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1. inleiding

In 2008 en 2009 is, samen met de klankbordgroep “Schoorl 
Klopt” een toekomstvisie gemaakt voor de Dorpskern 
Schoorl en het aangrenzende groene hart. In de onder-
staande schets is dit plan te zien. De uitgangspunten op de 
volgende bladzijde, die door de klankbordgroep zijn vastge-
steld, zijn de basis voor dit plan. 

Op 10 november heeft de Raad dit plan op grote lijnen vast-
gesteld als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling. Het 
raadsbesluit is op bladzijde 3 afgedrukt.

De Raad heeft gevraagd een onderzoek te doen naar de 
optimaliseringsmogelijkheden van het plan. Daarbij wordt 
gedoeld op het volkshuisvestelijk programma voor Schoorl:
1.  Streven naar een optimale stedenbouwkundige 
 verkaveling waarbij de volkshuisvestingsdoelstel-  
 lingen uit de Woonbeleidsnota zoveel mogelijk   
 worden ingepast.
2.  De haalbaarheid te onderzoeken van de inpasbaar-
 heid van een concept voor een beschermde woon-
 vorm.

In dit boekje is een drietal varianten geschetst die in meer 
of mindere mate aan deze wensen tegemoet proberen te 
komen:
1. Eerst is het basisplan nader uitgewerkt en van een 
uitgewerkt programma voorzien. Daarvoor is het centrum 
in een boekje (uitwerking centrum) apart uitgewerkt 
om het programma daarvan nader te kunnen bepalen. In 
dit uitgewerkte basisplan is het mogelijk al een deel van de 
wensen te realiseren door bijvoorbeeld appartementen juist 
voor senioren te bestemmen of grondgebonden woningen 
om te vormen tot kleine seniorenclomplexen. Ook heeft 
de Sportlaan een ander verloop gekregen dan in het oor-
spronkelijke plan. De aansluiting op de Molenweg is haakst 
gemaakt omdat de projectgroep en het Q-team dit een bete-
re oplossing vinden. De uitwerking van de sportlaan worden 
in een appart boekje (uitwerking sportlaan) onderzocht.
2. In de eerste variant basisplan plus zorg wordt 
beschermd wonen ingepast in de vorm van een tweetal boer-
derijen met beschermd wonen op de locatie naast de monu-
mentale stolp (Stolp-locatie). Verschillende onderzoeken 
met Mangentazorg hebben daarvoor plaatsgevonden.
3. In de tweede variant: het gemaximaliseerde plan 
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worden niet alleen een tweetal boerderijen met beschermd 
wonen ingepast, maar zijn er bovendien (senioren)appar-
tementen op het centrale parkeerterrein ingepast. Door de 
Raad is verzocht dit model te onederzoeken.

Voor de variant  basisplan plus zorg zijn het afgelopen 
jaar verschillende varianten onderzocht en uitgewerkt. 
Daarover is overleg gevoerd met de projectgroep Schoorl 
Klopt, het Q-team en met Magentazorg. Vanuit de zorg 
geredeneerd is dit model tegelijk het best toegesneden en 
biedt perspectief voor realisatie. Ook het Q-team en de 
projectgroep staan het meest achter dit model als alternatief 
voor het basisplan Schoorl Klopt.



Kernpunten uit bespreking Wonen, 

Welzijn en Zorg 

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid ter sturing en 
stimulering hiervan.  Schakel voor de sociale woningbouw 
de corporaties in.

Er is behoefte aan nieuwe woningen in Schoorl, maar niet 
om daarmee de middenstand en de voorzieningen op peil te 
houden.

Het is prima om levensloopbestendige woningen bij te bou-
wen, zowel voor ouderen als voor jongeren. Nader onder-
zoeken hoeveel.

Er is behoefte  aan specifieke woonvormen met woonzorg-
service, voor mensen met een beperking.

Nieuwbouw moet bijdragen aan een zo gedifferentieerd 
mogelijk aanbod in Schoorl.

In de bestaande voorraad zijn veel mogelijkheden tot aan-
passingen: grote panden verbouwen tot kleine eenheden. 
Vergt actief aankoopbeleid door gemeente.

Bestaande woningen actief aan laten passen om ouderen 
langer zelfstandig te laten wonen. 

Hoge grondprijs: extra subsidie noodzakelijk voor goed-
kope ( huur) woningen en/of: hoger bouwen. Dit lijkt het 
meest klemmende dilemma, ook in relatie met het volgende 
punt: Behoud de eigenheid van het dorp.

Kernpunten uit bespreking Economie 

en Stedenbouw

Fundamentele vraag die beantwoord moet worden: “welke 
uitstraling moet Schoorl behouden of krijgen?” , voordat je 
kunt bepalen of grootschalige ontwikkelingen in het dorp 
gewenst zijn.

Twijfel aan de noodzaak voor een tweede supermarkt. 
nader te onderzoeken.

Toerisme blijft belangrijk voor Schoorl!

Onder voorwaarden is bebouwing langs de Sportlaan aan-
vaardbaar. 
Niet te hoog, te massaal, te massief. De “achterkant” moet 
ook fraai zijn. Moet geen “muur” vormen.

Nieuwbouw moet passen in het unieke karakter van het 
dorp. Cultuurhistorie is belangrijk om rekening mee te hou-
den. 

Wat moet er met “ jaren 70 bebouwing op de 
Paardenmarkt” gebeuren? Concrete eisen aan nieuwbouw: 
niet te hoog, zeker niet meer dan 2/3 lagen (referentie 
Sunny & Djive). 

Maak gebruik van hoogteverschillen in het landschap, laat 
nieuwbouw “oplopen” tegen het duin.

Het parkeerterrein aan de Sportlaan eventueel bebouwen, 
op voorwaarde dat aantal parkeerplaatsen gehandhaafd 
wordt. Enkelen willen aantal parkeerplaatsen nog uitbrei-
den = Behouden voor dagjesmensen. 

De Sportlaan vormt de entree van het dorp, hou daarmee 
rekening met mogelijke bebouwing.

Kernpunten uit bespreking Verkeer 

en Parkeren 

Fiets- en autoverkeer op de Sportlaan niet mengen.

Fietspad vanaf de Sportlaan doortrekken naar Molenweg.

Een meerderheid stelt dat er meer parkeerruimte moet 
komen. Ook voor niet- bewoners van dit gebied, uitgaande 
van woonbebouwing bij de Stolpboerderij.

Algemene aandachtspunten rondom parkeren in Schoorl 
Klopt: betaald/gratis; kort/lang; vergunningen; sturing/
verwijzing. Een minderheid pleit voor alleen een “over-
loop” terrein.

Oversteekbaarheid voor voetgangers Sportlaan moet ver-
beteren.

De hoek Sportlaan qua weg “omklappen”.

Heereweg moet niet autovrij worden, maar (zeer) autoluw. 
Winkels moeten bereikbaar blijven. 
Alleen kort parkeren. Experiment in de zomer met geheel 
autovrij centrum?

Kernpunten uit bespreking 

Landschap/natuur/recreatie

Groene hart qua sfeer en landschappelijke inrichting ver-
sterken. Zeker geen uitbreiding van activiteiten en bebou-
wing. 

Vervangende nieuwbouw zorgvuldig inpassen. 
Verrommeling tegengaan.

Er zijn nu fiets- en wandelpaden genoeg, net als entrees.

De randen van het groene hart versterken de leegte, dus 
groene randen handhaven en verbeteren. Met name langs 
de Sportlaan inrichten als coulissen.

Een meerderheid is tegen bebouwing van het noordelijk 
stuk en voor herstel en behoud groen en natuurwaarden.

De molenbiotoop moet versterkt/verbeterd worden.

Onderbrengen van de Paardensport en de Jeu de Boules in 
het gebied.

2. uitgangspunten uit klankbordgroep schoorl klopt

4



De raad van de gemeente Bergen: 

Gelezen het advies van de Algemene 

raadscommissie van 10 november 2009;

Gelet op het bepaalde in artikel 2.1 van 

de Wet op de ruimtelijke ordening;

B e s l u i t:

Het college opdracht te geven om op basis van de vol-
gende uitgangspunten voor het centrumgebied van de kern 
Schoorl een structuurvisie voor te bereiden:

Plandeel Het Winkelhof:

De historische lintbebouwing van de Heereweg bij de uit-
werking herkenbaar laten blijven;
In stedenbouwkundig opzicht uitgaan van het principe van 
het bouwen ‘tegen het duinlandschap op’, waarbij het aan-
wezige hoogteverschil tussen Sportlaan en Heereweg opti-
maal wordt benut; 
In stedenbouwkundig opzicht bij nieuwbouw uitgaan van 
bebouwing met maximaal 3 bouwlagen, inclusief kap;
In combinatie met de relocatie van winkels, in beperkte 
mate winkelvloeroppervlakte ten behoeve van het dage-
lijkse winkelaanbod toevoegen;
Boven de nieuwe winkelruimten appartementen projecte-
ren;
De uitbreiding van de hotelaccommodatie ten behoeve van 
hotel-restaurant De Viersprong inpassen; 
De vestiging van een tweede full-service supermarkt met 
daaronder een parkeergarage met circa 180 parkeerplaatsen 
inpassen;
De haalbaarheid van het realiseren van een dorpsplein ter 
hoogte van het pand Heereweg 18 (restaurant De Rustende 
Jager) onderzoeken, waardoor een zichtlijn met het groene 
hart kan ontstaan;
In de planvorming de bebouwing aan de Paardenmarkt, met 
uitzondering van het  appartementencomplex aan de noord-
zijde van de Paardenmarkt betrekken;

Plandeel De infrastructuur

De financiële en verkeerstechnische haalbaarheid van het, 
in aangegeven zin verleggen van de Sportlaan onderzoe-
ken;
De huidige bomenrij langs de Sportlaan verwijderen;
De te verleggen Sportlaan als doorgaande route aanmer-
ken, waardoor de Heereweg een ander karakter krijgt;
In de uitwerking langs de nieuwe Sportlaan een vrijliggend 
fietspad projecteren;
Met Zakencentrum Schoorl in overleg treden over het nieu-
we karakter van de Heereweg;
Het huidige parkeerterrein aan de Sportlaan efficiënter 
inrichten; 
De mogelijkheid onderzoeken om op het parkeerterrein 
woningbouw te realiseren, waarbij het grondvlak als par-
keervoorziening gehandhaafd blijft.
De doorgaande fietsverbindingen in het plan zodanig uit-
werken dat deze herkanbaar en veilig zijn voor zowel fiet-
sers als overige verkeersdeelnemers.
Voor de kruising van de verlegde Sportlaan met de 
Laanweg een alternatief te onderzoeken nabij de huidige 
aansluiting/kruising met als uitgangspunt aansluiting al;s 
rotonde.

Plandeel De gouden rand

De, door het verleggen van de Sportlaan vrijkomende 
grond benutten voor het realiseren van circa 15 vrije kavels 
met een oppervlakte van circa 400 m2;
Op de kavels vrijstaande woningen met kapvorm projec-
teren met een relatief lage goothoogte (circa 4,50 meter) 
waardoor een ingetogen beeld ontstaat; 
De ruimte voor het huidige appartementengebouw op de 
hoek Sportlaan als plantsoen inrichten zodat dit gebouw 
minder dominant wordt;

Plandeel De stolplocatie

In de verkaveling in stedenbouwkundig opzicht rekening 
houden met de monumentale stolpboerderij Heereweg 58, 
hetgeen betekent dat in dit plandeel woongebouwen met 
kapvorm (maximaal 3 bouwlagen) worden geprojecteerd;
Een ten opzichte van plandeel Het Winkelhof, lagere 
bebouwingsdichtheid nastreven;
In combinatie met invulling van plandeel Het Winkelhof 
streven naar een optimale stedenbouwkundige verkave-
ling waarbij de volkshuisvestingsdoelstellingen uit de 
Woonbeleidsnota zo veel mogelijk worden ingepast;
In dit gebied eenheden te realiseren die onderdeel zijn van 
de te ontwikkelen woonservicezone rond de Sanderij;

Plandeel Het groene hart

Voor het gebied tussen de Sportlaan-Molenweg-Laanweg 
een nadere visie laten maken waarbij behoud van de open-
heid en de landschappelijke- en cultuurhistorische kwaliteit 
van dit plandeel vertrekpunt is;
In samenwerking met ruitervereniging Duinridders, jeu 
de boulesclub Schoorl, Molen Kijkduin en Jelgersma van 
der Hoopstichting, deze visie door een landschapsarchitect 
laten opstellen;
De haalbaarheid van de verplaatsing van de ruitervereniging 
Duinridders onderzoeken waarbij zo mogelijk het program-
ma van wensen wordt ingepast;
De haalbaarheid van de verplaatsing van de Jeu de 
Boulesvereniging Schoorl onderzoeken waarbij zo mogelijk 
het programma van wensen wordt ingepast;
Het clubgebouw van de twee verenigingen zowel qua 
maatvoering, uitstraling als locatie laten passen in de omge-
ving;
Voor wat betreft uitstraling en beheer eenduidigheid 
nastreven met de eigendommen van de Jelgersma van der 
Hoopstichting;
In de visie ook de percelen en de opstallen van de Jelgersma 
van der Hoopstichting aan de Molenweg betrekken zodat 
een totaalbeeld kan ontstaan;
De molenbiotoop van molen Kijkduin respecteren;
Te onderzoeken of een evenemententerrein in het plange-
bied kan worden ingepast maar tevens met hoge prioriteit 
de mogelijkheid voor een dergelijk terrein onderzoeken op 
een locatie elders in Schoorl;
Ter hoogte van de Molenweg een overloopterrein voor par-
keren inpassen en de mogelijkheid van een betaald parkeer-
regime hiervoor onderzoeken;
De haalbaarheid onderzoeken van het ruilen van de eigen-
dommen met de Jelgersma van der Hoopstichting, waarbij 
de gemeente de beschikking krijgt over de, voor de verleg-
ging van de Sportlaan noodzakelijke grond en de Jelgersma 
van der Hoopstichting de beschikking krijgt over de voor-
malige hockey- en voetbalvelden in het groene hart.
In het plandeel de mogelijkheid opnemen van een eventu-
ele latere uitbreiding van de algemen begraafplaats;

3. raadsbesluit november 2009

Bij de uitwerking van de plandelen I t/m V de stedenbouw-
kundige schets  als vertrekpunt te nemen waarbij het defi-
nitieve raadsbesluit van 24 november 2009 leidend is. De 
uitwerking voor de woningcomponent nog nader afstem-
men op andere gemeentelijke beleidsnota’s waaronder de 
Woonbeleidsnota;

De structuurvisie in ieder geval te voorzien van een econo-
mische paragraaf (met daarin een exploitatie-opzet), een 
duurzaamheidsparagraaf en een communicatieparagraaf.

Aldus vastgesteld in de openbare ver-

gadering van de raad van de gemeente 

Bergen op 25 november 2009.
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4. luchtfoto schoorl
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5. maquette oorspronkelijk plan, vastgesteld in november 2009

beeld vanuit het oosten richting duin

Het dorp wordt  van laag naar hoog tegen 
het duin aangelegd. 
1. De Sportlaan wordt zodanig verlegd en 
opnieuw ingericht dat het dorp zowel een 
gezicht aan het duin als aan het groene hart 
krijgt. 
2. Het centrum rond de Paardenmarkt wordt 
heringericht. 
3. Langs de Heereweg komt een nieuw 
dorpsplein met aan de oostzijde uitzicht op 

het groene hart en aan de westzijde de voelbare 
aanwezigheid van het duin. 
4. Het centrum kan naar de zuid -oostelijke zijde 
worden uitgebreid waarin het mogelijk is een 
tweede supermarkt op te nemen, inclusief het 
parkeren dat voor zo’n voorziening vereist is. Op 
het ontworpen nieuwe winkelhof komen wonin-
gen die de structuur en de uitstraling van het 
dorp afmaken. In dit volume kunnen verschillen-
de categorieën woningen worden gerealiseerd.
5. Langs de Sportlaan worden vrijstaande wonin-
gen en villa’s gerealiseerd. Deze woningen wor-
den opgenomen in het daar aan te leggen groen. 
Op die wijze wordt een zachte overgang naar het 
groene hart gecreëerd. 

6. Op locatie naast de monumentale stolpboer-
derij worden vrijstaande en geschakelde wonin-
gen voorgesteld die het dorp aan de noordzijde 
afronden. 
7. Door het verleggen van de Sportlaan komt 
het daarlangs gelegen gestapelde wooncomplex 
terug te liggen. Door het aanleggen van groen 
voor dit complex zal het in de toekomst minder 
storend aan het groene hart liggen. 
8. De bestaande parkeerplaats in het dorp wordt 
opnieuw ingericht en van hagen en een groen 
bomendak voorzien. Op die wijze kunnen de 
verschillende sferen in het dorp goed gezien 
worden.
9. Het groene hart wordt heringericht. De hui-
dige functies krijgen een nieuwe uitstraling 
passend bij de te ontwikkelen en te conserveren 
natuurwaarden in deze voor Schoorl belangrijke 
groene long.

 1

 1
 2

 3

 4  5
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 5
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 7 8
 9

 9
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5. maquette oorspronkelijk plan, vastgesteld in november 2009

beeld vanuit het noorden richting winkelhof

Het groene hart wordt heringericht. De huidi-
ge functies krijgen een nieuwe uitstraling, pas-
send bij de te ontwikkelen en te conserveren 
natuurwaarden in deze voor Schoorl belang-
rijke groene long.

Het dorp wordt  van laag naar hoog tegen het duin aangelegd.
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6. uitwerking basisplan

Het basisplan gaat uit van de randvoorwaarden en uitgangs-
punten zoals door de klankbordgroep “Schoorl Klopt” zijn 
geformuleerd. Het is een plan dat niet primair uitgaat van 
de opgave van het woningbouwprogramma, maar van het 
bouwvolume dat het dorp Schoorl ruimtelijk kan hebben. 

Er is een nieuwe structuur ontworpen die de minder 
geslaagde ingrepen van de afgelopen decennia weer pro-
beert te herstellen of te verzachten. Daarbij wordt het dorp 
van laag naar hoog tegen het duin aangelegd. De Sportlaan 
wordt zodanig verlegd en opnieuw ingericht dat het dorp 
zowel een gezicht aan het duin als aan het groene hart krijgt.  
De Sportlaan is daarbij anders dan in het oorspronkelijke 
model haaks op de molenweg aangesloten. Daarbij is er van-
uit gegaan dat de Sportlaan een erfontsluitingsweg is. (zie 
ook boekje uitwerking sportlaan)

Het centrum rond de Paardenmarkt wordt opnieuw inge-
richt. Er komt langs de Heereweg een nieuw dorpsplein met 
aan de oostzijde uitzicht op het groene hart en aan de west-
zijde de voelbare aanwezigheid van het duin. Het centrum 
kan in zuid-oostelijke richting worden uitgebreid, waarin het 
mogelijk is een tweede supermarkt op te nemen, inclusief 
het parkeren dat voor zo’n voorziening is vereist. Op ont-
worpen nieuwe winkelhof komen woningen die de struc-
tuur en de uitstraling van het dorp afmaken. In dit bouwvo-
lume kunnen verschillende categorieën woningen worden 
gerealiseerd. Zowel voor senioren als voor jongeren en star-
ters. Langs de Sportlaan worden vrijstaande woningen en 
villa’s gerealiseerd. Deze woningen worden opgenomen in 
het daar aan te leggen groen. Op die wijze wordt een zachte 
overgang naar het groene hart gecreëerd. 

Tussen het centrum en het parkeerterrein wordt een plein 
gemaakt dat gebruikt kan worden voor culturele activiteiten.

Op de Stolp-locatie worden vrijstaande en geschakelde 
woningen voorgesteld die het dorp aan de noordzijde op 
een passende wijze afronden. 

Door het verleggen van de Sportlaan komt het daarlangs 
gelegen gestapelde wooncomplex terug te liggen. Door het 
aanleggen van groen voor dit complex zal het in de toekomst 
minder storend aan het groene hart liggen.

Ook zal het groene hart worden heringericht. De Jeu de 
Boules baan, voorzieningen voor de ruitervereniging de 
Duinridders en de aanleg van een overloop-parkeerterrein 
worden verantwoord ingepast. In overleg met de Jelgersma 
van der Hoopstichting zal het gebied worden heringericht 
met als doel de natuurwaarden van het groene hart te ver-
sterken en te conserveren. (zie boekje uitwerking groene 
hart)

uitgewerkt basisplan mei 2011

impressie basisplan

9



6. programma basisplan  - functies -

woningbouw programma basisplan schaal 1:2000

1

2
3

programma winkelhof

1

Aanzicht van het winkelhof van de lager gelegen Sportlaan naar de hoger gelegen Heereweg.

programma winkelhof fase 1

1.1 1.600 m2 bvo verplaatsing winkels/dienstverl.
1.2 1.450 m2 bvo supermarkt incl. magazijn/entree
1.3    650 m2 bvo horeca(uitbreiding en verplaatsing)

totaal 3.700 m2 bvo progr. verplaatsing en uitbreiding

woningbouw programma winkelhof fase 1

22 appartementen  70-90 m2 gbo
16 appartementen  ca. 60 m2 gbo (i.p.v. paardenmarkt)
13 eengezins op winkels ca. 250 m3 (8 cat 1 + 5 cat 2)
17 eengezinswoningen naast winkels ca. 350 m3 (3 cat 2)
  6 twee onder een kap ca. 480 m3
74 woningen totaal 

woningbouw sportlaan fase 2

2 vrijstaande woningen van 600 m3 
op kavels van ca. 480 m2
6 twee onder een kap van ca. 500 3
op kavels van ca. 420 m2

8 woningen totaal

woningbouw stolp-locatie fase 4

6 vrijstaande woningen van 600 m3 
op kavels van 475 m2
6  eengezinswoningen van 350 m3 (categorie 1)
op kavels van ca. 205 m2

12 woningen totaal

10

realisering 
6 categorie 1 
appartementen

winkelhof

1.2

1.1

1.1

1.31.3

totaal basisplan (sloop circa 1.500 m2 commercieel en 25 woningen)
3.700  m2 bvo  verpl. winkels/horeca/dienstv./supermarkt
94 woningen waarin - 14 categorie 1 woningen
   -   8 categorie 2 woningen
   - 16 won. ter vervanging paardenmarkt
   - 56 categorie 3 woningen
+ 6 woningen sportlaan (categorie 1)



6. programma basisplan  - parkeren

parkeren basisplan schaal 1:2000

parkeerlaag

parkeren winkelhof fase 1

181 p.pl.  parkeergarage

parkeren winkelhof fase 3

141  p.pl.  centrale parkeerplaats
8 p.pl.  eigen terrein bij woningen

parkeren stolp-locatie  fase 4

18 p.pl.   achterterrein
  7 p.pl.  langs de wegen
10 p.pl.  eigen terrein bij woningen

totaal basisplan - ppl -

181 p.pl.  in garage
159 p.pl.  op parkeerterreinen
  18 p.pl.  op eigen terrein
    7 p.pl. langs de wegen

365 p.pl.   totaal

exclusief overloop-parkeerterrein

11

1

2
3

parkeerkelder centrum

1



6. stedenbouwkundig ruimtelijke waardering  basisplan

aanzicht vanuit het groene hart

impressie winkelhof en sportlaan

ruimtelijke waardering
Het basisplan is ontspannen. Het past goed bij het oude 
dorp. Het gaat ook volledig uit van het bestaande dorp. 
De overgangen naar de belendingen zijn goed. 

Het nieuwe  winkelhof telt gemiddeld twee lagen met 
een kap. De beganegrond is een hoge laag om de diverse 
functies te kunnen herbergen. Daarop worden woningen 
gebouwd van een of  een-en- een-halve laag met kap. De 
kap is ook bewoonbaar. Dit kan door het toepassen van 
dakkapellen e.d. en door het koppelen van daken. De par-
keergarage zit onder de grond.

De rand langs de nieuwe Sportlaan telt aan de zuidzijde bij 
het centrum twee lagen met kap. De kap schiet hier soms 
door tot de eerste laag. De uitstraling is hier meer villa-ach-
tig. Verderop, meer naar het noorden neemt de hoogte af 
naar een-en-een-halve laag met kap. De kappen domineren 
hier meer. Hier neemt de bebouwing meer de vorm van de 
traditionele vrijstaande of twee onder een kap duinwonin-
gen aan.

Op de Stolp-locatie wordt de rand langs het groene hart 
laag gehouden (duinwoningen). Maar naar het midden van 
het dorp, langs de Heereweg neemt de hoogte toe tot twee 
lagen met kap.

Doordat het met bomenbedekte groene parkeerterrein in 
het midden ligt zijn de verschillende sferen van het dorp, 
oud-nieuw; hoger-lager; centrum-woonrand; steniger-
groener, goed van elkaar te onderscheiden. Dat is een sterk 
punt van het basisplan.
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7. uitwerking basisplan plus zorg

In  plus zorg is onderzocht of het ook mogelijk is 
beschermd wonen op de Stolp-locatie op te nemen. 
Uitgangspunt hiervoor is dat er minimaal 4 groepen met 
6 kamers kunnen komen en liever nog 4 groepen met 7 
kamers. Elke groep heeft een oppervlak van circa 400 m2 
nodig waarin ook de gemeenschappelijk woonkamer en alle 
voorzieningen zijn ondergebracht. Totaal is dus circa 1.600 
m2 bvo gewenst. 

Dat is veel voor deze gevoelige plek in het dorp. De bedoe-
ling is namelijk dat elke groep steeds in een gelijkvloers 
oppervlak is gehuisvest. Het hele oppervlak onderbrengen 
in een gebouw kan niet. Zo’n volume zou niet in de con-
text van het dorp passen. Beter is het oppervlak in twee 
gebouwen onder te brengen waarbij elk gebouw bestaat uit 
twee verdiepingen en eventueel een zolder voor bijzondere 
functies (logeerkamers). De architectuur zou daarbij kun-
nen refereren aan de naastgelegen stolpboerderij. 

Zo’n gebouw is echter wel groter dan de bestaande stolp. 
Voor de nieuwe “stolpen” is een grondvlak van 17x23=390 
m2 aan gehouden. Dat is ongeveer twee keer zo groot als 
de bestaande monumentale stolpboerderij. Op de verdie-
ping is het oppervlak kleiner door de kap met lage goot. 
Rond de twee “stolpen” kan een gewenste dwaaltuin wor-
den aangelegd.

Het plan plus zorg gaat ook zo veel mogelijk uit van 
de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals in de klank-
bordgroep “Schoorl Klopt” zijn geformuleerd. Het is een 
plan dat wel meer rekening houdt met de opgave van het 
woningbouwprogramma voor Schoorl. Er is extra ruimte 
voor beschermd wonen op de Stolp-locatie opgenomen. 
Er zijn hier twee boerderijen met beschermd wonen toe-
gevoegd. Overigens blijft het mogelijk ook een deel van de 
woningen in het centrum boven de winkels als woningen, 
geschikt voor senioren te bestemmen en te gebruiken.

In dit plan plus zorg verandert de stedenbouwkundige 
structuur niet. Het grote parkeerterrein met het groene 
dak blijft als centrale plek in het dorp liggen. Zo blijven de 
verschillende sferen van het dorp goed te ervaren. Alleen 
het aanzicht vanaf het groene hart, nabij de monumentale 
stolpboerderij verandert door de opname van de twee 
boerderijen met beschermd wonen.  

Exploitatief zal het plan plus zorg waarschijnlijk iets las-
tiger te realiseren zijn. Dit komt doordat er een aantal vrij-
staande woningen uit de rand langs het groene hart en een 
aantal rijenwoningen verdwijnen. Deze woningen moeten 
het geld opbrengen om andere veranderingen in het plan 
te kunnen financieren. Er wordt nu naar alle waarschijnlijk-
heid minder geld gegenereerd. Of dat een probleem geeft 
of niet zal de exploitatieberekening moeten aantonen.
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7. programma basisplan plus zorg - functies -
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woningbouw programma basisplan plus zorg schaal 1:2000

1

2
3

programma winkelhof

1

programma winkelhof fase 1

1.1 1.600 m2 bvo verplaatsing winkels/dienstverl.
1.2 1.450 m2 bvo supermarkt incl. magazijn/entree
1.3    650 m2 bvo horeca(uitbreiding en verplaatsing)

totaal 3.700 m2 bvo progr. verplaatsing en uitbreiding

woningbouw programma winkelhof fase 1

22 appartementen  70-90 m2 gbo
16 appartementen  ca. 60 m2 gbo (i.p.v. paardenmarkt)
13 eengezins op winkels ca. 250 m3 (8 cat 1 + 5 cat 2)
17 eengezinswoningen naast winkels ca. 350 m3 (3 cat 2)
  6 twee onder een kap ca. 480 m3

74 woningen totaal 

woningbouw sportlaan fase 2

2 vrijstaande woningen van 600 m3 
op kavels van ca. 480 m2
6 twee onder een kap van ca. 500 3
op kavels van ca. 420 m2

8 woningen totaal

realisering 
6 categorie 1 
appartementen

winkelhof

1.2

1.1

1.1

1.31.3

woningbouw stolp-locatie fase 4

3 vrijstaande woningen van 600 m3 op kavels van 480 m2
2  twee o.e.kap van 450 m3 op kavels van ca. 270 m2
28 zorgeenheden op kavel van ca. 2800 m2

5   woningen + 28 zorgeenheden

totaal basisplan plus zorg (sloop circa 1.500 m2 commercieel en 25 woningen)
3.700  m2 bvo  verpl. winkels/horeca/dienstv./supermarkt
87 woningen waarin -   8 categorie 1 woningen
   -   8 categorie 2 woningen
   - 16 won. ter vervanging paardenmarkt
   - 56 categorie 3 woningen
   - 28 zorgeenheden (telt mee voor 4 categorie 1)
+ 6 woningen sportlaan (categorie 1)



7. programma basisplan plus zorg - parkeren -

15

parkeren basisplan plus zorg schaal 1:2000

parkeren winkelhof fase 1

181 p.pl.  parkeergarage

parkeren winkelhof fase 3

141  p.pl.  centrale parkeerplaats
8 p.pl.  eigen terrein bij woningen

parkeren stolp-locatie  fase 4

16 p.pl.   achterterrein
11 p.pl.  langs de wegen
10 p.pl.  eigen terrein bij woningen

totaal basisplan plus zorg - ppl -

181 p.pl.  in garage
159 p.pl.  op parkeerterreinen
  16 p.pl.  op eigen terrein
  11 langs de weg

367 p.pl.   totaal

exclusief overloop-parkeerterrein

1

2
3

parkeerkelder centrum

1



7. stedenbouwkundig ruimtelijke waardering basisplan plus zorg

maquette plus zorg stolplokatie

ruimtelijke waardering
Het plan plus zorg, geconcentreerd op de locatie naast de monumentale stop-
boerderij, is stedenbouwkundig goed te verdedigen. 

Eerst zijn een tweetal modellen onderzocht waarin de zorgwoningen in stolpachtige 
gebouwen zouden worden ondergebracht. De gebouwen moesten echter veel groter 
worden dan de bestaande monumentale stolp. Daardoor ontbrak de logica. De plan-
nen zagen er geforceerd uit. 

Uiteindelijk is gekozen voor een model waarbij het kavel voor de zorgeenheden een 
geheel lijkt te vormen met de monumentale stolpboerderij. Bovendien worden de 
zorgeenheden ondergebracht in gelede gebouwen waardoor zij beter in het dorp 
worden opgenomen. kleiner deel waarin de entree en de centrale voorzieningen 
zitten. Dit volume past in het dorpse beeld langs de Herenweg en de Sportlaan. 
Natuurlijk zal de uitwerking van de zorgeenheden moeten passen in het dorp. Ter 
ilustratie van een mogelijke uitwerking zijn enkele refernties opgenomen.
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8. uitwerking  gemaximaliseerde plan

Het gemaximaliseerd basisplan gaat voor een 
deel uit van de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals 
in de klankbordgroep “Schoorl Klopt” zijn geformuleerd. 
Aan de andere kant houdt dit plan maximaal rekening met 
de opgave van het woningbouwprogramma voor Schoorl. 
Zo zitten ook in diet plan de twee zorgcomplexen op de 
stolplokatie met beschermd wonen. 

De grootste ingreep vindt echter op het parkeerterrein ach-
ter de Sportlaan plaats. Op dat gebied is gekozen voor dub-
bel grondgebruik. Op die wijze kunnen hier exta woningen, 
eventueel bestemd  voor senioren, worden gebouwd. 
Natuurlijk  blijft het daarnaast mogelijk ook een deel van 
de woningen op het winkelhof als woningen geschikt voor 
senioren, te bestemmen en te gebruiken. Alleen is dit in dit 
model waarschijnlijk minder noodzakelijk.

In dit gemaximaliseerd basisplan wordt er voor 
dorpse begrippen, een forse ingreep in de stedenbouw-
kundige structuur gedaan. Het grote parkeerterrein met 
het groene dak vervalt en wordt vervangen door een half 
verdiept parkeerterrein met een opgetild dek met senioren-
woningen. Op die wijze zullen de verschillende sferen van 
het dorp minder goed ervaren worden. De dichtheid van 
het dorp neemt toe. Ook het aanzicht vanaf het groene hart 
verandert door de aanwezigheid van een dek met wonin-
gen daarachter. Het dek loopt ook half onder de vrijstaande 
woningen door. Deze woningen aan de gouden rand komen 
daardoor minder goed te liggen.

Het bevoorradings-circuit verandert in dit model. Daarvoor 
is er een entreeplein tussen het winkelhof en het nieuwe 
woondek ontworpen. De bevoorrading van het winkelhof 
en de entrees naar de parkeergarages wordt via dit nieuwe 
entreeplein geregeld. 

Exploitatief zal het gemaximaliseerde basisplan
waarschijnlijk lastiger te realiseren zijn. Dit komt doordat er 
een aantal vrijstaande woningen en villa’s uit de rand langs 
het groene hart verdwijnen. Juist deze woningen moeten 
het geld opbrengen om andere veranderingen in het plan 
te kunnen financieren. Er wordt nu naar alle waarschijnlijk-
heid minder geld gegenereerd. Er worden wel meer wonin-
gen gebouwd, maar dat valt waarschijnlijk weg tegen de 
kosten die voor het half verdiepte parkeren met daarop een 
woondek moeten worden gemaakt. Of dat een probleem 
geeft of niet zal de exploitatieberekening moeten aantonen.
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8. programma gemaximaliseerde plan - functies -

woningbouw programma gemaximaliseerde plan schaal 1:2000

1

2
3

programma winkelhof

1

programma winkelhof fase 1

1.1 1.600 m2 bvo verplaatsing winkels/dienstverl.
1.2 1.450 m2 bvo supermarkt incl. magazijn/entree
1.3    650 m2 bvo horeca(uitbreiding en verplaatsing)

totaal 3.700 m2 bvo progr. verplaatsing en uitbreiding

woningbouw programma winkelhof fase 1

22 appartementen  70-90 m2 gbo
16 appartementen  ca. 60 m2 gbo (i.p.v. paardenmarkt)
13 eengezins op winkels ca. 250 m3 (8 cat 1 + 5 cat 2)
17 eengezinswoningen naast winkels ca. 350 m3 (3 cat 2)
  6 twee onder een kap ca. 480 m3

74 woningen totaal 

woningbouw sportlaan fase 2

7 vrijstaande woningen van 600 m2 
op kavels van 400 m2 (voor een deel half opgetilde 
op het woondek)
25 appartementen (6 cat 1 en 8 cat 2) van ca. 90 m2 
gbo op een woondek b.v. door de koppeling van de 
volumes kan volstaan worden met 2 liften/trappen.

32 woningen totaal

realisering 
6 categorie 1 
appartementen

winkelhof

1.2

1.1

1.1

1.31.3

woningbouw stolp-locatie fase 4

3 vrijstaande woningen van 600 m3 op kavels van 480 m2
2  twee o.e.kap van 450 m3 op kavels van ca. 270 m2
28 zorgeenheden op kavel van ca. 2800 m2

5   woningen + 28 zorgeenheden

totaal gemaximaliseerde plan (sloop circa 1.500 m2 commercieel en 25 woningen)
3.700  m2 bvo  verpl. winkels/horeca/dienstv./supermarkt
111 woningen waarin -  14 categorie 1 woningen
   -  16 categorie 2 woningen
   -  16 won. ter vervanging paardenmarkt
   -  81 categorie 3 woningen
   - 28 zorgeenheden (telt mee voor 4 categorie 1)
+ 6 woningen sportlaan (categorie 1)

extra appartementen



8. programma  gemaximaliseerde plan - parkeren -

parkeren gemaximaliseerde plan schaal 1:2000

19

parkeren winkelhof fase 1

181 p.pl.  parkeergarage

parkeren winkelhof fase 3

218  p.pl.  centrale halfverdiepte parkeergarage

parkeren stolp-locatie  fase 4

18 p.pl.   achterterrein
  7 p.pl.  langs de wegen
10 p.pl.  eigen terrein bij woningen

totaal plan - ppl -

181 p.pl.  in garage
218  p.pl.  centrale halfverdiepte parkeergarage
  18 p.pl.  op parkeerterreinen
  10 p.pl.  op eigen terrein
    7 p.pl. langs de wegen

434 p.pl.   totaal

exclusief overloop-parkeerterrein

1

2
3

parkeerkelder centrum

1



8. stedenbouwkundig ruimtelijke waardering gemaximaliseerde plan

aanzicht gemaximaliseerde plan vanuit groene hart

vogelvlucht gemaximaliseerde plan, winkelhof en sportlaan

ruimtelijke waardering
Het gemaximaliseerde plan is minder ontspannen. 
Er wordt een flinke ingreep midden in het dorp gedaan. 
Hier komt het half verhoogde dek met daarop zorgappar-
tementen voor senioren. Vanuit volkshuisvestelijk oogpunt 
is deze locatie wellicht goed. Dichtbij het winkelhof in een 
overigens stil gebied. Van de half verdiepte parkeergarage 
onder het dek hebben de woningen geen last, alleen ple-
zier. Het winkelhof zelf is niet veranderd ten opzichte van 
het basisplan.

De rand langs de nieuwe Sportlaan  verandert ten opzichte 
van het basisplan. Dat komt omdat de halfhoge parkeer-
garage vanaf de Sportlaan is te zien. Dat geeft geen dorps 
open beeld. Bovendien zullen de half verhoogde kavels 
van de vrijstaande woningen minder tot hun recht komen. 
De stolplocatie veranderd zoals in het plan plus zorg. De 
opmerkingen die daar gemaakt zijn geleden ook voor dit 
plan. 

Doordat het met bomenbedekte groene parkeerterrein 
in het midden verdwijnt zijn de verschillende sferen van 
het dorp, oud-nieuw; hoger-lager; winkelhof-woonrand; 
steniger-groener, minder goed van elkaar te onderscheiden. 
Daar staat tegenover dat er een nieuw woonmilieu op het 
half verhoogde dek wordt toegevoegd. Dit milieu verschilt 
sterk van de andere milieus in het dorp. Daarom wordt er 
sterk aan getwijfelt of deze variant wel goed is voor het 
dorp. 

Zowel de gemeentelijke projectgroep als het Q-team vin-
den dit model niet in Schoorl passen. Het plan heeft te ste-
delijke allures.

extra appartementen
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