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locatie plangebied, bron google
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1  inleiding
In opdracht van de gemeente Bergen is door IRIS MAAS 
architectuur I stedenbouw een beeldkwaliteitplan opgesteld 
voor het centrumplan Mooi Bergen. Het beeldkwaliteitplan 
maakt onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten met 
betrekking tot de nieuwbouwplannen in het centrum van 
Bergen.  Het is tot stand gekomen in samenwerking met 
de gemeente Bergen en het kwaliteitsteam (Qteam) Mooi 
Bergen.   

Wat is een beeldkwaliteitplan?
In een beeldkwaliteitplan worden randvoorwaarden en 
aanbevelingen gegeven om de toekomstige kwaliteit van 
het aangezicht van een bebouwd gebied te waarborgen. Er 
worden eisen geformuleerd over de gewenste stedenbouw-
kundige en architectonische vorm en structuur van (een 
gedeelte) van een stad of dorp. Ook wordt er uitdrukkelijk 
een verband gelegd tussen de nieuwe ruimtelijke ontwikke-
lingen en de karakteristieken en kwaliteiten van het gebied. 
Het beeldkwaliteitplan is hiermee een visuele aanvulling 
op het bestemmingsplan voor het betreffende gebied. Het 
wordt door Gemeente en de Commissie Ruimtelijke Kwali-
teit (welstand) als handvat en toetsingskader gebruikt.

opgave
Het centrum van Bergen is voortdurend in beweging. Aan 
de hand van het vastgestelde centrumplan Mooi Bergen 
wordt in dit beeldkwaliteitplan een ruimtelijke drager en 
inspiratiebron aangereikt voor toekomstige bouwers, beleg-
gers, ontwerpers, bewoners en gebruikers. Het beeldkwali-
teitplan geeft het ambitieniveau van de gemeente weer.
De opgave bestaat uit het waarborgen en verbeteren van 
de ruimtelijke kwaliteit van het centrumgebied. Daarbij 
wordt veel aandacht besteed aan de typerende sfeer en 
schaal van Bergen. 
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locatie plangebied

Jan Oldenburglaan
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2  analyse

2.1 plangebied

Het plangebied betreft het winkelhart van Bergen, gren-
zend aan het beschermde dorpsgezicht rondom de Ruine-
kerk. 

Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de 
Karel de Grotelaan en aan de westzijde door de Breelaan. 
Aan de noordzijde bevindt zich de Jan Oldenburglaan en 
aan de oostzijde vormen de gronden van het voormalige 
Texaco-terrein de begrenzing.

In het grootste deel van het plangebied bevinden zich 
winkels en horecagelegenheden met daarboven wonen, in 
panden die direct aan de straat liggen. Aan de rand van het 
centrum, in de Karel de Grotelaan komen voortuinen voor. 

Breelaan oost

Karel de Grotelaan

Breelaan west
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kaart 1878

 

kaart 1906kaart 1900

  

na de sloop van het spoorstoomtram Bello

Breelaan 1934 Jan Oldenburglaan 1925

Breelaan 1955
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5 buurtschappen

2.2 historie

In de Cultuur Historische Verkenning (2006) is de ont-
staansgeschiedenis van Bergen uitvoerig beschreven. 
Deze CHV maakt deel uit van de vastgestelde structuur-
visie Mooi Bergen Winkelkern 2011. Hieronder volgt een 
beknopte weergave.

Het buurtschap Bergen is ontstaan op de overgang van 
drie landschapstypen; duinen, bossen en weilanden. Door 
een doorbraak van de zee is een vijfvingerige strandwal 
gevormd, haaks op de kust. Op deze vijf vingers zijn vijf 
buurtschappen verrezen met Bergen als centraal gele-
gen kerkbuurt. Daarom heen lagen Oudburg, Zanegeest, 
Oostdorp en Westdorp. De opvallende kerk werd in 1574 
verwoest en tot ver in de 19e eeuw bepaalt deze het beeld 
van Bergen. Een ruinekerk met rondom verspreide dorps-
bebouwing; boerderijen, burgerwoningen, lokale bedrijvig-
heid en voorzieningen. Ruimte tussen de buurtschappen 
is langzamerhand bebouwd met kleinschalige, onregelma-
tig gevormde bouwblokken met daartussen de straten.
Deze kleinschalige uitbreidingen zorgden voor een organi-
sche structuur. De oorspronkelijke historische hoofdstruc-
tuurdragers en de groei zijn nu nog steeds herkenbaar.

De huidige stedenbouwkundige structuur is in belangrijke 
mate bepaald door de opkomst en ondergang van de 
stoomtram Alkmaar-Bergen-Bergen aan Zee. Het gebied 
rond het Plein is gelegen op de lager gelegen poldergron-
den, ingesloten door hoger gelegen zandgronden. Dit on-
derscheid wordt gevolgd in de inrichting en de bebouwing. 
Het Plein is van oudsher buiten de bebouwde kom van het 
dorp gelegen. Rond 1900 wordt het gebied echter ingebed 
doordat ook aan de noordkant woonwijken ontstaan, aan-
vankelijk aarzelend, maar door de aanleg van de spoortram 
uiteindelijk onstuitbaar. De ontwikkeling van deze spoorlijn, 
in 1905 aangelegd tot aan Bergen en in 1909 verlengd tot 
aan Bergen aan Zee, is nauw verbonden met de beteke-
nis van Bergen als kunstenaarsdorp en de opkomst van 
het toerisme. In 1955 reed de tram, met de naam Bello, 
voor de laatste keer en werd de lijn gesloten. In de daarop 
volgende jaren werd het gebied deels herontwikkeld. Er 
ontstond een winkelcentrum met daarboven woningen 
naar ontwerp van het bureau Van den Broek en Bakema. 
De gekozen oplossing was functioneel maar afwijkend van 
omringende bebouwing. 

kaart 1932

  

kaart 1950

wederopbouw complex van Van den broek en Bakema
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rijksmonumenten

provinciaal monument

gemeentelijk monument

Monumenten en karakteristieke panden

De hoogwaardige uitstraling van het centrum van Bergen 
wordt met name bepaald door aanwezigheid van beeldbe-
palende en karakteristieke panden. Deze panden typeren 
een periode en laten architectuurkenmerken zien. 

Binnen het centrum, in de omgeving van het plangebied,  
zijn de volgende monumenten aanwezig:

Rijksmonumenten: 
• Hoflaan 1 (villa + erfscheiding)
• Kerkstraat 3 (winkelpand) 
• Oude Prinsweg 21 (museum) 
• Raadhuisstraat 1 (Ruïnekerk met ommuring) 
• Raadhuisstraat 2 (voormalig woonhuis)
• Raadhuisstraat 4 (voormalig raadshuis) 
• Raadhuisstraat 10 (restaurant) 
• Prins Hendriklaan 5,7,9,11 (voormalige busgarage)
• Jan Oldenburglaan 4 (winkel/woonhuis)

Provinciale monumenten: 
• Breelaan hoek Plein ong. (theehuisje) 
• Ruïnelaan 11 (voormalige smederij) 
• Middenpad 2 (woning) 

Gemeentelijke monumenten: 
• Karel de grootelaan 11-13-15-17 (voormalig woonblok)
• Oude Prinsweg 23 (voormalig postkantoor)
• Oude Prinsweg 25 (voormalig VVV kantoor)
• Ruïnelaan ongenummerd (begraafplaats)

Buiten de vastgestelde monumenten zijn er veel karakte-
ristieke panden in Bergen. Er is een gemeentelijke lijst van 
karakteristieke panden, die in de toekomst aangewezen 
kunnen worden als monument. Deze lijst is echter niet vol-
ledig.
De volledige adressenlijsten van monumenten en karakte-
ristieke panden zijn te vinden op de gemeentelijke website.
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2.3 gebouwde omgeving

Het centrum van Bergen wordt getypeerd door de oudere 
dorpsbebouwing. Vooral in het beschermde dorpsgezicht is 
de aard van de bebouwing weinig veranderd ten opzichte 
van het verleden. Dit geeft Bergen de allure en sfeer.
De oorspronkelijke bebouwing is gesitueerd langs oude 
uitvalswegen, dicht op de weg gebouwd. Voortuinen 
komen weinig voor in het centrum. De bebouwing bestaat 
voornamelijk uit traditionele kleinschalige panden met een 
bedrijfsfunctie op de begane grond. er zijn opvallend veel 
vrijstaande panden wat zorgt voor een ontspannen, losse 
korrel in het stedenbouwkundig patroon. De percelen en de 
bebouwing zijn niet gelijk in grootte en vorm en rooilijnen 
verspringen.  

Bouwhoogte
De bebouwing in het centrum van Bergen bestaat voor 
het grootste gedeelte uit één of twee bouwlagen met een 
kap. Platte daken komen nauwelijks voor en zijn ook niet 
typerend voor Bergen. Rondom de kruising Breelaan, Plein 
en Jan Oldenburglaan, de kern van het winkelgebied is 
incidenteel hogere bebouwing aanwezig. 

Functies
In het centrumgebied is een grote mix van winkels, dienst-
verlening, horeca en wonen aanwezig. Een concentratie 
van horeca bevindt zich rondom de kruising Breelaan- 
Plein en rondom de Ruinekerk. Het winkelgebied strekt 
zich verder uit maar heeft geen echte duidelijke routing.
De kwaliteit van het Bergense winkelaanbod ligt met name 
in de speciaalzaken op het gebied van mode en lokale 
speciaalzaken.
In het centrum wordt ook gewoond. Woningen bevinden 
zich tussen en boven winkels en voorzieningen. Dit maakt 
dat Bergen een levendig centrum heeft en men hier een 
prettig gevoel van sociale veiligheid ervaart. 

In het centrum zijn een aantal kunstgalerieën en een 
museum gehuisvest. Dit is een voortvloeisel van de rijke 
historie van Bergen op het gebied van kunst en cultuur.

1 bouwlaag

1 bouwlaag + kap

2 bouwlagen

2 bouwlagen + kap

3 bouwlagen

3 bouwlagen + kap

4 bouwlagen + kap

overige > 4 bouwlagen
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goed zichtbaar is het organisch gegroeide weefsel in open ruimtebebouwing kenmerkt zich door kleinschaligheid en losse korrel
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groenensembles

lanenstructuur

leilindes

solitaire bomen

2.4 openbare ruimte 

straten en parkeren
Het stratenpatroon in Bergen is organisch gegroeid. Smalle 
straatjes, afgewisseld met bredere lanen, bepalen het 
karakter en de ogenschijnlijke onvoorspelbaarheid in het 
stratenpatroon. De Breelaan is van oudsher de belangrijk-
ste noord-zuid route. Deze historische route is in de huidige 
inrichting ondergeschikt aan het doorgaande verkeer door 
Bergen.
Het parkeren vindt met name plaats langs straten, binnen-
hoven en in de parkeergarage  onder het complex van de 
Rustende Jager.

pleinen
Een aantal opvallende open ruimten hebben een belang-
rijke functie binnen het centrum van Bergen. Als eerste de  
ruimte rondom de ruinekerk, een inspirerende ontmoeting- 
en recreatieplek voor inwoners, kunstenaars en toeristen. 
De pleinruimte rond de hoek Breelaan en Plein is vooral 
een ontmoetingsruimte voor winkelend publiek en bezoe-
kers van de diverse horecagelegenheden. De open ruimte 
aan de Dreef heeft geen duidelijke functie, anders dan ver-
keer, een resultaat van het verdwijnen van het tramtracé. 

groenstructuur
Het groene karakter in het centrum van Bergen wordt 
bepaald door de bomen in de lanen, groenvoorzieningen 
rondom de kerken en de groenrijke tuinen. Ook de zorg 
voor particuliere tuinen is heel typerend voor de groene 
uitstraling van Bergen. 
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overzicht stedenbouwkundig plan Mooi Bergen 2011 Aad Trompert
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3  visie
3.1 stedenbouwkundig plan Mooi Bergen

In 2008 is een begin gemaakt met een ontwerp voor een 
nieuw winkelhart voor Bergen. Het doel van het plan 
Mooi Bergen is de verschillende onderdelen 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. 

Open plekken in de bestaande structuur worden aange-
pakt door historische structuren te herstellen en te ver-
stevigen. De Bakemaflat, ingehaald door de tijd, verdwijnt 
en maakt plaats voor een meer samenhangend ruimtelijk 
plan. Een laan en twee pleinen sluiten naadloos aan bij 
de omringende structuur. Er worden pleinwanden en 
straatwanden gemaakt waardoor een duidelijke, overzich-
telijke structuur ontstaat. Een duurzame stedenbouwkun-
dige voortzetting van het centrum is het gevolg. 

een overzicht van de belangrijkste ingrepen:

a  herinrichting van de openbare ruimte:

• aanleg van een Brink-achtige ruimte, deze vormt het 
einde van de Dreef en de overgang naar het centrum

• de herprofilering van de route Plein-Breelaan (Ver-
lengde Dreef) waarbij de rijweg hetzelfde profiel heeft 
als de Stationsstraat; een statige laan

• toevoeging van verblijfsruimten aan de Verlengde 
Dreef in de vorm van brede trottoirs

• toevoeging va twee pleinen waarbij het ene (Bellop-
lein) een groene rustige uitstraling heeft en het andere 
(Het Plein) levendig is en waar de narduk meer ligt op 
het verblijven

• toevoeging van groen, zowel in de openbare ruimte als 
op daken van winkelbebouwing, passend bij bergen 
(gebiedseigen /inheemse beplanting)

• het doortrekken van de oorsponkelijke Breelaan, nu 
beleefbaar als flaneerzone langs de terrassen.

• ondergrondse parkeervoorzieningen, de auto legt 
minder claim op de openbare ruimte

• dorps materiaalgebruik, eenheid en samenhang van 
meubilair

gevelaanzicht plan texaco-locatie

maquette 2011
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te verwijderen bebouwing

B  (her)structureren van de stedenbouwkundige opbouw

• ontwikkelen van straat- en pleinwanden met een aan-
trekkelijke, representatieve en passende uitstraling

• zorgvuldige massa-opbouw, onderlinge samenhang en 
afstemming op de omgeving

• accenten in hoogte, in de traditie van de architectuur 
van Bergen

• aanvullen en herstellen van de Bergensche identiteit 
met dominante kapvormen die het beeld bepalen

• het creeeren van een levendiger en meer samenhan-
gend centrum

• verbetering van het winkelcircuit
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3.2 Beleid

In de structuurvisie Mooi Bergen Winkelkern uit 2011 wordt 
ingegaan op het rijks-, provinciaal-, regionaal- en gemeen-
telijk beleid omtrent de ontwikkeling van het centrum van 
Bergen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat op het ge-
bied van detailhandel en wonen voldoende uitbreidingsmo-
gelijkheden zijn. Door herontwikkeling kan een aantrekkelij-
ke, aaneengesloten winkelwand  en winkelcircuit ontstaan. 
Het imago van Bergen als dorp voor kunst en cultuur kan, 
evenals als de toeristische trekkracht, versterkt worden. 

duurzaamheid
tekst aanvullen...

3.3 Juridische verankering beeldkwaliteitplan

Het beeldkwaliteitplan dient als toetsingskader voor de 
te ontwikkelen stedenbouwkundige en architectonische 
ontwerpen binnen het centrum van Bergen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen in het plangebied wordt het beeldkwaliteit-
plan als handvat gebruikt door de welstandcommissie. Het 
heeft niet alleen betrekking op de nieuwbouwlocaties maar 
ook op veranderingen en aanpassingen van bestaande 
panden.

Het beeldkwaliteitplan wordt vastgesteld door de Raad. Het  
wordt onderdeel van toekomstige bestemmingsplannen 
voor het centrum, waardoor het een juridische status krijgt. 
Ook zal het beeldkwaliteitplan onderdeel gaan uitmaken 
van de welstandsnota. 

Het beeldkwaliteitplan maakt eveneens onderdeel uit van 
intentieovereenkomsten en realisatieovereenkomsten met 
projectontwikkelaars.
 

projectie van toekomstige parkeergarage over bestaande bebouwing

projectie van toekomstige begane grond over bestaande bebouwing
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4  BeeldkWaliteit

4.1 architectuur 
De aantrekkingskracht en sfeer van Bergen wordt voor een 
belangrijk deel bepaald door de architectuur. Hoogwaar-
dige baksteenarchitectuur met prachtige voorbeelden uit 
het tijdsbeeld 1900-1940 geven het centrum een prettige 
schaal en allure. De kleinschaligheid in het historische 
centrum ontstaat door de losse panden, lage goten en ver-
springingen in hoogte en rooilijnen. Zorgvuldige detaillerin-
gen in metselwerk en dakbeëindigingen, geeft diversiteit en 
charme aan panden. In toekomstige ontwikkelingen wordt 
deze zorgvuldigheid voortgezet. Nieuwe bebouwing moet 
passend zijn binnen de huidige schaal en korrel.

Winkelpuien zijn passend binnen de totale architectuur van 
het pand en hebben een plint en/of een laag tussenkalf 
zodat er geen volledig glazen puien ontstaan.

Karakteristieke architectonische kenmerken;
- staande vensteropeningen
- horizontale gevelgeleding
- overwegend vlakke gevels, zonder balkons en erkers
- winkelpuien met plint en/of lage tussendorpel/kalf
- zorgvuldige, subtiele en rijke detaillering

4.2 Rooilijnen
De bestaande rooilijnen zijn vaak onregelmatig, wat voor 
een afwisselend en karakteristiek straatbeeld zorgt. In de 
nieuwbouwdelen bieden subtiele sprongen in de rooilijnen 
spanning en speelsheid.  

4.3 oriëntatie en korrelgrootte
De oriëntatie van de bebouwing is op de weg en aan de 
weg. Ieder perceel heeft een eigen ontsluiting en een her-
kenbare entree. Van belang is dat elk pand en/of ensemble 
een relatie heeft met de weg. Ook entrees van apparte-
mentengebouwen zijn duidelijk herkenbaar en zodanig 
vormgegeven dat niet te grote onderbrekingen in de winkel-
puien ontstaan. In de oriëntatie wordt met kaprichtingen 
gevarieerd. 
De korrelgrootte van de afzonderlijke panden is bepalend 
voor de dorpsachtige uitstraling. Grootschalige ontwik-
kelingen zijn niet gewenst. Er worden dan ook maximale 
breedten aangegeven voor winkelpuien en woningen. Op 
deze wijze ontstaan gevarieerde kleinschalige ensembles 
met een diversiteit aan functies.
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mansardekap

mansardekap, combinatie langs- en kopgevels eigentijds samengesteld dak zadeldak met accent

mansardekap ingetogen

ingetogen schilddak met wolfseinden

zadeldak met verspringin-
gen in goot en nokhoogte

zadeldaken gekoppeldzadeldak met accent zadeldak met ingetogen 
hoekaccent

samengesteld mansardekap - zadeldak

VOORBEElDEN 
DAKVORMEN

riet en pannen

dakkappelen in één lijn 
met met gevelopeningen

bijzondere hoek

mansardekap met riet
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4.4 daklandschap
Het daklandschap bepaalt in sterke mate de sfeer en be-
leving in Bergen. In de bestaande omgeving is de variatie 
hierin groot. 

dakvormen
Voor toekomstige ontwikkelingen worden de hoofdvormen 
beperkt tot zadel-, schild en mansardedaken. Samenge-
stelde dakvlakken zijn hierbij ook mogelijk. Platte daken 
komen nauwelijks voor en worden in het nieuwe centrum-
plan dan ook niet toegestaan op de hoofdvolumes. 
Het daklandschap kan worden verlevendigd door bijzonde-
re topgevels, accenten en dakkapellen. Deze toevoegingen 
zijn ondergeschikt aan de kapvorm.

dakbeëindigingen
Minstens zo belangrijk voor een goede uitstraling van het 
dakvlak zijn detailleringen in de dakranden, goten, boei-
boorden en dakaansluitingen. In het huidige centrum zijn 
talloze hoogwaardige oplossingen te vinden die als inspira-
tie kunnen dienen.

Zonnepanelen / pv panelen
Zonnepanelen dienen zoveel mogelijk ondergeschikt en 
onopvallend in het dakvlak geintegreerd te worden.

maquette 2011
kappen bepalen het beeld

stalen gootbeugels

VOORBEElDEN
DAKRANDEN EN
BEEINDIGINGEN

zorgvuldig gedetailleerdzorgvuldig gedetailleerd houten bakgoot en klos erker als accent

zorgvuldig gedetailleerdpassende loggia
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frans balkon

gezamelijke daktuin

gezamelijke daktuin

metselwerk met hout

dakterras

daktuinbijzondere poort metselwerk erfafscheiding

VOORBEElDEN
BAlKONS, DAKTERRASSEN EN
ERfAfSCHEIDINGEN
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4.5 Balkons
Uitkragende balkons zijn aan de straatzijde niet toege-
staan. Een beperkte uitzondering kan gemaakt worden 
voor het Signaal omdat dit pand alzijdig is. Buitenruimten 
en terrassen worden opgenomen, passend in de architec-
tuur en materialisering van het geheel. 

4.6 kleurgebruik
Het kleurgebruik in het bestaande centrum is heel divers. 
Gevels bestaan uit warme bruin-rode tinten of contraste-
rend wit. Accenten zijn uitgevoerd in donkere ( geschil-
derde) vlakken of belijningen. Dakvlakken zijn donkergrijs 
of warm rood-oranje. felle, schreeuwerige kleuren zijn niet 
toegestaan. 
In de deeluitwerkingen worden de kleurschakeringen aan-
gegeven. 

4.7 Materiaalgebruik
Vanuit de traditionele dorpsarchitectuur zijn de toegepaste 
materialen baksteen en hout. 
De dakbedekking bestaat uit keramische pannen, leien of 
riet. Geglazuurde pannen zijn niet toegestaan.
Een rijke variatie in baksteendetaillering is in de bestaande 
panden zichtbaar. Incidenteel worden zink of andere ma-
terialen toegepast. In toekomstige ontwikkelingen worden 
duurzame materialen gebruikt. Bijzondere, afwijkende ma-
terialen, met eveneens een natuurlijke uitstraling, worden 
slechts als accent toegepast.

4.8 erfafscheidingen
Erfafscheidingen aan de voorzijde bestaan uit lage muur-
tjes en/of hagen. Aan de zij-en achterzijde, gelegen aan 
openbaar gebied bestaan de erfafscheidingen uit tuinmu-
ren in overeenstemming met de bebouwing; in baksteen, 
hout of ander natuurlijk en niet snel verwerend materiaal. 
Een combinatie met een haag is ook toegestaan. Het toe-
passen van kunststof, rietmatten of vlechtschermen is niet 
toegestaan. Kleuren zijn overeenkomstig een eventuele 
aangrenzende erafscheiding, afgestemd op het hoofdge-
bouw of uitgevoerd in donkere tinten. 

VOORBEElDEN 
MATERIAAl EN 
KlEURGEBRUIK

metselwerkverbandenwitte gevel met plint donkere plint

metselwerkverbanden houten delen als accent

gemeleerd metselwerk erfafscheiding

leien

houten gevel
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te groot / aanwezig

te groot obstakel

kleuren niet passend

overheersende reclame
    

te veel uitstallingen subtiele reclame in etalage 

halftransparante etalagefolie

V GOEDE  VOORBEELDEN X NIET PASSEND

te groot / schreeuwerig

te groot / schreeuwerig

te groot / overheersend

luifel/reclame overheersend

losse letters op gevel

losse letters binnen kozijn

omheining niet passsend

luifels overheersend

te veel

losse letters op gevel

passend uithangbord subtiele folie in etalage 

passend uithangbord
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subtiele luifel + reclame flexibele luifel + reclame

flexibele luifel + reclame

demontabel terrasscherm

luifel past bij architectuur

luifel past bij architectuurluifel past bij architectuur

passend terrasmeubilair

uitstalling passend

V GOEDE  VOORBEELDEN 

luifel past bij architectuur

4.9 Reclame, luifels, luiken en terrassen

In de omgeving van het Plein is een grote verscheiden-
heid aan reclameuitingen zichtbaar. Variatie hierin brengt 
levendigheid met zich mee. Echter dragen schreeuwerige 
kleuren en formaten niet bij aan de gewenste sfeer en 
allure van het centrum. Voor toekomstige ontwikkelingen 
is een kader aangegeven. Er worden afmetingen aangege-
venwaarbinnen uithangborden haaks op gevel en/of luifels 
mogen worden vormgegeven. Reclameuitingen op de 
gevels worden voortaan in losse letters aangebracht. Ook 
hiervoor worden afmetingen aangegeven. Voor reclame-
uitingen in etalages zijn schreeuwerige kleuren en dicht-
geplakte glaspuien niet meer toegestaan. De maximale 
afmetingen van luifels wordt aangegeven, de detaillering 
en kleurstelling sluit aan op de bebouwing.

algemene criteria reclame, luifels en luiken
• geen reclame voor diensten of producten die niet in het
  pand plaatsvinden respectievelijk worden verkocht 
• per pand één reclameuiting evenwijdig op de voorgevel
• per pand max. één reclameuiting haaks op de voorgevel,
  passend bij de architectuur
• reclame-uitingen zijn alleen toegestaan op de begane
  grond of op inklapbare luifels
• reclame uiting op de gevel uitsluitend in losse, open let-
  ters, afgestemd op en harmoniërend met de gevel
• in de voorgevel de samenhang en ritmiek van de straat-
  wand niet verstoren 
• reclame integreren in de architectuur en beperken tot het
  hoogst noodzakelijke 
• geen mechanische bewegende delen 
• geen lichtkranten, lichtobjecten of lichtreclame 
• geen daglichtreflecterende reclame 
• geen aangelichte reclame 
• reclames en uitstallingen mogen niet aan straatmeubilair
  of bomen bevestigd worden
• flexibele luifels, screens en (rol)luiken passen bij de mate-
  rialisering en kleurstelling van de architectuur
• (rol)luiken en rolhekken zijn transparant of opengewerkt

algemene criteria terrassen
• terrassen bevinden zich tegen voorgevel of zijgevel van
  de desbetreffende horecagelegenheid (pleinen vormen
  een uitzondering)
• terrasinrichting dient hoogwaardig van kwaliteit te zijn
• terrasschermen en plantenbakken zijn demontabel en/of 
  verrijdbaarpassende inrichting terras terras tegen de gevel
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maatvoering reclame
• maximaal 50% van de begane grond gevelbreedte
• hoogte is maximaal 0,60m (hoogte en breedte staan met
  elkaar in verhouding)
• reclame evenwijdig aan de gevel bevindt zich minimaal
  0.50m onder de onderkant van kozijnen op de eerste
  verdieping
• reclame haaks op de gevel bevindt zich op minimaal
  2,30m hoogte 
• reclame haaks op de gevel steekt max 0,80m uit en is 
  max 0,50m hoog
• reclame haaks op de gevel bevindt zich onder de kozijnen
  van de eerste verdieping

maatvoering inklapbare luifels
• maximaal 2m vanaf de gevel, boven openbaar gebied
  inklapbaar
• de onderkant is minimaal 2,30m hoog

maatvoering uitstallingen
• uitstallingen bevinden zich in de zone tot maximaal 1,20m
  vanaf de gevel, mits er minimaal 2m voetganger gebied
  overblijft.
• maximaal 1 stoepbord per winkel
• stoepborden zijn max 0,80m breed en max 1,20m hoog
• maximaal 1 uitstalling per winkel

maatvoering terrassen
• terrassen bevinden zich in de zone tot maximaal 3m
  vanaf de gevel, mits er minimaal 2m voetganger gebied
  overblijft (voor terrassen op pleinen worden nadere afme-
  tingen bepaald )
• terrassen bevinden zich minimaal 1m uit de rijbaan en/of
  parkeervakken 
• terrasschermen zijn max.1,50m hoog, waarvan minimaal
  het deel boven 1m transparant moet zijn. In bepaalde 
  gevallen kan deze hoogte beperkt worden.
• plantenbakken zijn toegestaan, mits verplaatsbaar en
  max 1m hoog
• parasols zijn maximaal 6m in doorsnede in uitgeklapte
  toestand, de onderkant is op minimaal 2,30m
• reclameborden en menu’s mogen max 0,80m
  breed en max 1m hoog zijn. Ze bevinden zich binnen het 
  terras
  

tekening terrassen aanvullen
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5  openBaRe RuiMte
De inrichting van de openbare ruimte  is in handen van de 
gemeente Bergen in samenspraak met de stedenbouwkun-
dige supervisor en de landschapsarchitect. 
Hieronder volgt een beschrijving van het gewenste beeld 
en toekomstige plannen. 
De uitgangspunten voor het herinrichten  van de openbare 
ruimte zijn vastgelegd in de structuurvisie Mooi Bergen 
Winkelkern, vastgesteld op 10 november 2011:
- creëren van een levendiger en meer samenhangend
  centrum;
- verbetering van de entree naar het centrum;
- verbetering van het winkelcircuit;
- combineren van centrumvoorzieningen met wonen;
- verbetering verkeerssituatie/parkeren;
- verbetering kwaliteit openbaar gebied.

De inrichting van de openbare ruimte sluit aan op de be-
staande dorpse inrichting van Bergen. Straatmeubilair, ver-
lichting, voorzieningen voor markt en evenementen worden 
zorgvuldig bedacht en vormgegeven. Bij de inrichting van 
de openbare ruimte van het nieuwe centrumplan valt een 
indeling te maken in vier elementen; de Brink, de pleinen, 
de Breelaan en de doorgaande weg.

Brink
De overgang van de Dreef naar het centrum van Bergen 
wordt gemarkeerd door de Brink. Dit is een ovale ruimte die 
als groene beëindiging van de (groene) Dreef gezien kan 
worden. Een klein deel van de huidige bomen kan gehand-
haafd blijven, nieuwe bomen met een groot formaat worden 
aangeplant. Daarmee zal de Brink als snel een volwassen 
uitstraling krijgen. De inrichting van de Brink zal eenvoudig 
zijn; gras met bomen, waardoor het een rustpunt vormt op 
de route. 

Naast herkenbaar element is de Brink ook een geleider van 
verkeersstromen. Het doorgaande verkeer wordt afgeremd 
en rustig het dorp in geleid. Bezoekers kunnen via een 
afslag de parkeergarage inrijden en de bus kan de Brink 
gebruiken om te keren.

concept ontwerp openbare inrichting 

profiel Brink, (verlengde Dreef )profiel Breelaan
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Cultuurpad
De Raad heeft aangegeven dat er een cultuurpad gewenst 
is tussen Nieuw Kranenburg en het plan Mooi Bergen. Dit 
pad benadrukt de uitstraling van Bergen als kunstenaars-
dorp. Het is mogelijk het pad te begeleiden met enkele 
bijzondere kunstwerken, en/of door het opnemen van 
opvallende verlichting of bestrating langs de route. Hoe het 
pad wordt ingevuld en wordt vormgegeven moet nog nader 
uitgewerkt en beslist worden.

pleinen
Waar het huidige Plein één in elkaar overlopende ruimte 
vormt wordt in het toekomstige centrum van Bergen een 
duidelijke keuze gemaakt; twee pleinen, verbonden door 
een laan. 

Het plein bij de Brink krijgt een lommerrijke inrichting, wat 
past bij de groene uitstraling van Bergen. Het vormt samen 
met de Brink een groen bladerdak over het gehele eerste 
deel van de openbare ruimte van het Centrumplan.
Van de twee pleinen is dit het kleinste plein. Het bladerdak 
draagt bij aan de beslotenheid van het plein, waardoor het 
een knusse ruimte wordt. 

Het plein bij het Signaal wordt het belangrijkste plein van 
Bergen. De uitstraling wordt bepaald door het Signaal, 
maar ook door de grote kastanje die gehandhaafd blijft. 
De boom komt solitair op het plein te staan. Grenzend 
aan de bebouwing komen terrassen te liggen. Vanaf deze 
terrassen (met ideale ligging ten opzichte van de zon) is er 
uitzicht op het levendige centrum van Bergen en de langs 
wandelende mensen. 

Er ontstaan duidelijke, herkenbare pleinen die een interac-
tie aangaan met de ruinekerk en omgeving.

voorbeeld van gras en bomen tpv Brink

speelse elementen bevorderen de levendigheid
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verlengde dreef
In de huidige situatie is het Plein een amorfe ruimte. Ter 
hoogte van het complex De Rustende Jager wordt het pro-
fiel smaller. Deze weg wordt in de planvorming Verlengde 
Dreef genoemd.  De Verlengde Dreef krijgt een uitstraling 
die vergelijkbaar is met de huidige Stationsstraat. De rijweg 
wordt aan beide zijden begeleid door bomen, waardoor de 
weg een duidelijk laankarakter krijgt. 

De bomenlaan wordt versterkt door het toepassen van een 
brede natuursteen strook. In deze strook wordt ook het 
straatmeubilair (fietsparkeren, afvalbakken etc.) opgeno-
men. Door alle elementen in dezelfde strook toe te passen 
ontstaat een rustig geheel.

De breedte van de Verlengde Dreef is ongeveer gelijk aan 
die van de Stationsstraat. Ook de indeling van de rijweg, 
met een middengeleider is hetzelfde. In tegenstelling tot 
de Stationsstraat liggen er geen parkeerplaatsen langs de 
weg. De ruimte die hierdoor ontstaat wordt toegevoegd aan 
het voetgangersgebied.

Vanwege de ligging ten opzichte van de zon en de pro-
grammatische indeling van de bouwblokken is er voor 
gekozen om de noordzijde van de Verlengde Dreef breder 
te maken dan de zuidzijde. Het profiel aan de noordzijde 
wordt ruim genoeg om kramen te plaatsen. De kramen 
vormen dan een verbinding tussen de twee pleinen.

Breelaan
Bij het nieuwe plan wordt de historische Breelaan weer 
belangrijker gemaakt. Het komt terug in de vorm van een 
afwijkende zone op de plek waar de Breelaan vroeger 
gelopen heeft. Deze zone loopt parallel aan de doorgaande 
route. Door ook de laanbeplanting weer in ere te herstel-
len ontstaat een zichtlijn over de oude Breelaan die de 
Ruinekerkomgeving visueel meer betrekt bij het gehele 
centrumplan. De middengeleider die in de Stationsstraat en 
de Verlengde Dreef ligt wordt op dit gedeelte onderbroken, 
waardoor de doorgaande weg op dit punt even minder 
belangrijk is dan de historische Breelaan.

VOORBEElDEN 
INRICHTING 
OPENBAAR 
GEBIED
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6  deelloCaties 
De planvorming en realisatie van het centrumplan Mooi 
Bergen zal naar verwachting aankomende 10 jaar plaats-
vinden. Met de eerste locatie is in 2011 gestart; de bebou-
wing van de Texaco-locatie aan de Breelaan.
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6.1 BReelaan oost - doRpsplein

1 laag horeca/detailhandel + 3 woonlagen (appartementen)
maximale nokhoogte 14 m
maximale goothoogte 10 m
kapvorm   mansardekap / zadeldak
   samengestelde kapvorm
kaprichting  evenwijdig aan de Breelaan
korrelgrootte  maximaal 25m gevelbreedte per pand, 
   a-symmetrie is mogelijk
   panden staan op de grond 
segmentering  herkenbare losse panden
winkelpui  plint of lage tussendorpel/kalf,
   geen glazen puien over de gehele hoogte en breedte
   max 90% openingen in totale gevelbreedte   
balkons   geen uitkragende balkons aan pleinzijde, loggia’s zijn
   toegestaan
. 

materialen / kleuren 
gevels   donker bruin-rood handvorm metselwerk
   ondergeschikte vlakken in houten delen
kozijnen begane grond hout; wit of donkergrijs/zwart geschilderd 
kozijnen verdiepingen hout; wit geschilderd
accenten  zink / bijzondere plaatmaterialen 
dakbedekking  keramische pannen en/of leien, donkergrijs/zwart/rood
balkons   materialisering in overeenstemming met begane grond

programma gevelimpressie

winkels
horeca/winkels

voorbeeld horeca aan het plein grote kappen gemeleerde steen rijke geveldetaillering inpandige balkons
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6.2 signaal

Het Signaal is het meest gevoelige plandeel. Het is een zeer beeldbepalend en 
alzijdig bouwvolume. De vormgeving zal in nauw overleg met Qteam en supervisor 
tot stand komen.

a 1 laag horeca/detailhandel + 4 woonlagen (appartementen) 
B 1 laag horeca/detailhandel + 3 woonlagen (appartementen)
maximale nokhoogte 17,5m bij A, 14,5m bij B 
maximale goothoogte 10m bij A, 7m bij B
gallerij A   A heeft een overkraging/gallerij op de begane grond van
    ca 5m breed aan de Breelaanzijde
kapvorm   gebroken kap / samengestelde kap
kaprichting  alzijdig
korrelgrootte  maximaal 12,5m gevelbreedte per pand, 
   gebouw is a-symmetrisch
segmentering  herkenbare panden
winkelpui  plint of lage tussendorpel/kalf,
   geen glazen puien over de gehele hoogte en breedte
   max 90% openingen in totale gevelbreedte
entree parkeergarage afsluitbaar met halftransparante poort
balkons   maximaal 0,50m uitkragend, bij voorkeur inpandig/loggia

materialen / kleuren 
gevels   handvorm metselwerk    
kozijnen begane grond hout; geschilderd 
kozijnen verdiepingen hout; geschilderd
accenten  hout / duurzame plaatmaterialen (natuurlijke uitstraling)
dakbedekking  keramische pannen en/of leien,
balkons   metselwerk, staal, hout en/of glas 
poort parkeerkelder staal en/of hout donkergrijs/zwart    

BA

metselwerkverband

programmagevelimpressie

winkels
horeca/winkels

detail kap geleding in baksteen gevelbijzondere pui segmentering 
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6.3 plein nooRd (veRlengde dReeF) - BRink nooRd

De locatie op de plek van het Broek en Bakemaflatgebouw is in een tweetal segmen-
ten te verdelen.
-1 Plein noord; winkels + twee-onder-één kap gebouwen
-2 Brink noord; winkels en appartementen

architectuur
Kappen bepalen het beeld. Door het toepassen van verschillende, in hoogte varie-
rende kapvormen en korrelgrootte ontstaat een levendig daklandschap. De volumes 
zijn opgeknipt en vormen kleinere ensembles. Er wordt enerzijds aansluiting gevon-
den met de bestaande woningen, anderzijds met de nieuwe ontwikkeling aan het 
Plein. 

Woningen boven de winkels worden ontsloten door smalle toegangen aan de 
straatzijde. Op het dak van de winkels ontstaat een groen landschap, tuinen en een 
gezamenlijke buitenruimte. Deze buitenruimte wordt vanaf de straatzijde ervaren, 
tussen de twee-onder-één-kap gebouwen.

De begane grond met winkels wordt duidelijk geparceleerd, zodat een kleine korrel 
ontstaat. 

1
2

programma

winkels
horeca/winkels
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plein nooRd (veRlengde dReeF nooRd)

1 laag detailhandel + 3 woonlagen (twee-onder-één-kap gebouwen)
maximale nokhoogte 14m
maximale goothoogte 10m
kapvorm   gebroken kap / mansardekap / schilddak, 
   bij tussenliggende begane grond is plat dak tbv daktuin
   diversiteit en/of a-symmetrie in kapvormen
kaprichting  haaks op de weg
korrelgrootte  maximaal 12m gevelbreedte per 2 onder één kap, 
segmentering  herkenbare losse twee-onder-een-kap woningen
   op een plint van winkels
winkelpui  plint of lage tussendorpel/kalf,
   geen glazen puien over de gehele hoogte en breedte
   max 90% openingen in totale gevelbreedte
balkons   niet uitkragend aan straatzijde, loggia’s toegestaan

materialen / kleuren 
gevels   donker bruin handvorm metselwerk
   ondergeschikte vlakken in houten delen
kozijnen begane grond hout; wit of donkergrijs/zwart geschilderd 
kozijnen verdiepingen hout; wit geschilderd
accenten  zink / hout 
dakbedekking  riet of keramische pannen en/of leien, donkergrijs/rood

dakdoorbreking dakterras rieten kapa-symmetrische kap metselwerkverbanden 
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BRink nooRd

1 laag detailhandel + 3 woonlagen (4 woningen)
maximale nokhoogte 14 m
maximale goothoogte 10 m
kapvorm   gebroken kap / mansardekap / schilddak
kaprichting  evenwijdig aan Brinklaan
korrelgrootte  maximaal 24m gevelbreedte woongedeelte, 
   a-symmetrie is mogelijk
   pand staat op de grond met metselwerk
segmentering  één pand
winkelpui  plint of lage tussendorpel/kalf,
   geen glazen puien over de gehele hoogte
   max 90% openingen in totale gevelbreedte
balkons   niet uitkragend aan straatzijde, loggia’s toegestaan, 
entree parkeergarage afsluitbaar met halftransparante poort

materialen / kleuren 
gevels   donker bruin-rood handvorm metselwerk
   ondergeschikte vlakken in houten delen
kozijnen begane grond hout; wit of donkergrijs/zwart geschilderd 
kozijnen verdiepingen hout; wit geschilderd
accenten  bijzondere duurzame, natuurlijke plaatmaterialen 
dakbedekking  keramische pannen, donkerrood/oranje
balkons   materialisering in overeenstemming met begane grond
poort bevoorrading staal en/of hout donkergrijs/zwart    

grote kap

gevelimpressie Brink noord

bijzondere hoekoplossingsprong in goothoogte samengestelde kapvorm

inpandige balkons

geleding in gevel
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6.4 Jan oldenBuRglaan Zuid

1 laag detailhandel + 2 woonlagen
maximale nokhoogte 11m
maximale goothoogte 7m
kapvorm   mansardekap / zadeldak / schilddak, 
   samengesteld dak mogelijk
kaprichting  haaks op de weg
korrelgrootte  maximaal 11m gevelbreedte per pand, 
   breedte mag varieren, pand staat op de grond
segmentering  herkenbare losse panden
winkelpui  plint of lage tussendorpel/kalf, 
   geen glazen puien over de gehele hoogte en breedte
   max 90% openingen in totale gevelbreedte
balkons   niet aan straatzijde

materialen / kleuren 
gevels   donker bruin-rood handvorm metselwerk of wit gekeimd 
   ondergeschikte vlakken in houten delen
kozijnen begane grond hout; wit of donkergrijs/zwart geschilderd 
kozijnen verdiepingen hout; wit geschilderd
accenten  bijzondere duurzame, natuurlijke plaatmaterialen  
dakbedekking  keramische pannen en/of leien, donkergrijs/zwart/rood
poort(en) bevoorrading staal en/of hout donkergrijs/zwart    

gevelimpressie Jan Oldenburglaan

zadeldak over 2 lagen kleur en materiaal grote kapvorm
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doorsnede AA

doorsnede BB

B

B
a

a
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6.5 haRMonieloCatie

De harmonielocatie is in een viertal segmenten te verdelen.
-1 Plein zuid (verlengde Dreef); zakelijke dienstverlening +
    appartementen
-2 hoek Plein (verlengde Dreef) - Brink; zakelijke dienstve-
    lening + appartementen
-3 Brink; 3 grondgebonden woningen
-4 Karel de Grotelaan noordzijde; winkel en woning

architectuur
Van belang is de segmentering in zowel de rooilijn als 
de volumes. Het volume van de Rustende Jager zet zich 
verder door in de nieuwbouw. Een ensemble van steeds la-
gere volumes en repeterende kapvormen gaat de hoek om. 
Er wordt aansluiting gevonden met de bestaande woningen 
in schaal, sfeer en materialisering.

Woningen boven de winkels worden ontsloten door smalle 
toegangen aan de straatzijde met portieken en/of gallerijen 
aan de achterzijde. De achterzijde van de winkelbebouwing 
bestaat uit bergingen die 3 m hoog zijn. Ter plaatse van de 
achtertuinen van de woningen aan de Karel de Grotelaan 
worden deze bergingen afgeschuind en als afscheiding 
wordt een haag geplant.
De parkeergarage wordt deels onder de bestaande tuinen 
aangelegd. 

1
2

3

gevelimpressie 1 en 2; Plein (verlengde Dreef) zuidzijde

4

gevelimpressie 2 en 3; hoek Plein - Brink 
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veRlengde dReeF  ZuidZiJde

1 laag zakelijke dienstverlening + 3 woonlagen
maximale nokhoogte 14m
maximale goothoogte 10m
kapvorm   gebroken kap / mansardekap
kaprichting  haaks op de weg
korrelgrootte  max. 8m breedte per pand, panden staan op de grond
segmentering  viertal herkenbare panden
winkelpui  plint of horizontale tussenkalf,
   geen glazen puien over de gehele hoogte
   maximale breedte openingen 6,5m, 
overkapping bevoorrading plat of flauwe kap, maximale goothoogte 5m    
   afsluitbaar met halftransparante poort
balkons   niet uitkragend aan straatzijde, loggia’s toegestaan, 
   borstwering minimaal 0,80m gesloten

materialen / kleuren 
gevels   donker bruin-rood handvorm metselwerk
   ondergeschikte vlakken in houten delen
kozijnen begane grond hout; wit of donkergrijs/zwart geschilderd 
kozijnen verdiepingen hout; wit geschilderd
balkons   materialisering in overeenstemming met begane grond
accenten  hout 
dakbedekking  keramische pannen en/of leien, donkergrijs/zwart
erfafscheiding daktuin borstwering minimaal 0,80m gesloten
   materialisering in overeenstemming met begane grond
poort bevoorrading staal en/of hout donkergrijs/zwart    

voorbeeld plint winkelpui detailering kapvormdetail scheiding pandentussenkalf in winkelpui kapvorm

programma

zakelijke dienstverlening
entree/berging
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hoek veRlengde dReeF - BRink

1 bouwlaag zakelijke dienstverlening + 2 woonlagen
maximale nokhoogte 11m
maximale goothoogte 7m
rooilijn   verspringingen, ‘‘met de hoek mee’’
kapvorm   gebroken kap / mansardekap voor de hoofdvolumes,
    bij tussenliggende begane grond is plat dak toegestaan
kaprichting  haaks op de weg
korrelgrootte  maximaal 8m frontbreedte per pand, 
segmentering  viertal herkenbare panden
winkelpui  plint of lage tussendorpel/kalf,
   geen glazen puien over de gehele hoogte en breedte
   maximale breedte openingen 6,5m
entree parkeerkelder maximaal 4,5 m hoog, afsluitbaar met halftransparante
   poort
balkons   niet uitkragend aan straatzijde, loggia’s toegestaan

materialen / kleuren 
gevels   donker bruin-rood handvorm metselwerk
   ondergeschikte vlakken in houten delen
kozijnen begane grond hout; wit of donkergrijs/zwart geschilderd
kozijnen verdiepingen hout; wit geschilderd
balkons   materialisering in overeenstemming met begane grond
accenten  houtdakbedekking  keramische pannen 
en/of leien
erfafscheiding/balkons materialisering in overeenstemming met begane grond
poort parkeerkelder staal en/of  hout donkergrijs/zwart

dakvorm hout in de gevel poortkleurgebruik metselwerkleien / keramische pan voorbeeld daktuin

inrit parkeerkeldererfafscheiding ontworpendoorzichten
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hoek BRink - kaRel de gRotelaan

3 bouwlagen, 3 grondgebonden woningen
maximale nokhoogte 10m
maximale goothoogte 6m

kapvorm   zadeldak met verbijzondering
kaprichting  evenwijdig aan Brink
korrelgrootte  max 18m breed
segmentering  één pand met drietal woningen

materialen / kleuren 
gevels   bruin-rood handvorm metselwerk
   ondergeschikte vlakken in houten delen
kozijnen begane grond hout; wit geschilderd 
kozijnen verdiepingen hout; wit geschilderd
accenten  houten delen 
dakbedekking  zwart/grijze keramische pannen, leien, riet
erfafscheiding  haagbeplanting en/of lage metselwerk muur  
 

detaillering kleur en materiaalerfafscheiding kleurgebruik en detailleringdetaillering erfafscheiding
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gevelimpressie Karel de Grotelaan

gevels huidige Karel de Grotelaan

kaRel de gRotelaan

a 1 bouwlaag, detailhandel
maximale nokhoogte 5m
maximale goothoogte 4m

B 3 bouwlagen, woning
maximale nokhoogte 10m
maximale goothoogte 6m
kapvorm   zadeldak
kaprichting   haaks op Karel de Grotelaan
korrelgrootte   breedte maximaal 8,5m
segmentering  één pand 

materialen / kleuren 
gevels   bruin-rood handvorm metselwerk
   ondergeschikte vlakken in houten delen
kozijnen begane grond hout; wit geschilderd 
kozijnen verdiepingen hout; wit geschilderd
accenten  houten delen 
dakbedekking  riet, keramische pannen en/of leien   

B
A
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