het Plein
Zorg voor goede en passende architecten

Ontwerp eerste fase architect Wilfried van Winden (nu WAM architecten) van Molenaar en Van Winden architecten.
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3. de architectuur van  het dorp bergen - architectuurprincipes q-team

1. nieuwe trend voor dorps bouwen in centra ontwikkelen.

2.  uitgaan van stedenbouwkundig plan, waarbij helderheid is
 over schaal, maat, hoogtes en materialen. 

3.  ervaren architecten kiezen met een goed gevoel voor een bestaande omgeving,  
 ook jonge architecten met dezelfde insteek, met de hulp van een ervaren buro. 

4.  een bepaalde korrelgrootte per architect en diversiteit binnen de soort
 op een dorpse manier verschillen laten ontstaan die toch met elkaar 
 samenhangen en een gevoel voor een bergense stijl benadrukken.

5.  een goed evenwicht tussen individualiteit en herhaling: zie stationsstraat, is 
 genoeg herhaling voor seriematige bouw, en genoeg diversiteit per gevel in 
 sfeer en stijl, om te passen in het dorp.

6. “het signaal” moet het mooiste gebouw van het centrum worden.

7.  misschien een klein en bescheiden opgave in eigentijdse stijl.
  
8.  laten we de mogelijkheid openlaten om ons te laten verrassen door originele 
 oplossingen.
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Naar aanleiding van de gevraagde 
referentiebeelden ten behoe-
ve van de woningen aan de Jan 
Oldenburglaan en de locatie waar 
het mooiste gebouw van het cen-
trum is gedacht, volgt hieronder 
een nadere toelichting.

kappen of platte daken

Een eerste schifting wordt gemaakt 
in de hoofdvorm, de bouwvolu-
mes, al dan niet samengesteld, met 
een plat dak, dan wel een met een 
kap. Voor de dorpskern van Bergen 
wordt geopteerd voor een kap, 
omdat een kap het meest recht doet 
aan het dorpse beeld van Bergen, 
omdat kappen de traditionele 
beëindiging vormen in Bergen en 
platte daken nooit echt vaste grond 
onder de voet hebben gekregen en 
omdat de bouwwerken met platte 
daken – een enkele uitzondering 
daargelaten - in Bergen altijd op 
de nodige scepsis hebben kunnen 
rekenen.

de kap in bergen

De discussie tussen voor- en tegen-
standers van platte daken is histo-
risch. Niet alleen vanwege de prak-
tische voor- en nadelen, maar ook 
vanwege het dogmatische aspect. 
Het platte dak is modern en hoort 
bij Het Nieuwe Bouwen. Een kap 
is ouderwets, truttig en hoort bij 
bouwkundigen die geen verstand 
van bouwkunst hebben. In de peri-
ode van dit debat werd in Bergen 
het pleit gewonnen door de archi-
tecten van de Amsterdamse School, 
die zelfverzekerd experimenteer-
den met expressieve, geboetseerde 
kapvormen.

De uitzonderingen op de overwin-
ning van de kap betreffen de jaren 
dertig villa’s, woonhuizen veror-
donneerd door een particuliere 
opdrachtgever die niet de kant 

van de Amsterdamse School of 
aanverwante stromingen verkoos. 
Dat in de periode van het verhitte 
debat ook het andere geluid werd 
gehoord, verleent aan deze villa’s 
cultuurhistorische waarde.

Na de Tweede Wereldoorlog waren 
de bordjes verhangen en gesteld 
voor de opgave veel en snel goed-
kope woningen te bouwen, brak 
de glorietijd aan van de moderne 
bouwkunst en dus ook van het 
platte dak. In Bergen was de nood 
wellicht minder hoog, hetgeen 
verklaart dat hier de kappen nog 
steeds het beeld bepaalden. Alleen 
midden in het centrum verrees een 
nieuw bouwwerk, met een plat 
dak, ontworpen door de zeloten 
van Het Nieuwe Bouwen. Niemand 
vond dit gebouw echt mooi.

platte daken versus kappen. 

(Wan)smaak?
Na de wederopbouwperiode zijn de 
scherpe kantjes van het debat wel 
verdwenen. De bouwwerken van 
de Amsterdamse School en van Het 
Nieuwe Bouwen worden eendrach-
tig geplaatst op de rijksmonumen-
tenlijst en een voorkeur is louter 
een smaakkwestie geworden. 
Dat in deze periode platte daken, 
kapvormen bol, hoekig of hol naast 
elkaar verschijnen, zal dan ook 
niemand verbazen. De kap blijft 
bestaan, maar wordt ontdaan van 

een cultuurhistorische component. 
Wat blijft is af en toe een modi-
euze keus, maar over het algemeen 
een beeld dat past in het beeld dat 
Bergen altijd al gekenmerkt heeft.

modieuze, typologisch 
afwijkende kapvormen.

Het is dan ook niet toevallig dat 
ook nu in het Style-boek van de 
bewonersorganisatie een voor-
keur wordt uitgesproken voor 
voorbeelden voor bouwwerken 
met kappen, zelfs als de architec-
tuur niet bepaald denderend is 
(Bibliotheek).

het signaal. 

Daarmee wordt ook de keuze voor 
het mooiste gebouw voor het cen-
trum van bergen “Het Signaal” ver-
eenvoudigd. Een kap zal het zijn. 
En dat is niet een valse kap, afge-
plat met vier dakschilden en eigen-
lijk een extra bouwlaag, maar een 
volwaardige kap. 

De locatie is stedenbouwkundig 
bijzonder sterk en mag daarom ook 
stedenbouwkundig en architecto-
nisch verbijzonderd worden. Een 
sprekende kap is daartoe een geëi-
gend middel. 

Als belangrijkste kap in de directe 
omgeving, dient er te worden aan-
gesloten op de bekende vormen, 

dus niet een bolvorm, maar een 
klassieke kapvorm. Het referentie-
beeld is nadrukkelijk niet de kitsch 
die af en toe de kop op steekt, 
ook niet de flauwe projectontwik-
kelaarskappen, maar herkenbare, 
degelijke en tegelijkertijd eigen-
tijdse architectuur. 

In materiaal en detaillering mag 
gekozen worden voor eigentijdse 
vormen, maar een keramische dak-
bedekking verdient in sterke mate 
de voorkeur.

oldenburglaan

Wat betreft de Oldenburglaan, hier 
past bescheidenheid, in kapvorm en 
in architectuur. Wel goed gedetail-
leerd natuurlijk. Een moderne kap-
vorm is op deze locatie wel denk-
baar.

De overige locaties zijn grootscha-
liger in ruimte en in bebouwing. De 
bebouwing gaat de ruimte vormge-
ven, compartimenteren of anders-
zins iets doen. De kapvorm kan 
sterk bijdragen aan het ritme van 
de nieuw te creëren straatwanden. 
Een samengestelde kap met steek-
kappen of een variant op de aloude 
dakkapel kan hieraan bijdragen.

Erik Mattie
lid Q-team
Bergen Centrum
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mooi bergen

Bergen,100 jaar geleden is totaal 
anders dan het Bergen, nu. Bovendien 
was het Bergen van 1910 een fractie 
van de grootte van het Bergen van vlak 
na de oorlog. En ook in de tweede 
helft van de vorige eeuw zijn er een 
aantal wijken aan de kern Bergen toe-
gevoegd. Met de groei van het aantal 
woningen is de vraag naar winkelruim-
te en voorzieningen toegenomen en is 
ook het centrum veranderd. De groot-
ste verandering heeft plaats gevon-
den in het eerste deel van de vorige 
eeuw. Tussen 1910 en 1950. Toen is 
de Jan Oldenburglaan als winkelstraat 
gaan functioneren, is de Stationsstraat 
gebouwd en zijn villa’s met een hotel 
of winkelfunctie langs de Breelaan 
verrezen. Het is een periode waarin 
driftig gebouwd is. Toen hebben in 
het centrum van Bergen de groot-
ste veranderingen plaats gevonden. 
Gevoed door de spoorverbinding met 
de stad, Alkmaar. Bello zorgde er voor 
dat de afstand van de stad tot het dorp 
verkort werd en maakte Bergen aan-
trekkelijk als dorp om te gaan wonen 
en om op vakantie te gaan. Bergen 
bouwde in die tijd, onder invloed 
van de uit Amsterdam overgewaaide 
Amsterdamse school, de naam op van 
kunstenaarsdorp. Er werd niet alleen 
veel gebouwd maar ook met oog voor 
kwaliteit. Veel architecten van naam 
hebben toen hun voetafdruk in het 
dorp achtergelaten. 

Een tweede grote ommekeer in het 
centrum was de ontmanteling van 
Bello, die zowel emotioneel als ruim-
telijk een gat in het dorp achterliet. 
De auto nam de functie van het spoor 
over. In het opengebleven gat is de 
Bakemaflat gebouwd, met de lage 
winkelbebouwing er aan vast. Men 
wilde het na de oorlog anders doen. 
Breken met het verleden. Vandaar 

deze ingreep als uiting van het Nieuwe 
Bouwen. Dit plan heeft in meerder-
heid de harten van de Bergenaren 
nooit kunnen raken. Wellicht is er 
daarom nooit op het plan van Bakema 
doorgewerkt en bleef het centrum 
rond het Plein een groot stedenbouw-
kundig vraagteken en een optelsom 
van incidenten. Verschillende bureaus 
en initiatieven zijn in de afgelopen 
decennia langs gekomen. Geen van 
deze plannen kwamen tot uitvoer. 

Uiteindelijk is het plan Mooi Bergen 
ontworpen en met de bevolking en de 
Raad besproken. Het plan is steeds 
bijgeslepen en aangepast aan de wen-
sen die er leefden. 

Ondertussen is, na realisatie van de 
Bakemaflat de ontwikkeling in het 
centrum met horten en stoten doorge-
gaan. De ABN Amro bank is gebouwd, 
uitgevoerd in het toen moderne 
uitgewassen beton. Het Drieluik 
kwam er als nieuwe kop aan de Jan 
Oldenburglaan en als koppeling met 
het busplein waar de grote gelede bus-
sen uit Alkmaar konden keren. Bij de 
entree van het dorp is de Bibliotheek 
verrezen met een fors aantal wonin-
gen er boven op. Nu is iedereen aan 
dit gebouw gewend maar toen was 
het een grote ingreep. Naast de oude 
villa’s langs de Breelaan is Centre Ville 
gebouwd. De villa beheerst door zijn 
afwijkende ontwerp en zijn hoogte 
voor een belangrijk deel het beeld in 
het centrum.  En op de plek van de 
door grote bomen omgeven uitspan-
ning de Rustende jager, waar het dorp 
bij elkaar kwam en films werden ver-
toond, staat nu de nieuwe Rustende 
Jager met parkeergarage, supermarkt, 
horecagelegenheden en woningen.  
Een plan dat in zich zelf op een knappe 
manier de ruimtelijke verbinding tus-

sen het oude dorp en de nieuwe schaal 
voor het centrum legt. 

Nu is het 2010 en zijn we 100 jaar 
verder. Duidelijk is dat het ruimte-
lijk beeld van het dorp veranderd is. 
Afgelopen eeuw is er naast het oude 
centrum langs de Dorpsstraat en rond 
de Ruïnekerk een nieuw centrum rond 
en op de plek van het oude station van 
Bello ontstaan. Met horten en met 
stoten. Eigenlijk is er ogenschijnlijk 
meer gebruik gemaakt van de ruim-
telijke mogelijkheden dan dat er een 
goed onderbouwd en uitvoerbaar 
stedenbouwkundig masterplan aan 
ten grondslag heeft gelegen. Daarin is 
Bergen geen uitzondering. 

Het plan Mooi Bergen probeert nu de 
losse eindjes aan elkaar te knopen. En 
wel zo dat Bergen een centrum krijgt, 
dat de komende 100 jaar mee kan. 
Met het plan wordt, na een bewogen 
eeuw, getracht rust te brengen in de 
stedenbouwkundige geschiedenis 
van het centrum. Daarbij is het van-
zelfsprekend dat er uitgegaan moet 
worden van de nieuwe opgave die 
voorligt. 

Aansluitend op de structuur van de 
Rustende jager zullen er meer plannen 
moeten komen waar parkeren, win-
kelen/recreëren en wonen in lagen 
boven elkaar gebouwd word. Met de 
ontwikkeling van de Texaco-lokatie is 
daar al een volgende stap in gezet. Het 
kan niet anders dat de auto’s onder de 
grond  verdwijnen. Dat is ook tege-
lijkertijd de redding van het dorp. Na 
vertrek van Bello heeft de auto steeds 
een onevenredig grote druk op het 
centrum gelegd. Door de auto onder 
de grond te brengen wordt de invloed 
van de auto tot aanvaardbare propor-
ties terug gebracht. Het is ook logisch 

dat de voorzieningen, zoals winkels 
en horeca op de begane grond komen. 
Daarboven kan en moet dan gewoond 
worden. Zo’n opgave is totaal anders 
dan de opgave die er in de eerste helft 
van de vorige eeuw lag. Zulke plannen 
kunnen niet in de oude vertrouwde 
dorpse villa’s worden ondergebracht. 
Het is dan ook niet gek dat de plan-
nen die nu gemaakt worden afwijken. 
Een eeuw geleden werden er villa’s 
gebouwd waar vaak één functie in 
zat. Een hotel, een bank, een winkel 
of een groot woonhuis met praktijk. 
Men maakte zich toen niet druk over 
de auto. Die vond wel een plek. Nu 
zijn we genoodzaakt alle functies, die 
samenhangen met de ontwikkeling 
van het centrum in een plan, in een 
gebouw te integreren. Daarbij moeten 
we oog hebben voor flexibiliteit van 
de gebouwde ruimten naar de toe-
komst toe. Dat stelt veel functionele 
eisen. 

De woningen op de voorzieningen 
brengen gelukkig de mogelijkheid met 
zich mee met architectuur te spelen. 
Vooral daarin kan de verbinding met 
het verleden worden gelegd, met het 
karakter van de Bergense Villa en met 
het materiaalgebruik dat al eeuwen 
in het dorp past. En vooral daarmee 
kan dus de verbinding worden gelegd 
tussen het oude en vertrouwde dorp 
en de grotere elementen die daar de 
laatste 30 jaar met horten en stoten bij 
kwamen. De Rustende jager is daarbij 
een goed voorbeeld. Aan de “voor-
zijde” langs het Plein is bebouwing 
afgestemd op de grootte van de ruimte 
daar en de drukte die daar heerst. Aan 
de “achterzijde” wordt het plan netjes 
naar het oude dorp afgebouwd. Daarin 
wordt tot uitdrukking gebracht dat er 
niet voor een grote breuk met het ver-
leden wordt gekozen, zoals Bakema 

deed, maar dat er gebruikt gemaakt 
wordt van de traditie van het Bouwen 
in het dorp. 
Dorps bouwen betekent dan niet pre-
cies het zelfde als 100 jaar geleden. 
Nee. Het betekent bouwen met oog 
voor de geschiedenis. Proberen in 
architectuur, korrelgrootte, kapvorm, 
materiaalgebruik en hoogte aan te 
sluiten bij de ontwikkelingen uit het 
verleden. Ook het recente verleden. 

De Rustende jager, de Bibliotheek, 
Centre Ville en het Drieluik zijn onder-
deel van die geschiedenis. Of we dat 
nu leuk vinden of niet. De Rustende 
Jager is daarbij de favoriete referentie. 
Maar ook de 100 jaar oude villa’s langs 
de Breelaan en de kleinere huisjes uit 
het dorp spelen nog steeds een rol als 
referentiemateriaal. Met name als het 
gaat om architectonische samenhang 
en variatie. Dorps bouwen betekent 
voortbouwen op de architectuurtradi-
tie van het dorp, zorgen dat de auto uit 
het zicht komt, dat laanbeplantingen 
weer terug komen zoals die ook langs 
de Breelaan 100 jaar geleden de struc-
tuur van het dorp ondersteunde, dorps 
materiaalgebruik voor het maken van 
een nieuwe bestrating zoals al rond de 
Ruïnekerk is aangelegd en oog hebben 
voor het samenhangende beeld dat al 
deze elementen samen zouden moeten 
oproepen. En natuurlijk het tegelijker-
tijd bouwen aan een samenleving die 
sociaal veilig, milieubewust en duur-
zaam is. 

Het is duidelijk dat zo’n opgave leidt 
tot een andere verschijningsvorm dan 
die van 100 jaar geleden. De verschij-
ningsvorm van het huidige plan voor 
het centrum van Bergen. De Bergense 
villa is een Bergens complex gewor-
den waar meerdere functies in worden 
ondergebracht. 

4. stedenbouwkundig ruimtelijke verantwoording



De schaal van zo’n complex, van zo’n 
ensemble is anders omdat daar appar-
tementen, winkels, horeca en parke-
ren in een gebouw wordt onderge-
bracht. Maar de vormgeving van zo’n 
complex kan gelukkig nog steeds haar 
oorsprong hebben in de uiterlijke ken-
merken van de bouwtraditie van het 
dorp.

Als we naar het plan mooi bergen 
kijken dan is er ondanks deze com-
plexe opgave veel detail in het plan 
aanwezig. En passen de massa’s bij 
de omgeving. De nieuwe villa’s aan 
het Dorpsplein passen qua massa bij 
de oude villa’s langs de Breelaan. 
Het complex op de Harmonielokatie 
wordt op een zelfde wijze en hoogte 
opgebouwd als de Rustende jager. De 
hoogte wordt nabij de bibliotheek en 
het Brinklaantje afgebouwd naar het 
dorp. Er tegenover liggen, als afwisse-
ling kleinere elementen (twee onder 
een kap woningen) die vergelijkbaar 
zijn met de grootte van de panden 
langs de Jan Oldenburglaan. En als 
bijzonder element wordt er voorgestel 
het Signaal te bouwen dat qua hoogte 
vergelijkbaar is met het bijzondere 
centre ville, maar veel bescheidener 
van grootte.

het signaal

Het is niet de bedoeling om het 
Signaal heel anders vorm te geven dan 
de omringende gebouwen. Ook dit 
gebouw zat qua architectuur moeten 
passen in de architectuurtraditie van 
het dorp. Het Signaal zal dan ook geen 
architectonisch monument worden. 
Wat wel nagestreefd wordt is dat het 
gebouw zorgvuldig wordt vormge-
geven en met traditionele materialen 
wordt gebouwd zodat het duurzaam 
en aangenaam wordt. Het Signaal 
staat echter wel op een bijzondere 
plek. Namelijk daar waar Breelaan, 
Jan Oldenburglaan en Stationsstraat 
samen komen. Het is het punt waar 
cultuurhistorisch gezien, de Breelaan, 
als historische noord-zuidverbinding, 
kruist met de nieuwere functionele 
zwaarder belaste oost-west verbin-
ding. Bovendien ligt het Signaal aan 
de bezonde zijde van het nieuwe 
dorpsplein. Dat maakt dat er extra aan-
dacht voor het gebouw moet zijn. Het 
is namelijk een gebouw dat aan drie 
zijden in de openbare ruimte staat. 
Daarom heeft het Signaal op deze plek 
stedenbouwkundig ruimtelijk gezien 
een scharnierfunctie. Er is anders dan 
in de huidige situatie met de nieuwza-
kelijke Bakemaflat gekozen voor een 
traditionele stedenbouwkundige en 
dorpse oplossing met het vormen van 
een dorpsplein. Dit nieuwe dorpsplein 
krijgt aan de zuid- en zuidwestzijde 
aangename wanden, waar je lekker in 
de zon kunt zitten. Dergelijke goed op 
de zon liggende wanden ontbreken nu 
in het centrum. Het Signaal vormt een 
mooie overgang naar het hart van het 
winkelcentrum. Het kille beschaduw-
de plein wat nu aan de noordzijde van 
de Bakemaflat aanwezig is wordt niet 
terug gebouwd. Er is gezorgd voor een 
niet te smalle stoep/doorgang aan de 
voorzijde van het Signaal om voetgan-
gersrelatie tussen jan Oldenbruglaan 
en het nieuwe dorpsplein 

Variatie versus

Wat het streven naar afwisseling 
betreft kunnen we kort zijn. Het 
Q-team streeft een evenwichtige 
diversiteit na. In de uitwerking zal daar 
dan ook nauwkeurig op toe worden 
gezien. De plannen laten thans met 
name de massa van de bebouwing 
zien. Bij de uitwerking zal, ook door 
verschillende architecten te selecteren 
een afwisselend beeld worden nage-
streefd. De supervisor en het Q-team 
streven echter geen al te opgelegde 
afwisseling na omdat die vaak gekun-
steld overkomt. Het is niet eerlijk en 
ook niet zinvol aan een architect te 
vragen drie verschillende panden naast 
elkaar te ontwerpen. Dat is een ver-
draaiing van de geschiedenis. Daarom 
zal bij de uitwerking gezocht worden 
naar een evenwicht tussen individuele 
afwisseling en het vormen van logi-
sche ensembles zoals bijvoorbeeld 
in het plan op de Texacolokatie is 
gedaan. Zo’n opvatting sluit aan bij de 
schaal van het dorp en is tegelijkertijd 
eerlijk naar de bouwopgave die in het 
winkelhart voorligt. 

Bakemaflat

Tot slot nog een paar opmerkingen 
over de bakemaflat. Bij het maken van 
keuzes voor het winkelhart van Bergen 
is niet over een nacht ijs gegaan. Er is 
veel communicatie met bewoners en 
belanghebbenden geweest. Onder 
andere is het z.g. “schriftje” onder de 
bewoners verspreid om inzicht te krij-
gen in de wensen van de bevolking. 
Een van de vragen was hoe de bewo-
ners staan tegenover behoud of sloop 
van de Bakemaflat. Uit de antwoorden 
van de bewoners is gebleken dat zij in 
meerderheid pleiten voor sloop van de 
Bakemaflat. Blijkbaar vinden de bewo-
ners de flat niet in het dorp passen. 
Ook niet na al die jaren. 

De keuze voor sloop is ook steden-
bouwkundig te typeren en te verde-
digen. De Bakemaflat is een nieuw 
zakelijk gebouw. De principes van de 
nieuwe zakelijkheid hebben onder 
anderen met licht, lucht en ruimte 
te maken. Die principes hebben 
geleid tot plannen die niet zo zeer de 
ruimte begeleiden maar er midden 
in staan en die opdelen. Dat doet de 
Bakemaflat ook. Het is een typologie 
die diametraal staat tegenover het 
overgrote deel van de stedenbouw-
kundige typologie in het dorp. In het 

dorp staan de woningen, winkels en 
andere gebouwen over het algemeen 
met de voorzijde nadrukkelijk naar de 
straat gekeerd. Dat levert duidelijke 
ruimtelijke wanden op met een duide-
lijke ruimtelijk structuur. Kijk naar de 
opbouw van de wanden met woningen 
en winkels langs de Stationslaan, de 
Jan Oldenburglaan en de Breelaan. 

De bedoeling van het plan Mooi 
Bergen is de verschillende onder-
delen van het dorp beter met elkaar 
te verbinden. Niet alleen straten te 
maken maar ook een tweetal dorpse 
pleinen waar meer ruimte komt en die 
als ontmoetingsplek kunnen dienen. 
In zo’n opzet past de Bakemaflat als 
nieuw zakelijk element dat midden in 
de ruimte staat en die ruimte verdeeld 
niet goed. De flat zou, bij handhaving, 
een samenhangende ruimtelijke opzet 
van het centrum blokkeren. Zonder 
de Bakemaflat is een samenhangend 
ruimtelijk plan te maken opgebouwd 
uit een laan en twee pleinen die naad-
loos aansluiten bij de omringende 
structuur. Zo’n plan is niet alleen ruim-
telijk overzichtelijker en duidelijker 
maar heeft ook door de eeuwen heen 
bewezen robuust en duurzaam te zijn. 

4. stedenbouwkundig ruimtelijke verantwoording
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5. overleg klankbordgroep en ondernemers voorjaar 2010
 
  
1.  styleboek: dorps materiaalgebruik 
     goede leefbaarheid
     laten inspireren door al de stijlen: nieuwe bergense stijl
     afwisselend 3-4 bouwlagen, 
     hoogste lagen alleen mogelijk met gebroken kapvorm. 
     de gebouwen ruimtelijk gescheiden.

2. laad- en loscircuit in fase 3 aangepast en ruimer gemaakt. 
 er kan daardoor 50 m2 winkelruimte minder worden gerealiseerd;

3. in plandeel de harmonielocatie is een betere overgang naar de bibliotheek
 gemaakt. er zijn van de 2 blokken dicht bij de bibliotheek een bouwlaag afge
 haald, waardoor 4 sociale huurwoningen minder worden gerealiseerd. de brink 
 is bovendien naar het noorden opgeschoven zodat meer ruimte tussen het plan 
 en de woningen langs de karel de grotelaan ontstaat.

4. het openbaar gebied is aangepast. oorspronkelijk was het de bedoeling dat de
 inrichting zo werd gekozen dat de auto zijn weg moest ‘vinden’ in het gebied. 
 het zgn. ‘shared space’ principe. na overleg is besloten dat de verkeersintensiteit 
 ter plaatse te hoog is voor een dergelijke invulling. 
 er worden toch duidelijke rijbanen gemaakt. dit is beter voor de doorstroming 
 en veiliger, is de verwachting.

5. de breelaan wordt meer doorgezet als laan zoals die vroeger was. 
 het aantal parkeerplaatsen voor fietsers is uitgewerkt. 
 de hele ruimte van de brink krijgt een bomendak en een groene inrichting.
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6. uitgangs-
punten 
bebouwing
De stedenbouwkundige schets is 
in bijgaande vogelvlucht nader 
uitgewerkt. De maquette van 2008 
is als uitgangspunt gebruikt. Toch 
zijn er duidelijke verschillen. 

Aan de noordzijde van de Dreef 
in het winkelhart worden weinig 
appartementen opgenomen. Hier 
is gekozen voor twee onder een 
kap woningen op de winkels. In 
hetzelfde blok liggen er aan de 
Brink eengezinswoningen op het 
dak van de winkels. Door deze 
ingreep ontstaat een dorpsbeeld 
met een kleine korrel. Ook wordt 
verwacht dat deze wonintypen 
markttechnisch beter afzetbaar 
zijn. Tevens is de Harmonielocatie 
gewijzigd. De bebouwing is naar 
noordelijke richting opgescho-
ven en nabij de bibliotheek zijn 
de blokken lager geworden zodat 
er een beter afbouw naar het 
bestaande dorp wordt gemaakt.

Het openbaar gebied is nader uit-
gewerkt. Daarbij is er een flaneer-
strook tussen de Ru nekerk en de 
Breelaan opgenomen die het oude 
tracé van deze noord-zuid verbin-
ding volgt.
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7. uitgangspunten
 groen 
In deze tekening wordt de behandeling van het groen 
in het plandeel plein geschetst. De Verlengde Dreef 
krijgt een laanachtig karakter vergelijkbaar met de 
Stationsstraat. Bij de entree van het dorp komen grote 
bomen op de brink. De bestaande bomen worden hier 
zoveel mogelijk gehandhaafd. De Breelaan krijgt zoals 
vroeger weer een dubbel bomenrij. Hierdoor wordt deze  
oorspronkelijke noord zuid verbinding weer zichtbaar.
Waar mogelijk worden de bestaande bomen gehand-
haafd.
De woondekken boven de winkels worden groen inge-
richt. Op de dekken komt een leeflaag met aarde, waar 
beplanting in opgenomen kan worden. Op een aantal 
plaatsen worden bakken opgenomen waar bomen in 
kunnen groeien. Deze groene daken ondersteunen niet 
alleen het dorpse beeld. Zij zorgen ook voor een beter 
leefmileu in het centrum. Dit komt omdat het groen 
fijnstof op kan nemen en vocht vast kan houden zodat 
regenwater niet direct in het riool terecht komt. 
Op bepaalde plaatsen worden “groene” wanden in de 
architectuur opgenomen. Met name in de winkelplint.
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8. bestaande bebouwing- breelaan en plein
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hoogte centre ville is ca.17,5  m
nokhoogte ruinekerk is 20 m



9. programma 
 parkeer kelder
Parkeren, dat nu nog voor het grootste deel op straat 
plaatsvindt verhuist naar de kelder. Daarbij wor-
den de nieuwe garages onder fase 3, 4 en 5 aan de 
bestaande garage onder de Rustende Jager gekop-
peld. De entree van de garage wordt verlegd van de 
Verlengde Dreef naar het Brinklaantje. Het verkeer 
kan dan mooi rond de nieuwe Brink naar het westen, 
oosten en noorden afvloeien. Er zijn op verzoek van 
omwonenden diverse alternatieven voor de entree 
van de garage onderzocht. Toch is de entree aan 
het Brinklaantje de beste oplossing. Zie hoofdstuk 
20 op bladzijde 40 en verder voor de onderzochte 
alternatieven. Vanuit de garages zijn er toegangen 
voor voetgangers naar het winkelgebied en soms ook 
direct naar de woondekken op de winkels. Onder het 
Signaal is een privégarage voor de bewoners van het 
Signaal geprojecteerd. Deze garage wordt via een 
autolift bereikt. Er worden 5 parkeerplaatsen voor 
invaliden op maaiveld opgenomen.

programma

fase 5    66 parkeerplaatsen
doorsteek   16 parkeerplaatsen
fase 3  150 parkeerplaatsen
fase 4    12 parkeerplaatsen in 7 boxen
bestaand   99 parkeerplaatsen
fase 1 texaco   59 parkeerplaatsen

totaal  402 parkeerplaatsen in kelders
      5  parkeerplaatsen invaliden 
          op maaiveld

1 texaco

5 harmonielokatie

4 signaal

3 winkelhart

parkeergarage

bestaande garage

invalideparkeerplaatsen op 
straat

lift/voetgangers uitgang

entree parkeergarage

17

brink

br
in

kl
a

a
n

tj
e

entree parkeergarage in brinklaantje



10. programma 
winkels

programma

fase  3  ca. 2916 m2 commerciele ruimte

fase  4  ca.  369 m2 commerciele ruimte

fase  5  ca. 1290 m2 commerciele ruimte

winkels/horeca

deelplangrens

lift/voetgangers uitgang/entree

bevoorrading achterom
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5 harmonielokatie

4 signaal

3 winkelhart

aanzicht nieuwe dorpsplein



programma

fase  3  ca. 2776 m2 bvo commerciele ruimte
           140 m2  bevoorradingsgang

fase  4  ca.  369 m2 bvo commerciele ruimte

winkels

horeca

deelplangrens

lift/voetgangers 
uitgang/entree

bevoorrading achterom

dorpsplein

verlengde dreef

jan oldenburglaan

br
ee

la
a

n

brink

4  signaal

3  winkelhart

ideale  indeling commerciele ruimten, fase 3 en 4, schaal 1:500

115 m2   490 m2      340 m2 345 m2  335 m2       140 m2

 105 m2

    165 m2

      136 m

 435 m2

170 m2

369 m2
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5  harmonielokatie

440 m2   235 m2      310 m2    165 m2 bvo

20

programma

fase   5 ca. 1290 m2 commerciele ruimte

winkels/horeca

deelplangrens

lift/voetgangers 
uitgang/entree

bevoorrading

ideale  indeling commerciele ruimten, fase 5, schaal 1:500

ca. 140 m2 

karel de grotelaan



11. programma    
 wonen
Er wordt voorgesteld om aan de noordzijde van de 
Verlengde Dreef geen appartementen op te nemen. hier 
is gekozen voor twee onder een kap woningen op de 
winkels. In hetzelfde blok liggen er aan de beide plei-
nen eengezinswoningen op het dak van de winkels. De 
woningen zijn twee lagen + kap. Door deze ingreep ont-
staat een dorps beeld met een kleine korrel. Het Signaal 
in deelplan 4 wordt opgebouwd met twee appartemen-
ten per laag. Onder de kap komt een groot penthouse. 
In fase 5 komen zowel appartementen als eengezinswo-
ningen. Door deze combinatie kan de schaal toch dorps 
blijven. In principe is de hoogte hier ook twee lagen met 
kap op de winkels. Behalve de twee blokjes aan de zijde 
van de bibliotheek. Hier zijn de woningen een laag met 
kap op de winkels. Eengezinswoningen aan de zijde van 
de Karel de Grotelaan zijn twee lagen met kap. In alle 
gevallen zou gezocht moeten worden naar een archi-
tectuur waar de kap verder omlaag getrokken wordt. 
Hierdoor wordt het dorpse beeld versterkt. Dit beeld 
wordt in de gevelinmpressies nader uitgewerkt.

programma

fase 3  8 twee-0-e-kap van 5,4x15 meter, 700 m3
  4 rijenwon. van 5,6x12 meter, 500 m3
  2x4=8 app. 8,5x12=102 m2 bvo
  2 app. onder kap van 8x13=104 m2 bvo

fase 4  2x3 = 6 app. van ca. 192 m2 bvo
  op 2e t/m 4e laag.
  onder de kap op de 5e laag een extra 
  hoog appartement van ca. 183 m2.

fase 5  3x4 = 12 app. van bruto 13x7,8 meter
  is ca. 100 m2 bvo
  8 app. onder de kap van 13x7,2 meter
  ca. 94 m2 bvo
  3 rijenwoningen van 6x8 meter

appartementen

eengezinswoningen

tuinen/daktuinen

deelplangrens

lift/voetgangers uitgang/entree
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dopsplein met sinaal



noordgevel dorpsplein in detail

alternatief 1 voor het signaal

22

In het q-team zijn meerdere alternatieven voor het mooiste 
gebouw van het centrum besproken. Het eerste alterna-
tief is een gebouw, vormgegeven als een klassiek hotel-
gebouw. Dit gebouw zal het nieuwe dorpsplein sterk 
domineren en daarmee een nieuw ankerpunt in het dorp 
zijn. Op de hoek van de Breelaan en de Stationsstraat.Een 
tweede optie is een gebouw met een bijzondere kap die 
boven de andere bebouwing zal uitsteken. Aan dit gebouw 
zit een tweede lager deel dat qua hoogte op de omrin-
gende bebouwing aansluit.De locatie is stedenbouwkundig 
bijzonder sterk en mag daarom ook stedenbouwkundig en 
architectonisch verbijzonderd worden. Een sprekende kap 
is daartoe in bergen het meest geëigende middel. 

Het Q-team vindt daarom dit tweede gebouw beter als 
basis voor verder ontwikkeling. De naam het signaal is 
afgeleid van de naam van het kunst-tijdschrift voor De 
Bergsche school.

In Bergen (NH) hebben veel Nederlandse kunstenaars 
geleefd en gewerkt. Bergen staat bekend als ‘kun-
stenaarskolonie’. Tussen 1915 en 1925 kreeg hier de 
Bergense School in de Nederlandse schilderkunst vorm. 
Grondleggers van deze stroming waren de Franse schilder 
Henri Le Fauconnier en de Nederlandse schilder Piet van 
Wijngaerdt. Ze kregen veel navolging van jonge schilders 
die ageerden tegen het Impressionisme, net zoals dat in 
Frankrijk gebeurde met het Fauvisme en in Duitsland met 
het Expressionisme. 

De schilderkunstige theorieën van de kunstenaarsgroep 
zijn voor een groot deel opgeschreven in het tijdschrift 
‘Het Signaal’. Dit tijdschrift was vernoemd naar de zo 
genoemde kunstenaarsgroep in Bergen. 
Het Signaal, opgericht in 1916, was een expressionisti-
sche groep die naar eigen zeggen de nieuwe schilderkunst 
vertegenwoordigde. Zij was daarmee verwant aan de 
Amsterdamse school, een expressionistische stroming in de 
bouwkunst en- althans volgens Wijdeveld- de nieuwe rich-
ting in architectuur. 

In een nadere maquettestudie is het Signaal nog anders 
vorm gegeven. Hier heeft het gebouw grote kappen die de 
helft van de hoogte beslaan. Het is de meest “zachte” vorm 
voor het Signaal en wordt voorgesteld als basis voor verde-
re ontwikkeling. Ook in dit voorstel worden twee hoogten 
aangehouden. De laagste kap sluit aan bij de hoogte van de 
andere bebouwing rond het dorpsplein.

alternatief 2 voor het signaal

12. het signaal



Het q-team waardeert het alternatief voor het mooiste 
gebouw. Ook is daar het idee ontstaan om onder het dak 
van dit gebouw een restaurant op te nemen. Van hieruit 
zou je een prachtig uitzicht hebben over het natuurlijke 
profiel van bergen. Bergen ligt immers ingesloten in het 
dichte groen. Voorlopig is dit idee echter niet realistisch 
omdat daar geen markt voor bestaat. Eventueel kan daar 
nog een andere functie voor gezocht worden. als dit ook 
niet lukt wordt komt er een appartement onder de kap.
Het gebouw telt 5 lagen waarvan de bovenste 2 of 3 lagen 
in de kap zitten.

Het Signaal staat op een bijzondere plek. Namelijk daar 
waar Breelaan, Jan Oldenburglaan en Stationsstraat 
samen komen. Dat maakt dat er extra aandacht voor het 
gebouw moet zijn. Het is namelijk een gebouw dat aan 
drie zijden in de openbare ruimte staat. Daarom heeft 
het Signaal op deze plek stedenbouwkundig ruimtelijk 
gezien ook een scharnierfunctie. De hoogte versterkt 
deze functie. De hoogte van het Signaal sluit wel aan bij 
de omgeving. Het oostelijke deel krijgt de zelfde hoogte 
als de bebouwing aan de oostzijde van het nieuwe dorps-
plein. Alleen de kop, tegen de Breelaan wordt een ver-
dieping hoger om deze bijzondere plek te benadrukken 
en om de grotere maat van het nieuwe dorpsplein ruim-
telijk te ondersteunen. Deze verhoging bescheiden, niet 
alleen qua grootte maar ook omdat de bovenste lagen in 
de kap komen. 

Er is gekozen voor het verdwijnen van de pleinfunctie 
aan de zijde van de Jan Oldenburglaan om een mooi en 
aaneengesloten groot nieuw dorpsplein te kunnen reali-
seren. Dat komt niet alleen ten goede aan de ruimtelijke 
beleving in het centrum als geheel maar voorziet boven-
dien in de mogelijkheid op dit plein bijzondere activitei-
ten voor het dorp te kunnen organiseren.

12.  het signaal
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programma het signaal is 6 appartementen op 2e t/m 4e laag en onder de kap op de 4e verdieping nog 1 
groot appartement. op de beganegrond is commerciële ruimte opgenomen.



“het signaal”  aan het dorpsplein en verlengde dreef 

Bezonning

Op bijgaande tekeningen 
wordt de beschaduwing van 
de noordwand van de Jan 
Oldenburglaan en het nieuwe 
dorpsplein in beeld gebracht. 
De beelden spreken voor zich. 

Het komt er op neer dat het 
Signaal van 21 maart t/m 
21 september de zon niet 
belemmerd in de woningen 
boven de winkels van de Jan 
Oldenburglaan te schijnen. In 
het late najaar en in de winter 
is dat wel af en toe het geval. 
Maar dan verschuift het beeld 
door de draaiing van de zon 
gedurende de dag, waardoor 
in geen van de situaties de 
zon de gehele dag belemmert 
wordt maar altijd gedurende 
een gedeelte van de dag. 

De bezonnings-diagrammen 
laten ook zien dat de nieuwe 
gevels van het dorpsplein het 
hele jaar op de zon liggen. 
Dat is ook de bedoeling van 
het stedenbouwkundige plan!

12.  het signaal, bezonning
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21 juni 9.00 uur      21 maart en 21 september 9.00 uur    1 november 10.30 uur        30 januari 10.30 uur

21 juni 12.00 uur      21 maart en 21 september 12.00 uur    1 november 12.00 uur        30 januari 12.00 uur

21 juni 17.00 uur      21 maart en 21 september 17.00 uur    1 november 14.30 uur        30 januari 14.30 uur



12.  het signaal, uitwerking
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rooilijnen
In dit onderzoek wordt het programma voor het het Signaal uitgewerkt. Eerst zijn de rooilij-
nen bepaald waarbinnen de nieuwe bebouwing vorm kan krijgen. Op de tekening staan de 
rooilijnen van fase 3, van de winkels die langs de Jan Oldenburglaan kunnen komen en van het 
Signaal. De rooilijnen komen samen op het bestaande pand Breelaan nummer 6. 
Voor een deel zal de beganegrond en de kelder van het Signaal worden opgericht op het 
kadastrale kavel 2083, behorende bij Breelaan nummer 6. In de verdere studie naar de te rea-
liseren oppervlakken wordt geen rekening gehouden met de plek waar het oppervlak wordt 
gerealiseerd. Er wordt vanuit gegaan dat de erker aan de westzijde van het pand gesloopt 
wordt.

Op die wijze is er ruimte voor een Sinaal met een bruto maat van 5+18,5+3,5=27 meter lang en 
19 meter breed. Over een breedte van 12 meter zal de beganegrond van het Signaal kunnen 
worden aangesloten op fase 3. 

Bestaande winkels rond Signaal.

Te slopen erker.

beganegrond
De beganegrond van het Signaal wordt aan de 
zijde van de Breelaan, 5 meter terug gelegd. 
Hier komt de verbinding voor voetgangers tus-
sen de Jan Oldenburglaan en het nieuwe dorps-
plein. Van het nuttige oppervlak gaan de lift 
voor de appartementen van 3,5x6 meter en de 
autolift van 6x4 meter af. Dan blijft een opper-
vlak van bruto 369 m2 voor commerciële ruimten 
over.

Beganegrond Signaal.

Autolift en lift appartementen.

bruto 369 m2

   0           10        20             30         35 meter



12.  het signaal, uitwerking
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kelder
De kelder loopt van de kolommen bij de Breelaan 
tot aan de zijgevel van de Breelaan nummer 6. 
Onderzoek zal aan moeten geven of zo dicht 
tegen dit pand gebouwd kan worden. De garage 
is dan bruto 27x19 meter. Hierin passen 5 garage-
boxen van 5,5x6 meter voor elk twee auto’s. En 
twee garageboxen van 4,5x6 meter. Daarnaast is 
nog ruimte van 4x6 meter voor techniek en plaat-
sing vuilcontainers. 

Parkeergarages

Autolift en lift appartementen.

verdieping
Op de verdieping en de twee lagen daarbo-
ven komen 2 appartementen per laag. Het 
bruto oppervlak voor elke laag is 23,5x19 
meter. Daarvan gaat een lift van 3,5x6 meter 
en balkons met een totaaloppervlak van 40 
meter af. Dan blijft 385,5 m2 totaal over, is 
ongeveer 192 m2 per appartement. Het lin-
ker appartement onder het dak zal ca. 30 m2 
kleiner zijn omdat de dakvlakken er vanaf 
getrokken moeten worden. 

Verdieping Signaal.

Lift appartementen.

   0           10        20             30         35 meter

dakverdieping
De dakverdieping heeft een bruto oppervlak 
van ca. 12x16 meter. Daar gaat een lift van 3x3 
meter af en blijft een appartement inclusief 
buitenruimte/loggia van ca. 183 m2 over. Dit 
appartement heeft wel een nokhoogte van 
ca. 4,5 meter in het midden van het apparte-
ment waardoor met de hoogte “gespeelt” kan 
worden. 



13. overzicht fase  3, winkelhart en  4  het signaal
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14. overzicht fase 5,  harmonielokatie

zuidgevel verlengde dreef en brink
28
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De twee blokken op de hoek zijn 2 lagen met kap om goede 
aansluiting te krijgen richting bibliotheek.



15. profielen
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1. profiel 
verl. dreef

2. profiel jan 
oldenburglaan

hoek    30 graden

hoek    33 graden

zomer 60 graden

winter 15 graden

zomer 60 graden

winter 15 graden

De profielen voor het winkelhart verschillen sterk. Dit is nodig om 
een mooie ruimtelijke dynamiek in het centrum te krijgen. Niet 
alle ruimten moeten het zelfde zijn. Dat is saai. Een plein heeft een 
grote maat. Een winkelstraat is smaller. Niet alleen de breedte is van 
belang hoe een ruimte aanvoelt. Ook de hoogte van de wanden/
gebouwen telt mee. De verhouding van de hoogte van de wanden en 
de breedte van een ruimte bepaald of er zon in een ruimte valt. De 
laagste zonnestand in de winter is bij voorbeeld 15 graden. De hoog-
ste zonnenstand in hartje zomer 60 graden. 

De jan Oldenburglaan is bij voorbeeld 15 meter breed. De hoogte van 
de wanden varieert van 9 tot 12 meter. Bij een hoogte van 9 meter is 
de zichthoek van een kant van de straat naar de dakrand dan ca. 30 
graden. De nieuw ontworpen Verlengde Dreef heeft bijvoorbeeld 
een iets kleinere verhouding. Daar is de invalshoek over de nok van 
de hoogste ontworpen huizen 30 graden. In de winter valt het zon-
licht tussen de huizen door. Het grootste deel van het jaar en met 
name in de zomer valt het zonlicht ook over de nokken van de huizen 
in de straat. Bij de lagere huizen valt er nog meer zon in de straat. 
De breedte van de nieuw ontworpen Verlengde Dreef is onge-
veer even breed als de Stationsstraat. De bebouwing langs de 
Stationsstraat is echter iets lager dan die langs de nieuwe Verlengde 
Dreef. Daarom zal de nieuwe Dreef een sfeer geven die tussen die 
van de jan Oldenburglaan en de Stationsstraat in zit. Wat met name 
van belang is dat de nieuwe bebouwing langs de Verlengde Dreef 
niet aaneengesloten is. Daardoor zijn er zichtlijnen tussen de bebou-
wing door flauwer.

winkelhartharmonielokatie

noordzijdezuidzijde

1. profiel 
verl. dreef

2. profiel 
oldenbur-
glaan
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4. profiel brink

hoek    30 graden

15. profielen

hoek    16 graden

hoek    19 graden

zomer 60 graden

winter 15 graden

zomer 60 graden

winter 15 graden

De verhoudingen tussen de breedte 
en de hoogte zijn bij de twee plei-
nen het grootst. Dat wil zeggen 
dat de invalshoek het kleinst is. 
Namelijk 16 en 19 graden. In beide 
gevallen is het zo dat de zon het 
hele jaar over de nokken van de hui-
zen op het plein schijnt. De invals-
hoek over de nokken is in beide 
gevallen dan ook circa 15 graden. 
Het profiel bij het “Dorpsplein” is 
zelfs nop steeds 16 graden ook al 
meten we over de nok van centre-
ville heen. De breedte van het plein 
is in die richting circa 50 meter. In de 
andere richting wordt het plein nog 
groter, circa 70 meter. 

texacolokatiewinkelhart

winkelhart

centre
ville

3. profiel 
dorpsplein

3. profiel 
dorpsplein

3. profiel 
brink



16. jan oldenburglaan
In de vastgestelde structuurvisie voor 
Bergen centrum zijn twee ingrepen in de Jan 
Oldenburglaan gepland. Het Signaal aan de 
zuid-westzijde en diagonaal daar tegenover, 
de lokatie van de Aldi-supermarkt aan de 
noord- oostzijde van de straat. Twee kop-
pen van de straat. De bedoeling is daarmee 
de straat een meer samenhangend karakter 
te geven en een goede aanhechting aan de 
rest van het winkelgebied te verkrijgen. 
Naar aanleiding van de structuurvisie heb-
ben de eigenaren van Breelaan 6 naast de 
Bakemaflat en de eigenaar van nr 10, naast 
het Vierluik, aanvragen ingediend voor hun 
panden. De eigenaar van nr. 6 streeft naar 
een samenhangend plan, waarbij de twee 
panden, Breelaan 6 en Jan Oldenburglaan 2 
worden ingebracht. Ook wordt gevraagd om 
verlegging van de bevoorradingsinrit zodat 
een samenhangende ontwikkeling mogelijk 
is. Bij de ontwikkeling van nr 10 wil de buur-
man op nr 8 mee doen.

In dit onderzoek worden de randvoorwaar-
den voor bovengenoemde ontwikkelingen 
afgetast.

winkel

postkantoor

62

10   8

Aanzicht van de Jan Oldenburglaan vanuit 
het zuiden: het verschil in schaalniveau’s 
tussen de nieuwe bebouwing aan de 
Verlengde Dreef, de zuidzijde van de Jan 
Oldenburglaan en de Noordzijde van deze 
laan is goed te zien. Uitgangspunt is dat 
de kleine schaal van de zuidzijde behou-
den wordt. Zo wordt hier het oude dorpse 
beeld vastgehouden. Individueel kunnen 
panden echter wel worden aangepast. 
De bebouwing zou daarbij niet volledig 
aaneengesloten moeten worden zoals aan 
de noordzijde van de straat. De maximale 
bebouwingshoogte langs de straat is twee 
lagen met kap. De kappen staan dwars op 
de straat zoals ook nu het geval is. Het 
Signaal is een accent aan het eind van de 
straat en vormt een scharnierpunt met 
het nieuwe Dopsplein. De hoogte van dit 
gebouw komt overeen met het hoogste 
gebouw aan de overzijde van de Breelaan, 
centre ville. Dat is 4 lagen met een hoge 
kap. 
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m a q u e t t e  j a n u a r i  2 0 1 1

i s o m e t r i e  j a n u a r i  2 0 1 1



De eigenaar van nr 10 wil het pand graag 
vergroten. De eigenaar van nr 12, dat 
samen met nr 10 een tweekapper vormt, 
wil hierin niet meedoen. Dat maakt de 
opgave gecompliceerd. Het vrijstaande 
pand op nr 8, aan de andere zijde, wil 
wel meedoen. Hiernaast ligt de inrit 
naar de huidige Fortis bank. Deze inrit 
moet behouden blijven voor bevoorra-
ding van de winkels.

6212  10    8      

Naast het toekomstige Signaal streeft 
de eigenaar van breelaan nr 6 naar een 
samenhangend plan waarbij het naast-
gelegen pand, Jan Oldenburglaan 2, in 
het plan wordt meegenomen. Gevraagd 
wordt om verlegging van de bevoor-
radingsinrit naar een nieuw te vormen 
ruimte tussen 2 en 4 zodat een samen-
hangende ontwikkeling mogelijk is.

16. jan oldenburglaan - bestaand straatbeeld zuidzijde

Hiernaast staat de bestaande zuidwand 
van de Jan Oldenburglaan. Wat opvalt 
is het nieuwzakelijke silhouet van de 
pleinflat. Ook valt de platte twee onder 
een kap woning naast het vierluik aan 
de oostzijde van de straat op. De gestip-
pelde lijn geeft de huidige bevoorra-
dingsroute aan die ook bij realisatie van 
het masterplan behouden zouden moe-
ten worden. Verlegging van de route is 
wel mogelijk.
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16. jan oldenburglaan - nieuw straatbeeld zuidzijde
Op deze situatie zijn de mogelijke ontwik-
kelingslokaties aangegeven. Van links naar 
rechts respectievelijk Jan Oldenburglaan 
10 waarbij nummer 8 (gestippeld) ook mee 
wil doen. 

De middelste ontwikkeling ligt tussen 
Jan oldenburglaan 2 en Breelaan 6 in. 
Randvoorwaarde is dat Breelaan 6 behou-
den blijft. Dit is een beeldbepalend pand 
en mag daarom niet gesloopt worden. Als 
Jan Oldenburglaan 2 wordt gesloopt kan 
de bevoorrading verlegd worden en kun-
nen er twee panden van twee lagen met 
kap aan de linkerzijde van Breelaan 6 wor-
den toegevoegd. Aan de andere zijde van 
breelaan 6 kan als accent op de kop van de 
Jan Oldenburglaan het Signaal komen. Een 
voorlopige impressie van dit gebouw is 
ingetekend.

signaal12   10       8      

2

breela
a

n6

Links naast breelaan nr 6 kunnen twee individuele panden komen van twee lagen met een kap. De hoofdmassa van nr 6 is 8,5 meter breed. Het pand telt twee lagen met een hoge kap. De twee nieuwe 
panden kunnen eveneens twee lagen met een forse kap worden. Vergelijkbaar met de hoogte van nr 6.  De panden dienen niet hetzelfde te zijn. De kap staat dwars op de straat. De panden kunnen circa 8 
meter breed zijn. Voor de bevoorrading blijft dan een breedte van 5 meter over. De bevoorradingsstraat wordt met een fraai automatisch hek van de straat afgesloten. Het Signaal staat op de verdieping los 
van het te behouden pand op breelaan 6. De hoofdmassa meet ca. 22x18 meter. Het gebouw wordt gemetseld in een bruinrode steen. De kap is met antracietkleurige pannen bedekt. Er komt een forse goot 
aan het gebouw. De kozijnen zijn op een mooie wijze gedetailleerd. De kleur van de kozijnen is schilderswit. In het gebouw kan natuursteen (Belgisch hardsteen) en zink verwerkt worden als toegevoegd 
materiaal. Kleine delen kunnen worden gestuct of met hout bekleed. 

breelaan6
 signaal

nieuwe pandenpoort

nieuwe 
ontwikkeling

bevoorrading
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Het centrumplan heeft ook invloed op 
de Karel de Grotelaan. Op de hoek van 
het Plein en de Karel de Grotelaan ver-
dwijnt de brandweerkazerne. Hiervoor 
in de plaats komen een drietal grondge-
bonden woningen. 

De eigenaar van Karel de Grotelaan 
nummer 9 heeft aan de gemeente 
gevraagd wat de mogelijkheden zijn als 
hij zijn huis sloopt en nieuw gaat bou-
wen. 

Tot slot zal de uitstraling tussen de 
Rustende Jager en nummer 7 wijzigen 
als gevolg van het realiseren van een 
overkapte bevoorradingsruimte met de 
mogelijkhied voor een kleine winkel 
aan de zijde van de Karel de Grotelaan.

Onderstaand gevelbeeld geeft de hui-
dige situatie weer.

17 . karel de grotelaan
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De bevoorrading kan worden opgenomen in een 
(houten) aanbouw van ca. 4,5 meter hoog. De 
bewoners van de Rustende Jager kunnen hierop 
deels een dakterras aanleggen. De massa zal vol-
doende ruimte tot de naastgelegen vrijstaande 
woningen moeten behouden en zo mogelijk de 
bomen ter plaatse moeten sparen. 

Aan de zijde van de Karel de Grotelaan kan een 
klein winkeltje de bevoorrading aan die zijde het 
beste afschermen.

Ter plaatse van nummer 9 kan een huis komen 
die iets groter is dan het huidige. de woning kan 
verbreed worden van 6 tot 8 meter, de diepte 
kan toe nemen tot de diepte van het naastgele-
gen blok. De goothoogte mag gelijk zijn aan de 
hoogte van de goot aan de zijkant van de vier 
onder een kapper. De nokhoogte is ook gelijk 
aan de hoogte van de vier onder een kapper. De 
dakhelling is stijl.

Ter plaatse van de voormalige brandweerga-
rage is plaats voor drie relatief ondiepe, 6 meter 
brede eengezinswoningen.

17.  karel de grotelaan - nieuw straatbeeld noordzijde
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17.    karel de grotelaan
Op de vraag van de bewoners van de Karel de 
Grotelaan is het profiel over het achtergebied tussen 
de geplande bebouwing aan de verlengde dreef en 
de bestaande woningen aan de Karel de Grotelaan 
uitgetekend. 

In een eerder onderzoek is getracht de afstand tussen 
de beide bouwmassa’s te vergrootten. Dat is moge-
lijk gebleken. De Brink is in zijn geheel 5 meter in 
noordelijke richting geschoven. 
De bebouwing aan de Brink kan meeschuiven waar-
door de afstand tussen de bouwanden in het bouw-
blok is vergroot van 16,5 naar 21 meter. 

Beide bouwmassa’s hebben uitbouwen. Bij de Karel 
de Grotelaan is dat soms een erker aan de achterzij-
de. De nieuwe bebouwing krijgt aan de achterzijde 
winkelbebouwing en uitgebouwde bergingen op 
de beganegrond. Deze laatste zijn 3 meter hoog en 
worden afgeschuind aan de zijde van de tuinen aan 
de Karel de Grotelaan. De tuinen blijven net zo diep 
als ze nu zijn: ca. 11 meter tussen erker en bergingen. 
De parkeergarage wordt wel deels onder de tuinen 
aangelegd. Tussen de tuinen en de bergingen wordt 
een haag geplant.

woningen 
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profiel 1 profiel 2
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18 . maquette ontwerp januari 2011
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18.   isometrie 
nieuwe dopsplein
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18.  isometrie brink
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18.  vogelvlucht  nieuwe winkelhart in het dorp ontwerp jan 2011
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19. referenties  architectuur - diverse  architecten
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molenaar en van winden

molenaar en van winden

scala architecten

scala architecten

scala architecten

frederic la croix

scala architecten

michel de klerk

kow architecten



19. referenties architectuur - en eventuele kiosken
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20. inrichting openbare ruimte - principe-schets
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20. inrichting openbare ruimte - verlichting
Basis Verlichting 

Langs de verlengde Dreef en de hoofd-
rijbaan van de Breelaan wordt uitge-
gaan van dubbele armaturen waarbij 
een hoog armatuur de rijweg belicht 
en een laag armatuur het voetpad. 
Deze armaturen komen diagonaal langs 
de straat met een afstand van ca. 25 
meter. Langs de andere wegen, rou-
tes en rondom pleinen komen zoveel 
mogenlijk armaturen aan de gevel met 
een afstand van 15 tot 20 meter. Langs 
de flaneerzone wordt enkele lage 
armaturen voorgesteld met een afstand 
van 15 tot 20 meter.

Onder de bomen van de Brink en langs 
de flaneerzone worden grondspots 
geplaatst die de bomen van onder aan-
lichten. 

Hieronder enkele referenties van 
armaturen die kwalitatief bij het cen-
trum van Bergen horen.



20. inrichting openbare ruimte - principe-schets
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uit werking bushalte na ast bibliotheek

bibliotheek

tex acolok atie

bibliotheek t ex aco lo k at i e

20. inrichting openbare ruimte - principe-schets

doorsnede dreef bi j  bushalte na ast 
bibliotheek
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locatie 1
voorkeursmodel

in+uit  via ‘brinklaantje’ 

voordelen:

1. entree buiten hoofdontsluiting 
 voor autoverkeer;
2. winkelroute  voetgangers 
 conflicteert niet met parkeerroute;
3. autoverkeer via brink op 
 hoofdontsluiting ontsloten, 
 conflictpunten beperkt: 
 doorstroming + verkeersveiligheid;
4. geen gat in front winkelgebied;
5. goede interne verkeerscirculatie;
6. geen extra belasting doorsteek 
 tussen dreef en jan oldenburglaan;
7. parkeergarage gefaseerd 
 aangelegd.

nadelen:

1. entree komt uit op fietsroute langs 
 brinklaantje.
2. al het autoverkeer van en naar de 
 parkeergarage wordt geconcen-
 treerd op het brinklaantje.

locatie 2
geen alternatief

huidige entree 
parkeergarage onder 
rustende jager gebrui-
ken als centrale en-
tree.

afweging van deze variant wordt 
buiten beschouwing gelaten. 

de variant blijkt ontwerptechnisch 
niet inpasbaar.

?

?

locatie 3
geen alternatief

nieuwe entree parkeer-
garage onder texaco-
lokatie gebruiken
voordelen:

1. de entree is voor het begin van het 
 centrum, dus minimale overlast;
2. entree blijft buiten fietsroutes.
3. goede interne verkeerscirculatie 
 mogelijk

nadelen:

1. bouwplan texacolokatie is 
 onherroepelijk. 
2. januari 2008 heeft gemeenteraad 
 reeds ingestemd met loskoppeling 
 projecten vanwege verschillende 
 snelheden;
3. koppeling  bleek civieltechnisch en 
 economisch uiterst lastig;
4. verkeerstechnisch ongewenst i.v.m. 
 afslaand verkeer versus doorgaand 
 verkeer op de dreef. bij openbare 
 parkeergarage ontstaan hierdoor 
 een onacceptabele hoeveelheid con-
 flictsituaties;
5. kans op stremming op dreef als ge-
 volg van afslaand autoverkeer van 
 en naar parkeergarage.
6. gefaseerde aanleg problematisch.

?

locatie 4
geen alternatief

in+uit  langs ‘drieluik’ 
voordelen:

1. geen extra verkeersbelasting 
 brinklaantje;
2. entree komt buiten de 
 hoofdontsluiting voor autover
 keer te liggen;
3. autoverkeer kan via brink op 
 hoofdontsluiting worden ontslo-
 ten, waardoor conflictpunten 
 wordt beperkt : doorstroming + 
 verkeersveiligheid.

nadelen:

1. doorsteek tussen dreef en jan 
 oldenburglaan wordt extra be-
 last;
2. conflict tussen entree en bevoor-
 radingsroute;
3. conflict tussen linksafslaand  
 autoverkeer en rechtdoorgaand 
 fietsverkeer;
4. het beeld van het plein verandert;
5. er ontstaat een onveilige kruising 
 met winkelend publiek;
6. een in- en uitgang impliceert een 
 groot gat in het winkelfront;
7. gefaseerde aanleg problematisch.
8.  interne verkeerscirculatie minder 
 logisch, vooral ter hoogte van de 
 uitgang.

?

21. varianten inrit parkeergarage
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locatie 5
geen alternatief

in+uit  via midden ‘brink’ 

voordelen:

1. vanuit de dreef kan men meteen 
 naar 
 beneden rijden;
2. entree blijft buiten fietsroutes.

nadelen:

1. parkeergarage alleen vanaf dreef 
 bereikbaar;
2. stedelijke oplossing, het groen op 
 de brink verdwijnt;
3. er ontstaat een onduidelijke 
 verkeerssituatie wat de verkeers-
 doorstroming en –veiligheid niet 
 ten goede komt;
4. texacolocatie is ondergronds niet 
 bereikbaar. te weinig ruimte op de 
 dreef tussen texacolocatie en 
 bibliotheek.
5.  intern opstoppingen mogelijk t.h.v. 
 de uitgang.
6.  parkeerroute doorkruist de 
 brink(rotonde).

?

?

?

locatie 6
geen alternatief

midden in dreef een 
entree maken via een 
tunnel

deze variant is niet uitgetekend omdat 
op voorhand bleek dat er een 
onmogelijke situatie ontstaat met de 
entree naar de parkeergarage onder 
texacolocatie. 

dit is een erg stedelijke en verkeers-
technische oplossing die niet past op de 
schaal van bergen. 

deze variant is erg kostbaar doordat er 
relatief veel tunnel onder de grond is.

?

?

locatie 7
geen alternatief

in+uit  direct vanaf ‘brink’ 

voordelen:

1. brinklaantje en doorsteek tussen  
 dreef en jan oldenburglaan worden 
 niet extra belast;
2. brinklaantje kan eenrichtingsver
 keer gemaakt worden.
3.  er is een goede interne verkeers-
 circulatie mogelijk

nadelen:

1. grote kans op opstoppingen op de 
 brink;
2. extra aansluiting op brink, waar
 door onduidelijker;
3. niet fraai in het gevelbeeld;
4. hellingbaan naar parkeergarage komt 
 in bocht te liggen. dit wordt als 
 vervelend ervaren door veel 
 parkeerders waardoor kans dat 
 parkeerders de garage gaan mijden. ?

locatie 8
alternatief als uit nader onder-
zoek blijkt dat model 1 verkeers-
technisch te onveilig is.

twee entrees 
voordelen:

1. de verkeersdruk wordt verspreid;
2. brinklaantje kan eenrichtingsverkeer 
 gemaakt worden;
3. parkeergarage kan gefaseerd worden 
 aangelegd.
4.  afhankelijk van keuze in- uitgang, is 
 een goede verkeerscirculatie moge
 lijk.;
5.  het is mogelijk autoverkeer dwingend 
 rechtsom te laten rijden (bij 
 brinklaantje in en t.h.v. doorsteek 
 fase 3 er weer uit). deze verkeersbe
 weging is relatief veilig.

nadelen:

1. extra ingreep in plein. 
 is stedenbouwkundig minder fraai;
2. men komt op een andere plek uit de 
 parkeergarage dan waar men er in is 
 gegaan. nadelig voor de oriëntatie 
 van parkeerders waardoor mogelijk 
 ongewenste verkeersbewegingen;
3. extra entree moet aangelegd en 
 gefinancierd worden.
4.  afhankelijk van keuze in- uitgang is er 
 een conflict tussen linksafslaand 
 autoverkeer en rechtdoorgaand 
 fietsverkeer op doorsteek, tussen 
 dreef en jan oldenburglaan;
5.  parkeerroute conflicteert met win-
 kelroute.

21. varianten inrit parkeergarage
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21. varianten inrit parkeergarage

aanzicht en isometrie brinklaantje en brink voor gekozen variant 1
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