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$DQOHLGLQJ
%HUJHQLVQDWLRQDDOEHNHQGDOVNXQVWHQDDUVGRUSPHWWRRQDDQJHYHQGHDUFKLWHF
WXXU ,Q KHW FHQWUXP YDQ %HUJHQ LV QRJ VWHHGV YHHO YDQ GH]H VIHHU DDQZH]LJ
PDDUGHDOOXUHLVRQGHUGUXNNRPHQWHVWDDQ'LWLVYRRUDOWHPHUNHQLQKHWJH
ELHG GDW RQGHUZHUS YDQ GH]H VWUXFWXXUYLVLH LV +HHO NRUW JH]HJG KHW 3OHLQ
KHHIWJHHQGXLGHOLMNJH]LFKWHQLVKDUGWRHDDQHHQRSNQDSEHXUW
1DHHQLQWHQVLHIWUDMHFWYDQJHVSUHNNHQYRHUHQLGHHYRUPLQJRYHUOHJHQRQW
ZHUSZHUNKHHIWGHJHPHHQWHUDDGLQGHNDGHUVEHSDDOGYRRUKHWRSVWHOOHQ
YDQ HHQ VWUXFWXXUYLVLH $OV HHUVWH VWDS GDDULQ ZHUG JHZHUNW DDQ HHQ VWHGHQ
ERXZNXQGLJSODQHQHHQHFRQRPLVFKHSDUDJUDDI'LHZHUN]DDPKHGHQ]LMQXLW
JHYRHUGHQYRUPHQGHEDVLVYRRUGHYRRUOLJJHQGHVWUXFWXXUYLVLH





'RHOVWHOOLQJHQ
'H JHPHHQWH %HUJHQ OHJW PHW GH VWUXFWXXUYLVLH 0RRL %HUJHQ :LQNHONHUQ GH
EDVLVYRRUHHQKHURQWZLNNHOLQJYDQGHRPJHYLQJYDQKHW3OHLQ'DDUELMJDDWKHW
RPKHWFUHsUHQYDQHHQOHYHQGLJHUHQHHQPHHUVDPHQKDQJHQGFHQWUXPYHU
EHWHULQJYDQGHHQWUHHYDQKHWFHQWUXPHQYDQKHWZLQNHOFLUFXLWKHWUHDOLVH
UHQ YDQ PHHU UXLPWH YRRU ZRQHQ LQ KHW FHQWUXP HQ YHUEHWHULQJ YDQ GH
YHUNHHUVVLWXDWLHHQKHWSDUNHUHQ





+HWSODQSURFHV
'H KHURQWZLNNHOLQJ YDQ HHQ FHQWUXPJHELHG LV FRPSOH[ HQ YUDDJW HHQ JRHGH
YRRUEHUHLGLQJ'HJHPHHQWH%HUJHQKHHIWGDDUYRRUGHQRGLJHLQVSDQQLQJJHOH
YHUG%LMGHNRHUVEHSDOLQJ]LMQYHHOJHVSUHNNHQHQGLVFXVVLHVJHYRHUG2RN]LMQ
HUYHUVFKLOOHQGHSODQLGHHsQJHZHHVWHQZHUGHQVRPVKHULMNLQJHQJHGDDQ%XU
JHUVRQGHUQHPHUVUDDGVOHGHQDPEWHQDUHQHQYDNGHVNXQGLJHQKHEEHQ]LFKLQ
WHQVLHIEH]LJJHKRXGHQPHWGLWEHODQJULMNHJHELHGYDQ%HUJHQ

'HPHHVWEHODQJULMNHVWDSSHQGLHLQGHDIJHORSHQMDUHQ]LMQJHQRPHQ


RSVWHOOHQYDQ0DVWHUSODQ



UDDGVEHVOXLWRYHU0DVWHUSODQ%HUJHQGGMDQXDUL



EXUJHUSDUWLFLSDWLHELMKHWSURMHFW0RRL%HUJHQ



RYHUOHJELMHHQNRPVWHQPHWNODQNERUGJURHSHQ4WHDP ]LHKLHUQD 



6WUXFWXXUYLVLH0RRL%HUJHQ:LQNHONHUQ²VHSWHPEHU






VWHGHQERXZNXQGLJHVFKHWVGGGHFHPEHU



UDDGVEHVOXLWRPWHNRPHQWRWHHQVWUXFWXXUYLVLHPHWHHQILQDQFLsOHSD
UDJUDDI SHU GHHOJHELHG GG  PHL   %LM GLW UDDGEHVOXLW ]LMQ WH
YHQVXLWJDQJVSXQWHQYDVWJHOHJG



XLWZHUNHQWRWHHQQRWLWLHVWHGHQERXZNXQGLJHUDQGYRRUZDDUGHQ:LQNHO
NHUQ%HUJHQ MXQL 


%LMKHWRSVWHOOHQYDQGHSODQQHQLVLQWHQVLHIVDPHQJHZHUNWHQRYHUOHJJHYRHUG
PHWEXUJHUVEHODQJKHEEHQGHQHQGHVNXQGLJHQ0HGHRSEDVLVYDQGHGRRUGH
UDDGRSRNWREHUYDVWJHVWHOGHQRWLWLH¶%XUJHUVEHWURNNHQ·LVKLHUDDQLQ
YXOOLQJ JHJHYHQ (U LV WHQ RS]LFKWH YDQ KHW UDDGVEHVOXLW YDQ  PHL  LQ
JH]RRPGRSHHQNOHLQHUSODQJHELHGRPGDWKHWSODQGHHOURQGKHWJHELHG%LQ
QHQKRIQRJQLHWJHKHHOLVXLWJHNULVWDOOLVHHUG

(HQNRUWHVDPHQYDWWLQJYDQGHJHQRPHQVWDSSHQ


(U LV HHQ NODQNERUGJURHS ´0RRL %HUJHQµ VDPHQJHVWHOG ZDDUPHH HHQ
DDQWDO VHVVLHV LV JHKRXGHQ ,Q GH]H NODQNERUGJURHS ]LMQ YHUWHJHQZRRU
GLJG GH YHUHQLJLQJ RQGHUQHPHQG %HUJHQ GH .RQLQNOLMNH +RUHFDERQG
DIGHOLQJ %HUJHQ GH .DPHU YDQ .RRSKDQGHO *URHQ SODWIRUP GH 6WLFK
WLQJ 0U )ULWV =HLOHU +LVWRULVFKH 9HUHQJLQJ %HUJHQ 6WLFKWLQJ %HKRXG
%RXZNXQVW %HUJHQ GH %HZRQHUVYHUHQLJLQJ %HUJHQ &HQWUXP %HZRQHUV
YHUHQLJLQJ.RQLQJLQQHEXXUWGH)LHWVHUVERQG9HLOLJ9HUNHHU1HGHUODQG
3ROLWLH1RRUG+ROODQG1RRUG



(U LV JHZHUNW PHW HHQ 4WHDP RIWHZHO HHQ NZDOLWHLWVWHDP ZDDULQ HHQ
ODQGVFKDSVDUFKLWHFW HHQ OLG YDQ GH ZHOVWDQGVFRPPLVVLH HHQ DUFKLWHF
WXXUKLVWRULFXVHHQORNDDOGHVNXQGLJHHQJHPHHQWHOLMNHYHUWHJHQZRRUGL
JHUV KHEEHQ VDPHQJHZHUNW RQGHU YRRU]LWWHUVFKDS YDQ VXSHUYLVRU $DG
7URPSHUW



(ULVPHWGHHLJHQDUHQJHVSURNHQ



(U LV RYHU HHQ HHUGHUH SODQRS]HW LQVSUDDN JHZHHVW RYHU YRRUJDDQGH
YHUVLHVYDQKHWSODQ


'H QX YRRUOLJJHQGH VWUXFWXXUYLVLH LV RSJHVWHOG LQ GH OLMQ YDQ KHW UDDGVEHVOXLW
GGPHLHQGHELQQHQGDWNDGHUXLWJHZHUNWHVWHGHQERXZNXQGLJHSODQ
QHQ2RNLVUHNHQLQJJHKRXGHQPHWGHGLYHUVHUHDFWLHVGLH]LMQRQWYDQJHQYDQ
XLWGHYHUVFKLOOHQGHRYHUOHJVLWXDWLHV2SVHSWHPEHUKHHIWGHUDDGLQ
JHVWHPGPHWKHWYULMJHYHQYDQKHWYRRURQWZHUS6WUXFWXXUYLVLH:LQNHONHUQ%HU
JHQHQGHQRWLWLH6WHGHQERXZNXQGLJHUDQGYRRUZDDUGHQ
'DDURSYROJHQG]LMQGULHRSHQEDUHELMHHQNRPVWHQJHRUJDQLVHHUG,QDOOHGULHGH
ELMHHQNRPVWHQ ]LMQ GLYHUVH YUDJHQ JHVWHOG 1DDU DDQOHLGLQJ GDDUYDQ ]LMQ DDQ
YXOOHQGH RQGHU]RHNHQ JHGDDQ HQ LV GH 6WUXFWXXUYLVLH 0RRL %HUJHQ :LQNHONHUQ
HQ GH QRWLWLH 6WHGHQERXZNXQGLJH UDQGYRRUZDDUGHQ ELMJHVWHOG 'H ZLM]LJLQJHQ
EHWUHIIHQLQKHWNRUW


HHQYHUODJLQJYDQGHEHERXZLQJRSGH+DUPRQLHORFDWLHPHWYHUGLHSLQJ
YDQWZHHGHERXZNRUUHOEHNHNHQYDQDIGHELEOLRWKHHN YHUZHUNWLQQRWL
WLH 6WHGHQERXZNXQGLJH UDQGYRRUZDDUGHQ GLH DOV ELMODJH LV ELMJHYRHJG 
$OVJHYROJKLHUYDQ]DOKHWDDQWDOZRQLQJHQPHWYHUPLQGHUHQ



6WUXFWXXUYLVLH0RRL%HUJHQ:LQNHONHUQ²VHSWHPEHU






KHW YHUJURWHQ YDQ GH DIVWDQG WXVVHQ GH DFKWHUJHYHO YDQ GH ZRQLQJHQ
DDQGH.DUHOGH*URWHODDQHQGHJHSODQGHQLHXZERXZ YDQFDQDDU
PHWHU (QKHWGDDUPHHJHSDDUGJDDQGHRSVFKXLYHQYDQGHJHSODQGH
QLHXZHLQYXOOLQJRSGH%ULQN



HHQ QDGHUH VWXGLH QDDU GH PRJHOLMNKHGHQ HQ HIIHFWHQ YDQ GH HQWUHH
QDDU GH SDUNHHUJDUDJH PHW DOV FRQFOXVLH GDW GH HQWUHH YLD KHW %ULQN
ODDQWMHJHKDQGKDDIGEOLMIW



DOVYHUYROJRSGH'HWDLOKDQGHOVVWUXFWXXUYLVLHXLWLVHHQDDQYXOOHQG
RQGHU]RHN JHGDDQ QDDU GH KDDOEDDUKHLG YDQ KHW ZLQNHOSURJUDPPD GLW
RQGHU]RHNLVRRNRSJHYRHUGDOVELMODJH 


'H]H DDQSDVVLQJHQ ]LMQ GRRUJHQRPHQ PHW GH .ODQNERUGJURHS 0RRL %HUJHQ HQ
]LMQWHYHQVRSGHFHPEHUEHVSURNHQPHWGHHLJHQDUHQYDQGHSHUFHOHQ
RSKHW3OHLQ

2PZLOOHYDQGHPDDWVFKDSSHOLMNHXLWYRHUEDDUKHLGLVKHWSODQDDQJHERGHQDDQ
GHRYHUOHJSDUWQHUVHQWHYHQVFRQIRUPGHLQVSUDDNYHURUGHQLQJYDQGHJHPHHQ
WH %HUJHQ WHU LQ]DJH JHOHJHQ 'H UHDFWLHV ]LMQ YHUZRRUG LQ HHQ VHSDUDDW GR
FXPHQW :DDU QRGLJ ]LMQ DDQSDVVLQJHQ DOV JHYROJ YDQ LQVSUDDN HQ RYHUOHJ
YHUZHUNWLQKHWYRRUOLJJHQGHGRFXPHQW





5HLNZLMGWHYDQGHVWUXFWXXUYLVLH
0HW GH VWUXFWXXUYLVLH ZRUGHQ GH KRRIG]DNHQ XLW KHW VWHGHQERXZNXQGLJ SODQ
YDVWJHOHJG'DWOHYHUWKHOGHUKHLGRYHUGHWHQHPHQIXQFWLRQHOHHQUXLPWHOLMNH
KRRIGNRHUVHQELHGWKDQGYDWWHQYRRUGHHFRQRPLVFKHXLWYRHUEDDUKHLG

,Q KHW YHUYROJWUDMHFW ]XOOHQ GH SODQQHQ YHUGHU XLWJHZHUNW ZRUGHQ YLD KHW EH
VWHPPLQJVSODQHQYLDFRQFUHWHERXZSODQQHQ ]LHRRNSDUDJUDDI 





/HHVZLM]HU
,QKHWYROJHQGHKRRIGVWXNZRUGWLQJHJDDQRSGHEHVWDDQGHVLWXDWLHLQGHYRUP
YDQGHIXQFWLRQHOHHQGHUXLPWHOLMNHVWUXFWXXUYDQKHWJHELHGHQGHRPJHYLQJ
GDDUYDQ ,Q KHW GHUGH KRRIGVWXN ZRUGW KHW UHOHYDQWH EHOHLGVNDGHU YRRU KHW
JHELHGJHVFKHWVW+RRIGVWXNYLHUYRUPWGHYLVLHRSKHWJHELHGHQGHXLWZHUNLQJ
YDQKHWDVSHFWGXXU]DDPKHLGYRRUKHWSODQ+RRIGVWXNYLMIEHKDQGHOWKHWPLOL
HXRQGHU]RHN,QKHWODDWVWHKRRIGVWXNNRPWGHXLWYRHULQJYDQGHVWUXFWXXUYLVLH
DDQGHRUGH
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)XQFWLRQHOHVWUXFWXXU
+HWSODQJHELHGZRUGWDDQGH]XLG]LMGHEHJUHQVGGRRUGH.DUHOGH*URWHODDQHQ

/,**,1*(12176/8,7,1*6

DDQ GH ZHVW]LMGH GRRU GH %UHHODDQ $DQ GH QRRUG]LMGH EHYLQGW ]LFK GH -RKDQ

6758&7885

2OGHQEXUJODDQHQDDQGHRRVW]LMGHYRUPHQGHJURQGHQYDQGHYRRUPDOLJH7H[
DFRWHUUHLQGHEHJUHQ]LQJ
'HVWUDWHQGH'UHHI²3OHLQ²%UHHODDQ²6WDWLRQVVWUDDWYRUPHQHHQEHODQJULMNH
URXWH GLH GRRU KHW FHQWUXP YDQ %HUJHQ ORRSW 'H]H URXWH LV RRN YDQ EHODQJ
YRRU KHW RSHQEDDU YHUYRHU +LHUDDQ JHUHODWHHUG ]LMQ GH RYHULJH VWUDWHQ ]RDOV
GH-DQ2OGHQEXUJODDQHQGH.DUHOGH*URWHODDQ

1DDVWGHYHUNHHUVIXQFWLHZRUGWKHWJHELHGLQEHODQJULMNHPDWH JHEUXLNWYRRU

+22)')81&7,(6


W\SLVFKHFHQWUXPIXQFWLHV:LQNHOVKRUHFDHQYRRU]LHQLQJHQ PDDWVFKDSSHOLMNH
HQ]DNHOLMNHGLHQVWYHUOHQLQJ NRPHQKLHUYRRUQDDVWZRQLQJERXZ DSSDUWHPHQ
WHQ 
%LQQHQKHWSODQJHELHG]LMQZHOHQNHOHDFFHQWYHUVFKLOOHQ2SELMJDDQGHDIEHHO
GLQJLVGDWYRRUKHWKHOHFHQWUXPJHELHGDOHHQVLQEHHOGJHEUDFKWLQHHQUDS
SRUWDJHRYHUGHGHWDLOKDQGHOVVWUXFWXXU






)LJXXU 7\SHULQJJHELHGQDDUVWHUNHHQ]ZDNNHIXQFWLHV
%URQ'URRJK7URPPHOHQHQ3DUWQHUV 
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=ROLJWDDQGHZHVWNDQW RPJHYLQJ%UHHODDQ3OHLQ KHWDFFHQWZDW]ZDDUGHURS
KRUHFDWHUZLMOGH-DQ2OGHQEXUJODDQPHHUKHWNDUDNWHUYDQHHQGRUSVHZLQNHO
VWUDDW KHHIW 'H RRVWNDQW RPJHYLQJ YDQ GH 'UHHI 3OHLQ  ELHGW LQ YHUKRXGLQJ
PHHUUXLPWHYRRUYRRU]LHQLQJHQ]RDOVELEOLRWKHHNEDQNJHERXZHQEXVKDOWH
+HW ]XLGHOLMN GHHO YDQ KHW 3OHLQ WRRQW ]LFK DOV HHQ ZDW GLIIXXV JHELHG ZDDU
GLYHUVHIXQFWLHV]LMQWHYLQGHQ JDUDJHEUDQGZHHUGH+DUPRQLH 





2QWVWDDQVJHVFKLHGHQLV
9RRU KHW SODQJHELHG LV HHQ &XOWXXUKLVWRULVFKH 9HUNHQQLQJ JHPDDNW %XUHDX
0 '0  ,Q GH]H VWXGLH ZRUGW GH RQWVWDDQVJHVFKLHGHQLV YDQ GH RPJHYLQJ URQG
KHW3OHLQRSLQ]LFKWHOLMNHZLM]HGXLGHOLMNJHPDDNW ]LHELMODJH 'DDUXLWEOLMNW
GDW GH KXLGLJH VWHGHQERXZNXQGLJH VWUXFWXXU LQ EHODQJULMNH PDWH LV EHSDDOG
GRRUGHRSNRPVWHQRQGHUJDQJYDQGHVWRRPWUDP$ONPDDU%HUJHQ%HUJHQDDQ
=HH
'H RQWZLNNHOLQJ YDQ GH]H VSRRUOLMQ LQ  DDQJHOHJG WRW DDQ %HUJHQ HQ LQ
 YHUOHQJG WRW DDQ %HUJHQ DDQ =HH LV QDXZ YHUERQGHQ PHW GH EHWHNHQLV
YDQ%HUJHQDOVNXQVWHQDDUVGRUSHQGHRSNRPVWYDQKHWWRHULVPH
,QUHHGGHWUHLQPHWGHQDDP%HOORYRRUGHODDWVWHNHHUHQZHUGGHOLMQ
JHVORWHQ ,Q GH GDDURS YROJHQGH MDUHQ ZHUG KHW JHELHG GHHOV KHURQWZLNNHOG
QDDUWRHQJHOGHQGHPRGHUQHRSYDWWLQJHQ(URQWVWRQGHHQZLQNHOFHQWUXPPHW
GDDUERYHQZRQLQJHQQDDURQWZHUSYDQKHWEXUHDX9DQGHQ%URHNHQ%DNHPD
7HQ RS]LFKWH YDQ GH RPULQJHQGH GRUSVH EHERXZLQJ ZDV KHW HHQ GXLGHOLMNH
WUHQGEUHXN'RRUGHMDUHQKHHQOLHSPHGHGRRUGHYHOHYHUERXZLQJHQHQDDQ
SDVVLQJHQGHEHOHYLQJVZDDUGHYDQGLWFRPSOH[WHUXJ

+HW SODQJHELHG KHHIW RRN LQ GH PHHU UHFHQWH SHULRGH GLYHUVH YHUDQGHULQJHQ
RQGHUJDDQ1DDVWXLWEUHLGLQJHQHQYHUERXZLQJHQ]LMQKHWYRRUDORRNGHJURWHUH
ERXZSURMHFWHQ GLH GH DDQGDFKW RSHLVHQ 'XLGHOLMN LV GDW HU HHQ JHOHLGHOLMNH
YHUGLFKWLQJ LV RQWVWDDQ GRRUGDW RS GH ERXZNDYHOV HHQ ]ZDDUGHU SURJUDPPD
ZHUGRQGHUJHEUDFKW+HWLVGDQGHNXQVWRPWRWHHQJRHGHLQSDVVLQJWHNRPHQ
]RGDWGHERXZZHUNHQHQIXQFWLHVSDVVHQELMGHVIHHUYDQKHWGRUS

1D HHQ XLWYRHULJH DQDO\VH EHVOXLW GH &XOWXXUKLVWRULVFKH 9HUNHQQLQJ PHW GH
YROJHQGHVDPHQYDWWLQJ
´+HW JHELHG URQG KHW 3OHLQ LV JHOHJHQ RS GH ODJHU JHOHJHQ SROGHUJURQGHQ
LQJHVORWHQGRRUKRJHUJHOHJHQ]DQGJURQGHQ'LWRQGHUVFKHLGZRUGWJHYROJGLQ
GHLQULFKWLQJHQGHEHERXZLQJ+HW3OHLQLVYDQRXGVKHUEXLWHQGHEHERXZGH
NRPYDQKHWGRUSJHOHJHQ5RQGZRUGWKHWJHELHGHFKWHULQJHEHGGRRU
GDWRRNDDQGHQRRUGNDQWZRRQZLMNHQRQWVWDDQDDQYDQNHOLMNDDU]HOHQGPDDU
GRRUGHDDQOHJYDQGHVSRRUWUDPXLWHLQGHOLMNRQVWXLWEDDU

'HVWRRPWUDPYHUGZHHQRRNZHHUZDDUGRRUWDPHOLMNDEUXSWHHQGHUJURRWVWH
ERXZRSJDYHVYDQ%HUJHQLQGHDIJHORSHQHHXZHQRQWVWRQG+RHGLWHQRUPHJDW
WXVVHQGHEHYRONWHJHELHGHQWHGLFKWHQ"
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'HJHNR]HQRSORVVLQJZDVJHKHHOLQGHJHHVWYDQGHZHGHURSERXZIXQFWLRQHHO
HQWRWDDODIZLMNHQGWHQRS]LFKWHYDQGHRPULQJHQGHEHERXZLQJ'DDUQDDVWLV
KHWRRUVSURQNHOLMNFRQFHSWQLHWPHHUJRHGEHOHHIEDDU+DOIJHVODDJGLVLQVWH
GHQERXZNXQGLJHWHUPHQJHKHHOPLVOXNWYDQGDDUGDWHHQKDOYHHHXZQDGDWR
RSQLHXZEH]LHQZRUGWKRHRPWHJDDQPHWKHW3OHLQHQRPJHYLQJµ

,Q GH DQDO\VH YDQ KHW FHQWUXPJHELHG LV HHQ NDDUWEHHOG RSJHQRPHQ ZDDURS
HQNHOHEHODQJULMNHW\SHULQJHQ]LMQZHHUJHJHYHQ+HWEHWUHIWGHOLJJLQJYDQKHW
SODQJHELHGWHQRS]LFKWHYDQKHWRXGHGRUSVFHQWUXP EHVFKHUPGGRUSVJH]LFKW 
GHKRRIGURXWHELQQHQKHWGRUSHQELHGWWHYHQVLQIRUPDWLHRYHUGHODQGVFKDS
SHOLMNHRQGHUOHJJHUYDQKHWSODQJHELHG




'RUSVJH]LFKW



3ODQJHELHG

Æ

9HUNHHUVURXWH



=DQGJURQG




)LJXXU +HWFHQWUXPYDQ%HUJHQPHWGDDULQGHRXGHHQGHQLHXZHGRUSVNHUQ
WHJHQHONDDUDDQJHOHJHQ,QGRQNHURUDQMHKHWJHELHGYDQKHW3OHLQ
HR'HPLGGHOVWHWHNHQLQJJHHIWGHKXLGLJHYHUNHHUVVWURRPDDQWHU
ZLMOGHGHUGHWHNHQLQJGHJHRJUDILVFKHRQGHUOHJJHUWRRQWLQJHHOGH
]DQGJURQGHQHQLQJURHQGHSROGHU8LW&XOWXXUKLVWRULVFKH9HUNHQQLQJ
&HQWUXP%HUJHQ %XUHDX0

'0RNWREHU 
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5LMNVEHOHLG
'H 1RWD5XLPWHJHHIWGHYLVLHYDQKHWNDELQHWRS GHUXLPWHOLMNHRQWZLNNHOLQ

127$58,07(

JHQ YDQ 1HGHUODQG ZHHU +HW NDELQHW KHHIW HU YRRU JHNR]HQ KHW UXLPWHOLMN
UHOHYDQWHULMNVEHOHLG ]RYHHOPRJHOLMNLQppQ QRWD RQGHUWHEUHQJHQ(pQ1RWD
5XLPWHKHOSWGHRYHUODSWXVVHQGHYHUVFKLOOHQGHEHOHLGVWHUUHLQHQHQKHWDDQWDO
DSDUWHQRWD VWHUXJWHGULQJHQHQ]RUJWYRRUPHHUVDPHQKDQJLQKHWUXLPWHOLMN
UHOHYDQWH VHFWRU EHOHLG

5HYLWDOLVHULQJHQKHUVWUXFWXUHULQJ
'H 1RWD 5XLPWH JDDW LQ RS GH FUXFLDOH URO YDQ UHYLWDOLVHULQJ KHUVWUXFWXUHULQJ
HQWUDQVIRUPDWLHYDQZRRQHQZHUNJHELHGHQRPGHUXLPWHOLMNHGRHOHQYDQGH
QRWDWHNXQQHQEHUHLNHQ+HW5LMN]LHWLQGHSODQYRUPLQJHQGHXLWYRHULQJHHQ
FHQWUDOHUROYRRUJHPHHQWHQHYHQWXHHOLQVDPHQZHUNLQJPHWPDUNWSDUWLMHQ





3URYLQFLDDOEHOHLG
    



3URYLQFLDOHVWUXFWXXUYLVLH

3HU  MXOL  LV GH :HW UXLPWHOLMNH RUGHQLQJ :UR  LQ ZHUNLQJ JHWUHGHQ 'H
:UR NHQW JHHQ VWUHHNSODQQHQ PHHU ZHO ZRUGW HU LQ GH ZHW JHVSURNHQ RYHU
VWUXFWXXUYLVLHV (HQ VWUXFWXXUYLVLH KHHIW JHHQ UHFKWVWUHHNVH GRRUZHUNLQJ QDDU
JHPHHQWHOLMNHSODQQHQ,QMXQLLVGRRUSURYLQFLDOHVWDWHQHHQVWUXFWXXUYL
VLHYRRU1RRUG+ROODQGYDVWJHVWHOG,QGHSURYLQFLDOHVWUXFWXXUYLVLHLVKHWFRQ
FHSW YDQ ELQQHQVWHGHOLMNH YHUGLFKWLQJ YHUGHU XLWJHZHUNW HQ JHOGW DOV OHLGUDDG
YRRUGHYHUVFKLOOHQGHUXLPWHOLMNHRSJDYHQ
3HU MXQL  JHOGW WHYHQV GH YHURUGHQLQJ 6WUXFWXXUYLVLH 1RRUG+ROODQG 'H]H
YHURUGHQLQJKHHIWDOVGRHOKHWEHOHLGWHODWHQGRRUZHUNHQLQGHJHPHHQWHOLMNH
EHVWHPPLQJVSODQQHQ RQGHU KHW PRWWR FHQWUDDO ZDW PRHW HQ GHFHQWUDDO ZDW
NDQ
,Q GH 6WUXFWXXUYLVLH 1RRUG+ROODQG OLJW GH NHUQ %HUJHQ LQ KHW JHELHG GDW DDQ
JHZH]HQLVDOV¶NXVW]RQH·+HWJUHQVWDDQKHWMRQJHGXLQODQGVFKDSZDDUSULR
ULWHLW ZRUGW JHJHYHQ DDQ YHLOLJKHLG HQ QDWXXU PHW UXLPWH YRRU UHFUHDWLH HQ
WRHULVPH $DQ %HUJHQ ]HOI LV JHHQ ELM]RQGHUH SULRULWHULQJ JHJHYHQ 'H NHUQ LV
DDQJHJHYHQ DOV ¶%HVWDDQG %HERXZG *HELHG· %%*  'H SURYLQFLH KHHIW LQ GH
QLHXZH 6WUXFWXXUYLVLH HHQ VWHUNH YRRUNHXU DDQJHJHYHQ YRRU GH RQWZLNNHOLQJ
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YDQ SODQQHQ ELQQHQ KHW %%* $OOHHQ PHW HHQ ]HHU XLWJHEUHLGH RQGHUERXZLQJ
NDQKLHURSHHQXLW]RQGHULQJZRUGHQJHPDDNW
    



:RRQYLVLH

'HSURYLQFLH1RRUG+ROODQGVWUHHIWQDDUYROGRHQGHZRQLQJHQLQHHQDDQWUHNNH
OLMNZRRQPLOLHXHQPHWHHQSDVVHQGHNZDOLWHLWLQ,HGHUHHQPRHWNXQQHQ
ZRQHQ LQ KHW KXLV GDW KLM RI ]LM QRGLJ KHHIW $OV HU ELMYRRUEHHOG LQ EHSDDOGH
JHELHGHQYUDDJLVQDDUVSHFLDOHZRQLQJHQYRRURXGHUHQPRHWHQGH]HRRNJH
ERXZGZRUGHQ$OVGHYUDDJQDDUZRQLQJHQYRRUHHQSHUVRRQVKXLVKRXGHQVJUR
WHUZRUGWPRHWKLHURRNUHNHQLQJPHHJHKRXGHQZRUGHQ

2PGLWPRJHOLMNWHPDNHQKHHIWGHSURYLQFLHGHZRRQYLVLHJHVFKUHYHQ+LHULQ
VWDDWKRHKHWDDQERGYDQZRQLQJHQEHWHUNDQZRUGHQDIJHVWHPGRSGHEHKRHI
WHQGLHHU]LMQELQQHQHHQUHJLR+HWJDDWGDDUELMRQGHUDQGHUHRPGHEHKRHI
WHQYDQGRHOJURHSHQ]RDOVVWDUWHUVMRQJHUHQRXGHUHQHQ]RUJYUDJHUV'HSUR
YLQFLH ZLO GDDUQDDVW GH PDWH ZDDULQ YRRU]LHQLQJHQ LQ GH ZRRQRPJHYLQJ DDQ
VOXLWHQELMGHYUDDJYDQGHEHZRQHUVYHUEHWHUHQ7RWVORWZLOGHSURYLQFLHGH
GXXU]DDPKHLGYDQKHWZRQLQJDDQERGHQGHZRRQRPJHYLQJYHUEHWHUHQ

'HSURYLQFLDOHZRRQYLVLHNRPWYRRUWXLWGHSURYLQFLDOHVWUXFWXXUYLVLH2SEDVLV
YDQGHZRRQYLVLHZLOGHSURYLQFLH1RRUG+ROODQGVDPHQPHWGHJHPHHQWHQHQ
FRUSRUDWLHVHQDQGHUHZRRQSDUWQHUVDIVSUDNHQPDNHQRYHUGHDDQWDOOHQHQKHW
VRRUWZRQLQJHQGDWPRHWZRUGHQJHERXZG'H]HDIVSUDNHQZRUGHQYDVWJHOHJG
LQ EHVWXXUOLMNH RYHUHHQNRPVWHQ GH ]RJHQDDPGH 5HJLRQDOH $FWLHSURJUDPPD·V
5$3·V 2SPHLLV GHRQWZHUSSURYLQFLDOHZRRQYLVLHYDVWJHVWHOGGRRU
*HGHSXWHHUGH6WDWHQ'HSODQQLQJLVGDWGH5HJLRQDOH$NWLHSURJUDPPD·VYRRU
GH SHULRGH   LQ KHW GHUGH NZDUWDDO YDQ  ZRUGHQ DIJHURQG ,Q
GH]H5$3·VZRUGHQGHDIVSUDNHQRYHUGHVSHHUSXQWHQJHFRQFUHWLVHHUGLQRSJD
YHQYRRUGHSHULRGH+HWJDDWRPGHYROJHQGHRSJDYHQ

6SHHUSXQW$IVWHPPLQJYUDDJHQDDQERG


)OH[LEHORPJDDQPHWGHNZDQWLWDWLHYHRSJDYHHQGHFRQVXPHQWFHQWUDDO
VWHOOHQ



5XLPWHELHGHQYRRU VSHFLILHNH ZRRQZHQVHQ



6WLPXOHUHQZRQHQERYHQZLQNHOV



6WUHYHQ QDDU HHQ JHYDULHHUG YROZDDUGLJ HQ EHWDDOEDDU ZRQLQJDDQERG
YRRUMRQJHUHQHQVWDUWHUV



6WUHYHQQDDUJHYDULHHUGHQYROZDDUGLJZRQLQJDDQERGYRRUGHWRHQHPHQ



0RJHOLMNPDNHQGDWRXGHUHQODQJHULQKXQKXLGLJHZRQLQJEOLMYHQZRQHQ

GHJURHSVHQLRUHQHQ]RUJYUDJHUV

6SHHUSXQW9RRU]LHQLQJHQLQGHZRRQRPJHYLQJ


=RUJYRRU]LHQLQJHQEHUHLNEDDUYRRU]RUJYUDJHUV



/HHIEDDUKHLGNOHLQHNHUQHQERUJHQ
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6SHHUSXQW'XXU]DDPKHLGHQWUDQVIRUPDWLH


6WLPXOHUHQHQHUJLHPDDWUHJHOHQLQQLHXZERXZHQEHVWDDQGHERXZ



6WLPXOHUHQGXXU]DDPKHLGLQKHUVWUXFWXUHULQJHQWUDQVIRUPDWLHRSJDYHQ


+HW YRRUOLJJHQGH SODQ :LQNHONHUQ %HUJHQ SDVW ELQQHQ GH EHVWDDQGH UHJLRQDOH
ZRQLQJERXZSURJUDPPD·VHQ]DOPHHJHQRPHQZRUGHQLQGHXLWZHUNLQJYDQGH
ERYHQJHQRHPGH5HJLRQDOH$NWLHSURJUDPPD·V
    



'HWDLOKDQGHOHQOHLVXUHYLVLH1RRUG+ROODQG

'HSURYLQFLH1RRUG+ROODQGKHHIWLQGH'HWDLOKDQGHOHQOHLVXUHYLVLH1RRUG
+ROODQG JHSXEOLFHHUG 0HW GH]H YLVLH ZRUGW JHVWUHHIG QDDU HHQ YLWDOH G\QDPL
VFKH FRQFXUUHUHQGH NZDOLWDWLHI JRHGH HQ RQGHUVFKHLGHQGH 1RRUG+ROODQGVH
GHWDLOKDQGHO HQ OHLVXUHVWUXFWXXU ZDDUPHH OHHJVWDQG HQ YHUSDXSHULQJ YRRUNR
PHQ GLHQW WH ZRUGHQ 'H SURYLQFLH KHHIW HHQ DDQWDO EHOHLGVGRHOVWHOOLQJHQ JH
IRUPXOHHUGHQZDWHUYRRUQRGLJLVRPGLHWHEHUHLNHQ

%LM KHW RQWZLNNHOHQ YDQ GHWDLOKDQGHOVEHOHLG ]LWWHQ RYHUKHGHQ YDDN PHW HHQ
GLOHPPD$DQGHHQHNDQWLVHUGHZHQVRPGHEHVWDDQGHILMQPD]LJHVWUXFWXXU
WH EHKRXGHQ HQ RYHUDDQERG WH YRRUNRPHQ GLH OHHJVWDQG HQ YHUSDXSHULQJ NDQ
YHURRU]DNHQ $DQ GH DQGHUH NDQW PRHW GH G\QDPLHN YDQ GH PDUNW GH UXLPWH
NULMJHQRP]RQLHXZHLPSXOVHQHHQNDQVWHJHYHQ1LHXZHLPSXOVHQ]LMQQRGLJ
RPWHYRRUNRPHQGDWHHQZLQNHOJHELHGMXLVWYHUSDXSHUWRPGDWKHWWHVWDWLVFK
LV HQ GH ZLQNHOLHUV LQ KHW JHELHG RQYROGRHQGH LQ VWDDW ]LMQ LQ WH VSHOHQ RS
YHUDQGHUHQGHZHQVHQHQJHGUDJYDQGHFRQVXPHQW,QGHSURYLQFLDOHYLVLHJDDW
KHW RP GH MXLVWH EDODQV WXVVHQ KHW DFFRPPRGHUHQ YDQ YHUQLHXZLQJVLPSXOVHQ
PDUNWG\QDPLHN  DDQ GH HQH NDQW HQ KHW EHKRXGHQ YDQ GDW ZDW DO VWHUN LV
PHWQDPHGHFHQWUXPJHELHGHQ

'HSURYLQFLHEHQRHPWGHYROJHQGHEHOHLGVGRHOVWHOOLQJHQ


(HQ YLWDOH G\QDPLVFKH HQ FRQFXUUHUHQGH GHWDLOKDQGHOV HQ OHLVXUHVWUXF
WXXUQDDUEHKRHIWHPHWEHKRXGYDQGHHFRQRPLVFKHIXQFWLH NRRSNUDFKW 



%HKRXGHQZDWVWHUNLVSULRULWHLWYRRUKRRIGZLQNHOJHELHGHQ



2SWLPDOHUHJLRQDOHDIVWHPPLQJ



0HHUNZDOLWHLWHQRQGHUVFKHLGHQGYHUPRJHQ



9RRUNRPHQYDQXLWKROOLQJSULPDLUHGHWDLOKDQGHOLQNOHLQHNHUQHQ



*HHQZHLGHZLQNHOV


HQGHGDDUELMEHKRUHQGHUDQGYRRUZDDUGHQ


0RELOLWHLWHQEHUHLNEDDUKHLGJRHGEHUHLNEDDUHQYROGRHQGHSDUNHHUJH
OHJHQKHLG



*HHQGXXU]DPHRQWZULFKWLQJODQJGXULJHOHHJVWDQGHQYHUSDXSHULQJYRRU
NRPHQ



%XQGHOLQJ YDQ GHWDLOKDQGHOVYHVWLJLQJHQ NUDFKWLJ GRRU HIILFLsQW UXLPWH
JHEUXLNVDPHQKDQJHQRSWLPDDOEHKHHUHQRQGHUKRXG
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6WULNWHWRHSDVVLQJORFDWLHEHOHLGVSHFLILHNHGHWDLOKDQGHOHQOHLVXUHLQEH
VWHPPHQ



$IKDDOSXQWHQDOOHHQYRRURSVODJHQGLVWULEXWLHLQVSHOHQRSGHJURHLYDQ
HFRPPHUFH



(HUOLMNH FRQFXUUHQWLHRPVWDQGLJKHGHQ JHOLMNH RQWZLNNHOLQJVPRJHOLMNKH
GHQYRRUGHWDLOKDQGHOHQOHLVXUHEHGULMYHQ


+HW YRRUOLJJHQGH SODQ YRHJW ]LFK JRHG QDDU GH]H KRRIGOLMQHQ YDQ SURYLQFLDDO
EHOHLG9RRUDOGRRUGDWLQJH]HWZRUGWRSYHUEHWHULQJHQYHUVWHUNLQJYDQGHEH
VWDDQGHZLQNHONHUQ7HYHQVZRUGWVWHUNLQJH]HWRSGHYHUEHWHULQJYDQGHPR
ELOLWHLW HQ SDUNHHUVLWXDWLH WHQ JXQVWH YDQ GH OHHIEDDUKHLG HQ KHW EHZLQNHOHQ
YDQKHWFHQWUXPYDQ%HUJHQ
    



3URYLQFLDDO9HUNHHUVHQ9HUYRHUSODQ

,QGLWSODQRQWYRXZWGHSURYLQFLHKDDUEHOHLGWHQDDQ]LHQYHUNHHUHQYHUYRHULQ
GH SURYLQFLH LQ GH SHULRGH  'H XLWJDQJVSXQWHQ YDQ KHW SURYLQFLDDO
EHOHLG]LMQVDPHQWHYDWWHQLQGHEHJULSSHQ¶EHQXWWHQEHSULM]HQHQERXZHQ·
2PGDW XLWEUHLGLQJ YDQ GH ZHJFDSDFLWHLW QLHW YROGRHQGH VRHODDV ELHGW ]HW GH
SURYLQFLHLQRSKHWEHWHULQEDODQVEUHQJHQYDQKHWJHEUXLNYDQYHUVFKLOOHQGH
YHUYRHUVPRJHOLMNKHGHQ 9RRU GH JHPHHQWH %HUJHQ LV YRRUDO GH GRHOVWHOOLQJ
¶YHUEHWHUHQ YDQ GH EHUHLNEDDUKHLG YDQ GH NXVW· YDQ EHODQJ 'RHO KLHUYDQ LV
¶VDPHQZHUNLQJ PHW JHPHHQWHQ HQ EHGULMYHQ HQ FR|UGLQHUHQ YDQ SODQQHQ HQ
PDDWUHJHOHQ RP RS ]RPHUVH GDJHQ PHHU UHLVDOWHUQDWLHYHQ WH ELHGHQ QDDU HQ
ODQJVGHNXVW·'DDUWRHZRUGKHW¶3URJUDPPD%HUHLNEDDUKHLG.XVW·YRRUWJH]HW
'HSURYLQFLHNRQGLJWDDQGDDUELMKHWLQLWLDWLHIWH]XOOHQQHPHQ





5HJLRQDDOHQJHPHHQWHOLMNEHOHLG
    



5HJLRQDOHZRRQYLVLH1RRUG.HQQHPHUODQG
²

'HUHJLR1RRUG.HQQHPHUODQGEHVWDDWXLWGHJHPHHQWHQ$ONPDDU%HUJHQ&DV
WULFXP*UDIW'H5LMS+HHUKXJRZDDUG+HLORR/DQJHGLMNHQ6FKHUPHU'H5H
JLRQDOH :RRQYLVLH JHOGW DOV KHW LQVWUXPHQW ZDDULQ GH]H JHPHHQWHQ RQGHUOLQJ
DIVWHPPHQKRHYHHOZRQLQJHQZDDUNRPHQ
,QGHZRRQYLVLH]LMQGHJHPHHQWHOLMNHERXZSODQQHQJHwQYHQWDULVHHUGRRNYRRU
GH JHPHHQWH %HUJHQ 'H LQYHQWDULVDWLH JHOGW DOV HHQ PRPHQWRSQDPH RPGDW
EHRRJGHSODQQHQPRJHOLMNYHUYDOOHQHQDQGHUHHUYRRULQGHSODDWVNRPHQ'H
YHUZDFKWLQJ LV GDW GH JHSODQGH DDQWDOOHQ ZRQLQJHQ QLHW ZRUGHQ JHKDDOG (U
VWDDW HHQ DFWXDOLVHULQJ YDQ GH UHJLRQDOH ZRRQYLVLH RS GH DJHQGD +HW LV GH
EHGRHOLQJELMGHDDQSDVVLQJYDQGLH5HJLRQDOH:RRQYLVLHDDQWHVOXLWHQELMKHW
RSVWHOOHQYDQGH5$3·V
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,QWDEHOLVDDQJHJHYHQZDWYROJHQVGHJHPHHQWH%HUJHQGHODDWVWHVWDQGYDQ
]DNHQ LV ZDW EHWUHIW GH WH UHDOLVHUHQ DDQWDOOHQ ZRQLQJHQ LQ GH SHULRGH YDQDI
 'H YHUZDFKWLQJ LV GDW GH]H ZRQLQJDDQWDOOHQ LQ  GDDGZHUNHOLMN ]LMQ
JHUHDOLVHHUG

7DEHO3ODQFDSDFLWHLWLQGHJHPHHQWH%HUJHQHQLQGHUHJLRLQGULHSHULRGHV
*HUHDOLVHHUGSHULRGH



%HUJHQ
5HJLRWRWDDO


 





 
 

 




,QFOXVLHIORFDWLHVGLHLQXLWVOXLWLQJVJHELHGHQYDOOHQ
%URQ&%6SURJQRVHLQ:RRQYLVLHZRQLQJHQ
SHULRGH


'H:RRQYLVLHYHUZLMVWQDDUKHW2QWZLNNHOLQJVEHHOG1RRUG+ROODQG1RRUG WRHQ
YLJHUHQG EHOHLG  YDQ GH SURYLQFLH HQ FRQFOXGHHUW GDW GH JHPHHQWH %HUJHQ
ZHLQLJERXZPRJHOLMNKHGHQ KHHIWGRRUGDWGHJHPHHQWH YROOHGLJLQ KHWXLWVOXL
WLQJVJHELHG ZDDUJHHQQLHXZERXZJHUHDOLVHHUGPDJZRUGHQ OLJW'HJHPHHQ
WH NDQ GDDURP DOOHHQ RS ]HHU EHSHUNWH VFKDDO ODQJV GH GRUSVOLQWHQ RI LQ GH
NHUQHQ ZRQLQJERXZ SOHJHQ 'H DDQWDOOHQ GLH ]R JHUHDOLVHHUG NXQQHQ ZRUGHQ
]LMQ HFKWHU QLHW YROGRHQGH RP GH ORNDOH ZRQLQJEHKRHIWH RS WH YDQJHQ DOGXV
GH:RRQYLVLH

'H :RRQYLVLH YHUZLMVW QDDU GH ZRQLQJPDUNWDQDO\VH ZDDUXLW EOLMNW GDW GH JH
PHHQWH %HUJHQ PHW HHQ JURWH ZLM]LJLQJ LQ GH EHYRONLQJVVDPHQVWHOOLQJ WH PD
NHQ NULMJW 'RRU KHW WHNRUW DDQ ERXZPRJHOLMNKHGHQ NXQQHQ ]LM RQYROGRHQGH
LQVSHOHQ RS GH DDQNRPHQGH YHUJULM]LQJ HQ GH WHUXJORRS YDQ KHW DDQWDO LQZR
QHUV+LHUGRRUNRPWGHOHHIEDDUKHLGYDQGHNHUQHQLQGHJHPHHQWHLQKHWJH
GLQJ

'H :RRQYLVLH FRQFOXGHHUW GDW GH UHJLR HHQ SODQFDSDFLWHLW KHHIW YDQ UXLP
ZRQLQJHQYRRUGHSHULRGH'HERXZRSJDYHYRRUGHUHJLREH
GUDDJWZRQLQJHQ2QGDQNVGHPDUJHYDQ ZRQLQJHQLVYHHOLQ]HW
QRGLJ RP GH]H  ZRQLQJHQ WH ERXZHQ 'H :RRQYLVLH JHHIW DDQ GDW GH
NZDQWLWDWLHYHRSJDYHKDDOEDDULVDOVKLHUGRRUGHJHPHHQWHQKDUGDDQZRUGW
JHZHUNW 'RRU KHW ERXZHQ YDQ EHWDDOEDUH HQ OHYHQVORRSEHVWHQGLJH ZRQLQJHQ
ZLOOHQDOOHJHPHHQWHQ]LFKLQ]HWWHQYRRUVWDUWHUVHQRXGHUHQ$OVGH]HZRQLQ
JHQ ZRUGHQ JHUHDOLVHHUG GDQ LV RRN GH NZDOLWDWLHYH RSJDYH KDDOEDDU 2P
PHHU ]HNHUKHLG LQ WH ERXZHQ GDW GH NZDQWLWDWLHYH HQ NZDOLWDWLHYH RSJDYHQ
JHKDDOG ZRUGHQ KHEEHQ GH JHPHHQWHQ RQGHUOLQJ HQ PHW GH FRUSRUDWLHV HOI
DIVSUDNHQJHPDDNWZDDURQGHUGDWDOOHJHPHHQWHQDIVSUHNHQGDW]HKXQDDQ
GHHOLQGHUHJLRQDOHRSJDYHWRWUHDOLVHUHQGDWHHQEHQRHPGSHUFHQWDJH
LQGHJRHGNRSHVHFWRUZRUGWJHUHDOLVHHUG ]LHWDEHO HQGDWELMGHSURYLQFLH
KHWSUREOHHPDDQJHNDDUWZRUGWGDWHHQDDQWDOJHPHHQWHQ ZDDURQGHU%HUJHQ 
HHQWHNRUWDDQERXZPRJHOLMNKHGHQKHHIW ]LHYRULJHSDJLQD 
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9RRUGHJHPHHQWH%HUJHQ
9DQXLWGHNDGHUVGLHLQGHUHJLRQDOHZRRQYLVLH]LMQEHSDDOGLVGHJHPHHQWHOLM
NHLQ]HWDOVYROJWJHQXDQFHHUGHQJHDFWXDOLVHHUG'HDFWXDOLVDWLHKHHIWWHPD
NHQPHWGHLQGH[HULQJYDQSULM]HQ]RDOVGDWLQKHHIWSODDWVJHYRQGHQ

7DEHO&DWHJRULHLQGHOLQJLQGHJHPHHQWH%HUJHQ EHGUDJHQSHUMXOL 
&DWHJRULH

3HUFHQWDJH

0RJHOLMNKHGHQLQGHNRRS

0RJHOLMNKHGHQLQGHKXXU

&DWHJRULH,



7RW½

7RW½
NHUQYRRUUDDG 

&DWHJRULH,,



9DQ½WRW½

9DQ½WRW½

9DQ½WRW½

KXXUWRHVODJJUHQV 
9DQDI½

&DWHJRULH,,,
6DPHQ

&DWHJRULH9

YULMHVHFWRU 
9DQDI½

9DQDI½
YULMHVHFWRU 


9DQXLW GLW SULQFLSH ZRUGW GH WRHYRHJLQJ YDQ ZRQLQJERXZ LQ KHW RQGHUKDYLJH
SODQEHRRUGHHOGZDDUELMGHSHUFHQWDJHYHUGHOLQJOHLGHQGLV
    



'HWDLOKDQGHOVVWUXFWXXUYLVLH

2SDSULOLVGRRUGHJHPHHQWHUDDGGHGHWDLOKDQGHOVVWUXFWXXUYLVLHYRRU
GH JHPHHQWH %HUJHQ YDQ KHW DGYLHVEXUHDX YRRU UXLPWH HQ VWUDWHJLH 'URRJK
7URPPHOHQHQ3DUWQHUVXLW1LMPHJHQYDVWJHVWHOG'H]HYLVLHRYHU]LHWGHJHKHOH
JHPHHQWHZDDUELMGHDGYLH]HQSHUNHUQQDGHUZRUGHQXLWJHZHUNW
9DQDOOHNHUQHQLQGHJHPHHQWH%HUJHQLVGHNHUQ%HUJHQGHJURRWVWHHQKLHULV
GDQ RRN KHW PHUHQGHHO YDQ KHW ZLQNHODDQERG JHYHVWLJG   P  2QJH
YHHUYDQKHWZLQNHODDQERGLQGHNHUQ%HUJHQLVJHFRQFHQWUHHUGJHYHVWLJG
LQ KHW FHQWUXP 'H NHUQ KHHIW HHQ YHU]RUJLQJVIXQFWLH YRRU KHW RPOLJJHQGH
JHELHG 2YHULJHQV LV KHW DDQERG YDQ ZLQNHOV LQ %HUJHQ RQJHYHHU   NOHLQHU
GDQ LQ YHUJHOLMNEDUH DQGHUH NHUQHQ 'LW NRPW PHW QDPH GRRU KHW NOHLQH DDQ
GHHOYDQGHJHULFKWHQRQIRRGVHFWRULQGHNHUQ

2QWZLNNHOLQJVPRJHOLMNKHGHQGHWDLOKDQGHO%HUJHQ
,Q GH QRWLWLH ZRUGW HHQ GXLGHOLMNH YLVLH JHJHYHQ RS GH WRHNRPVWLJH JHZHQVWH
GHWDLOKDQGHOVWUXFWXXU9RRUGHNHUQ%HUJHQ]LHWGHYLVLHLQGHVHFWRUYRHGLQJV
HQ JHQRWPLGGHOHQ HQLJH XLWEUHLGLQJVUXLPWH DO LV HU DO HHQ DDQWUHNNHOLMN DDQ
ERG DDQZH]LJ 'H XLWEUHLGLQJ KHHIW PHW QDPH EHWUHNNLQJ RS GH JHZHQVWH
VFKDDOYHUJURWLQJ YDQ GH EHVWDDQGH VXSHUPDUNWHQ LQ KHW FHQWUXP 'DDUQDDVW
]LMQ HU YRRUDO PRJHOLMNKHGHQ YRRU PHHU PRGLVFK DDQERG GDW XLWQRGLJW WRW
UHFUHDWLHI ZLQNHOHQ 'DDUDDQ NDQ HHQ EHODQJULMNH ELMGUDJH ZRUGHQ JHOHYHUG
GRRUKHWDDQWUHNNHQYDQODQGHOLMNHNHWHQZLQNHOVGLHQXEHSHUNWLQ%HUJHQ]LMQ
YHUWHJHQZRRUGLJG 0HW HQNHOH SXEOLHNVWUHNNHUV RQWVWDDQ RRN H[WUD PRJHOLMN
KHGHQYRRUORNDOHVSHFLDDO]DNHQGLHPHGHEHSDOHQG]LMQYRRUGHHLJHQKHLGHQ
KHWNDUDNWHUYDQ%HUJHQ+HWKDUWYDQKHWGRUSLVGHDDQJHZH]HQSOHNRPDDQ
GH]HRQWZLNNHOLQJVPRJHOLMNKHGHQLQYXOOLQJWHJHYHQ
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'H WRHULVWLVFKH WUHNNUDFKW NDQ ZRUGHQ YHUVWHUNW GRRU KHW EHZXVW LQ]HWWHQ RS
EHKRXGHQRQWZLNNHOLQJYDQKHWXQLHNHDDQERGLQHHQKRRJZDDUGLJHRPJHYLQJ

*HZHQVWHRQWZLNNHOLQJHQURQGRPKHW3OHLQ
2PGHDDQWUHNNLQJVNUDFKWYDQKHWFHQWUXPYDQ%HUJHQWHYHUKRJHQLVKHURQW
ZLNNHOLQJ YDQ KHW 3OHLQ HHQ DEVROXWH QRRG]DDN 'RRU KHURQWZLNNHOLQJ YDQ GH
EHERXZLQJNDQHHQDDQWUHNNHOLMNHHQDDQHHQJHVORWHQZLQNHOZDQGHQHHQZLQ
NHOFLUFXLWLQKHWFHQWUXPYDQ%HUJHQRQWVWDDQ'DDUWRHPRHWKHWZLQNHOFLUFXLW
DDQGHRRVWUDQGDIJHURQGZRUGHQPHWHHQDDQWUHNNHOLMNHQLHXZHZLQNHOZDQG
DDQGH-DQ2OGHQEXUJODDQ(HQQLHXZHZLQNHORQWZLNNHOLQJPRHWYRRUDOUXLPWH
ELHGHQDDQGHYHVWLJLQJYDQQLHXZPRGLVFKDDQERG2RNGHYHVWLJLQJYDQHHQ
H[WUD  ZDUHQKXLV ]RX VWHUN ELMGUDJHQ DDQ GH YHUKRJLQJ YDQ GH DDQWUHNNLQJV
NUDFKWYDQ%HUJHQFHQWUXP

$DQJHJHYHQZRUGWGDWWZHH]LMGLJHEHZLQNHOLQJYDQKHW3OHLQPRHLOLMNKDDOEDDU
LV GRRU GH EDUULqUHZHUNLQJ YDQ GH GRRUJDDQGH URXWH YLD 'UHHI HQ 3OHLQ 'H
EHERXZLQJDDQGH]XLGNDQWYDQKHW3OHLQOHHQW]LFKJRHGYRRUSXEOLHNJHULFKWH
IXQFWLHVDOVHHQEDQNHHQPDNHODDUHQRIPDDWVFKDSSHOLMNHYRRU]LHQLQJHQDOV
HHQFXOWXUHHOFHQWUXP

2S ODQJHUH WHUPLMQ ]RX GH -DQ 2OGHQEXUJHUODDQ DXWRYULM NXQQHQ ZRUGHQ JH
PDDNW 3DUNHUHQ GLFKWELM GH ZLQNHOV NDQ PRJHOLMN ZRUGHQ JHPDDNW GRRU HHQ
SDUNHHUJDUDJHRQGHUKHWQLHXZHZLQNHOSURMHFWDDQGHQRRUGNDQWYDQKHW3OHLQ

,QGHQRWDZRUGWYHUGHUJHSOHLWYRRUYHUGHUHYHUVWHUNLQJYDQKHWKRUHFDFOXVWHU
LQ KHW FHQWUXP PHW QDPH GRRU YHUVWHUNLQJ YDQ GH YHUEOLMIVIXQFWLH YDQ KHW
3OHLQ'HZHVW]LMGHYDQKHW3OHLQVOXLWDDQRSKHWEHVWDDQGHKRUHFDFOXVWHUHQ
OLJWJXQVWLJZDWEHWUHIWGH]RQOLJJLQJYDQWHUUDVVHQ+LHU]RXHQLJHXLWEUHLGLQJ
YDQKHWKRUHFDDDQERGSODDWVNXQQHQYLQGHQ

+HW]XLGHOLMNGHHOYDQKHWFHQWUXPJHELHGLVFXOWXXUKLVWRULVFKLQWHUHVVDQWGRRU
GH NOHLQH VWHHJMHV GH KLVWRULVFKH UXwQHNHUN HQ GH NOHLQVFKDOLJH SDQGHQ 'LW
JHELHGOHHQW]LFKELMXLWVWHNYRRUNOHLQVFKDOLJHZLQNHOVDPEDFKWHQJDOHULHVHQ
NXQVWKDQGHOV 'DDUPHH ZRUGW DDQJHVORWHQ RS KHW LPDJR YDQ %HUJHQ DOV GRUS
YRRU NXQVW HQ FXOWXXU 0HHU JURRWVFKDOLJH ODQGHOLMNH ZLQNHOIRUPXOHV ]RXGHQ
YDQXLWGLWJHELHGNXQQHQZRUGHQYHUSODDWVWQDDUKHWHLJHQOLMNHZLQNHOKDUWYDQ
%HUJHQ

2YHUKHWZLQNHOJHELHGURQGRPKHW3OHLQZRUGWRSJHPHUNW´+HWZLQNHOSURMHFW
RSKHW3OHLQKHHIWQLHWDOOHHQHHQ]ZDNNHGHWDLOKDQGHOVIXQFWLHPDDURRNHHQ
VWHUN JHGDWHHUGH XLWVWUDOLQJ 9DQXLW KHW KDUW YDQ KHW FHQWUXP GH NUXLVLQJ
%UHHODDQ²3OHLQZRUGHQ]LFKWOLMQHQGRRUEURNHQGRRUNLRVNHQ(ULVJHHQVSUDNH
YDQHHQRYHU]LFKWHOLMNHRS]HWYDQKHWDDQERGLQKHWFHQWUXPµ
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)LJXXU )XQFWLRQHHOUXLPWHOLMNHYLVLHFHQWUXP%HUJHQ
%URQ'HWDLOKDQGHOVVWUXFWXXUYLVLH'7 3 


'HYLVLHELHGWHHQXLWZHUNLQJSHUFHQWUXPJHELHGZDDUELM%HUJHQZRUGWRQGHU
YHUGHHOG LQ  GHHOJHELHGHQ +HW JHELHG URQGRP KHW 3OHLQ LV JHOHJHQ LQ KHW
¶NHUQZLQNHOJHELHG·HQJUHQVWDDQKHW¶KRUHFDJHELHG·HQGH¶DDQORRSVWUDWHQ·

+DDOEDDUKHLGVRQGHU]RHN
,QMDQXDULKHHIW'7 3RSYHU]RHNYDQGHJHPHHQWHRSQLHXZJHNHNHQQDDU
GHEHRRJGH XLWEUHLGLQJYDQGHWDLOKDQGHO HQGHYUDDJRIGHSODQQHQNZDQWLWD
WLHIYHUDQWZRRUG]LMQ PHGHJHOHWRSDFWXHOHWUHQGVHQGHHFRQRPLVFKHUHFHV
VLH  HQ RI GH LQYXOOLQJ NZDOLWDWLHI SDVVHQG LV ELM %HUJHQ +HW RQGHU]RHN FRQ
FOXGHHUW GDW GH FHQWUDOH OLJJLQJ LQ KHW FHQWUXP GH JRHGH ]LFKWEDDUKHLG HQ
I\VLHNHUXLPWHPDNHQGDWGHZLQNHOORFDWLHVDDQWUHNNHOLMNLV2QGDQNVGHYRRU
]LFKWLJKHLG GLH LV JHERGHQ WUHQGV UHFHVVLH  ]LMQ GH ORFDWLHV NDQVULMN RP GH
PDUNWSRWHQWLHV YDQ %HUJHQ WH EHQXWWHQWH YHUJURWHQ (HQ JRHGH UXLPWHOLMNH
SODQXLWZHUNLQJGUDDJWGDDUYHUGHUDDQELM ]LHRRNELMODJHHQ 
    



*URHQVWUXFWXXUSODQ%HUJHQ

+HW *URHQVWUXFWXXUSODQ %HUJHQ LV RS  GHFHPEHU  YDVWJHVWHOG HQ YRUPW
QRJ VWHHGV HHQ EHODQJULMN YHUWUHNSXQW YRRU SODQYRUPLQJ (VVHQWLHHO LV GDDUELM
GHLQ]HWRS¶YHUELQGHQGHOLMQHQ·HQ¶SOHNNHQRPELMVWLOWHVWDDQ·5HVSHFWLHYH
OLMN JDDW KHW GDQ RP UHVSHFWYRO RP WH JDDQ PHW GH RXGH OLMQHQ LQ KHW GRUS
GRUSVZHJHQ ODQHQ HQ VSRRUWUDFp  HQ PHW GH ELM]RQGHUH FXOWXXUKLVWRULVFKH 
SOHNNHQ
'H]HDVSHFWHQ]LMQYRRUKHWRQGHUKDYLJHSODQYDQEHODQJ'HXLWZHUNLQJQDDU
GHVWHGHQERXZNXQGLJHUDQGYRRUZDDUGHQ ]LHELMODJH WRRQWDDQGDWKLHUYHHO
DDQGDFKWYRRULV
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1RWD5XLPWHOLMN3DUNHHUEHOHLG
VHSWHPEHU

'HJHPHHQWH%HUJHQKHHIWHHQ1RWD5XLPWHOLMN3DUNHHUEHOHLGRSJHVWHOGZDDU
LQRQGHUPHHUZRUGWDDQJHJHYHQRSZHONHZLM]HGHJHPHHQWHGHSDUNHHUSUR
EOHPDWLHNLQHQURQGKHWFHQWUXPDDQZLOSDNNHQ 9RRUDOPHWNOHLQHSODQQHQ
LQ KHW FHQWUXP NDQ YDDN QLHW YROGDDQ ZRUGHQ DDQ GH HLV GDW SDUNHHUJHOHJHQ
KHLGRSHLJHQWHUUHLQJHUHDOLVHHUGGLHQWWHZRUGHQ'DDURPLVKHWYRRUGHUJH
OLMNH SODQQHQ PRJHOLMN RQWKHIILQJ WH YHUOHQHQ GRRU % :  %LM JURWH SODQQHQ
ZDDUELMKHWQLHWPRJHOLMNLVDOOHEHQRGLJGHSDUNHHUUXLPWHRSHLJHQWHUUHLQWH
UHDOLVHUHQZRUGWGHPRJHOLMNKHLGJHERGHQ RPHHQGHHOYDQGHSDUNHHUSODDW
VHQLQGHRSHQEDUHUXLPWHDDQWHOHJJHQ2RNNDQYRRUGHUJHOLMNHSODQQHQHHQ
IRQGV ZRUGHQ DDQJHOHJG ZDDUXLW LQ GH WRHNRPVW HHQ GHHO YDQ GH SDUNHHU
SODDWVHQZRUGWJHUHDOLVHHUG

3DUNHUHQLQSODQJHELHG
'HXLWJDQJVSXQWHQXLWGHQRWD]LMQUHOHYDQWYRRUKHWRQGHUKDYLJHSODQHQZRU
GHQ DOV ]RGDQLJ WRHJHSDVW 2S EDVLV YDQ KHW VWHGHQERXZNXQGLJ SODQ ZDDUELM
DOOH IXQFWLRQHOH HQ UXLPWHOLMN DVSHFWHQ ]LMQ EHRRUGHHOG ZRUGW JHNR]HQ YRRU
HHQVWHUNDFFHQWRSRQGHUJURQGVSDUNHUHQ'HSDUNHHURSJDYHZRUGWEHUHNHQG
RSEDVLVYDQKHWSURJUDPPDHQGLHQWWHQPLQVWHLQEDODQVWH]LMQ
    



1RWD*URQGXLWJLIWHHQ*URQGSULM]HQ
MDQXDUL

,Q GH 1RWD *URQGXLWJLIWH HQ *URQGSULM]HQ LV HHQ DFWXDOLVHULQJ YDQ GH 1RWD
*URQGEHOHLG+LHULQVWHOWGHJHPHHQWHNDGHUVWHQDDQ]LHQYDQKHWEXGJHW
GHDDQNRRSYDQJURQGHQHQJHERXZHQGHXLWJLIWHGDDUYDQHQH[SORLWDWLHRYHU
HHQNRPVWHQ HQ H[SORLWDWLHSODQQHQ %LM UXLPWHOLMNH SURMHFWHQ ]DO GH JHPHHQWH
YRRUWDDQZHUNHQPHWJURQGH[SORLWDWLHVZDDULQYRRUHHQSURMHFWGHYHUZDFKWH
LQNRPVWHQHQXLWJDYHQQDDVWHONDDUZRUGHQJH]HW 'H JURQGH[SORLWDWLHSODQQHQ
ZRUGHQ MDDUOLMNV KHU]LHQ +LHUGRRU KHEEHQ UDDG HQ FROOHJH YDQDI GH VWDUW YDQ
HHQSURMHFWLQ]LFKWLQKHWEHRRJGHILQDQFLsOHUHVXOWDDWYDQHHQSURMHFWZRUGHQ
GXLGHOLMNHNDGHUVJHVFKDSHQYRRUGHDDQHQYHUNRRSYDQJURQGHQZRUGWNRV
WHQYHUKDDO RS EDVLV YDQ GH *URQGH[SORLWDWLHZHW PRJHOLMN 9RRU JURWH SURMHF
WHQZDDURQGHU¶0RRL%HUJHQ·ZRUGWGHRSVWHOOLQJYDQHHQJURQGH[SORLWDWLHSODQ
DDQJHNRQGLJG2SGLWRQGHUZHUSHQGHUHODWLHPHWGHYRRUOLJJHQGH6WUXFWXXUYL
VLHZRUGWLQKRRIGVWXNQDGHULQJHJDDQ
    



+RUHFDQRWD*DVWYULM%HUJHQMXQL

2S  MXQL  KHHIW GH JHPHHQWHUDDG GH +RUHFDQRWD YDVWJHVWHOG ,Q GH]H
QRWDZRUGHQXLWJDDQVJHELHGHQJHGHILQLHHUGZDDUELQQHQXLWEUHLGLQJYDQKRUH
FDEHGULMYHQ LV WRHJHVWDDQ ,Q GH QRWD LV DDQJHJHYHQ GDW GH EHVWDDQGH FOXVWH
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ULQJ YDQ KRUHFD LQ KHW FHQWUXP YDQ %HUJHQ QRJ YHUGHU NDQ ZRUGHQ YHUVWHUNW
GRRU ELM GH KHURQWZLNNHOLQJ YDQ GH EHERXZLQJ YDQ DDQ KHW 3OHLQ LQ WH ]HWWHQ
RS XLWEUHLGLQJ YDQ KHW YHUEOLMIVSOHLQ 'H ZHVW]LMGH YDQ KHW 3OHLQ VOXLW DDQ RS
KHWEHVWDDQGHKRUHFDFOXVWHU ]LHILJXXU HQGHEH]RQQLQJYRRUGHWHUUDVVHQLV
JRHG $DQ GH]H ]LMGH YDQ KHW 3OHLQ NDQ GDQ RRN UXLPWH ZRUGHQ JHERGHQ YRRU
HQLJHXLWEUHLGLQJYDQKHWKRUHFDDDQERG



)LJXXU

8LWJDDQVJHELHG%HUJHQFHQWUXP JOREDOHSODQJUHQVLQ
JURHQDDQJHJHYHQ  %URQ+RUHFDQRWD*DVWYULM%HUJHQ
 





'XXU]DDPKHLG
.OLPDDWEHOHLG
'H JHPHHQWH %HUJHQ KHHIW GH DOJHPHQH NOLPDDWVGRHOVWHOOLQJHQ YDQ GH JH
PHHQWH DIJHOHLG YDQ KHW 5LMNVEHOHLG 0HW GH YDVWVWHOOLQJ YDQ KHW .OLPDDWEH
OHLGVSODQ  ]LMQ GH DPELWLHV YDQ GH JHPHHQWH %HUJHQ GXLGHOLMN QHHU
JH]HW6SHHUSXQWHQ]LMQHQHUJLHEHVSDULQJSHUMDDUWRYLQNRRS
JURHQHVWURRPLQHQ&2UHGXFWLHLQ,QKHWNOLPDDWEHOHLGVSODQ
KHHIW GH JHPHHQWH YDVWJHOHJG GDW KDDU JURRWVWH LQ]HW LV JHULFKW RS GH HLJHQ
JHPHHQWHOLMNHEHGULMIVYRHULQJHQRSZRQLQJERXZ%LMDOOHSURMHFWHQLVGHHHU
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VWHIRFXVJHULFKWRSKHWWHUXJGULQJHQYDQGHHQHUJLHYUDDJGDDUQDYRRUGHUHV
WHUHQGHYUDDJLQGLHQPRJHOLMNGXXU]DPHHQHUJLHWHFKQLHNHQWRHSDVVHQHQLQGH
ODDWVWH LQVWDQWLH RS HIILFLsQWH ZLM]H IRVVLHOH EUDQGVWRIIHQ LQ]HWWHQ *HOHW RS
GH ¶SUHVWDWLHNDDUW /RNDDO .OLPDDWEHOHLG 6/R.  YHUVLH MXOL   LV
JHNR]HQYRRUHHQYRRUORSHQGDPELWLHQLYHDXWHQDDQ]LHQYDQGHJHPHHQWHOLMNH
JHERXZHQ HQ YRRU]LHQLQJHQ PHW EHWUHNNLQJ WRW ¶,QIUDVWUXFWXUHOH YRRU]LHQLQ
JHQ· RSHQEDUHYHUOLFKWLQJYHUNHHUVUHJHOLQVWDOODWLHVSRPSHQJHPDOHQHWF 
,QKHHIWGHJHPHHQWH%HUJHQHHQNOLPDDWRYHUHHQNRPVWJHWHNHQGPHWGH
SURYLQFLH1RRUG+ROODQGZDDULQNOLPDDWDIVSUDNHQ]LMQYDVWJHOHJG ELMYRRUEHHOG
KHW VWLPXOHUHQ YDQ GXXU]DPH HQHUJLH  'DDUQDDVW LV GH JHPHHQWH %HUJHQ OLG
JHZRUGHQYDQGH1RRUG+ROODQGVH(QHUJLH&R|SHUDWLHRPHHQFRQFUHWHELMGUD
JHWHOHYHUHQDDQGHERXZHQH[SORLWDWLHYDQQLHXZHGXXU]DPHHQHUJLHLQVWDO
ODWLHV YRRU KHW RSZHNNHQ RI ODWHQ RSZHNNHQ YDQ GXXU]DPH HQHUJLH XLW ]RQ
ZLQGZDWHUHQELRPDVVD

&RDOLWLHDNNRRUG
,QKHWFRDOLWLHDNNRRUGLVDOVHHQYDQGHJH]DPHQOLMNHXLWJDQJVSXQWHQEHQRHPG
GDW JHZHUNW JDDW ZRUGHQ DDQ HHQ GXXU]DPH WRHNRPVW +HW EXLWHQJHELHG YDQ
GHJHPHHQWH%HUJHQLVYRRUGHJHKHOHUHJLRHQYHUGDDUEXLWHQHHQJURHQHRDVH
PHW JURWH DDQWUHNNLQJVNUDFKW %HKRXG HQ YHUVWHUNLQJ HUYDQ KHHIW SULRULWHLW
'DWLVQLHWDOOHHQYDQEHODQJYRRURQ]HLQZRQHUVPDDURRNYRRUGHWRHULVWLVFKH
VHFWRU'HQDGUXNOLJWRSKHWEHKRXGHQGHYHUVWHUNLQJYDQGHEHVWDDQGHNZD
OLWHLWHQYDQQDWXXUHQODQGVFKDS%HUJHQLVHHQJURHQHJHPHHQWHHQPRHWGDW
RRNEOLMYHQ
9HUGHUZRUGWDDQJHJHYHQGDWGHFRDOLWLHEHUHLGLVRPWHLQYHVWHUHQLQKHWXLW
YRHUHQYDQKHWNOLPDDWEHOHLGVSODQ+RHZHO%HUJHQUHFHQWWRWNOLPDDWYULHQGH
OLMNVWHJHPHHQWHYDQ1RRUG+ROODQGLVYHUNR]HQEOLMYHQRRNKLHUHHQDDQVFKHU
SLQJYDQEHOHLGHQLQYHVWHULQJHQQRRG]DNHOLMNRPGH ODQGHOLMNH GRHOVWHOOLQJHQ
WHUHDOLVHUHQ'HJHPHHQWH%HUJHQVWUHHIWQDDUHHQ&2QHXWUDOHJHPHHQWHLQ


.OLPDDWQHXWUDDO%HUJHQ
2PLQ]LFKWWHNULMJHQRIGHNOLPDDWGRHOVWHOOLQJHQRSODQJHUHWHUPLMQKDDOEDDU
]LMQ HQ KRH GDW NDQ ZRUGHQ JHUHDOLVHHUG KHHIW GH JHPHHQWH %HUJHQ VDPHQ
PHW GH +9& HHQ URXWHNDDUW YRRU HHQ NOLPDDWQHXWUDDO %HUJHQ RQWZLNNHOG 'H
'XXU]DPH(QHUJLH6FDQ '(VFDQ LVLQRQWZLNNHOG HQEUHQJWGHSRWHQWLH
YRRU'XXU]DPH(QHUJLH²7RHSDVVLQJHQ '(WRHSDVVLQJHQ LQNDDUW+HWUHVXOWDDW
VFKHWVWWZHHVFHQDULR·V+HWDXWRQRPHVFHQDULRZDDUELMGHJHPHHQWH ODQGH
OLMNH DIVSUDNHQ QDNRPW HQ HHQ LQWHQVLHI VFHQDULR ZDDUELM GH JHPHHQWH H[WUD
LQVSDQQLQJHQGRHWRPWHYHUGXXU]DPHQ'HSURGXFWLHYDQGXXU]DPHHQHUJLHLQ
KHWDXWRQRPHVFHQDULREHVWDDWLQDDQYDQJYRRUDOXLWHQHUJLHXLWELRPDVVD(HQ
VWHUNJURHLHQGDDQGHHO]RQOHLGWLQWRWDDOWRWELMQDYHUGXXU]DPLQJLQ
,QGLHQ GH JHPHHQWH ]LFK LQVSDQW YRRU KHW UHDOLVHUHQ YDQ HHQ ZDUPWHQHW LQ
FRPELQDWLH PHW DDUGZDUPWH HQ ]LFK WHYHQV LQVSDQW YRRU KHW UHDOLVHUHQ YDQ
ZLQGWXUELQHV]DOKHWDDQGHHOGXXU]DPHHQHUJLHVWLMJHQWRWLQ(ULV
H[WUD ZLQVW LQ KHW LQWHQVLHYH VFHQDULR DDQ GH EHVSDULQJVNDQW WH KDOHQ GRRU
GXXU]DPHUWHERXZHQGDQGHODQGHOLMNHQRUP'LWOHYHUWHHQEHVSDULQJYDQFD



6WUXFWXXUYLVLH0RRL%HUJHQ:LQNHONHUQ²VHSWHPEHU




RS 3- ([WUDGXXU]DPHHQHUJLHSURGXFWLHNRPWLQKHWLQWHQVLHYHVFH
QDULRGRRU KHWUHDOLVHUHQYDQPD[LPDOHLQ]HWYDQELRPDVVDYRRUYHUEUDQGLQJ
YHUJDVVLQJUHVSYHUJLVWLQJ 3- KHWSODDWVHQYDQGULHZLQGWXUELQHV 
3-  HQ KHW UHDOLVHUHQ YDQ HHQ ZDUPWHQHW RS EDVLV YDQ DDUGZDUPWH  3- 
'H JHPHHQWHOLMNH GRHOVWHOOLQJ XLW KHW .OLPDDWEHOHLGVSODQ  YDQ 
GXXU]DPH HQHUJLH LQ  ZRUGW LQ KHW DXWRQRPH VFHQDULR QLHW JHKDDOG GDQ
ZRUGWRQJHYHHUYHUGXXU]DPLQJEHUHLNW,QGLHQGHJHPHHQWH%HUJHQRSDOOH
PDDWUHJHOHQ XLW KHW LQWHQVLHYH VFHQDULR PD[LPDDO LQ]HW NRPW GH YHUGXXU]D
PLQJLQXLWRS

'HILQLWLH'XXU]DDPKHLG
'H JHPHHQWH %HUJHQ YHUVWDDW RQGHU 'XXU]DDPKHLG HHQ ZLM]H YDQ SODQQHQ
EHVWHPPHQ RQWZHUSHQ ERXZHQ LQULFKWHQ HQ EHKHUHQ YDQ SURMHFWHQ LQ ]LMQ
DOJHPHHQKHLG  GLH LV JHULFKW RS KHW EHYRUGHUHQ YDQ HHQ DDQWUHNNHOLMNH HQ
OHHIEDUHRPJHYLQJRPLQWHZRQHQZHUNHQHQUHFUHsUHQYRRUQXHQLQGHWRH
NRPVW
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8LWJDQJVSXQWHQVWUXFWXXUYLVLH
1DHHQLQWHQVLHIWUDMHFWYDQSODQYRRUEHUHLGLQJHQZDDULQDOOHUOHLPRJHOLMNKHGHQ
]LMQRQGHU]RFKWZRUGHQGHXLWJDQJVSXQWHQGXLGHOLMN]RDOVGLH]LMQYDVWJHOHJG
RSPHL'H]HOXLGHQDOVYROJW
-

FUHsUHQYDQHHQOHYHQGLJHUHQPHHUVDPHQKDQJHQGFHQWUXP

-

YHUEHWHULQJYDQGHHQWUHHQDDUKHWFHQWUXP

-

YHUEHWHULQJYDQKHWZLQNHOFLUFXLW

-

FRPELQHUHQYDQFHQWUXPYRRU]LHQLQJHQPHWZRQHQ

-

YHUEHWHULQJYHUNHHUVVLWXDWLHSDUNHUHQ

-

YHUEHWHULQJNZDOLWHLWRSHQEDDUJHELHG


9RRUKHWRQGHUKDYLJHSODQJHELHG]LMQGH]HSXQWHQLQKHWUDDGVEHVOXLWYHUILMQG
'DDUELM ]LMQ ZDDU QRGLJ DIZLMNLQJHQ YHUPHOG WHQ RS]LFKWH YDQ KHW HHUGHUH
UDDGVEHVOXLW RYHU KHW 0DVWHUSODQ %HUJHQ &HQWUXP 9RRU GH KHOGHUKHLG KDOHQ
ZHGHSXQWHQXLWKHWUDDGVEHVOXLWYDQPHLDDQ

3ODQGHHO3OHLQHQRPJHYLQJ
-

'HHQWUHHYDQKHWFHQWUXPYDQDIGH'UHHIYRUPJHYHQPHWHHQEULQN

-

,QDIZLMNLQJYDQKHW0DVWHUSODQ%HUJHQ&HQWUXPGHEULQNJHEUXLNHQDOV
NHHUSXQW YRRU GH EXV 'H UXLPWH QDDVW GH ELEOLRWKHHN JHEUXLNHQ DOV
QLHXZHEXVKDOWHYRRUGHUHJXOLHUHEXVOLMQ

-

,QDIZLMNLQJYDQKHW0DVWHUSODQ%HUJHQ&HQWUXPJHHQSDYLOMRHQLQSODQ
GHHOSURMHFWHUHQ ]LHILJXXU 

-

6WUHYHQ QDDU RQGHUJURQGV SDUNHUHQ PLWV GLW WH FRPELQHUHQ LV PHW KHW
EHKRXGYDQGHGRUSVHXLWVWUDOLQJYDQ%HUJHQ

-

6WUHYHQQDDUYRUPLQJYDQWZHHSOHLQHQ

-

,QDIZLMNLQJYDQKHW0DVWHUSODQ%HUJHQ&HQWUXPELMGHSODQYRUPLQJZHO
XLWJDDQYDQDPRYHULQJYDQGH3OHLQIODWLQSODQGHHO

-

2SGHYULMNRPHQGHORFDWLHWHUKRRJWHYDQGH3OHLQIODWLQSODQGHHOHHQ
VWHGHQERXZNXQGLJEDNHQLQGHYRUPYDQHHQPDUNDQWJHERXZPHWHHQ
JURWHDUFKLWHFWRQLVFKHZDDUGHSURMHFWHUHQ

-

,QDIZLMNLQJYDQKHW0DVWHUSODQ%HUJHQ&HQWUXPELMGHSODQYRUPLQJZHO
XLWJDDQYDQDPRYHULQJYDQGHEUDQGZHHUND]HUQHLQSODQGHHO

-

'H VWHGHQERXZNXQGLJH VFKHWV YDQ GHFHPEHU  DOV YHUWUHNSXQW DDQ
KRXGHQYRRUGHSODQRORJLVFKHRQWZLNNHOLQJ







6WUXFWXXUYLVLH0RRL%HUJHQ:LQNHONHUQ²VHSWHPEHU




2RNWHQDDQ]LHQYDQGHRSHQEDUHUXLPWHLQKHWFHQWUXPYDQ%HUJHQKHHIWGH
UDDG]LFKRSPHLXLWJHVSURNHQ5HOHYDQWGDDUYDQYRRUKHWRQGHUKDYLJH
SODQ]LMQ

5HFRQVWUXFWLH'UHHI
-

+HW JURHQ EOLMIW ]RYHHO PRJHOLMN LQWDFW HQ ZRUGW LQGLHQ PRJHOLMN YHU
VWHUNW

-

'HRYHUJDQJYDQNPXXUQDDUNPXXULQKHWFHQWUXPJHELHGNRPW
WH OLJJHQ WHQ RRVWHQ YDQ GH WRHNRPVWLJH HQWUHH QDDU GH SDUNHHUJDUDJH
RQGHUGHHOSODQ


+HWFXOWXXUSDG
-

'HPHHUZDDUGHYDQHHQFXOWXXUSDGYDQKHW3OHLQQDDUKHW0XVHDDO&HQ
WUXP%HUJHQDDQGH+RIODDQEHYHVWLJHQ

-

+HWEHJLQSXQWYDQKHW&XOWXXUSDGRSKHW3OHLQRRNI\VLHNJHVWDOWHJHYHQ
LQ GH YRUP YDQ HHQ JHERXZ RI DOV RQGHUGHHO YDQ HHQ PXOWLIXQFWLRQHOH
UXLPWH





+HWSODQ
    



+RRIGVWUXFWXXU

9RRU KHW SODQJHELHG ]LMQ GH VWHGHQERXZNXQGLJH UDQGYRRUZDDUGHQ XLWYRHULJ
RQGHU]RFKWEHVSURNHQHQGRRURQWZLNNHOGRQGHUVXSHUYLVLHYDQ$DG7URPSHUW
,QGHELMODJHLVGDDUYDQKHWUHVXOWDDWWH]LHQLQGHQRWLWLH6WHGHQERXZNXQGLJH
UDQGYRRUZDDUGHQ:LQNHONHUQ%HUJHQGGVHSWHPEHU ]LHELMODJH 
+HWLVLQKHWNDGHUYDQGHYRRUOLJJHQGHVWUXFWXXUYLVLHHHQULFKWLQJJHYHQGSODQ
YRRU GH UXLPWHOLMNH HQ IXQFWLRQHOH NRHUV 'LH NRHUV LV YHUWDDOG LQ GH ELMEHKR
UHQGHVWUXFWXXUYLVLHNDDUW YHUEHHOGLQJ ZDDURSYRRUHHQVDPHQKDQJHQGJHELHG
GH KRRIGIXQFWLHV ]LMQ EHJUHQVG 'H VWUXFWXXUYLVLHNDDUW YHUEHHOGLQJ  PRHW LQ
VDPHQKDQJ PHW GH WHNVW ZRUGHQ JHOH]HQ RPGDW RS GLH PDQLHU GHUXLPWHOLMNH
LQWHQWLHVYDQGHRQWZLNNHOLQJHQGXLGHOLMNZRUGHQ
%LQQHQ GH UXLPWHOLMNH HQ IXQFWLRQHOH NRHUV NXQQHQ ]LFK QRJ SURJUDPPDWLVFKH
YHUVFKXLYLQJHQ YRRUGRHQ &RQFUHHW EHWHNHQW GLW GDW H[DFWH DDQWDOOHQ ZRQLQ
JHQSDUNHHUSODDWVHQHWF]RDOVGLHLQELMODJHZRUGHQJHQRHPGYRRUGHVWUXF
WXXUYLVLHDOVLQGLFDWLHIJHOGHQ

%LM KHW RSVWHOOHQ YDQ GH VWHGHQERXZNXQGLJH UDQGYRRUZDDUGHQ LV VWHHGV JHNH
NHQQDDUGHXLWJDQJVSXQWHQ]RDOVGLHLQGHUDDGDDQGHRUGH]LMQJHZHHVW.RUW
JH]HJGNRPWKHWQHHURSKHULQULFKWLQJYDQGHRSHQEDUHUXLPWHHQVWUXFWXUH
UHQ YDQ GH VWHGHQERXZNXQGLJH RSERXZ GRRU YRRU %HUJHQ SDVVHQGH FHQWUXP
YRRU]LHQLQJHQ LQFOXVLHIGHZRRQIXQFWLH WHRQWZLNNHOHQ
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'HEHODQJULMNVWHLQJUHSHQGLHPHWKHWSODQZRUGHQEHRRJG]LMQ
-

+HULQULFKWLQJYDQGHRSHQEDUHUXLPWHGRRU
-

DDQOHJYDQHHQURWRQGHPHWHHQ%ULQNUXLPWH

-

GH KHUSURILOHULQJ YDQ GH URXWH 3OHLQ%UHHODDQ WRW DDQ GH 6WDWLRQV
VWUDDW 9HUOHQJGH'UHHI 

-

GHWRHYRHJLQJYDQYHUEOLMIVUXLPWHQLQGHYRUPYDQEUHGHVWRHSHQHQ
SOHLQUXLPWHQ

-

-

GHWRHYRHJLQJYDQJURHQ

-

GHERXZYDQRQGHUJURQGVHSDUNHHUYRRU]LHQLQJHQ

+HWVWUXFWXUHUHQYDQGHVWHGHQERXZNXQGLJHRSERXZZRUGWYHUGHUYRUP
JHJHYHQGRRU
-

VWUDDW HQ SOHLQZDQGHQ WH RQWZLNNHOHQ PHW HHQ DDQWUHNNHOLMNH UH
SUHVHQWDWLHYHHQYRRU%HUJHQSDVVHQGHXLWVWUDOLQJ

-

HHQ]RUJYXOGLJHPDVVDRSERXZWHNLH]HQPHWHHQYHUDQWZRRUGHRQ
GHUOLQJH VDPHQKDQJ HQ HHQ JRHG DIVWHPPLQJ RS GH RPOLJJHQGH EH
ERXZLQJ

-

LQ GH XLWZHUNLQJ YDQ GH EHERXZLQJVPDVVD·V QDGUXNNHOLMN WH ZHUNHQ
DDQHHQ%HUJHQVHLGHQWLWHLWZDDUELMGRPLQDQWHNDSYRUPHQKHWEHHOG
EHSDOHQ




)LJXXU 2YHU]LFKWVNDDUWVWHGHQERXZNXQGLJSODQ %URQ6WHGHQERXZNXQGLJHUDQGYRRU
ZDDUGHQ:LQNHONHUQ%HUJHQ$DG7URPSHUWVHSWHPEHU 
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%HODQJULMNVWHIXQFWLHV

'HLQ]HWYDQGHYLVLHLVRPGHNZDOLWHLWYDQKHWFHQWUXPJHELHGWHYHUJURWHQHQ
GDDUYRRUZRUGWKHWYROJHQGHJHGDDQDDQIXQFWLRQHOHRQWZLNNHOLQJHQ
-

(U NRPW HHQ KRRJZDDUGLJH LQYXOOLQJ YRRU ZLQNHOV YRRU]LHQLQJHQ HQ KR
UHFD,QWRWDDO]DOFDPH[WUDFRPPHUFLsOHUXLPWHZRUGHQWRHJH
YRHJG ]LH ELMODJH  YRRU PRWLYHULQJ WHQ RS]LFKWH YDQ 'HWDLOKDQGHOV
VWUXFWXXUYLVLH 

-

+HWZRQHQLQKHWFHQWUXPZRUGWYHUVWHUNWGRRUGHERXZYDQLQWRWDDO
WRW ZRQLQJHQZDDUELMGHYHUKRXGLQJ ]RDOV GDWLQKHWNDGHU
YDQKHWZRRQEHOHLGLVYDVWJHVWHOGDOVWRHWVLQJVNDGHUZRUGWJHKDQWHHUG

-

'HYHUNHHUVIXQFWLHZRUGWYHUEHWHUGGRRUWRHYRHJLQJYDQHHQEULQNRSGH
RYHUJDQJ YDQ GH 'UHHI QDDU KHW 3OHLQ HQ GRRU HHQ HHQGXLGLJH HQ DDQ
WUHNNHOLMNYRUPJHJHYHQKHUSURILOHULQJYDQGHGRRUJDDQGHURXWHGRRUKHW
GRUS

-

+HWYHUEOLMIVJHELHGZRUGWDDQWUHNNHOLMNHUJHPDDNWGRRUKHULQULFKWLQJHQ
WRHYRHJLQJYDQJURHQGHSOHLQHQEOLMYHQYULMYDQFRPPHUFLsOHIXQFWLHV

-

+HWSDUNHUHQZRUGWYULMZHOJHKHHORQGHUJURQGVRSJHORVW

-

'H URWRQGH YRUPW GH NHHUOXV YRRU GH OLMQGLHQVW +HHUKXJRZDDUG%HUJHQ
YYHQNULMJWELMGHELEOLRWKHHNHHQKDOWHSODDWV

    



2QWVOXLWLQJVVWUXFWXXU

,Q GH VWUXFWXXUYLVLH ZRUGW YRRU]LHQ GDW GH EHODQJULMNVWH URXWH GRRU KHW GRUS
KHHQ EOLMIW JDDQ PDDU GDQ PHW HHQ PHHU SDVVHQGH LQULFKWLQJ %HODQJULMN LV
GDDUELMGDWYDQDIGH'UHHIQDDUKHWFHQWUXPKHWNPXJHELHGEHJLQW9LDGH
URWRQGH NDQ PHQ GH KRRIGURXWH YHUYROJHQ RYHU KHW RSQLHXZ LQJHULFKWH 3OHLQ
QDDUGH%UHHODDQRPGDDUGH6WDWLRQVVWUDDWLQWHJDDQ
'H%UHHODDQZRUGWKHULQJHULFKW]RGDWGH]LFKWDVYDQGH]HQRRUG]XLGOLMQEHWHU
EHOHHIEDDUZRUGW
%HVWHPPLQJVYHUNHHU YRRU KHW FHQWUXPJHELHG ]DO YLD GH URWRQGH ]R GXLGHOLMN
PRJHOLMN ULFKWLQJ GH SDUNHHUJDUDJH ZRUGHQ JHOHLG 8LWHUDDUG NDQ RRN ZRUGHQ
JHNR]HQYRRUppQYDQGHDQGHUHZHJHQ

(pQYDQGHHVVHQWLsOHDVSHFWHQXLWKHWSODQLVGHLQ]HWRPLQUXLPHPDWHRQ
GHUJURQGVHSDUNHHUSODDWVHQDDQWHOHJJHQ'LW]DOGHDDQWUHNNHOLMNKHLGYHUJUR
WHQHQWHQJRHGHNRPHQDDQHHQJRHGIXQFWLRQHUHQGFHQWUXPJHELHG
+HW DDQWDO SDUNHHUSODDWVHQ ZRUGW EHUHNHQG RS EDVLV YDQ KHW SURJUDPPD YRRU
ZRQLQJERXZHQFHQWUXPYRRU]LHQLQJHQ8LWJDQJVSXQWLVGDWRSEDVLVYDQGHYDVW
JHVWHOGHQRUPHULQJHQVSUDNHLVYDQHHQHYHQZLFKWLJHSDUNHHUEDODQV


 

'LWDDQWDOLVH[FOXVLHIGHDSSDUWHPHQWHQRSGH7H[DFRORNDWLHZDDUYRRUDOHHQERXZYHU
JXQQLQJLVDIJHJHYHQ
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'HSDUNHHUSODDWVHQ]LMQEHGRHOGYRRUEHZRQHUVHQYRRUEH]RHNHUV9RRUGH]H
YRRU]LHQLQJ ZRUGHQ NRVWHQ GRRUEHUHNHQG +HW LV GH EHGRHOLQJ GDW WHQ PLQVWH
GH EHZRQHUV XLW KHW GXUH ZRQLQJVHJPHQW HHQ SDUNHHUSODDWV DI JDDQ QHPHQ
9RRUGHRYHULJHEHZRQHUVJHOGWGDWQLHWDOVHHQYHUSOLFKWLQJ=LMNRPHQLQDDQ
PHUNLQJYRRUHHQSDUNHHUYHUJXQQLQJRSPDDLYHOGQLYHDX
9RRU GH SDUNHHUJDUDJH HQ YRRU KHW FHQWUXPJHELHG ]XOOHQ SDVVHQGH WDULHYHQ
ZRUGHQ JHKHYHQ 'DDUELM JHOGW KHW SULQFLSH GDW KHW WDULHI LQ GH JDUDJH ODJHU
NRPWWHOLJJHQGDQELMGHZLQNHOVWUDWHQRSVWUDDWQLYHDX'DDUGRRUZRUGWDDQ
JHPRHGLJGGDWPHQ]DOJDDQNLH]HQYRRUGHSDUNHHUJDUDJH
2S ELMJDDQG NDDUWEHHOG VWDDW DDQJHJHYHQ KRH GH WRHNRPVWLJH VLWXDWLH DOV JH
YROJYDQGHSODQQHQLQKHWFHQWUXPJHELHG]XOOHQXLWZHUNHQYRRUGHSDUNHHUVL
WXDWLH



)LJXXU 7RHNRPVWLJHVLWXDWLHSDUNHUHQLQUHODWLHWRWSODQYRUPLQJ
FHQWUXPJHELHG %URQ*HPHHQWH%HUJHQ 


'H RQWVOXLWLQJ YDQ GH SDUNHHUJDUDJH ZRUGW YHUOHJG YDQ GH 'UHHI QDDU KHW
%ULQNODDQWMH+HWYHUNHHUNDQGDQURQGGHQLHXZHEULQNQDDUKHWZHVWHQRRV
WHQHQQRRUGHQDIYORHLHQ2SGLWDVSHFW]LMQQRJQDGHUHYHUNHQQLQJHQJHGDDQ
RPWHEHRRUGHOHQRIHUDOWHUQDWLHYHQGHQNEDDUHQZHQVHOLMN]LMQ 2RN ]LMQHU
WHOOLQJHQXLWJHYRHUGRPWH]LHQKRHYHHOILHWVEHZHJLQJHQHUYLDKHW¶%ULQNODDQ
WMH·JDDQ2SEDVLVYDQDOOHJHJHYHQVEOLMNWGDWGHRQWVOXLWLQJYDQGHSDUNHHU
JDUDJHRSGH]HORFDWLHDOVEHVWHZRUGWEHRRUGHHOG
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9DQXLWGHJDUDJHV]LMQHUWRHJDQJHQYRRUYRHWJDQJHUVQDDUKHWZLQNHOJHELHGHQ
QDDUGHZRRQGHNNHQRSGHZLQNHOV

%LMGHKHULQULFKWLQJZRUGWQDGUXNNHOLMNLQJH]HWRSHHQ DDQWUHNNHOLMNYHUEOLMIV
JHELHG YRRU ILHWVHUV ZDQGHOHQG SXEOLHN HQ YRRU GH EH]RHNHUV GLH JUDDJ HYHQ
HUJHQV]LWWHQ+HWSODQYRRU]LHWGDQRRNLQUR\DOHPDDWYRHULQJYRRUGHEHODQJ
ULMNVWH URXWHV HQ KRXGW UHNHQLQJ PHW JURWH RSHQ UXLPWHQ $DQ GH RRVWNDQW LV
GDWLQGHYRUPYDQHHQVRRUWEULQNUXLPWHPHWERPHQ$DQGHZHVWNDQWZRUGW
HHQSOHLQLQJHULFKWPHWHHQPHHURSHQNDUDNWHU
'H IHLWHOLMNH LQULFKWLQJ ZRUGW NZDOLWDWLHI KRRJZDDUGLJ XLWJHZHUNW HQ ]DO ELM
GUDJHQWRWHHQDDQWUHNNHOLMNHYHUEOLMIVUXLPWH*HOHWRSGHUR\DOHPDDWYRHULQ
JHQNXQQHQGHSOHLQHQRRNEHQXWZRUGHQYRRUHYHQHPHQWHQHQPDUNWHQ

2PGHNZDOLWHLWYDQGHRSHQEDUHUXLPWH]RJRHGPRJHOLMNWHERUJHQZRUGWGH
EHYRRUUDGLQJYDQGHFRPPHUFLsOHIXQFWLHVYRRUDOYLDGHDFKWHU]LMGHJHUHJHOG
+LHUYRRU ZRUGHQ YLD GH -DQ 2OGHQEXUJODDQ PRJHOLMNKHGHQ JHFUHsHUG $OOHHQ
ELMGH5XVWHQGH-DJHU]DOGHEHYRRUUDGLQJYDQZLQNHOVYLDGHYHUOHQJGH'UHHI
SODDWVYLQGHQ'DDUELMZRUGWJHGDFKWDDQHHQLQSDQGLJHODDGHQORVUXLPWHWHU
KRRJWHYDQGHKXLGLJHLQULWQDDUGHSDUNHHUJDUDJH





%HHOGNZDOLWHLW
    



,GHQWLWHLWYDQ%HUJHQ

,Q KHW ]RHNHQ QDDU HHQ SDVVHQGH LGHQWLWHLW YRRU KHW FHQWUXP YDQ %HUJHQ ]LMQ
DQDO\VHVJHPDDNWHQZHUGHQYUDJHQJHVWHOGDDQGHEHZRQHUV$OVEHODQJULMNVW
SXQW NZDP GDDUXLW QDDU YRUHQ GDW HHQ JHERXZ PHW HHQ GXLGHOLMNH NDS KHW
PHHVWUHFKWGRHWDDQKHWGRUSVHEHHOGYDQ%HUJHQ(HQNDSYRUPGUDDJWELMDDQ
GHKHUNHQEDDUKHLGHQH[SUHVVLYLWHLWYDQKHWJHERXZ
2RN LV GXLGHOLMN JHZRUGHQ GDW HU ELQQHQ %HUJHQ YHHO DUFKLWHFWRQLVFKH VWLMOHQ
DDQZH]LJ]LMQ$OGLHVWLMOHQNXQQHQHHQLQVSLUDWLH]LMQRPHHQQLHXZH%HUJHQ
VHVWLMOWHFUHsUHQ

,QGHPDVVDRSERXZPRHWHHQVSHOJHPDDNWZRUGHQGRRUWHYDULsUHQLQEHERX
ZLQJVKRRJWH%RYHQVWHERXZODJHQ]LMQRQGHUJHEUDFKWLQGHJHEURNHQNDSYRUP

'HUHSUHVHQWDWLHYHYRRUNDQWHQGLHQHQJHHQPRQROLHWHZDQGHQWHYRUPHQPDDU
NHQQHQYHUVSULQJLQJHQPHWHHQSDVVHQGHNRUUHOJURRWWH2RNGLHQHQGHZLQNHO
SXLHQ HHQ NRUUHOJURRWWH WH KHEEHQ ZDDULQ GH GDDUERYHQ JHOHJHQ ZRRQODDJ
ZRRQODJHQ KHUNHQEDDU ]LMQ 'DDUQDDVW KHHIW GH UDDG ]LFK XLWJHVSURNHQ YRRU
HHQ ¶VWHGHQERXZNXQGLJ EDNHQ LQ GH YRUP YDQ HHQ PDUNDQW JHERXZ PHW HHQ
JURWH DUFKLWHFWRQLVFKH ZDDUGH· DDQ GH QRRUG]LMGH YDQ KHW ZHVWHOLMNH SOHLQ
+HW6LJQDDO 
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,QGHXLWZHUNLQJ]DORRNRSGHWDLOQLYHDXDDQGDFKWQRGLJ]LMQ2QGHUPHHUYRRU
UHFODPHXLWLQJHQ'LHGLHQHQ]RUJYXOGLJWHZRUGHQRQWZRUSHQLQKDUPRQLHPHW
GHDUFKLWHFWXXU(HQRYHUGDDGDDQUHFODPHXLWLQJHQLVQLHWJHZHQVW
    



'HHOJHELHGHQ

,Q KHW SODQJHELHG RQWVWDDQ GRRU GH RSGHOLQJ YDQ KHW SODQJHELHG YLHU GHHOJH
ELHGHQ ZDDU ]LFK UXLPWHOLMNH RQWZLNNHOLQJVPRJHOLMNKHGHQ YRRUGRHQ PHW YHU
VFKLOOHQGHUXLPWHOLMNHNZDOLWHLWHQ'H]HGHHOJHELHGHQ]LMQ
-

'HHOJHELHG²9RRUPDOLJH7H[DFRORFDWLH

-

'HHOJHELHG²'HRSHQEDUHUXLPWH

-

'HHOJHELHG²:LQNHOKDUW

-

'HHOJHELHG²+HW6LJQDDO

-

'HHOJHELHG²+DUPRQLHORFDWLH


%LM GH LQULFKWLQJ YDQ KHW JHELHG YRUPW GH ]RJHQRHPGH 6WHGHQERXZNXQGLJH
VFKHWVYDQGHFHPEHUKHWYHUWUHNSXQWYRRUGHSODQRORJLVFKHRQWZLNNHOLQJ
%HODQJULMNXLWJDQJVSXQWLVGDWGHYLMIGHOHQYDQKHWFHQWUXPTXDYRUPJHYLQJHQ
PDWHULDDOJHEUXLNYDQHONDDUJDDQYHUVFKLOOHQRPXQLIRUPLWHLWWHYRRUNRPHQHQ
DDQWHVOXLWHQRSGHULMNHYHUVFKHLGHQKHLGDDQDUFKLWHFWXXULQ%HUJHQ'H%HU
JHQVHLGHQWLWHLWPRHWRRNLQKHWFHQWUXP]LFKWEDDUZRUGHQ


)LJXXU

*OREDDORYHU]LFKWGHHOJHELHGHQ
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+HWUXLPWHOLMNEHHOGSHUGHHOJHELHG

'HHOJHELHG
'LWLVGHYRRUPDOLJH7H[DFRORFDWLH+LHUYRRULVHHQERXZSODQJRHGJHNHXUGHQ
]LMQ DIVSUDNHQ JHPDDNW 'DDUPHH YDOW KHW SODQ LQ ZH]HQ EXLWHQ KHW GLUHFWH
EHODQJYDQGHVWUXFWXXUYLVLHPDDULQWHUHVVDQWLVWHYHUPHOGHQGDWKHWSODQSDVW
ELQQHQGHDPELWLHV]RDOVGLHYRRUGHZLQNHONHUQ%HUJHQJHOGHQ+HWSODQYRRU
]LHW QDPHOLMN LQ HHQ SDUNHHUJDUDJH YRHJW ZLQNHOV HQ DSSDUWHPHQWHQ WRH HQ
GRHWGDWLQHHQERXZYROXPHZDDUELMNDSSHQLQEHODQJULMNHPDWHGHEHHOGGUD
JHU YRUPHQ YDQ KHW WRWDDO 0HW GH ERXZYRUPHQ ZRUGW DDQJHVORWHQ ELM GH
ERXZYRUPHQ]RDOVGLHLQ%HUJHQYHHOYRRUNRPHQJHERXZHQPHWHHQGXLGHOLM
NH NDS GLH WH]DPHQ HHQ KHOGHUH SOHLQDIVOXLWLQJ YRUPHQ DDQ GH RRVW]LMGH YDQ
KHWNHUQZLQNHOJHELHG



)LJXXU

*HYHODDQ]LFKWHQYRRUPDOLJH7H[DFRORFDWLH


'HHOJHELHG
'H RSHQEDUH UXLPWH ELQQHQ KHW SODQJHELHG ZRUGW PHW JURWH ]RUJ XLWJHZHUNW
ZDDUELMHHQGRUSVHQJURHQNDUDNWHUHVVHQWLHHO]LMQ+HWJURHQZRUGWYHUVWHUNW
GRRUDDQGHRRVWNDQWPHWHHQEULQNUXLPWHWHVWDUWHQ'H]HEULQNUXLPWHYRUPW
GHZHVWHOLMNHHQWUHHYDQKHWFHQWUXPJHELHG(HQGHHOYDQGH]HUXLPWHZRUGW
EHQXWYRRUHHQURWRQGH WHYHQVNHHUOXVYDQGHEXV $DQGHQRRUG]LMGHYDQGH
URWRQGHNRPWHHQJURHQSOHLQ %ULQNSOHLQ 'LWJURHQHORPPHUULMNHSOHLQPRHW
HHQNQXVVHUXLPWHZRUGHQ
9DQDIGHURWRQGHLQZHVWHOLMNHULFKWLQJZRUGWGHGRRUJDDQGHVWUDDWVWHUNDDQ
JH]HW PHW ODDQEHSODQWLQJ 'H]H VWUDDW DDQJHGXLG DOV 9HUOHQJGH 'UHHI NULMJW
DDQZHHUV]LMGHQEUHGHZDQGHOVWURNHQ
$DQGHZHVWNDQWWHUKRRJWHYDQKHWQLHXZHSOHLQ 6WDWLRQVSOHLQ VWRSWGHODDQ
EHSODQWLQJRPGDDUKHWEHVWDDQGHJURHQYDQGH%UHHODDQWRW]LMQUHFKWWHODWHQ
NRPHQ%RYHQGLHQ]DOKHWQLHXZHSOHLQHHQYHHORSHQHUNDUDNWHUNULMJHQHQYULM
]LMQ YDQ EHERXZLQJ +LHU ]XOOHQ GXV JHHQ VROLWDLUH JHERXZWMHV LQ GH YRUP YDQ
ELMYRRUEHHOGNLRVNHQZRUGHQWRHJHVWDDQ2RNWHQDDQ]LHQYDQWHUUDVVHQZRUGW
HHQWHUXJKRXGHQGEHOHLGJHYRHUG
'H RSHQ SOHLQUXLPWHQ ELHGHQ HHQ DDQWUHNNHOLMNH GRUSVH VIHHU HQ NXQQHQ RRN
JHEUXLNWZRUGHQYRRUHYHQHPHQWHQHQPDUNWHQ

'HHOJHELHG
'HEHJDQHYORHUYDQGHHOJHELHGZRUGWJHEUXLNWYRRUGHFRPPHUFLsOHIXQFWLHV
ZDDUELM YRRUDO DDQ GH ]LMGH YDQ KHW QLHXZH SOHLQ 6WDWLRQVSOHLQ  RRN KRUHFD
IXQFWLHVPRJHOLMN]LMQ'HEHYRRUUDGLQJYDQGHFRPPHUFLsOHIXQFWLHVZRUGW]R
YHHOPRJHOLMNYDQDIGHDFKWHU]LMGHJHUHJHOG2QGHUGHZLQNHOOLJWGHSDUNHHU
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JDUDJH RS GH ZLQNHOV ZRUGHQ ZRQLQJHQ JHERXZG 'H ZRQLQJHQ EHVFKLNNHQ
RYHUHHQGDNWXLQZDDUODQJVRRNGHHQWUHHQDDUGHZRQLQJHQNDQZRUGHQDDQ
JHEUDFKW (VVHQWLHHO LV GDW GH JHERXZHQ HHQ GXLGHOLMNH JHOHGLQJ NULMJHQ GLH
YHUZLM]HQ QDDU GH GRUSVH PDDW 2P WH YRRUNRPHQ GDW HU JHVORWHQ JHYHOZDQ
GHQ RQWVWDDQ ]XOOHQ GH YROXPHV RS KHW GDN HHQ EHSDDOGH WXVVHQUXLPWH PRH
WHQKRXGHQHQZRUGHQGH]HPD[LPDDOGULHERXZODJHQYHUZHUNWLQHHQGXLGH
OLMNHNDS2RNKLHU]XOOHQGHNDSSHQHHQEHODQJULMNHEHHOGGUDJHUJDDQYRUPHQ
ZDDUELMDDQVOXLWLQJZRUGWJH]RFKWELMGHULMNHYHUVFKHLGHQKHLGDDQNDSYRUPHQ
LQKHWGRUS ]LHELMODJH 

'HHOJHELHG
'HVORRSYDQGH3OHLQIODWPDDNWKHWPRJHOLMNELMKHWNUXLVSXQWYDQGH6WDWLRQV
VWUDDWGH%UHHODDQHQGH-DQ2OGHQEXUJODDQHHQQLHXZJHERXZWHUHDOLVHUHQ
'LW LV VWHGHQERXZNXQGLJ JH]LHQ HHQ LQWHUHVVDQWH SOHN GLH QRJ LQWHUHVVDQWHU
ZRUGWRPGDWKLHURRNKHWQLHXZHSOHLQZRUGWDDQJHOHJG'DDURPLVGH]HSOHN
XLWHUPDWH JHVFKLNW RP WH ZRUGHQ YHUELM]RQGHUG 'DW VSUHHNW RRN DO XLW GH
QDDPJHYLQJ KHW 6LJQDDO GLW LV RYHULJHQV HHQ YHUZLM]LQJ QDDU KHW NXQVWWLMG
VFKULIWYDQGH%HUJHQVH6FKRRO 
9RRUGH]HORFDWLHLVKHWPRJHOLMNRPRSGHFRPPHUFLsOHJURQGODDJYLHUERXZ
ODJHQWHRQWZLNNHOHQGLHJHwQWHJUHHUG]LMQLQHHQULM]LJHNDSYRUP+HWJHERXZ
YRUPW HHQ VWHGHQERXZNXQGLJ EDNHQ LQ KHW FHQWUXP YDQ %HUJHQ HQ NULMJW HHQ
VWHUN DO]LMGLJ NDUDNWHU 0HW KHW 6LJQDDO NRPW HHQ JRHGH VWHGHQERXZNXQGLJH
RYHUJDQJ WRW VWDQG RS KHW VFKDUQLHU YDQ %UHHODDQ HQ -DQ 2OGHQEXUJODDQ +HW
QLHXZH JHERXZ YRUPW HHQ PDUNDQW EDNHQ PDDU VOXLW GRRU ]LMQ YRUPJHYLQJ
WRFKDDQRSGHJHERXZHQLQGHRPJHYLQJ

'HHOJHELHG
'H +DUPRQLHORFDWLH ZRUGW RQWZLNNHOG RS HHQ SDUNHHUJDUDJH +LHU ZRUGW GH
EHJDQHYORHUEHQXWYRRUGLHQVWYHUOHQHQGHHQRIPDDWVFKDSSHOLMNHYRRU]LHQLQ
JHQ2SGH]HIXQFWLHVZRUGHQZRQLQJHQJHERXZG
'H ZRQLQJHQ EHVFKLNNHQ RYHU HHQ EDONRQ ZDDUODQJV RRN GH HQWUHH QDDU GH
ZRQLQJHQNDQZRUGHQDDQJHEUDFKW(VVHQWLHHOLVGDW GHJHERXZHQ HHQGXLGH
OLMNH JHOHGLQJ NULMJHQ GLH YHUZLM]HQ QDDU GH GRUSVH PDDW 2P WH YRRUNRPHQ
GDW HU JHVORWHQ JHYHOZDQGHQ RQWVWDDQ ]XOOHQ GH YROXPHV RS KHW GDN HHQ EH
SDDOGH WXVVHQUXLPWH PRHWHQ KRXGHQ HQ ZRUGHQ GH]H PD[LPDDO WZHH WRW GULH
ERXZODJHQ YHUZHUNW LQ HHQ GXLGHOLMNH NDS 2RN KLHU ]XOOHQ GH NDSSHQ HHQ
EHODQJULMNHEHHOGGUDJHUJDDQYRUPHQ
1DDU DDQOHLGLQJ YDQ GH GLYHUVH UHDFWLHV LV HLQG  HHQ DDQSDVVLQJ JHPDDNW
]RGDWGHHERXZNRUUHOEHNHNHQYDQDIGHELEOLRWKHHNPHWHHQERXZODDJZRU
GHQ YHUPLQGHUG 2RN LV HHQ JURWHUH DIVWDQG JHQRPHQ YDQ GH EHVWDDQGH EH
ERXZLQJDDQGH.DUHOGH*URWHODDQ
2S GH KRHN PHW GH .DUHO GH *URWHODDQ NRPHQ JURQGJHERQGHQ ZRQLQJHQ PHW
HHQPDDWYRHULQJYDQWZHHERXZODJHQPHWNDS
(UZRUGWHHQ]RUJYXOGLJHDDQVOXLWLQJRSGH5XVWHQGH-DJHUJHPDDNWZDDUELMHU
LQ LHGHU JHYDO HHQ LQSDQGLJ ODDG HQ ORVVWDWLRQ YRRU GH EHYRRUUDGLQJ YDQ GH
VXSHUPDUNW]DORQWVWDDQ
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3DUNHHUJDUDJH
+HW :LQNHOKDUW ZRUGW YULMZHO JHKHHO RQWZLNNHOG RS HHQ SDUNHHUJDUDJH GHHO
JHELHGHQ   HQ   'H]H SDUNHHUJDUDJH NULMJW HHQ HQWUHH WHU KRRJWH YDQ GH
DFKWHU]LMGHYDQGHKXLGLJHEUDQGZHHUJDUDJH9DQDIGH]HHQWUHHNDQGHJHKHOH
SDUNHHUJDUDJH ZRUGHQ EHUHLNW RRN GLH RQGHU GH QRRUGHOLMNH EHERXZLQJ YDQ
KHW3OHLQ ]LHILJXXU 'HEHVWDDQGHSDUNHHUJDUDJHDDQGH]XLGZHVWNDQWYDQ
KHWSODQJHELHGZRUGWRQGHUGHHOYDQGHQLHXZHSDUNHHUJDUDJH+LHUPHHNRPW
GHEHVWDDQGHHQWUHHYDQGH]HSDUNHHUJDUDJHDDQKHW3OHLQWHYHUYDOOHQ
'H SDUNHHUJDUDJH RQGHU KHW QLHXZH FRPSOH[ WHU SOHNNH YDQ GH YRRUPDOLJH
7H[DFRJDUDJHNULMJWJHHQRSHQEDUHIXQFWLH



)LJXXU

&RQWRXUHQSDUNHHUJDUDJH
%URQ 6WHGHQERXZNXQGLJH UDQGYRRUZDDUGHQ :LQNHONHUQ
%HUJHQ$DG7URPSHUWVHSWHPEHU 

    



5HODWLHVPHWGHRPJHYLQJ

+HWQLHXZHZLQNHOKDUWELHGWRRNNDQVHQYRRURQWZLNNHOLQJYDQUDQG]RQHVYDQ
KHW FHQWUXP $OOHUHHUVW JDDW KHW RP VWUDWHQ GLH GLUHFW JUHQ]HQ DDQ KHW SODQ
JHELHG PDDU GDDUYDQ JHHQ LQWHJUDDO RQGHUGHHO XLWPDNHQ GH -DQ 2OGHQEXUJ
ODDQDDQGHQRRUG]LMGHYDQKHWFHQWUXPHQGH.DUHOGH*URWHODDQDDQGH]XLG
]LMGH ,Q GH QRWD ¶6WHGHQERXZNXQGLJH UDQGYRRUZDDUGHQ :LQNHONHUQ %HUJHQ·
YDQ  VHSWHPEHU  ELMODJH   ZRUGHQ KLHU ZHO XLWVSUDNHQ RYHU JHGDDQ
+HW JDDW GDDUELM RP YHUJURWLQJ YDQ GH VDPHQKDQJ YDQ GH EHERXZLQJ DDQ GH
EHLGH]LMGHQYDQGH-DQ2OGHQEXUJODDQHQKDQGKDYLQJYDQKHWGRUSVHNDUDNWHU
PHW ELMEHKRUHQG VWUDDWSURILHO HQ EHERXZLQJ DDQ EHLGH VWUDWHQ 'H RQWZLNNH
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OLQJHQ KLHU ]LMQ SULPDLU DIKDQNHOLMN YDQ SDUWLFXOLHU LQLWLDWLHI HQ EOLMYHQ LQ GH
YRRUOLJJHQGH6WUXFWXXUYLVLHEXLWHQEHVFKRXZLQJ

'DDUQDDVW]LMQHULQGHUXLPHUHRPJHYLQJYDQKHWFHQWUXPJHELHGHQZDDURQW
ZLNNHOLQJHQPRJHOLMN]LMQ



'HRPJHYLQJYDQGH5XwQHNHUN

=RDOV DDQJHJHYHQ LQ GH 'HWDLOKDQGHOVVWUXFWXXUYLVLH ELHGW GLW JHELHG JRHGH
YHVWLJLQJVPRJHOLMNKHGHQ YRRU NOHLQH EHGULMYHQ ZLQNHOV HQ JDOHULHsQ GLH YHU
ZLM]HQQDDU%HUJHQDOVGRUSYDQNXQVWHQFXOWXXU'HJHPHHQWHUDDGKHHIW]LFK
HUYRRU XLWJHVSURNHQ GDW ELM KHULQULFKWLQJ YDQ GH RPJHYLQJ YDQ GH 5XwQHNHUN
YRHWJDQJHUVHQILHWVHUVKHWSULPDDWNULMJHQERYHQKHWDXWRYHUNHHUZDDUELMKHW
DXWRYULMPDNHQYDQGHRPJHYLQJYDQGH5XwQHNHUNHHQRSWLHLV



'H'UHHI

'H'UHHIYRUPWGHKRRIGRQWVOXLWLQJYDQKHWFHQWUXPYDQXLWRRVWHOLMNHULFKWLQJ
8LWJDQJVSXQWHQYRRUGHLQULFKWLQJYDQGH]HZHJLVGDWKHWEHVWDDQGHJURHQ]R
YHHO PRJHOLMN LQWDFW ZRUGW JHODWHQ HQ ZDDU PRJHOLMN ZRUGW YHUVWHUNW %LM HHQ
HYHQWXHOH ILHWVYHUELQGLQJ ODQJV GH 'UHHI ]DO KHW JURHQH NDUDNWHU YDQ GH ZHJ
QLHW PRJHQ ZRUGHQ DDQJHWDVW 1DDU GH GRRUJDDQGH ILHWVYHUELQGLQJHQ LQ GH
RPJHYLQJ YDQ GH 'UHHI YLQGW HHQ QDGHUH VWXGLH SODDWV 2S GH 'UHHI EOLMIW GH
WRHJHVWDQH PD[LPXP VQHOKHLG  NP 'H RYHUJDQJ QDDU KHW  NPXXUJHELHG
NRPW WHQ RRVWHQ YDQ GH WRHNRPVWLJH HQWUHH QDDU GH SDUNHHUJDUDJH RQGHU KHW
FHQWUXP



&XOWXXUSDG

+HW 6LJQDDO GHHOJHELHG   YRUPW KHW VWDUWSXQW YDQ EHRRJGH &XOWXXUSDG QDDU
KHW 0XVHDDO &HQWUXP DDQ GH +RIODDQ 'LW QLHXZH &XOWXXUSDG NULMJW GRRU GH
YRUPJHYLQJYDQKHWRSHQEDDUJHELHGYHUZLM]LQJHQQDDUGHKLVWRULHYDQ%HUJHQ
HQPXVHDOHHQFXOWXXUIXQFWLHVLQKRXG



*HELHGWHQQRRUGHQYDQGH-DQ2OGHQEXUJODDQ

,QGLWJHELHG]LMQGH$OEHUW+HLMQ %UHHODDQ HQGH$OGLVXSHUPDUNWJHYHVWLJG
1DDU GH PRJHOLMNKHGHQ YRRU XLWEUHLGLQJ YDQ GH]H VXSHUPDUNWHQ YLQGW QDGHU
RQGHU]RHNSODDWV'HHYHQWXHOHXLWEUHLGLQJYDQGH]HVXSHUPDUNWHQ]DOVWHGHQ
ERXZNXQGLJJRHGPRHWHQZRUGHQLQJHSDVW
'HUDDGKHHIW]LFKYHUGHUXLWJHVSURNHQYRRUHHQEHWHUHDIURQGLQJYDQKHWZRRQ
JHELHGYDQDIGH5XVVHQZHJJH]LHQ
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)LJXXU 2QWZLNNHOLQJHQLQGHUDQG]RQHVYDQKHW
NHUQZLQNHOJHELHG

   

'XXU]DDPKHLG
,QSDUDJUDDILVLQDOJHPHQHEHZRRUGLQJLQJHJDDQRSKHWEHOHLGWHQDDQ]LHQ
YDQ GXXU]DDPKHLG YRRU GH JHPHHQWH %HUJHQ,Q KHWJHPHHQWHOLMN NOLPDDWEH
OHLG ]LMQ GH NOLPDDWGRHOVWHOOLQJHQ YDVWJHVWHOGHQLQ KHW FRDOLWLHDNNRRUGZRUGW
JHVWUHHIGQDDUHHQNOLPDDWQHXWUDDO%HUJHQ9DVWVWDDWGDWGHJHPHHQWH%HUJHQ
GXXU]DDPZRQHQZHUNHQHQUHFUHsUHQZLOEHYRUGHUHQ

%LMGHRQWZLNNHOLQJYDQKHWYRRUOLJJHQGHSODQZRUGWLQJH]HW RS HHQGXXU]DPH
RQWZLNNHOLQJYDQKHWSODQJHELHGLQFOXVLHIRSHQEDUHUXLPWHHQJHERXZHQ+LHU
WRHLVKHWSODQJHELHGDDQJHPHOGDOVSLORWSURMHFW%5(($0*HELHGVRQWZLNNHOLQJ
ELMGH'XWFK*UHHQ%XLOGLQJ&RXQFLO'HJHPHHQWHKHHIWYRRUGH]HSLORWJHNR
]HQ RPGDW HU YHHO GUDDJYODN ELM PDUNWSDUWLMHQ EHVWDDW YRRU KHW LQVWUXPHQW
%5(($0 +HW LQVWUXPHQW ELHGW GH PRJHOLMNKHLG RP GH JHPHHQWHOLMNH DPELWLH
YRRUGXXU]DDPKHLGXLWWHZHUNHQRSYHUVFKLOOHQGHWKHPD·VHQQLYHDXV

%5(($01/ LV HHQ NHXUPHUN RP GXXU]DDPKHLG LQ JHERXZHQ HQ JHELHGHQ WH
PHWHQHQ]RJHQDDPGH´FUHGLWVµ SXQWHQ WRHWHZLM]HQ'HXLWHLQGHOLMNHFHUWL
ILFHULQJ EHVWDDW XLW GH WRHNHQQLQJ YDQ KHW NHXUPHUN 3DVV *RRG 9HU\ *RRG
([FHOOHQWHQ2XWVWDQGLQJ
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9RRU JHELHGVRQWZLNNHOLQJ LV FHUWLILFHULQJ SHU IDVH PRJHOLMN WH ZHWHQ 3ODQID
VH 5HDOLVDWLHIDVH HQ %HKHHUVIDVH 'H KRRIGWKHPD·V YDQ %5(($0JHELHGVRQW
ZLNNHOLQJ]LMQ GXXU]DPH %URQQHQ5XLPWHOLMNHRQWZLNNHOLQJ*HELHGVNOLPDDW
HQ :HO]LMQ 2YHUNRHSHOHQG RS GH]H WKHPD·V ]LMQ GH WKHPD·V *HELHGVPDQDJH
PHQWHQ6\QHUJLHWRHJHYRHJG

9RRUKHWYRRUOLJJHQGHSODQJHELHG]LMQGHYHUVFKLOOHQGHRQGHUGHOHQYDQ%5(($0
JHELHGVRQWZLNNHOLQJGRRUEHWURNNHQGHVNXQGLJHQLQJHYXOG2PGHVWUXFWXXUYLVLH
YROGRHQGH EDVLV WH JHYHQ YRRU GH UHDOLVDWLH YDQ GXXU]DDPKHLG ZRUGW LQ GH RQ
GHUVWDDQGH XLWZHUNLQJVSDUDJUDDI LQJHJDDQ RS GH YHUGHUH XLWZHUNLQJ YDQ GH
WKHPD·VYDQ%5(($0JHELHGVRQWZLNNHOLQJLQKHWSODQJHELHG9RRUGHSODQIDVHLV
KHW YDQ EHODQJ GDW HHQ DDQWDO LQJHYXOGH RQGHUGHOHQ YDQ %5(($0 LQ GH VWUXF
WXXUYLVLH ZRUGHQ RSJHQRPHQ DOV FRQFUHWH XLWJDQJVSXQWHQ 9HUGHU ZLO GH JH
PHHQWH LQ KHW YRRUOLJJHQG SODQJHELHG KDDU NOLPDDWEHOHLG FRQFUHHW YRUPJHYHQ
$DQVOXLWHQG RS GH NOLPDDWGRHOVWHOOLQJHQ YDQ KHW ULMN YRRU  HQ KHW YDVWJH
VWHOGH NOLPDDWEHOHLG YDQ JHPHHQWH %HUJHQ ZRUGW YRRU GLW SODQJHELHG HHQ UH
GXFWLHYDQYDQGH&2XLWVWRRWWHQRS]LFKWHYDQKDDOEDDUJHDFKW
    



8LWZHUNLQJ'XXU]DDPKHLG

,Q GH]H XLWZHUNLQJVSDUDJUDDI ZRUGW GH %5(($0JHELHGVRQWZLNNHOLQJ YHUWDDOG
QDDU XLWJDQJVSXQWHQ YRRU KHW SODQJHELHG 2PGDW LQ HHQ VWUXFWXXUYLVLH PHW
QDPHGHUXLPWHOLMNHHIIHFWHQRSKHWKRJHUHVFKDDOQLYHDXZRUGHQEHVFKUHYHQ
YROJHQKLHUGHXLWJDQJVSXQWHQRSKHWQLYHDXYDQKHWSODQJHELHGEHVFKUHYHQ
'HYHUGHUHXLWZHUNLQJQDDUGHGRHOJURHSHQ:RQLQJHQ :LQNHOYRRU]LHQLQJHQ
2SHQEDUH UXLPWH  3DUNHHUJDUDJH HQ 6RFLDOH GXXU]DDPKHLG ]LMQ LQ ELMODJH 
RSJHQRPHQ 7HU LQIRUPDWLH LV GDDUELM RRN HHQ YROOHGLJ RYHU]LFKW YDQ GH WKH
PD·VYDQ%5(($0JHELHGVRQWZLNNHOLQJRSJHQRPHQ
9HUGHUJHOGWGDWHHQDDQWDORQGHUGHOHQYDQ%5(($0²JHELHGVRQWZLNNHOLQJ]LMQ
YHUZHUNW LQ DQGHUH KRRIGVWXNNHQ ]RDOV 0LOLHX KRRIGVWXN   RI %HOHLG KRRIG
VWXN 

3ODQJHELHG UXLPWHOLMNHRQWZLNNHOLQJ 
9RRU HHQ GXXU]DPH UXLPWHOLMNH RQWZLNNHOLQJ YDQ KHW SODQJHELHG LV KHW YDQ
EHODQJGDWGH ORNDOHNDQVHQGLHKHWJHELHGKHHIWZRUGHQEHQXW ]RZHOI\VLHN
DOV VRFLDDO %HODQJULMN DVSHFW GDDUELM LV RP PD[LPDDO JHEUXLN WH PDNHQ YDQ
QDWXXUOLMNH KXOSEURQQHQ ]RDOV ERGHP HQ ]RQOLFKW (HQ IRUVH HQHUJLHEHVSDULQJ
² NDQDOZRUGHQEHKDDOGGRRULQKHWRQWZHUSUHNHQLQJWHKRXGHQPHW
QDWXXUOLMNGDJOLFKW=RZHOYLDQDWXXUOLMNHRSZDUPLQJYDQGHJHERXZHQ SDVVLH
YH HQHUJLH  DOV YLD GXXU]DPH RSZHNNLQJ PHW ]RQQHERGHPHQHUJLH DFWLHYH
HQHUJLH ZRUGWKHWHQHUJLHYHUEUXLNYDQGHJHERXZHQIRUVYHUPLQGHUG
9RRUKHWSODQJHELHG]LMQGDDURPRQGHUVWDDQGHXLWJDQJVSXQWHQYDQEHODQJ


%LMGHUXLPWHOLMNHLQGHOLQJHQRQWZHUSYDQGHJHERXZHQZRUGWUHNHQLQJ
JHKRXGHQPHWYROGRHQGHOLFKWLQYDOHQOLFKWWRHWUHGLQJWEYJHEUXLNSDV
VLHYH ]RQQHHQHUJLH HQ UHGXFWLH YDQ JHEUXLN NXQVWOLFKW LQ DIVWHPPLQJ
PHWVWHGHQERXZNXQGLJHRS]HW 



6WUXFWXXUYLVLH0RRL%HUJHQ:LQNHONHUQ²VHSWHPEHU






,QKHW RQWZHUSDUFKLWHFWXXUYDQGHJHERXZHQZRUGHQ OXLIHOVRYHUVWHN
NHQ YDQ GH NDS WRHJHVWDDQ RP ]RQOLFKW WH UHJXOHUHQ RP WH RQWNRPHQ
DDQGLUHFWH]RQQHVWUDOLQJLQGH]RPHURIZDUPWHYHUOLHVWHYHUPLQGHUHQ
LQGHZLQWHU



,Q KHW UXLPWHJHEUXLN NDQ KHW DDQGHHO JURHQ WRHQHPHQ PHW EHSODQWLQJ
HQERPHQLQGHRSHQEDUHUXLPWHGDNHQWHYRRU]LHQYDQJUDVHQRIPRV
VHGXPHQJURHQHJHYHOV ]LHKLHUYRRURDKHW0DVWHUSODQ 



'H IXQFWLHV YDQ ZRQHQ ZLQNHOV YRRU]LHQLQJHQ FRPPHUFLsOH UXLPWH
YRRU ]RYHU PRJHOLMN IOH[LEHO KRXGHQ ]RGDW ZHUNHQ ELM KXLV GDQ ZHO
IXQFWLHZLVVHOLQJ YDQ GH EHERXZLQJ LQ GH WRHNRPVW PRJHOLMN EOLMIW ELM
YRRUEHHOG UHVWDXUDQW ERYHQVWH ODDJ YDQ ¶KHW 6LJQDDO· GLW NDQ GRRU GH
IXQFWLHIOH[LELOLWHLW RS WH QHPHQ LQ HHQ ELQQHQSODQVH YULMVWHOOLQJ LQ KHW
WRHNRPVWLJHEHVWHPPLQJVSODQ 



,QKHWRQWZHUSDUFKLWHFWXXUYDQGHJHERXZHQZRUGWLQWHJUDWLHYDQ]RQ
QHHQHUJLH RS GDNHQ ]XLGZHVW WRW ]XLGRRVW JHULFKWH GDNHQ  VXEWLHO EH
YRUGHUW YRRU ]RYHU WHFKQLVFK PRJHOLMN HQ YDQXLW GH ZHOVWDQG WRHODDW
EDDU %LMYRRUEHHOG LQ GH ELQQHQJHELHGHQ HQ DFKWHUJHYHOV YDQ GH ERXZ
EORNNHQ YE+DUPRQLHORFDWLH 



/HHIEDDUKHLGHQLGHQWLWHLWYDQKHWSODQJHELHGZRUGWEHYRUGHUGGRRURS
GH%UHHODDQHHQEUHGHIODQHHUVWURRNRSWHQHPHQLQQRRUG]XLGULFKWLQJ
PDDNWGHJHVFKLHGHQLVOHHVEDDU 


9HUGHUZRUGHQGHYROJHQGHDDQEHYHOLQJHQJHKDQWHHUGDOVXLWJDQJVSXQW



Voor het plangebied, in lijn met de aanpassing van de regelgeving in



2015, minimaal de ambitie 50% klimaatneutraal aan te houden.
Voor de Harmonielocatie te kiezen voor 100% klimaatneutraal wanneer de energievoorziening kan worden uitbesteed aan een derde
partij. De definitieve keuze voor de ambitie voor de Harmonielocatie
laten afhangen van het resultaat van de gesprekken met betrokken



partijen.
Duurzaam bouwen bij de uitgifte van kavels niet te verplichten, maar
in betekende mate (30%- 40%) mee te wegen in de gunning. Door
duurzaam aan te besteden kan er voor een partij worden gekozen die
de ambitie van de gemeente onderschrijft en duurzaamheid als extra
kwaliteit ziet. Hiermee blijven de meerkosten voor de gemeente beperkt. Duurzaam aanbesteden is wettelijk toegestaan en wordt momenteel in veel gemeenten toegepast.





Duurzaamheid als kwaliteit en comfort meenemen bij de verkoop /
verhuur van de woningen en voorzieningen zodat het ten goede komt
aan de verkoopprijs en de bewoner (lagere energielasten).
Als gemeente het goede voorbeeld te geven door de openbare ruimte
zichtbaar duurzaam in te richten.







6WUXFWXXUYLVLH0RRL%HUJHQ:LQNHONHUQ²VHSWHPEHU






+ H W  P L O L H X 

R Q G H U ] R H N 





1DWXXUZDDUGHQ
5HOHYDQWH ZHW HQ UHJHOJHYLQJ RS KHW JHELHG YDQ GH QDWXXUEHVFKHUPLQJ LV GH
)ORUDHQIDXQDZHWGH1DWXXUEHVFKHUPLQJVZHWHQGH3URYLQFLDOHUXLPWH
OLMNHYHURUGHQLQJ
+HWSODQJHELHGOLJWLQKHWFHQWUXPYDQ%HUJHQ'LWJHELHGNHQWJHHQELM]RQGHU
NZDOLILFDWLHV YRRU QDWXXUZDDUGHQ :HO OLJJHQ LQ GH QDELMKHLG YDQ %HUJHQ JH
ELHGHQGLHYDQEHWHNHQLV]LMQ 1DWXUDHQ(+6JHELHG *HOHWRSGHOLJJLQJ
YDQKHWSODQJHELHGHQGHEHRRJGHRQWZLNNHOLQJLVHHQQDGHURQGHU]RHNLQKHW
NDGHU YDQ GH YRRUOLJJHQGH VWUXFWXXUYLVLH QLHW QRGLJ :HO ]DO LQ KHW NDGHU YDQ
KHW EHVWHPPLQJVSODQ HHQ QDGHU RQGHU]RHN QRGLJ ]LMQ QDDU EHVFKHUPGH QD
WXXUZDDUGHQ 'DDUELM ]DO RQGHU PHHU GXLGHOLMN PRHWHQ ZRUGHQ RI DDQZH]LJ
KHLGYDQEHVFKHUPGHVRRUWHQDDQGHRUGHLVHQ]DOLQGLHQGDDUWRHDDQOHLGLQJ
RQWVWDDWHHQHYHQWXHOHRQWKHIILQJVSURFHGXUHJHYROJGPRHWHQZRUGHQ'LWNDQ
ELMYRRUEHHOGKHWJHYDO]LMQZDQQHHUEOLMNWGDWHUYOHHUPXL]HQJLHU]ZDOXZHQRI
KXLVPXVVHQYHUEOLMYHQLQGHWHVORSHQSDQGHQ2SJURQGYDQYHUJHOLMNEDUHVLWX
DWLHVLQFHQWUXPJHELHGHQLVKHWUHsHORPRSGLWPRPHQWKHWSODQDOVXLWYRHU
EDDU WH GXLGHQ LQ GH ZHWHQVFKDS GDW QDGHU RQGHU]RHN JHGDDQ ]DO ZRUGHQ LQ
KHWNDGHUYDQKHWEHVWHPPLQJVSODQ





$UFKHRORJLHHQFXOWXXUKLVWRULH
$UFKHRORJLH
'HJHPHHQWH%HUJHQEHVFKLNWRYHUHHQEHOHLGVNDDUW$UFKHRORJLH2SGH]HNDDUW
ZRUGW DDQJHJHYHQ ZDQQHHU DUFKHRORJLVFK RQGHU]RHN YHUHLVW LV LQGLHQ JUDDI
ZHUN]DDPKHGHQ ERGHPURHULQJ ZRUGHQXLWJHYRHUG
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)LJXXU 'HWDLOYDQGHEHOHLGVNDDUWDUFKHRORJLHFHQWUXP%HUJHQ


+HWWHUUHLQURQGKHW3OHLQOLJWYRRUKHWRYHUJURWHGHHOLQKHW JHELHGZDDUDU
FKHRORJLVFKRQGHU]RHNQRGLJLVELMSODQQHQJURWHUGDQPðHQGLHSHUGDQ
FP (HQ NOHLQ GHHO YDQ KHW WHUUHLQ URQGRP KHW 3OHLQ OLJW LQ HHQ JHELHG ZDDU
DUFKHRORJLVFK RQGHU]RHN DO QRGLJ LV ELM LQJUHSHQ JURWHU GDQ  Pð HQ GLHSHU
GDQFP%LMGHFRQFUHWHSODQRQWZLNNHOLQJLQKHWJHELHGURQGRPKHW3OHLQLQ
%HUJHQ]DOHHQYHUNHQQHQGDUFKHRORJLVFKERGHPRQGHU]RHNXLWJHYRHUGPRHWHQ
ZRUGHQ

&XOWXXUKLVWRULH
9RRU GH]H RQWZLNNHOLQJ LV HHQ XLWYRHULJH FXOWXXUKLVWRULVFKH YHUNHQQLQJ RSJH
VWHOG ]LH GH ELMODJHQ  HQ   'DDUXLW ZRUGW GXLGHOLMN ZHONH RQWZLNNHOLQJ GLW
SODQJHELHG KHHIW GRRUJHPDDNW 7RW  ZDV %HUJHQ HHQ NOHLQH DJUDULVFKH
NHUQ PHW GH 5XwQHNHUN DOV KDUW GDDUQD GURHJ GH DDQOHJ YDQ GH VSRRUOLMQ LQ
 ELM DDQ GH RSNRPVW YDQ KHW GRUS DOV NXQVWHQDDUVGRUS HQ FHQWUXP YRRU
WRHULVPH 1D GH RSKHIILQJ YDQ GH VSRRUOLMQ NUHHJ KHW FHQWUXPJHELHG HHQ LQ
ULFKWLQJ GLH LQ GH MDUHQ ¶ YDQ GH YRULJH HHXZ PRGHUQ HQ YRRUXLWVWUHYHQG
ZHUG JHDFKW PDDU GLH LQPLGGHOV HUQVWLJH WHNHQHQ YDQ VOLMWDJH YHUWRRQW 'H
FRQFOXVLHLVGDWKHWJHELHGEHKRHIWHKHHIWDDQHHQQLHXZHLQYXOOLQJ

%LM GH WRHNRPVWLJH LQYXOOLQJ PRHW UHNHQLQJ ZRUGHQ JHKRXGHQ PHW GH DDQZH
]LJKHLGYDQWZHHPRQXPHQWHQKHWSDQG-DQ2OGHQEXUJODDQ ULMNVPRQXPHQW 
HQ KHW ZRRQFRPSOH[ DDQ GH .DUHO GH *URWHODDQ  JHPHHQWHOLMN PRQX
PHQW %LMGHSODQYRUPLQJLQKHWJHELHG]DOUHNHQLQJZRUGHQJHKRXGHQPHWGH
PRQXPHQWDOHZDDUGHYDQGH]HSDQGHQ
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2RNGH%DNHPDIODWZHHUVSLHJHOWHHQEHSDDOGHSHULRGHLQGHDUFKLWHFWXXUGLH
LV JHwQVSLUHHUG GRRU /H &RUEXVLHU 1LHWWHPLQ LV KHW JHERXZ QDDU GH KXLGLJH
LQ]LFKWHQJHGDWHHUGHQQLHWJRHGSDVVHQGELQQHQGHVWHGHQERXZNXQGLJHVWUXF
WXXUYDQKHWFHQWUXPYDQ%HUJHQ'HORFDWLHRSGHKRHNYDQGH%UHHODDQHQGH
-DQ2OGHQEXUJHUODDQELHGWERYHQGLHQGHPRJHOLMNKHLGRP¶ppQYDQGHPRRLVWH
JHERXZHQ· FLWDDWQRWD6WHGHQERXZNXQGLJHUDQGYRRUZDDUGHQ:LQNHONHUQ²]LH
ELMODJH WHUHDOLVHUHQ2PGLHUHGHQLVEHVORWHQGH%DNHPDIODWWHVORSHQ





%RGHPYHURQWUHLQLJLQJ
$DQGHKDQGYDQKHW%RGHPORNHWLVRSHHQLQGLFDWLHYHZLM]HYDVWJHVWHOGRIWHU
SODDWVH ERGHPYHURQWUHLQLJLQJHQ DDQZH]LJ ]LMQ 8LW KHW %RGHPORNHW EOLMNW GDW
GHORFDWLHYDQYRRUPDOLJHWDQNVWDWLRQJHVDQHHUGLV9HUGHU]LMQHUHQNHOHORFD
WLHVRQGHU]RFKWHQLVYHUYROJRQGHU]RHNGDDUQLHWQRGLJ






)LJXXU %RGHPNZDOLWHLW
%URQ%RGHPORNHWQO 


2YHULJHERGHPJHJHYHQV
9RRU KHW FHQWUXP YDQ %HUJHQ KHHIW GH 0LOLHXGLHQVW 5HJLR $ONPDDU HYHQHHQV
JHJHYHQV %RGHPLQIRUPDWLHV\VWHHP 2SEDVLVYDQGLHJHJHYHQVZRUGWGRRUGH
05$GHYROJHQGHFRQFOXVLHJHWURNNHQ¶,QKHWFHQWUXPYDQ%HUJHQZRUGWLQGH
ERYHQODDJ YDQ GH ERGHP VRPV VWHUNH ERGHPYHURQWUHLQLJLQJHQ DDQJHWURIIHQ
7HYHQV OLJJHQ HU QRJ RQGHUJURQGVH WDQNV LQ GH ERGHP 'LW KRHIW GH XLWYRHU
EDDUKHLG YDQ KHW EHVWHPPLQJVSODQ HFKWHU QLHW LQ GH ZHJ WH VWDDQ· *HOHW RS
GHEHRRJGH RQWZLNNHOLQJLQKHWYRRUOLJJHQGHSODQ]XOOHQHU]LFKYHUJHOLMNEDUH
VLWXDWLHV NXQQHQ YRRUGRHQ %RGHPRQGHU]RHN HQ HYHQWXHOH VDQHULQJ ]DO GDQ
XLWJHYRHUGPRHWHQZRUGHQPDDUGLWEUHQJWGHXLWYRHUEDDUKHLGQLHWLQJHYDDU





6WUXFWXXUYLVLH0RRL%HUJHQ:LQNHONHUQVHSWHPEHU




,QPLGGHOV KHHIW GH 05$ HHQ HHUVWH YHUYROJRQGHU]RHN RS EDVLV YDQ EHVWDDQGH
GRVVLHUNHQQLVXLWJHYRHUG8LWGHJHJHYHQVEOLMNWGDWHUOLFKWHWRWVWHUNHYHURQW
UHLQLJLQJHQ LQ GH ERGHP ]LMQ DDQJHWURIIHQ 7HYHQV ]LMQ HU LQ GH RPJHYLQJ 
YHUGDFKWH KLVWRULVFKH ORFDWLHV DDQZH]LJ 9RRU GH]H YHUGDFKWH ORFDWLHV GLHQW
KLVWRULVFKRQGHU]RHNWHZRUGHQXLWJHYRHUG$DQGHKDQGYDQGHUHVXOWDWHQYDQ
KHWKLVWRULVFKRQGHU]RHNGLHQWERGHPRQGHU]RHNWHZRUGHQXLWJHYRHUG 8LWGH
UHVXOWDWHQ YDQ KHW ERGHPRQGHU]RHN GLHQW EHSDDOG WH ZRUGHQ RI DDQYXOOHQG
RQGHU]RHNQRRG]DNHOLMNLVHQRIVDQHUHQGHPDDWUHJHOHQQRGLJ]LMQ
+HW05$EHYHVWLJWGDWZHOLVZDDUYHUYROJDFWLHVQRGLJ]LMQPDDUVWHOWGDWJH]LHQ
GH XLWJHYRHUGH LQYHQWDULVDWLH GLH GH 05$ JHGDDQ KHHIW VDPHQ PHW GH HUYD
ULQJHQRSERGHP VDQHULQJV JHELHGKHWSURMHFWXLWYRHUEDDU]RXPRHWHQ]LMQ





*HOXLG
9RRUZDWEHWUHIWGHJHOXLGVHIIHFWHQDOVJHYROJYDQYHUNHHUJHOGWGDWKHWSODQ
JHELHG ELQQHQNRUW RQGHUGHHO ]DO XLWPDNHQ YDQ KHW  NPX JHELHG YDQ KHW
FHQWUXP 'H RYHUJDQJ QDDU KHW  NPX JHELHG OLJW WHU KRRJWH YDQ GH
SODQJUHQV RS GH 'UHHI ,Q  NPX JHELHGHQ LV GH :HW *HOXLGKLQGHU QLHW YDQ
WRHSDVVLQJ
9RRU QX GLHQW ZHO JHNHNHQ WH ZRUGHQ QDDU GH JHOXLGVEHODVWLQJ DOV JHYROJ YDQ
KHW YHUNHHU 2S EDVLV YDQ VWXGLHV GLH YHUULFKW ]LMQ GRRU GH 0LOLHXGLHQVW 5HJLR
$ONPDDUNDQZRUGHQJHFRQVWDWHHUGGDWELMGRRUUHNHQLQJQDDUYHUNHHUVLQWHQVL
WHLWHQ LQ  RS EDVLV YDQ GH KXLGLJH YHUNHHUVVWUXFWXXU GH JHOXLGVEHODVWLQJ
WHU SODDWVH YDQ GH HHUVWHOLMQV EHERXZLQJ DOV ]HHU PDWLJ  G%  WRW RQYRO
GRHQGH G% PRHWZRUGHQEHVFKRXZG
+LHUYRRUJHOGW RRN GHEHOHLGVQRWLWLH KRJHUHJUHQVZDDUGHQGLHGRRUGHUDDGLV
YDVWJHVWHOG %LM GH KLHU JHOGHQGH JHOXLGVQLYHDXV JHOGHQ GH YROJHQGH RQGHU
]RHNVSOLFKWHQ
-

%URQPDDWUHJHOHQ KHEEHQ QDGUXNNHOLMN YRRUNHXU DDQSDVVHQ ZHJYHUKDU
GLQJWHUXJGULQJHQYHUNHHUVLQWHQVLWHLW 

-

2YHUGUDFKWVPDDWUHJHOHQQDGUXNNHOLMNPHHZHJHQ DDQEUHQJHQVFKHUPHQ 

-

$DQGDFKW YRRU JHOXLG ELM RQWZHUS JHOXLGJHYRHOLJH UXLPWHQ ]RDOV VODDS
NDPHUVDDQGHJHOXLGOXZH]LMGH 

-

$NRHVWLVFKRQGHU]RHNELMERXZYHUJXQQLQJ ELQQHQQLYHDXYDQG%PRHW
JHUHDOLVHHUGZRUGHQ 

-

1LHW DNRHVWLVFKH FRPSHQVDWLH EHVFKULMYHQ PRWLYHUHQ ZDDURP RS GH]H
ORFDWLHZRQLQJHQPRHWHQNRPHQ 


2RNGHHQWUHHYDQGHSDUNHHUJDUDJHNDQHHQSUREOHHPYRUPHQYRRUGHGDDU
ERYHQ JHOHJHQ ZRQLQJ HHQ WH KRJH JHOXLGVEHODVWLQJ RS GH JHYHO YDQ GLH ZR
QLQJ 'LWNDQRSUHODWLHIHHQYRXGLJHZLM]HZRUGHQRSJHORVWGRRUERYHQGHLQ
HQXLWJDQJYDQGHSDUNHHUJDUDJHHHQOXLIHODDQWHEUHQJHQ

9RRUZDWGHVWUXFWXXUYLVLHHQKHWEHVWHPPLQJVSODQEHWUHIWPDJJHOHWRSKHW
IHLWGDWKHWKLHUNPXJHELHGEHWUHIWKHWSODQXLWYRHUEDDUJHDFKWZRUGHQ



6WUXFWXXUYLVLH0RRL%HUJHQ:LQNHONHUQVHSWHPEHU




:HOGLHQWUHNHQLQJJHKRXGHQWHZRUGHQPHWGHQRRG]DDNRPHHQKRJHUHJUHQV
ZDDUGHYDVWWHVWHOOHQ





:DWHU
+HW +RRJKHHPUDDGVFKDS KHHIW KHW VWHGHQERXZNXQGLJ SODQ HQ DDQYXOOHQGH
LQIRUPDWLH RYHU GH SODQQHQ YRRU QLHXZH SDUNHHUJDUDJHV EHNHNHQ HQ YRRU]LHQ
YDQHHQHHUVWHUHDFWLHLQGHYRUPYDQHHQZDWHUDGYLHV EULHIMXQL]LH
ELMODJH 
+HW+RRJKHHPUDDGVFKDSYHURQGHUVWHOWGDWHUWHQRS]LFKWHYDQGHKXLGLJHVLWX
DWLH ZHLQLJ YHUKDUG RSSHUYODNWH WRHJHYRHJG JDDW ZRUGHQ 'DW OHYHUW RS ]LFK
JHHQ DDQOHLGLQJ WRW KHW WUHIIHQ YDQ H[WUD ZDWHUEHUJLQJVFDSDFLWHLW :HO ]DO
GRRU KHW DDQSDVVHQ YDQ KHW ULRROVWHOVHO LQ KHW FHQWUXP YDQ %HUJHQ DINRSSH
OHQ  JHNHNHQ PRHWHQ ZRUGHQ RI KHW ZDWHUV\VWHHP GH]H H[WUD EHODVWLQJ NDQ
YHUZHUNHQ(HQDVSHFWZDWGDDUELMEHNHNHQNDQZRUGHQLVRIHUPRJHOLMNKHGHQ
]LMQYRRULQILOWUDWLHLQKHWJHELHG]RGDWZDWHUYHUWUDDJGDIJHYRHUGNDQZRUGHQ

'DDUQDDVWJHHIWKHW+RRJKHHPUDDGVFKDSDDQZLM]LQJHQ RYHUGHZDWHUNZDOLWHLW
ZDDUELM DOV XLWJDQJVSXQW JHOGW GDW ELM QLHXZH RQWZLNNHOLQJHQ HHQ JHVFKHLGHQ
ULRROVWHOVHO ZRUGW DDQJHOHJG PHW HYHQWXHHO  ]XLYHUHQGH UDQGYRRU]LHQLQJHQ
YRRUGHOR]LQJVSXQWHQYDQKHWKHPHOZDWHUULRRO

0HW KHW RRJ RS GH JHSODQGH SDUNHHUJDUDJHV JHHIW KHW +RRJKHHPUDDGVFKDS
DGYLHVWHQDDQ]LHQYDQJURQGZDWHUVWDQGHQHQJURQGZDWHUVWURPLQJ7LMGHQVGH
DDQOHJ ]DO EURQEHPDOLQJ QRGLJ ]LMQ HQ GDDUYRRU GLHQW JHOHW RS GH YHUZDFKWH
ERXZSHULRGHYDQPHHUGDQPDDQGKHW+RRJKHHPUDDGVFKDSHHQ]RJHQDDP
GH RQWWUHNNLQJVYHUJXQQLQJ DI WH JHYHQ +LHURYHU ZRUGW YRRURYHUOHJ ZHQVHOLMN
JHDFKWZDDUELMHHQEHPDOLQJVDGYLHVNDQZRUGHQEHVSURNHQ
,Q GH HLQGIDVH ]DO RS JURQG YDQ PRGHOVWXGLHV XLWJHYRHUG GRRU 7DXZ  GH
JURQGZDWHUVWDQGVOHFKWVHQNHOHFHQWLPHWHUVZLM]LJHQ*H]LHQGHGLHSWHYDQGH
JURQGZDWHUVWDQGWHQRS]LFKWHYDQKHWPDDLYHOGYDOOHQGDDURPJHHQSUREOHPHQ
WHYHUZDFKWHQ

,Q GLW VWDGLXP LV QRJ JHHQ VSUDNH YDQ HHQ VLWXDWLH ZDDUYRRU ZDWHUYHUJXQQLQJ
DIJHJHYHQ NDQ ZRUGHQ :HO NDQ UHNHQLQJ KRXGHQG PHW GH JHPDDNWH RSPHU
NLQJHQGDDUDDQJHZHUNWZRUGHQ,QKHWNDGHUYDQKHWYRRUOLJJHQGHSODQLVGH
XLWYRHUEDDUKHLGYROGRHQGHRQGHU]RFKW





/XFKWNZDOLWHLW
'HVWUXFWXXUYLVLHJDDWYRRUKHWJHELHGXLWYDQWRHYRHJLQJYDQFHQWUXPYRRU]LH
QLQJHQ LQFOXVLHIZRQLQJHQ $OVJHYROJGDDUYDQPDJHHQWRHQDPHYDQGHYHU
NHHUVEHZHJLQJHQ ZRUGHQ YHUZDFKW HQ GDW ]DO YDQ LQYORHG ]LMQ RS GH OXFKW
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NZDOLWHLW %XLWHQ GH 5DQGVWDG OHLGHQ RQWZLNNHOLQJHQ LQ KHW DOJHPHHQ QLHW WRW
RYHUVFKULMGLQJ YDQ GH QRUPHQ YRRU OXFKWNZDOLWHLW 'H KXLGLJH HQ WRHNRPVWLJH
OXFKWNZDOLWHLW YHURRU]DDNW GRRU KHW ZHJYHUNHHU LQ KHW FHQWUXP YDQ %HUJHQ LV
GXVGDQLJ ODDJ GDW UXLPVFKRRWV RQGHU GH ODQGHOLMN JHOGHQGH QRUPHQ ZRUGW JH
EOHYHQ 'H KXLGLJH YHUNHHUVLQWHQVLWHLW RS GH URXWH 'UHHI3OHLQ%UHHODDQ OLJW
URQGGHPYWHWPDDO
,QGHWHUHDOLVHUHQSDUNHHUJDUDJHLVSODDWVYRRUFLUFDYRHUWXLJHQ:DQQHHU
HONHSODDWVJHPLGGHOGGULHPDDOSHUGDJ]DOZRUGHQJHEUXLNWNRPWGLWQHHURS
 YRHUWXLJEHZHJLQJHQ SHU GDJ  [  [  YRHUWXLJEHZHJLQJHQ  GLH JH
EUXLN]XOOHQJDDQPDNHQYDQGHLQULW 'LW ]LMQLQSULQFLSHDOOHPDDOYRHUWXLJHQ
GLH QX RRN DO LQ KHW JHELHG URQGULMGHQ HQ ERYHQJURQGV  SDUNHUHQ +LHULQ ]DO
GXVQLHWVYHUDQGHUHQ:HOOLFKWWUHHGHU]HOIVHHQYHUEHWHULQJRSDDQJH]LHQHU
PLQGHUYRHUWXLJHQURQGMHV]XOOHQJDDQULMGHQ

'H FRQFOXVLH LV GDW HU TXD OXFKWNZDOLWHLW JHHQ YHUVOHFKWHULQJ ]DO JDDQ RSWUH
GHQ





([WHUQHYHLOLJKHLG
,Q KHW NDGHU YDQ KHW YDVWVWHOOHQ YDQ GH ULVLFR V LQ KHW RQGHU]RHNVJHELHG ZDW
EHWUHIW H[WHUQH YHLOLJKHLG LV RQGHU]RHN YHUULFKW QDDU GH ULVLFREURQQHQ ELQQHQ
KHW RQGHU]RHNVJHELHG %LM GH LQYHQWDULVDWLH YDQ GH]H ULVLFREURQQHQ LV JHEUXLN
JHPDDNW YDQ GH ULVLFRDWODV YDQ GH SURYLQFLH 1RRUG+ROODQG HQ RS GLW JHELHG
EHVFKLNEDUHULVLFRDWODVVHQ

,QULFKWLQJHQ
8LW GH ULVLFRNDDUW EOLMNW GDW LQ GH GLUHFWH QDELMKHLG YDQ KHW SODQJHELHG JHHQ
ULVLFRYROOHLQULFKWLQJHQJHHQWUDQVSRUWYDQJHYDDUOLMNHVWRIIHQHQJHHQEXLVOHL
GLQJHQ DDQZH]LJ ]LMQ ,Q  LV GH EHOHLGVYLVLH ([WHUQH 9HLOLJKHLG 
YDVWJHVWHOG+HWSODQJHELHGOLJWRRNQLHWLQHHQLQYORHGVJHELHGYDQULVLFRYROOH
LQULFKWLQJHQ

2QWVOXLWLQJHQEOXVZDWHUYRRU]LHQLQJ
7HQ EHKRHYH YDQ GH YOXFKWPRJHOLMNKHGHQ HQ GH EHUHLNEDDUKHLG YRRU KXOSYHU
OHQLQJVYRHUWXLJHQLVKHWQRRG]DNHOLMNGDWLQJHYDOYDQHHQFDODPLWHLWPHHUGHUH
URXWHV EHVFKLNEDDU ]LMQ :DQQHHU GH ODQJ]DDPYHUNHHUVYHUELQGLQJHQ KLHUYRRU
JHVFKLNWZRUGHQJHPDDNW]LMQHUJHHQNQHOSXQWHQZDWEHWUHIWGHEHUHLNEDDU
KHLGYDQKHWSODQJHELHG
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0LOLHXKLQGHU
%LQQHQ GH VWUXFWXXUYLVLH ZRUGW UXLPWH JHERGHQ YRRU FHQWUXPYRRU]LHQLQJHQ
ZDDURQGHURRNKRUHFDJHVFKDDUGPDJZRUGHQ0HWQDPHGH]HFDWHJRULHIXQF
WLHVNDQKLQGHUYHURRU]DNHQ'DDUELMJDDWKHWYRRUDORPJHOXLGKLQGHUJHXUKLQ
GHU HQ OLFKWKLQGHU OLFKWUHFODPH WHUUHLQYHUOLFKWLQJ  'H]H IXQFWLHV ]LMQ PHW
QDPHDDQGHZHVWNDQWYDQKHWSODQJHELHGJHGDFKW*H]LHQGHUHHGVDDQZH]LJH
KRUHFDRQGHUQHPLQJHQ LQ GLH RPJHYLQJ ]DO GH RPYDQJ YDQ GH]H SRWHQWLsOH
KLQGHUQDDUYHUZDFKWLQJPLQLPDDO]LMQ,QGHXLWZHUNLQJYDQGHSODQQHQ]DOGLW
DVSHFW YHUGHUH DDQGDFKW YUDJHQ 'LW EHWUHIW YRRUDO GH IHLWHOLMNH VLWXHULQJ HQ
ERXZNXQGLJH XLWZHUNLQJ YDQ VSHFLILHNH GHWDLO HQ KRUHFDIXQFWLHV VXSHUPDUN
WHQPX]LHNFDIp·V  'RRU KLHU LQ GH YHUGHUH SODQXLWZHUNLQJ HQ GH YHUJXQQLQJ
YHUOHQLQJYURHJWLMGLJRSWHVWXUHQ]DOGLWDFFHSWDEHORSJHORVWNXQQHQZRUGHQ
2SKHWQLYHDXYDQGHVWUXFWXXUYLVLHLVGHXLWYRHUEDDUKHLGGDDUPHHYROGRHQGH
RQGHUERXZG
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8 L W Y R H U L Q J  





(FRQRPLVFKHXLWYRHUEDDUKHLG
9HUNHQQHQGHEHUHNHQLQJHQODWHQ]LHQGDWKHWSODQYRRUKHWFHQWUXPYDQ%HU
JHQ LQ SULQFLSH XLWYRHUEDDU LV .RVWHQYHUKDDO ELQQHQ KHW H[SORLWDWLHJHELHG
YLQGWSODDWVFRQIRUPGHPRJHOLMNKHGHQLQGH:HWUXLPWHOLMNHRUGHQLQJ
+HWSODQJHELHGYDQGH]HVWUXFWXXUYLVLHKHHIWHHQYHU]RUJHQGHIXQFWLHYRRUGH
NHUQ%HUJHQ(UZRUGWRQGHU]RFKWKRHGHNHUQ%HUJHQHHQELMGUDJHNDQOHYHUHQ
DDQGHRQWZLNNHOLQJKLHUYDQ

'HJHPHHQWH%HUJHQLVEHUHLGLQDIZLMNLQJYDQ]LMQKXLGLJHJURQGEHOHLGZDDULQ
ZRUGW JHVWHOG GDW JURQGH[SORLWDWLHV NRVWHQQHXWUDDO GLHQHQ WH ZRUGHQ JHUHDOL
VHHUG ILQDQFLHHO ELM WH GUDJHQ DDQ KHW SODQ 7HJHOLMNHUWLMG PHW GH]H VWUXF
WXXUYLVLHLVLQHHQEHVORWHQYHUJDGHULQJHHQJURQGH[SORLWDWLHYDVWJHVWHOG





0DDWVFKDSSHOLMNHXLWYRHUEDDUKHLGHQ
YHUYROJSODQYRUPLQJ
6WUXFWXXUYLVLH
,QLVGHSDUWLFLSDWLHQRWLWLH´%XUJHUV%HWURNNHQµGRRUGHUDDGYDVWJHVWHOG
,QGDWNDGHUZRUGHQEHZRQHUVHQEHWURNNHQRUJDQLVDWLHVQDGUXNNHOLMNEHWURN
NHQELMKHWSDUWLFLSDWLHWUDMHFW
%HZRQHUVYHUHQLJLQJ %HUJHQ &HQWUXP %%&  HQ )HGHUDWLH 2QGHUQHPHUV %HUJHQ
6FKRRUO )2%(6  ZRUGHQ XLWJHQRGLJG RP WH DGYLVHUHQ RYHU GH FRQFHSWVWUXF
WXXUYLVLH:LQNHONHUQ%HUJHQ
'H URO YDQ %%& HQ )2%(6 LV DGYLVHUHQG %LM GH DGYLVHULQJ ULFKWLQJ FROOHJH HQ
UDDGZRUGWDDQJHJHYHQRIKHWDGYLHVLVRYHUJHQRPHQLQGHFRQFHSWVWUXFWXXU
YLVLH %LM YHUVFKLOOHQ LQ LQ]LFKW ZRUGW JHPRWLYHHUG ZDDURP DIJHZHNHQ ZRUGW
YDQKHWDGYLHV

'DDUQDDVWLVHHQGULHWDOEHZRQHUVELMHHQNRPVWHQJHRUJDQLVHHUGLQRNWREHUQR
YHPEHU(pQDYRQGLVEHGRHOGYRRUGHPHQVHQGLHLQKHWYRRUWUDMHFWKHE
EHQPHHJHZHUNWGRRUPHHWHGHQNHQHQVFKULIWMHVLQWHYXOOHQLQDDQORRSQDDU
GH VWHGHQERXZNXQGLJH YLVLH HQ NDGHUV (HQ WZHHGH DYRQG LV EHGRHOG YRRU GH
OHGHQYDQ%HZRQHUVYHUHQLJLQJ%HUJHQ&HQWUXP(QWHQVORWWHLVHUHHQELMHHQ
NRPVWYRRUDOOHEHZRQHUVHQEHODQJVWHOOHQGHQ
'RHO YDQ GH ELMHHQNRPVWHQ LV LQIRUPDWLHRYHUGUDFKW HQ KHW LQYHQWDULVHUHQ YDQ
PHQLQJHQHQLGHHsQYRRUKHWGHILQLWLHYHSODQYDQGHVWUXFWXXUYLVLH
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9ROJHQGH VWDS LQ KHW SURFHV LV GDW GH RQWZHUSVWUXFWXXUYLVLH LQJHYROJH GH ,Q
VSUDDNYHURUGHQLQJ WHU LQ]DJH KHHIW JHOHJHQ *HGXUHQGH HHQ SHULRGH YDQ ]HV
ZHNHQKHHIWHHQLHGHUVFKULIWHOLMN]LMQRIKDDULQVSUDDNUHDFWLHNXQQHQJHYHQ

+HW RQWZHUSSODQ LV GDDUQDDVW FRQIRUP DUWLNHO  YDQ KHW %HVOXLW RS GH
UXLPWHOLMNHRUGHQLQJYRRUUHDFWLHDDQJHERGHQDDQGHRYHUOHJSDUWQHUV
'H LQVSUDDN HQ RYHUOHJUHDFWLHV ]LMQ LQ HHQ ]HOIVWDQGLJ GRFXPHQW JHEXQGHOG
'H GDDUXLW YRRUWYORHLHQGH DDQSDVVLQJHQ YRRU GH VWUXFWXXUYLVLH ]LMQ LQ GLW GR
FXPHQWYHUZHUNW

'HJHPHHQWHUDDG]DOXLWHLQGHOLMNHHQEHVOXLWQHPHQRYHUGHVWUXFWXXUYLVLH

9HUYROJLQMXULGLVFKH]LQ
1D GH YDVWVWHOOLQJ YDQ GH]H VWUXFWXXUYLVLH ZDDULQ GH XLWJDQJVSXQWHQ YRRU GH
RQWZLNNHOLQJYDQ:LQNHONHUQ%HUJHQ]LMQYDVWJHOHJG]XOOHQQRJGHQRGLJHVWDS
SHQJH]HWPRHWHQZRUGHQ

(HQLQVWUXPHQWGDWPRJHOLMNLQJH]HWZRUGWLVKHWYHVWLJHQYDQHHQYRRUNHXUV
UHFKWRSJURQGYDQGH:HWYRRUNHXUVUHFKWJHPHHQWHQ9RRUJURQGHQGLHLQKHW
NDGHU YDQ GLH ZHW GRRU GH JHPHHQWHUDDG ZRUGHQ DDQJHZH]HQ JHOGW GDW HHQ
HLJHQDDU ELM HYHQWXHOH YHUNRRSSODQQHQ GH]H JURQGHQ HHUVW DDQ GH JHPHHQWH
GLHQW DDQ WH ELHGHQ WHU YHUNRRS 3DV DOV GLW QLHW WRW UHVXOWDDW OHLGW PRJHQ
JURQGHQ DDQ DQGHUHQ ZRUGHQ YHUNRFKW 'LW PLGGHO LV PLQGHU LQJULMSHQG GDQ
RQWHLJHQLQJ PDDU JHHIW RRN GH QRGLJH VWXULQJVPRJHOLMNKHGHQ RP JHZHQVWH
RQWZLNNHOLQJHQ LQ JDQJ WH ]HWWHQ 2YHULJHQV PRHW HHQ VWUXFWXXUYLVLH ZHO DDQ
HHQDDQWDOHLVHQYROGRHQRPDDQJHPHUNWWHNXQQHQZRUGHQDOVEDVLVYRRUHHQ
:9*DDQZLM]LQJ'HEHODQJULMNVWHGDDUYDQLVZHOGDWGHVWUXFWXXUYLVLH]RGDQLJ
FRQFUHHWPRHW ]LMQGDW EXUJHUVHHQEHHOGNULMJHQYDQ GHEHRRJGHUXLPWHOLMNH
RQWZLNNHOLQJHQHQWRHNRPVWLJHEHVWHPPLQJ$DQGLHHLVHQYROGRHWGH]HVWUXF
WXXUYLVLH

:DQQHHUJHGXUHQGHKHWYHUGHUHYHUORRSYDQKHWSURFHVRPWHNRPHQWRWUHDOL
VHULQJYDQGH]HVWUXFWXXUYLVLHEOLMNWGDWVRPPLJHSDUWLMHQQLHWEHUHLG]LMQPH
GHZHUNLQJWHYHUOHQHQDDQGHUHDOLVHULQJYDQGH]HYLVLHZRUGWQLHWXLWJHVORWHQ
GDW JHEUXLN JHPDDNW ZRUGW YDQ RQWHLJHQLQJ HHQ UHFKWVPLGGHO ZDDURYHU GH
JHPHHQWHEHVFKLNW'LWLVHFKWHURSYRRUKDQGJHHQXLWJDQJVSXQWHQQLHWHHUGHU
GHILQLWLHIDDQGHRUGHGDQQDGDWHUGHEHVFKLNNLQJLVRYHUHHQYDVWJHVWHOGEH
VWHPPLQJVSODQ

9RRUGHYHUYROJSODQYRUPLQJ]LMQLQLHGHUJHYDOppQRIPHHUGHUHEHVWHPPLQJV
SODQQHQQRGLJ
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%HOOR5HYLVLWHG&XOWXXUKLVWRULVFKH9HUNHQQLQJ3OHLQHQRPVWUHNHQMXQL



&XOWXXUKLVWRULVFKH%HVFKRXZLQJMXQL



+RRIGOLMQHQXLW´6WHGHQERXZNXQGLJHUDQGYRRUZDDUGHQ:LQNHONHUQ%HUJHQµGGVHSWHPEHU




+DDOEDDUKHLGVRQGHU]RHNZLQNHOSURJUDPPD3OHLQJHPHHQWH%HUJHQMDQXDUL



$DQYXOOLQJRSKDDOEDDUKHLGVRQGHU]RHNYDQ'7 3MDQXDUL



7RHOLFKWLQJXLWZHUNLQJVSDUDJUDDI'XXU]DDPKHLGHQWKHPD·V%5(($0*HELHGVRQWZLNNHOLQJ



:DWHUDGYLHV&HQWUXPSODQ%HUJHQGGMXQL+RRJKHHPUDDGVFKDS+ROODQGV1RRUGHU
NZDUWLHU
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Inleiding

De Cultuurhistorische Verkenning Plein (hierna af te korten als CHV Plein) is
opgesteld voor het gebied dat deel uitmaakt van de eerdere Cultuurhistorische
Verkenning Centrum Bergen (Bureau M&DM oktober 2006). Voor het onderhavige
deelgebied is een Masterplan opgesteld, naar aanleiding waarvan opdracht is
gegeven tot het opstellen van het voorliggende product. Dit product wordt gekoppeld
aan het gelijknamige Structuurplan. Daarnaast is al eerder ten behoeve van het
bestemmingsplan Bergen Centrum een Beeldkwaliteitplan opgesteld (Bureau M&DM
2010). De opzet van de CHV Plein sluit aan op de eerdere producten en zal deze
deels, in samengevatte vorm, overlappen. Ten slotte zal in een afzonderlijk product,
als aanvulling op deze studie worden ingaan op de tot dusver afgeronde planvorming
van het Masterplan (samenstelling en supervisie Aad Trompert).
De indeling van de CHV is chronologisch en volgt de ontwikkelingen van het Plein
vanaf rond 1900. Deze ontwikkeling is onder te verdelen in drie fases, het oude dorp,
de introductie van de stoomtram en het opkomend toerisme en de fase van de buiten
gebruikstelling van de tram tot en met het heden. Omdat deze laatste fase de langste
(bebouwings)fase betreft en deze fase tevens de huidige is, zal vanzelfsprekend
hieraan de meeste aandacht besteed worden. De toekomst is als vierde fase te
beschouwen en komt aan de orde in de aanvullende studie (genaamd
Cultuurhistorische beschouwing, Naar aanleiding van het Masterplan Bergen
Centrum). Omdat de naam Bello voor de stoomtram in het collectieve geheugen is
gegrift is deze benaming aangegrepen om de geschiedenis van het Plein aan op te
hangen.

Æ

Dorpsgezicht
Masterplan
Verkeersroute
Zandgrond
Polder

Afbeelding 1. Bergen Centrum met daarin de oude en de nieuwe dorpskern tegen elkaar aan
gelegen. In donker oranje het gebied van het Plein e.o. De middelste tekening geeft de huidige
verkeersstroom aan, terwijl de derde tekening de geografische onderlegger toont, in geel de
zandgronden en in groen de polder. Uit: CHV Bergen Centrum.

De onderlegger van het gebied is een strook van de lager gelegen Zuurvenspolder
tussen de haakwal (hoger gelegen zandgronden) met uitlopers. Hoewel de grens niet
haarscherp valt te trekken, bestaat het gebied van de CHV door de tweedeling polder
en haakwal uit twee sferen: een open wond met stukjes dorpskern aan weerszijden:
gezond weefsel. Tot het gebied van het masterplan behoort niet alleen de ruimte ooit
door Bello ingenomen (open wond), maar ook de dorpsstraten Jan Oldenburglaan en
de Karel de Grotelaan (het gezonde weefsel).
De ontwikkeling is daarmee op te vatten als een dynamische ‘opvulgeschiedenis’ van
een groter gebied tussen een oude en een jongere, kleinschalige dorpsstraat. Binnen
de voorgestelde nieuwe opvulling worden duidelijke keuzes gemaakt. Aan de hand
van de CHV zullen deze keuzes in een breder, historisch kader geplaatst worden. De
bespreking van het nieuw opgestelde masterplan vindt echter niet plaats binnen het
kader van deze CHV, maar zoals gezegd binnen het kader van een afzonderlijke
stedenbouwkundige bespreking (Cultuurhistorische beschouwing).

I

Geschiedenis: immateriële waarden

I.1

Beknopte geschiedenis

De geschiedenis van Bergen in de twintigste eeuw is nauw verbonden met de
geschiedenis van de Nederlandse kunsten, maar evenzeer met de opkomst van het
toerisme. De connectie tussen het kunstenaarsdorp Bergen met als statement het
Park Meerwijk als manifest van de wereldberoemde Amsterdamse School en de
badplaats Bergen aan Zee werd fysiek gevormd door een spoorverbinding.

I.2

Bello

Het was met name de echtgenote van burgemeester Jacob van Reenen, Marie van
Reenen - Völter, die zich inzette voor de ontwikkeling van Bergen aan Zee, tot dan
toe een vissersplaatsje van beperkte omvang. In 1906 kreeg deze ontwikkeling onder
andere gestalte door de opening van het café restaurant Prins Maurits, midden in de
duinen. Een jaar eerder was de stoomtramverbinding Alkmaar – Bergen aangelegd.
Het laatste stuk diende te voet of te paard worden afgelegd. Door persoonlijke
bemoeienis van Marie van Reenen (en de inbreng van eigen grond) werd in 1909 de
lijn doorgetrokken tot aan Bergen aan Zee. Bergen Binnen bleef daarbij een
opstapstation, met een V-vormige aftakking van het spoor, teneinde vertrekkende en
aankomende trams op het enkelspoor gescheiden te houden.
De lijn was een groot succes, waarvan niet alleen Bergen aan Zee profiteerde, maar
ook Bergen Binnen. De bouw van het Oranjehotel met uitzicht vanuit de kamers over
het station getuigde daarvan. Sterker nog, het voorzieningenniveau van Bergen aan
Zee zou nooit Bergen Binnen overtreffen. De Eerste Wereldoorlog betekende een
forse afname van het aantal reizigers en in 1914 werd de lijn uit de dienstregeling
genomen. Maar na 1918 nam de toeristenstroom weer toe. In de jaren 1925 tot en
met 1931 was Bergen aan Zee zo in trek dat er een directe (sneltrein)verbinding was
tussen Amsterdam en de badplaats. Na laatstgenoemd jaar verviel deze verbinding
echter en dienden de reizigers in Alkmaar weer over te stappen op de
stoomtramverbinding. Dit was de verbinding die bekend zou worden onder de naam
van de in 1914 gebouwde, maar dus pas in 1932 ingezette locomotief Bello
(locomotief 1046, later omgebouwd tot de 7742). Deze locomotief was in Berlijn
gebouwd voor de Hollandsche Spoorwegmaatschappij en na vele diensten elders te
hebben verricht zou Bergen de laatste klus van Bello worden. Behalve de Bello
waren nog acht andere locomotieven uit dezelfde serie actief op de lijn Alkmaar –
Bergen – Bergen aan Zee.

In de oorlog raakte de Bello zwaar beschadigd, maar in 1946 zou de loc nog enige
jaren, weer opgelapt, terugkeren tot de NS haar in 1955 definitief tot schroot
verklaarde. In 1960 zou Bello een laatste keer Bergen bezoeken, als roerend
monument. Tegenwoordig rijdt de Bello zwaar gerestaureerd op de toeristische lijn
Hoorn – Medemblik, een functie deze locomotief op het lijf is geschreven.
De naam Bello voor de stoomtram is in het collectief geheugen van de Bergenaren
gegrift, als pars pro toto voor de hele tramgeschiedenis, maar de eerste locomotief
die vanaf Alkmaar opstoomde was de Neushoorn (dierenserie).

I.3

Wederopbouw

Het uit de regeling nemen van de verbinding door de NS viel in de periode van de
wederopbouw. Deze periode wordt in heel Nederland gekenmerkt door een enorme
bouwwoede, deels letterlijk het herbouwen van bouwwerken die in de oorlog
vernietigd of beschadigd waren, maar veel meer het bouwen van nieuwe woningen
en voorzieningen, passend bij de moderne naoorlogse samenleving. De architectuur
was in veel gevallen beïnvloed door het functionalisme van de jaren ’20 en ’30 dat
voor de oorlog nauwelijks was doorgedrongen tot de bouwplaats. De radicale breuk
met het bestaande werd in die tijd slechts door weinigen geapprecieerd. Na de
oorlog, toen er snel en goedkoop gebouwd moest worden, draaide echter de wind.
Een van de iconen van de wederopbouw was de Rotterdamse Lijnbaan, gebouwd
door het bureau van Van den Broek en Bakema, ooit begonnen als Brinkman en Van
der Vlugt en wereldberoemd door de Van Nellefabriek, eveneens in Rotterdam. Van
den Broek was al in 1948 gestorven, maar de naamgeving van het bureau dat in de
hoogtijdagen honderden werknemers kende, bleef ongewijzigd. Een van de
projectarchitecten verantwoordelijk voor de vormgeving van de Lijnbaan was H.
Klopma.
Ook in Bergen drong de moderne architectuur door. De leegte die Bello achterliet,
sporen en stationsemplacement, werd opgevuld door een creatie van het bureau Van
den Broek en Bakema. De naam van de Bakemaflat verwijst nog naar de toen nog
levende illustere architect, naamgever van het bureau. Maar ook hier was de
projectarchitect Klopma. Het project betrof een winkelcentrum met daarin onder
andere een Albert Heijn, in aansluiting op de dorpse winkelstraat Jan Oldenburglaan.
Hierboven kwamen woningen. Ook een VVV-kantoor, een bankfiliaal, een kiosk, een
lunchroom met dakterras en een espressobar met terras op maaiveldniveau
behoorden bij de opgave. Het gehele complex kreeg vanwege de gelijkenis in
architectonische vormentaal en functies de bijnaam ‘Kleine Lijnbaan’.
In het complex was ook het kantoor van de N.H.A.D.O. gevestigd, de NoordHollandsche Autobus Dienst Ondermening. De aanwezigheid van een busstation
betekende een continuïteit van het Plein als vervoersplein. De doorgaande route
voor het autoverkeer over het Plein, via de Stationsstraat naar de kust, bevestigde
deze status.
Ondanks alle goede bedoelingen was de functionalistische formule vanaf het begin
wel ingepast, maar niet aangepast. Ook in de naoorlogse jaren botsten de radicale
standpunten van de modernisten nog met de mening van de man in de straat.

De historische waardering voor de architectuur van de Wederopbouwperiode is
terecht toegenomen en over de plaats van Bakema in het architectuurgeschiedenis
valt niet meer te twisten. Dat betekent echter niet dat de formules uit de jaren ’50 niet
uitgewerkt zouden kunnen raken. Langzame groeiers zijn blijvertjes, snelle
invullingen zelden. Dat is wat de architectuurgeschiedenis ook heeft geleerd.
Waarom de invulling van Klopma de tand des tijds niet geheel ongeschonden is
doorgekomen zal in de volgende hoofdstukken aan de orde komen, na een korte
analyse van het Plein vóór de komst van de tram en het Plein tijdens de tram.

II Structuuranalyse

II.1 Structuur voor Bello

Voor de komst van Bello was het leven in Bergen overzichtelijk. De contouren van
het dorp verschilden in 1900 niet wezenlijk van die van de historische kern. De kern
in enge zin was nog steeds de ruïnekerk, iets hoger gelegen dan de bebouwing
rondom en alle verkeer moest ook langs de kerk, als een spin in het web. Zeker was
sprake van verdichting langs de uitgaande (dood)wegen, ook was al sprake van een
voorzichtige aantrekkingskracht op buitenlui en er waren diverse uitspanningen, maar
kleinschaligheid en landelijkheid vormden de basiskarakteristieken. De ontwikkeling
van Bergen is goed te volgen aan de hand van topografische kaarten.

Afbeelding 2 Joannes Dou ca. 1643. De hoofdstructurele kenmerken uit de middeleeuwen zijn
behouden, maar de accenten zijn verschoven. De centrale kerk, als spin in het web, is verworden tot
ruïne en door middel van een statige, formele laan verbonden met de tweede nucleus rond het Hof.
De bebouwing concentreert zich op de zandgronden, binnen de wijzers van de klok: ‘vijf voor vier.’
Een markante uitzondering is de bebouwing in de oksel van de beide wijzers, de Rustende Jager.

1878

1900
De kaartbeelden van 1878 en 1900 laten geen of nauwelijks verschillen zijn ten
opzichte van de kaart van Dou uit circa 1643. De ruimte van het latere Plein (met op
de kaart de aanduiding Bergen) is al zichtbaar in de lichtgroene kleur van de polder
tussen de donkergroene, beboste zandgronden.

II.2 Structuur tijdens Bello

Aanvankelijk betekende de eerste jaren van de stoomtram geen ingrijpende
structurele veranderingen. Het spoor volgde in Bergen de loop van de Doodweg
(Karel de Grotelaan) om met een bocht iets noordelijker aan de Breelaan te eindigen.
Hier was ook het (kop)station gesitueerd, in de directe nabijheid van de nieuw
aangelegde renbaan.

1906
De renbaan verdween en ter plekke werd het Van Reenenpark aangelegd, een
villawijk met open bebouwing in het groen met daarbij een hertenkamp. De
landschappelijke structuur van het villapark werd over de Breelaan doorgetrokken,
ten noorden van de spoorlijn, midden in de lager gelegen gronden van de
Zuurvenserpolder: de latere Jan Oldenburglaan (kaart p. 10). De afsplitsingen van
deze laan zouden pas later worden doorgetrokken, ook weer naar nieuw aangelegde
woonstraten, met vrijstaande woonhuizen en kleine villa’s.
Het doortrekken van het spoor naar Bergen aan Zee, had tot gevolg dat in het
centrum naast het afgebogen eindstuk van het enkelspoor een nieuwe verbinding
werd aangelegd.

1923
De nieuwe verbinding maakte samen met de oude de kenmerkende V-vorm die
heden ten dage nog kenmerkend is voor het Plein. Het spoor en het station (of de
tramhalte) hadden een aanzuigende werking, hetgeen zich vertaalde in het oprichten
van niet alleen villa’s, maar ook voorzieningen als hotels en winkels. Op de
topografische militaire kaart van 1923 is te zien hoe de spoorbaan is doorgetrokken
en de bebouwing vanaf Oudburg over de polder heengroeit. Het Van Reenenpark is
aangelegd, met in het verlengde van de Stationsweg de Jan Oldenburglaan. De
bebouwing is slechts mondjesmaat toegenomen en de Jan Oldenburglaan loopt
voorlopig dood (gele pijl).

Afbeelding 3 Splitsing in doorgaande lijn naar Bergen aan Zee en station.
De pijl geeft Hotel Oranje aan. Berger boekhandel, circa 1920. RAA.

Afbeelding 4 Vanuit een iets andere hoek valt op hoezeer het station
oorspronkelijk buiten de bebouwde kern was gesitueerd. Circa 1906. RAA.

Afbeelding 5 De Jan Oldenburglaan in de ontwikkelingsfase: een dorps
profiel, zeer groen en met verspreide bebouwing. RAA.

In de volgende jaren groeide Bergen snel. Het onderscheid in bebouwing tussen de
hoger gelegen haakwallen en de lager gelegen poldergronden verdween daarbij.
Nieuwe straten werden aangelegd, louter ten behoeve van nog meer nieuwe
woningen en kleine villa’s. Ook het aantal horeca-ondernemingen en andere
voorzieningen groeide. De Jan Oldenburglaan, aanvankelijk meer een woonstraat,
ontwikkelde zich tot winkelstraat. De verdichting die optrad bestond voornamelijk uit
woonwinkelhuizen, in enkele gevallen van aansprekende architectuur. Aan de
andere kant van het spoor verdichtte de historische Karel de Grotelaan, meer aan de
zuidkant van de route dan aan de noordkant overigens. Mogelijk was een achtertuin
aan het spoor geen pluspunt.

1932
Op een toeristisch kaartje van 1932 is te zien hoe de Jan Oldenburglaan wordt
doorgetrokken (oranje pijl) en de nieuwe straten met elkaar verbindt. De straten zijn
vanaf het begin van de eeuw meer planmatig aangelegd, ten behoeve van de
ontsluiting van de nieuwe wijken. In 1950 is de spoorbaan helemaal ingebouwd (zie
hieronder).

1950

II.3

Structuur na Bello

II.3.1

Inleiding

Met het uit de dienstregeling nemen van de Bello ontstond een leegte in de
ondertussen stevig uitgebreide en verdichte dorpskern. De opengevallen V-vormige
vlakte was voor de dorpse proporties van Bergen van aanzienlijke omvang en de
randbebouwing was, voor zover er al sprake was van stedenbouwkundige inpassing,
georiënteerd op het spoor. Maar de meeste bebouwing – zoals de winkelwoonhuizen
van de Jan Oldenburglaan, was met de achtertuin naar het nieuw in te richten plein
gericht.1

Afbeelding 6 het gesplitste spoor, afbuigend richting Oranjehotel
(nu Centre Ville). Rechts daarvan het station. RAA.

1

In de analyse is tevens de analyse uit de CHV Bergen Centrum verwerkt.

Afbeelding 7 Na de verwijdering van het spoor bleef het station verweesd over. Het Oranjehotel aan
de Breelaan is nog aanwezig.RAA.

Afbeelding 8 De open vlakte na sloop van het station. RAA.

II.3.2

Planvorming

Teneinde de nieuwe wijken die ontstaan waren na het station en het spoor te
koppelen aan de oude kern was een masterplan avant la lettre nodig. Daarbij diende
ook rekening gehouden te worden met het (openbaar) vervoer over de weg dat over
het nieuwe plein, via de Stationsstraat naar de kust geleid zou gaan worden (en dus
niet door de Jan Oldenburglaan). Het centrumplan van het bureau van Van den
Broek en Bakema, architect Klopma hield overal rekening mee, behalve met de
genius loci, de omgevingsspecifieke eigenaardigheden. Deze term was al jaren in
onbruik onder architecten en stedenbouwkundigen om pas weer heel veel later
herontdekt te worden2.

Afbeelding 9 Maquette Masterplan, 1955/1956 (Noord beneden). De latere bebouwing
zou aanzienlijk forser uitvallen. RAA.

Afbeelding 10 Uitgevoerd plan, plattegrond 1959. Duidelijk is te zien hoe het plan een inpassingsplan
is tussen de beide verdwenen sporen (V-vorm). Het plan is niet ingepast in het bestaande weefsel.

2

Onder andere Christian Norberg-Schultz, maar ook ideevormers als Kevin Lynch en Camillo Sitte
mogen in deze niet ontbreken.

De plattegrond toont beter dan de maquette wat er schort aan het plan: de schaal.
Het is een zwarte kat tussen de gekleurde muizen. De ruimte is niet opgevuld met
aangeheelde bouwblokken, en daartussen de straat, maar de ruimte is de straat. Aan
die straat is een nieuw complex ontworpen. Stedenbouwkundig en architectonisch is
de architectuur wezensvreemd aan al het gebouwde tot dusver in Bergen. In
materiaalkeuze, de verhouding open-dicht van de gevelwand, rooilijn, silhouet,
kapvorm (platte daken) en kleur (grijs) wijkt het complex af ten opzichte van de
omgeving.
Afbeelding 11 Zwarte kat
tussen de grijze muizen

Dat wil niet zeggen dat er niet goed over het plan is nagedacht. Het is een echt
modern dorpscentrum met diverse voorzieningen, op één centrale locatie logisch
geordend. Daarbij is het complex nadrukkelijk bedoeld als een aangename
verblijfsruimte met grotere en kleinere pleinen. De vierkante moduul van de
bebouwing keert ook terug in de aanleg van het voetgangersgebied. De woningen
zijn ruim en licht en hebben uitzicht. Ten behoeve van het winkelplezier zijn
parkeerplaatsen bedacht, luifels en drooglopen gecreëerd en werden diverse
modieuze bestratingpatronen en straatmeubilair ontworpen. De periode van de
wederopbouw ging naadloos over in de ‘gezellige’ jaren zeventig. Maar een modern
dorpscentrum laat zich moeilijk verenigen met een organisch gegroeide structuur.
Dat is de les van de stedenbouw van de jaren zestig zoals die tot op heden
regelmatig aan den lijve ondervonden wordt.

II.3.3

Beschrijving van het plan en de relatie met de
omgeving

De westelijke wand van het plein is kenmerkend voor de bebouwing van Bergen rond
1900, grootschaliger dan de oudere bebouwing, in functie gericht op bezoekers, niet
zo zeer op bewoners. Maar in vormgeving sluit de wand aan op de traditionele
Bergense bebouwing: in baksteen opgetrokken, met kap, weliswaar afgeplat, maar
met sprekende dakschilden, gedekt met keramische pannen. Het oertype
Monopolyhuisje en –hotel wordt in Bergen nauwgezet gevolgd. Met de vervanging
van Hotel Oranje is dit oertype echter verlaten (zie bebouwing). De invulling van Van
den Broek en Bakema botst hard met de oorspronkelijke westelijke bebouwingsrand
en heeft evenmin een relatie met de vervanger van Hotel Oranje. Er is geen sprake
van eenheid.

Afbeelding 12 Ideaalbeeld van de Bakemaflat als protagonist op het toneel tegen een decor van
oudbouw en beplanting. De bomenrij, die de historische route naar het noorden markeert, is
tegenwoordig onderbroken (Joedicke).

Afbeelding 13 Toen het leven nog ongecompliceerd was. Foto net na de voltooiing, met kiosk en
twee bankjes (Joedicke).

Afbeelding 14 De Groenstructuur aan de Breelaan is in de beginjaren nog sterk dominant.

Afbeelding 15 Het transparante karakter verliest in de loop der jaren aan kracht.

In het noorden grenst het complex aan de achterkanten van de Jan Oldenburglaan.
Deze zijde van het plan is stedenbouwkundig en architectonisch indifferent.

Afbeelding 16 Achterkantenarchitectuur.

In het oosten eindigde het complex oorspronkelijk in een scherpe punt, tegen een
reeks geschakelde kolenloodsen: rechthoekige bouwlichamen onder zadeldaken met
pannen gedekt. Na de sloop van deze karakteristieke bouwsels verscheen op
dezelfde plek een éénlaags kantoorgebouw met plat dak, waardoor de amorfe massa
van de Kleine Lijnbaan als een olievlek uitbreidde.

Afbeelding 17 Amorfe massa’s. De zichtlijn op de hoge kap van Breelaan 6 biedt
houvast in een zee van grijswitte ondefinieerbare bouwmassa´s.

Schuin tegenover dit kantoor werd in dezelfde periode een pleinwand gecreëerd,
meer passend en bestaande uit aaneengesloten ‘Monopolyhuisjes’ in aansluiting op
de bebouwing van de Jan Oldenburglaan. De derde wand van dit kleine plein wordt
vervolmaakt door, geheel oostelijk aan de overzijde van de straat een drielaags
woongebouw uit de wederopbouwperiode. Vanuit dit punt gaat de straat over in de
kleinschalige woonwijkjes. De schaalsprongen in dit deel van het Plein zijn minder
opvallend dan in het westelijk deelgebied.

Ook de groenstructuur is in dit deel in de loop der tijden sterker uitgewerkt dan in het
westen. Ten slotte is vanuit dit deelgebied een zichtlijn op de Openbare Bibliotheek,
een bouwwerk van het herkenbare type met kap.
De zuidelijke wand van het Plein is na het verdwijnen van Bello lang blijven liggen als
ontwerpopgave. Pas met de nieuwbouw van het supermarkt- en horecacomplex is
deze opgave opgepakt, waarbij ook hier terrassen- en een plein gecreëerd werden.
De architectuur van het complex reageert op diverse stijlen in Bergen. Het complex
als geheel is tamelijk grootschalig, maar door de heterogene vormgeving en de
geleding van de bouwmassa’s meer passend in de omgeving dan het
Bakemacomplex.
Jan Oldenburglaan
De Jan Oldenburglaan is een gecreëerde straat van rond de eeuwwisseling, maar
wijkt in aanleg niet sterk af van de oude dorpsstraten in Bergen. Het verschil in
beleving heeft alles te maken met de verwinkeling, de verdichting en de ontwikkeling
van het woonwinkelhuis. De inrichting van de openbare ruimte is wat verrommeld,
maar wijkt verder niet wezenlijk af van de dorpsstraten in de oude kern.

Afbeelding 18 Verrommeling van de openbare ruimte.

Binnenhof
Stedenbouwkundig historisch is er niet veel zinnigs op te merken over de Binnenhof.
Het is parkeren, laden en lossen en overigens een achterkantengebied. Verder zijn
hier ook enige zorgfuncties gevestigd. De ruimte is niet onverzorgd, zelfs nogal groen
te noemen, maar heeft niets te maken met de vormgeving van het Plein, noch met de
structuur van Bergen.
Karel de Grotelaan
De Karel de Grotelaan valt buiten alle masterplannen tot dusver, maar wordt er wel
door beroerd. De aanheling van de zuidelijke Pleinwand behelst het complex dat
doorloopt tot in de laan, in aansluiting op de bescheiden bebouwing van De
Rustende Jager (zie ook hierboven). De vormgeving, rooilijn, silhouet, geleding,
materialisering en detaillering zijn bijzonder geslaagd, passend vormgegeven. Het
contrast met het werk van Van den Broek en Bakema kan niet groter zijn. Ook de
overgang naar het zuiden verloopt soepel. Voorbij het laden en lossen van de
supermarkt is de bebouwing weer kleinschalig, voornamelijk eerste decennia
twintigste eeuw en vervolgens het oertype Monopolyhuisje.

II.3.4

Nadere analyse Plein en omgeving 2010

Dynamische lijnen: dominantie van het verkeer
Het gebied wordt niet begrensd door straten, maar bestaat uit straten en dat is
veelzeggend. Verkeersdoorstroming is de dominante factor. Het ontwerp van het
Plein kan niet verhullen dat de meeste aandacht als vanzelf naar de verkeersruimte
wordt getrokken. De verkeersstromen zijn duidelijk gescheiden, geheel in lijn met de
principes van Het Nieuwe Bouwen en ook hier ligt de vergelijking met de Lijnbaan
voor dehand. De verkeersruimte is er ten behoeve van het doorgaande autoverkeer
en het openbaar vervoer (bus). De hoofdverkeersroute loopt vanaf de Dreef, over
het Plein en de Breelaan naar de Stationsstraat en loopt daarmee aan de kant van
de Dreef parallel aan de historische, uitgaande route naar Oostdorp (de Karel de
Grotelaan). Aldus wordt de historie gekoppeld aan het moderne vervoer dat het
toerisme in Bergen mogelijk maakte. Vanaf het Plein takken het ‘rustige’ deel van de
Breelaan en de doorbraak naar de Jan Oldenburglaan af. Het rustige deel van de
Breelaan is tevens de overgang naar de beslotenheid van de oude kern (Kerkstraat).
Het Plein is als een brede wig in de kleinschalige dorpse structuur gedreven, waarbij
de bebouwing is aangepast aan de grotere (korrel)maat. Het profiel voorziet in een
ruim voetgangersdomein. De aanwezige horeca, winkels en andere voorzieningen
zijn goed bereikbaar. Een tussenlaag tussen openbare ruimte en de
bebouwingswand wordt gevormd door de uitbouwen (serres) aan de Breelaan en
elders, over het algemeen van middelmatige kwaliteit, waardoor het straatbeeld is
verrommeld.

Afbeelding 19 Serres en luifels.

Statische vlakken
De invulling van Van den Broek en Bakema geleedt de ruimte in deelgebieden. De
ruimtes zijn vanwege de ligging op verkeerskruisingen sterk open. Het zogenoemde
Plein bestaat feitelijk uit vier pleinvormige (verblijfs)ruimtes en een grote, wigvormige
open ruimte voor verkeer en parkeren. Een van de vier pleinen betreft een latere
invulling, het plein dat is uitgespaard in het bouwblok van De Rustende Jager (Deen,
Gusto).

Dit plein is zowel binnen het plangebied als binnen het beschermde dorpsgezicht
gelegen en vormt een zichtbare overgangsruimte op de grens van de hoger gelegen
zandgronden en de lager gelegen twintigste-eeuwse uitbreiding. Hoewel het
bouwblok van forse afmetingen is, is de geleding aangepast aan de
stedenbouwkundige context. Aan de Pleinkant is het gezicht van grootschalige
nieuwbouw, waarbij typologische en stilistische referentiekaders zijn gezocht, terwijl
aan de achterzijde, de oude dorpse kant (Karel de Grotelaan) kleinschalig
geparcelleerd is. Ook in rooilijnen, typologieën, materialisering en detaillering is het
onderscheid goed uitgewerkt.
Stedenbouwkundig kan wel de vraag gesteld waarom ook hier een plein is
gerealiseerd. Tegenover de latere invulling, het oorspronkelijke plangebied van Van
den Broek en Bakema, is een klein plein dat tot de uitloop van de bebouwing
behoort. Het is een ongedefinieerde ruimte zonder beslotenheid (ondanks de
pogingen daartoe). De driehoekige ruimte aan de overkant van de Breelaan had in
wezen meer potentie omdat hier de relatie met de oude kern zichtbaar is, maar door
de diepe serre-uitbouwen is de openbare ruimte teruggebracht tot andere proporties
(tekening p. 24). De enige omsloten, intieme ruimte is het pleintje op de kruising met
de Jan Oldenburglaan. Ook hier is een zijde geheel open, maar vanwege de
bescheiden afmetingen werkt dat niet storend. De bebouwing aan en op dit pleintje is
echter niet sterk, dan wel aangetast.
Ondanks de benaming ‘Plein’ is de beleving matig vanwege de onduidelijke
begrenzingen, asymmetrische straatprofielen en een doorsnijdende verkeersweg.
Hierdoor is sprake van een verkeersruimte met aan de randen een verblijfsfunctie.
De grootste open ruimte binnen het gebied, globaal de oostelijke helft, is geen
verblijfsplein, maar een verkeerstrechter. De open gaten in de rooilijn versterken de
leegte: een uitgespaard (parkeer)plein op de hoek van het noordelijke bouwblok en
een karakterloos gat (parkeren en groen) in het zuidelijke bouwblok. Hoge
boomaanplant en groenstroken verdelen de ruimte in rijbanen en ventwegen. Het
groen is hier niet structurerend, maar verkleint de ruimte optisch gezien; het is verder
volledig ondergeschikt aan de verkeersinrichting. Het groen in het zuidelijk bouwblok
en het groen op de kop van het oostelijke bouwblok onderhoudt geen relatie met de
middenbermen van de rijweg.
De vijf ruimtes binnen de bestaande situatie vertonen weinig onderlinge
samenhang. De meest waardevolle zichtlijnen binnen het gebied zijn op het oude
dorp. Deze voorkomen een absolute breuk met de oude kern en zijn als uiterst
waardevol te beschouwen.
Niet in het plan van Van den Broek en Bakema valt de Binnenhof. Dat gebied
valt overal een beetje buiten. De open ruimte van de Binnenhof fungeert als
openbaar binnenplein voor parkeren en maatschappelijke functies
(Dienstencentrum). Het is daarmee tevens een uit het zicht gelegen laad- en losplek
voor het winkelend publiek. De architectuur aan de Binnenhof - modern, met
bedrijfsfuncties en platte daken - is als een eiland binnen de eengezinswoningen
onder kappen.
Meubilering en stoffering
Veel bebouwing aan het Plein is van na 1940. De nieuwbouwinvullingen versterken
het contrast tussen Plein en omringende dorpsstraten.

De continuïteit wordt gewaarborgd door de bestaande groenstructuur, welke echter
in het plan van Van den Broek en Bakema niet sterk is uitgewerkt.
Centraal in de thematiek van het na-oorlogse Plein staan luifels, serres en pergolaachtige structuren. In de Jan Oldenburglaan, aan de Bakema-moloch en aan de
Breelaan. Mogelijk bedoeld om een eenheid te suggereren, maar het
tegenovergestelde effect wordt bereikt.

Afbeelding 20 Luifels.

Aan de randen
Ook de randen van de nieuwbouwinvulling zijn de dorpsstraten. Vanuit de sfeer van
de grote, kleinsteedse ruimte van het Plein is een directe abrupte overgang naar de
kleinschalige dorpsstraat. Aan de zuidrand is dat de historische Karel de Grotelaan
met de genoemde passende nieuwbouwinvulling en kleinschalige, (half)vrijstaande
bebouwing. Aan de noordkant de vroeg twintigste-eeuwse Jan Oldenburglaan ,
eveneens met (half)vrijstaande winkelwoonhuizen en meer aaneengesloten aan de
noordelijke zijde.

II.3.5

Samenvatting analyse

Het centrumplan van het bureau van Van den Broek en Bakema is nooit geworden
wat het had moeten zijn: een verbinding tussen de twee dorpshelften. Sterker nog,
het dreef daar letterlijk een wig tussen. Teveel elementen, architectonisch en
stedenbouwkundig, contrasteerden met de omgeving. Latere ingrepen hebben
bovendien de intrinsieke kwaliteiten van het plan (los van de context) aangetast.
Sloop van delen van het complex lost de stedenbouwkundige defecten niet op en
zou bovendien een verdere aantasting van het oorspronkelijke ontwerp betekenen.
Restauratie van het hele complex lost evenmin de problemen op en is ook wat veel
eer voor een tamelijk gemiddeld ensemble uit de wederopbouwperiode.

Afbeelding 21 Luchtfoto genomen voor de sloop van de kolenloodsen. In één oogopslag is duidelijk
hoe groot het gat is tussen de beide groene, kleinschalige dorpshelften.

Afbeelding 22 Nieuwbouw rond het Plein, groen rond het plein, deelpleinen.

Afbeelding 23 Het silhouet van de kern vertoont een hoog centrum temidden van
laagbouw. Dat van het Plein e.o. vertoont een laag centrum temidden van hoge randen.

Afbeelding 24 Zichtlijnen op de Ruïnekerk. Links is een zichtlijn vanaf de voormalige
Brandweerkazerne. De lage nieuwbouw belemmert het zicht niet. Er is sprake van coulissewerking.
Rechts een zichtlijn vanaf Centre Ville, de serres nadrukkelijk in beeld. In beide gevallen is er een
relatie met het oude dorp.

Afbeelding 25 Kenmerkende verkaveling. Op het grensvlak van het Plein e.o.: plat dak
tegenover kap met ontsierende brandtrap.

Afbeelding 26 Ook waar de architectuur niet verbijzonderd is
spelen de kappen stedenbouwkundig een beeldbepalende rol.

III Analyse bebouwing en inrichting openbare ruimte

III.1 Bebouwing voor Bello
Voor de komst van de stoomtram en het station was er eigenlijk geen bebouwing in
het studiegebied. Alleen in de oksel, waar nu supermarkt en horeca zijn, was een
enkel bebouwd perceel. De vormgeving van de kap van het horeca-etablissement,
onderdeel van het nieuwbouwcomplex, is op te vatten als een verwijzing naar het
agrarische verleden van de opstallen.
Desalniettemin is er wel degelijk sprake van meer fysieke herinneringen aan het
verleden. De duidelijk zichtbare overgang van de hogere haakwal naar de lager
gelegen poldergronden en de groenstructuur van de Breelaan zijn terug te herleiden
tot de oergeschiedenis van Bergen.

Afbeelding 27 Reliëfverschillen,tekening Obbe Norbruis.

III.2 Bebouwing tijdens bello
De hoogtijdagen van het bouwen aan het Plein en omgeving waren in de dagen van
Bello. In deze periode werd de Jan Oldenburglaan ontwikkeld, verdichtte de Karel de
Grotelaan en ontstaan aan de Breelaan, de huidige westelijke wand van het Plein,
het stationsgebouw en aan de andere kant van de weg een reeks horecaondernemingen en woonwinkelhuizen. Opmerkelijk veel bebouwing uit deze periode
is alweer gesloopt.

Afbeelding 28 Westelijke bebouwingswand van het huidige Plein met
woonwinkelhuizen en het statige Hotel Oranje. De groenstructuur loopt door
en de ruimte tussen het groen en de bebouwing is overzichtelijk. RAA.

Afbeelding 29 Hotel Oranje en het naastliggende huis van Van der Hilst, beide
gesloopt. Archetypische vormen: Monopolyhuis en -hotel. Opvallend is de
diversiteit in het binnen of buiten zitten: erker, veranda, balkon en terras. RAA.

Het station is net als de woonhuis en –horecabebouwing archetypisch, met een
middenpaviljoen en twee zijvleugels, respectievelijk voor de loketten, wachtkamers
en kantoorfunctie. De woonwinkelhuizen aan de Jan Oldenburglaan en de Karel de
Grotelaan volgen het vernacular van rond 1900, met daarbij het verschil dat de Karel
de Grotelaan niet is verwinkeld. De architectuur is van bovengemiddelde kwaliteit.
De ontwerpen zijn niet zelden afkomstig van architecten uit grotere steden of van
architecten die anderszins bekend waren met de laatste trends. De inrichting van de
openbare ruimte is echter nog steeds dorps in deze periode en heeft een landelijke
uitstraling. De straatprofielen (en bestratingen) uit deze periode zijn op veel plaatsen
in Bergen nog bewaard gebleven.

Afbeelding 30 Het station vlak voor de afbraak. Op de voorgrond de AKO-kiosk (uitsnede). RAA.

Afbeelding 31 Jan Oldenburglaan 14-16, Huize Jacoba (gesloopt). RAA.

Afbeelding 32 Jan Oldenburglaan, nog nauwelijks verwinkeld en met een typisch dorps
profiel zonder stoepen en met een dubbele rij bomen. RAA.

Afbeelding 33 Hoogwaardige architectuur aan de Karel de Grotelaan. Het groen van de
voortuinen is een bijzondere kwaliteit.

III.3 Bebouwing na Bello
III.3.1

Inleiding

De moderne invullingen zijn gemiddeld grootschaliger dan in de oude kern en sterk
heterogeen in volume (inhoud), massa (vorm), proportionering, detaillering, kleur en
materiaal. 3 Zo sterk dat in de analyse geen gemeenschappelijke kenmerken zijn aan
te wijzen. Nieuw in de woningtypologie zijn de appartementswoningen, soms als
nieuwbouw, soms binnen een oude schil gerealiseerd. Daarnaast overheersen
andere functies: horeca, detailhandel en andere voorzieningen, voornamelijk op
maaiveldniveau. Een opvallend element wordt gevormd door de luifels, serres en
pergolas: drooglopen en droogzitten.4 De terrassen en serre-uitbouwen zijn
prominent aanwezig (zie ook structuur).

Afbeelding 34 Gesloopte luifel aan de Breelaan; Jan Oldenburglaan 14-16, Huize Jacoba, nu met met
serre. Inmiddels gesloopt.

Het winkelen en consumeren is na de Bello het verbindend element geworden
tussen de architectuur van de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte,
vandaar dat in dit hoofdstuk deze beide vormgevingsaspecten tezamen behandeld
worden. De inrichting van de openbare ruimte is buiten het voetgangersdomein
ondergeschikt aan de verkeersdoorstroming: niet onverzorgd, maar zonder
structurerende werking binnen de diverse ruimtes, met dezelfde materialen als in de
oude kern, zoals klinkerbestrating en hardstenen stoeppalen. Het hoogteverschil
tussen zand en polder is in betonnen trappen vormgegeven. Een opvallend
verschijnsel is het dat maar liefst drie kiosken op korte afstand van elkaar zijn
geplaatst. De inrichting van het voetgangersdomein was ooit doordacht, maar van
deze diepe gedachte is weinig over gebleven.
3

Bij de architectonische beschrijving wordt gerefereerd aan de CHV Bergen Centrum.
Binnen dit systeem van de ‘Kleine Lijnbaan’ heeft zelfs de oude benzinepomp tegenover de
voormalige garage aan Breelaan 3 een nieuwe, nogal overbodige luifel gekregen, overigens in een net
wat andere detaillering. Inmiddels gesloopt.

4

In enkele gevallen, zoals in de Karel de Grotelaan, waar terughoudend is
vormgegeven, beantwoordt de inrichting aan de karakteristiek van het oude Bergen
(zie ook III.2).

III.3.2

Uitwerking

Het oorspronkelijke centrumgebouw van Van den Broek en Bakema vormde
oorspronkelijk uiteraard wel een eenheid en werd gekenmerkt door een grote mate
van transparantie en vlakke overkragende daken. De diverse functies waren in de
geleding van de bouwmassa’s afleesbaar. De woonfunctie is opgetild boven het
maaiveld in het enige volume dat meer dan één bouwlaag telt. De relatie van de
bebouwing met het voetgangersdomein is in de vormgeving zichtbaar gemaakt door
de moduul in de inrichting van de openbare ruimte terug te laten komen.
Architectonisch is de vormentaal van Van den Broek en Bakema herkenbaar, maar
het eiland van platte daken wijkt sterk af van de omringende bebouwing. Ook het
materiaal en de detaillering, beton, staal en glas, zijn afwijkend.
De scherpe zuidelijke punt van het plan van Van den Broek en Bakema sloot aan op
een reeks kolenloodsen, parallelle bouwlichamen onder individuele zadeldaken. De
sloop en nieuwbouw ter plaatse leidde tot een vlakke éénlaags doos die de
nondescripte vormen aan het Plein verder deed toenemen. De reeks
Monopolyhuisjes aan hetzelfde parkeerpleintje sluit beter aan: kleinschalig
geparcelleerd, onder parallelle zadeldaken. In materiaal armoedig, maar typologisch
is deze rij wel ingepast.

Afbeelding 35 Rijdtjeshuizen onder individuele kappen. Armoedige detaillering, maar typologisch
ingepast.

Afbeelding 36 De oostelijke punt van de bebouwing aan het Plein van Bakema hier nog
tegen de kolenloodsen van Akerboom.

De drielaags woonflat aan de zuidkant (Plein 31-35) refereert duidelijk aan de
zogenoemde Bakemaflat en is niet zonder architectonische kwaliteiten. Ook hier
bedierven de jaren zeventig veel goeds door middel van een luifel: De Texaco
benzinepomp deed mee met de mode. De entree van het gebied, waar de Dreef
overgaat in het Plein, wordt op één hoek gemarkeerd door het wit gepleisterde
bibliotheek- en appartementengebouw, met een hoge kap. De plastische balkons van
dit gebouw – gaten met uitstulpingen – zijn niet sterk, wat ook geldt voor de gaten in
de kap aan de straatzijde; als geheel is het echter een duidelijk gebouw.
De hogere bebouwing aan de westelijke en zuidelijke buitenrand is onder pseudokappen, deels in historiserende vormen, deels in sterk afwijkende vormgeving. Van
deze hogere bebouwing is het complex van De Rustende Jager (Deen, Gusto) in
detaillering en vormentaal geïnspireerd op de lokale bebouwing. Het Centre Ville hier
schuin tegenover refereert aan het Hotel Oranje, maar het teveel aan modieuze
vormen, bollende erkers, luifels, bolle daken en de tamelijk grove detaillering maakt
het beeld ter plaatse onrustig. De serre-uitbouw maakt het architectonische beeld
niet beter. Beter geslaagd, eerder typologisch dan architectonisch, is het deel op de
hoek: een ‘herenhuis’, net als in de oude kern op een scharnierpunt van twee
gebieden. Maar ook hier is de serre-uitbouw een verarming van het beeld. De beide
panden kwamen tot stand na sloop van het Oranjehotel in 1985 en het huis Van der
Hilst ernaast in 1986.
Architectonisch is het bouwblok met het supermarkt- en horecacomplex meer
doordacht ingepast. Minder een statement, meer omgevingsgericht. Vanwege de
hoogte en het gebrek aan lucht oogt het blok tamelijk massief. Door de ruimte geheel
te bebouwen, is ook de binnenstructuur (achtererf, groen) opgegeven. Aan de dorpse
kant is de kenmerkende inrichting van de openbare ruimte gerespecteerd: een
verkeersscheiding in de bestrating, zonder stoepen, met aan één kant hardstenen
palen en bomen die de lange lijn begeleiden en de rooilijnverspringingen opvangen.
De architectuur is afwisselend en kleinschalig. De functie-indeling is afleesbaar onder
andere door een kloeke, industriële luifel voor laden en lossen. Een variant op de
dakkapel en gedetailleerde maar eigenzinnige vensters geven een eigentijds accent.

De openslaande laad- en losdeuren in de straat zijn in het ontwerp betrokken en er is
aansluiting in materiaal (hout en baksteen). Minder geslaagd is de noodoplossing
van het dichtzetten van de vensters op de hoek. De overgang van de oude kern op
de zandgronden naar de uitbreidingen in de polder is duidelijk zichtbaar.

Afbeelding 37 Met de klok mee: Plein 31-33 lange gevel met ontsierende luifel; idem kopse gevel;
herenhuis aan de Breelaan; Openbare Bibliotheek.

De bebouwing aan het uitgespaarde plein is met representatieve gevels aan het plein
ontworpen en refereert architectonisch en typologisch voor een deel aan boerderijarchitectuur (Bergen oud), terwijl aan de andere kant is het referentiekader
etagewoningen in de stijl van de Amsterdamse School (Bergen nieuw).
Daarbij is het nieuwe plein een verblijfsruimte, zichtbaar op de hoge zandrug en
ingeklemd tussen op het plein ontworpen gevels. De architectuur is minder geslaagd
dan in de achterstraat, maar er is duidelijk over de structuur nagedacht.
Met name de gevel van het ‘Amsterdamse School’-blok is aan de kant van het
verblijfsplein niet representatief. Het ontwerp hinkt te veel op twee benen. Ook de
andere gevelwand is tamelijk grof in detaillering. De inrichting van dit moderne plein
vliegt uit de bocht door het plaatsen van een nostalgische straatlantaren.
Over de hele linie is in dit blok een geslaagde poging ondernomen in een eigentijdse
architectuur aan te sluiten op de verschillende sferen van Bergen in een complexe
omgeving.

Afbeelding 38 Referenties aan het nieuwe en oude Bergen, gerelateerd aan het historische
onderscheid tussen de zand- en poldergronden. Passende nieuwbouw in de Jan Oldenburglaan:een
moderne stolpboerderij; supermarkt met appartementen in Amsterdamse Schoolstijl; de opvolger van
Hotel Oranje; geslaagde overgang van oudbouw naar nieuwbouw; topzware erker.

IV

Samenvatting en conclusie

Een samenvatting en conclusie is niet ongebruikelijk bij het opstellen van een
cultuurhistorische paragraaf, maar gelet op het aanvullende product, de beoordeling
van de huidige planvorming wordt hier volstaan met een korte samenvatting.
Het gebied rond het Plein is gelegen op de lager gelegen poldergronden, ingesloten
door hoger gelegen zandgronden. Dit onderscheid 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, aanvankelijk aarzelend, maar door de aanleg van de
spoortram uiteindelijk onstuitbaar.
De stoomtram verdween ook weer, waardoor tamelijk abrupt een der grootste
bouwopgaves van Bergen in de afgelopen eeuwen ontstond. Hoe dit enorme gat
tussen de bevolkte gebieden te dichten?
De gekozen oplossing was geheel in de geest van de wederopbouw, functioneel en
totaal afwijkend ten opzichte van de omringende bebouwing. Daarnaast is het
oorspronkelijk concept niet meer goed beleefbaar. Half geslaagd is in
stedenbouwkundige termen geheel mislukt, vandaar dat een halve eeuw na dato
opnieuw bezien wordt hoe om te gaan met het Plein en omgeving. Het nieuw
opgestelde Masterplan wordt in een aparte beschouwing cultuurhistorisch langs de
meetlat gelegd.

Fout! Objecten kunnen niet worden gemaakt door veldcodes te bewerken.
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1. stedenbouwkundige schets 2008
In de structuurvisie voor het centrum van Bergen is de hiernaast afgedrukte stedenbouwkundige 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 uitgangspunten zijn in een raadsbesluit voor de structuurvisie vastgesteld:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

stedenbouwkundige schets december 2008

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

deelplannen plein
2

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
IDEE 
IDEE 
/P DE PLEK VAN DE "AKEMAFLAT
ZOU EEN VAN DE MOOISTE GEBOU
WEN VAN HET CENTRUM KUNNEN
KOMEN WAARIN DETAILS DOEN
HERINNEREN AAN HET OUDE STA
TIONSGEBOUW DAT HIER VROEGER
GESTAAN HEEFT

4

"IJ ENTREE VAN HET CENTRUM ZOU
EEN ĦBRINKħ ONTWORPEN KUN
NEN WORDEN DIE DIENST DOET ALS
GROENE ENTREE VAN HET CENTRUM
VERKEERSREMMER RONDJE VOOR
DE BUS EN VERDELING VAN HET VER
KEER

zuidzijde jan oldenburglaan

IDEE 
.AAST DE BIBLIOTHEEK KOMT DE
NIEUWE BUSHALTE

IDEE 
$E NIEUWE PLEINEN IN HET CEN
TRUM ZOUDEN KUNNEN WORDEN
INGERICHT ALS ĦFLANEERZONESħ MET
DORPSE BIJZONDERE VERHARDING

3

1

IDEE 

IDEE 
$E ENTREE VAN DE PARKEERGARAGE
ZOU BIJ DE 2USTENDE *AGER KUN
NEN WORDEN WEGGEHAALD EN
VERPLAATST NAAR DE ZIJKANT VAN DE
"IBLIOTHEEK %EN NIEUWE PAR
KEERGARAGE KAN HIER GEKOPPELD
WORDEN MET DE BESTAANDE ONDER
DE 2USTENDE *AGER EN VERVOL
GENS MET FASE 

2

$E PLEINEN ZOUDEN VIA EEN
BREDE ZONE VAN CA  METER
MET ELKAAR VERBONDEN KUNNEN
WORDEN (IER KUN JE ONDER DE
BOMEN EN ONDER EEN ĦARCADEħ
LOPEN EN EEN RONDJE TERUG DOOR
DE *AN /LDENBURGLAAN MAKEN

5

IDEE 
(ET STRAATJE TUSSEN HET 0LEIN
EN DE +AREL DE 'ROTELAAN KAN
SCHUIN WORDEN GELEGD WAABIJ ER
EEN AANTAL EENGEZINSWONINGEN
LANGS DIT STRAATJE KUNNEN WOR
DEN GEBOUWD EN DIT STRAATJE OOK
EEN ĦGEZICHTħ KAN KRIJGEN

IDEE 
$E ARCHITECTUUR PAST BIJ DE
NIEUW GEREALISEERDE FASEN IN
HET CENTRUM 2USTENDE *AGER
4EXACO  $AARBIJ PAST WARME
ARCHITECTUUR MET KAPPEN EN
GEDETAILLEERD METSELWERK $E
BOUWHOOGTE VARIEERT VAN TWEE
TOT DRIE LAGEN MET FORSE KAP
WAARIN GEWOOND KAN WORDEN
$E BEGANEGROND IS HOGER OM
DIVERSE FUNCTIES TE KUNNEN HER
BERGEN

IDEE 





&IETSTERS KOMEN VIA DE +AREL DE
'ROTELAAN HET CENTRUM BINNEN
$E $REEF BLIJFT ALLEEN VOOR DE
AUTOĤS $E $REEFT BLIJFT GROEN EN
KRIJGT EEN PROFIEL DAT LANGZAMER
RIJDEN AFDWINGT

 M
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breelaan

6. uitgangspunten
bebouwing

jan oldenburglaan

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 opgeschoven en nabij de bibliotheek zijn
de blokken lager geworden zodat
er een beter afbouw naar het
bestaande dorp wordt gemaakt.

dorpsplein

brink

brinklaantje

verlengde dreef

Het openbaar gebied is nader uitgewerkt. Daarbij is er een flaneerstrook tussen de Ruwnekerk en de
Breelaan opgenomen die het oude
tracé van deze noord-zuid verbinding volgt.

karel de grote laan

14

jan oldenburglaan

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 gehandhaafd.
De woondekken boven de winkels worden groen ingericht. 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.

dorpsplein
brink
dreef

brinklaantje

breelaan

7. uitgangspunten
groen

karel de grote laan

15
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9. programma
parkeer kelder
signaal

3

1
winkelhart

brink

programma

harmonielokatie
brinklaantje

5

texaco

Parkeren, dat nu nog voor het grootste deel op straat
plaatsvindt verhuist naar de kelder. Daarbij worden de nieuwe garages onder fase 3, 4 en 5 aan de
bestaande garage onder de Rustende Jager gekoppeld. 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.

fase 5
doorsteek
fase 3
fase 4
bestaand
fase 1 texaco

66 parkeerplaatsen
16 parkeerplaatsen
150 parkeerplaatsen
12 parkeerplaatsen in 7 boxen
99 parkeerplaatsen
59 parkeerplaatsen

totaal

402 parkeerplaatsen in kelders
5 parkeerplaatsen invaliden
op maaiveld

parkeergarage
entree parkeergarage in brinklaantje
bestaande garage
invalideparkeerplaatsen op
straat
lift/voetgangers uitgang

entree parkeergarage

17

breelaan

10. programma
winkels

jan oldenburglaan

4

signaal
programma

dorpsplein

3

winkelhart

brink

fase 3

ca. 2916 m2 commerciele ruimte

fase 4

ca. 369 m2 commerciele ruimte

fase 5

ca. 1290 m2 commerciele ruimte

dreef

harmonielokatie

brinklaantje

5

karel de grote laan
winkels/horeca
aanzicht nieuwe dorpsplein
deelplangrens

lift/voetgangers uitgang/entree

bevoorrading achterom

18

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

jan oldenburglaan

4

signaal

369 m2

105 m2

breelaan

435 m2
165 m2

3

winkelhart
170 m2

136 m

dorpsplein

115 m2

490 m2

340 m2

345 m2

335 m2

140 m2

verlengde dreef

brink
winkels

programma
fase 3

ca. 2776 m2 bvo commerciele ruimte
140 m2 bevoorradingsgang

fase 4

ca. 369 m2 bvo commerciele ruimte

horeca

deelplangrens
lift/voetgangers
uitgang/entree
bevoorrading achterom

19

ideale indeling commerciele ruimten, fase 5, schaal 1:500
brink
verlengde dreef

440 m2

harmonielokatie

235 m2

310 m2

brinklaantje

5

165 m2 bvo

ca. 140 m2

karel de grotelaan

winkels/horeca

programma
fase

5

ca. 1290 m2 commerciele ruimte

deelplangrens

lift/voetgangers
uitgang/entree
bevoorrading

20

jan oldenburglaan

4

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 pleinen eengezinswoningen op het dak van de winkels. De
woningen zijn twee lagen + kap. Door deze ingreep ontstaat een dorps beeld met een kleine korrel. Het Signaal
in deelplan 4 wordt opgebouwd met twee appartementen per laag. Onder de kap komt een groot penthouse.
In fase 5 komen zowel appartementen als eengezinswoningen. 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 architectuur waar de kap verder omlaag getrokken wordt.
Hierdoor wordt het dorpse beeld versterkt. Dit beeld
wordt in de gevelinmpressies nader uitgewerkt.

signaal

3

winkelhart

dorpsplein
brink

dreef

programma

5

harmonielokatie
brinklaantje

breelaan

11.programma
wonen

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

karel de grote laan

dopsplein met sinaal

appartementen

eengezinswoningen

tuinen/daktuinen
deelplangrens
lift/voetgangers uitgang/entree

21

overzicht fase 3, winkelhart en 4 het signaal
dreef

13.

jan oldenburglaan

dorpsplein

brink
verlengde dreef

noordgevel dreef en dorpsplein
27

overzicht fase 5, harmonielokatie
brinklaantje

14.

brink

verlengde dreef

De twee blokken op de hoek zijn 2 lagen met kap om goede
aansluiting te krijgen richting bibliotheek.

zuidgevel verlengde dreef en brink
28

18.

vogelvlucht nieuwe winkelhart in het dorp ontwerp jan 2011

maquette januari 2011

40

B i j l a g e

4

H a a l b a a r h e i d s o n d e r z o e k
w i n k e l p r o g r a m m a
g e m e e n t e
1 1

j a n u a r i

B e r g e n
2 0 1 1

P l e i n

)BBMCBBSIFJETPOEFS[PFLXJOLFMQSPHSBNNB
1MFJOHFNFFOUF#FSHFO /)

0QESBDIUHFWFS
$POUBDUQFSTPPO

(FNFFOUF#FSHFO /)
EFIFFS&WBO)PVU

1SPKFDUUFBN%5/1 EFIFFS%+%SPPHI

EFIFFS8'SJFMJOL
1SPKFDUOVNNFS

%BUVN
KBOVBSJ
%SPPHI5SPNNFMFOFO1BSUOFST %5/1
(SBBGTFXFH 
#4/JKNFHFO
5 
'
&JOGP!EUOQOM 
8XXXEUOQOM

)BBMCBBSIFJETPOEFS[PFLXJOLFMQSPHSBNNB
1MFJOHFNFFOUF#FSHFO /)

*OIPVETPQHBWF


*OMFJEJOH





"OBMZTF





.HUQPHUNHQJHPHHQWH%HUJHQ





$DQERG%HUJHQ&HQWUXP





'HWDLOKDQGHOVVWUXFWXXUYLVLHHQ



0DVWHUSODQ:LQNHONHUQ%HUJHQ
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.ZDQWLWDWLHYHEHRRUGHOLQJ





.ZDOLWDWLHYHEHRRUGHOLQJ





&RQFOXVLH





*OWVMMJOHQSPKFDU



#JKMBHF



8JOLFMBBOCPEJODFOUSVNWBO
#FSHFOFOJOSFGFSFOUJFDFOUSB



#JKMBHF

%JTUSJCVUJFWFNPHFMJKLIFEFO





*OMFJEJOH

2SEHLGHWHRQWZLNNHOHQGHWDLOKDQGHOVORFDWLHV
LVQXPðEYRPHWGHWDLOKDQGHOLQJHYXOG
%LMYROOHGLJHLQYXOOLQJYDQEHLGHORFDWLHVPHW

)FSPOUXJLLFMJOHTMPDBUJFWBOIFU1MFJO

"BOMFJEJOH

GHWDLOKDQGHOQHHPWKHWDDQERGWRHPHW 

,QKHHIW'713GH'HWDLOKDQGHOVVWUXF

PðEYR PðZYR 'HYUDDJ

WXXUYLVLHYRRU%HUJHQRSJHVWHOG'H]HLVLQ

GRHW]LFKYRRURIGH]HXLWEUHLGLQJNZDQWLWDWLHI

YDVWJHVWHOGGRRUGHJHPHHQWHUDDG

YHUDQWZRRUGLV PHGHJHOHWRSDFWXHOHWUHQGV

$DQEHYROHQLVKHWFHQWUXPYDQ%HUJHQWH

HQGHHFRQRPLVFKHUHFHVVLH HQZHONH

YHUVWHUNHQRQGHUPHHUGRRUHHQQLHXZ

LQYXOOLQJNZDOLWDWLHISDVVHQGLVELM%HUJHQ

VWUXFWXXUYHUVWHUNHQGZLQNHOSURMHFWDDQKHW
3OHLQ'RRU%JHO+DMHPDLVGH FRQFHSW

7SBBHTUFMMJOH

6WUXFWXXUYLVLH:LQNHONHUQ%HUJHQRSJHVWHOG

,QGLWEHNQRSWHUDSSRUW]XOOHQZLMDQWZRRUG

PHWGHVWHGHQERXZNXQGLJHXLWJDQJVSXQWHQ

JHYHQRSGHYROJHQGHYUDJHQ

7URPSHUW YRRUKHURQWZLNNHOLQJYDQKHW3OHLQ

 ,VKHWLQGH FRQFHSW 6WUXFWXXUYLVLH
:LQNHONHUQ%HUJHQRSJHQRPHQDDQWDOPð

,QKHWSODQJHELHGZRUGHQWZHHORFDWLHVYRRU
PHWQDPH GHWDLOKDQGHORQWZLNNHOG
%F5FYBDPMPDBUJF



:LQNHOKDUW 

PðEYR



7H[DFR



PðEYR

7RWDDO



PðEYR

ZLQNHODDQERGKDDOEDDULQ"
 :HONW\SHZLQNHOVLVKDDOEDDUHQJHZHQVW
LQKHWSODQJHELHG"

-FFTXJK[FS
,QKRRIGVWXNZRUGWHHQDQDO\VHJHPDDNW

'HRYHULJHRQWZLNNHOLQJVORFDWLHVZRUGHQQDDU

YDQGHNHUQ%HUJHQHQGHEHODQJULMNVWH

YHUZDFKWLQJLQJHYXOGPHWKRUHFD %DNHPDÀDW 

FRQFOXVLHVYDQGH'HWDLOKDQGHOVVWUXFWXXUYLVLH

HQPDDWVFKDSSHOLMNHGLHQVWHQ +DUPRQLH HQ

HQKHW0DVWHUSODQ,QKRRIGVWXNZRUGWGH

EOLMYHQLQGH]HQRWLWLHEXLWHQEHVFKRXZLQJ

KDDOEDDUKHLGYDQKHWSURMHFWJHWRHWVW]RZHO
RSHHQNZDQWLWDWLHYHDOVRSHHQNZDOLWDWLHYH

*NQSFTTJF1MFJO
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 EYR EHGULMIVYORHURSSHUYODN LQFOXVLHIPDJD]LMQ
NDQWLQHHWF ZYR ZLQNHOYORHURSSHUYODN DOOHHQGH
ZLQNHOUXLPWH LQGLFDWLHZYR [EYR

ZLM]H+RRIGVWXNJDDWWHQVORWWHLQRSGH
PRJHOLMNKHGHQYRRULQYXOOLQJYDQKHWSURMHFW




"OBMZTF



,FSONFSLFOHFNFFOUF#FSHFO

'HJHPHHQWH%HUJHQOLJWLQKHWQRRUGHQYDQ
GHSURYLQFLH1RRUG+ROODQG$DQGHZHVW]LMGH
JUHQVWGHJHPHHQWHDDQGH1RRUG]HHNXVWGH
RRVW]LMGHYDQGHJHPHHQWHJUHQVWDDQ
$ONPDDU
'HJHPHHQWHEHVWDDWXLW]HYHQNHUQHQPHWLQ
WRWDDOELMQDLQZRQHUV %HUJHQLVGH
JURRWVWHNHUQPHWRQJHYHHULQZRQHUV
,QGHEHYRONLQJVSURJQRVHVYDQGHSURYLQFLH
1RRUG+ROODQGZRUGWXLWJHJDDQYDQHHQOLFKWH
GDOLQJYDQKHWDDQWDOLQZRQHUVLQGH
JHPHHQWHWRWLQZRQHUVLQ
+HWJHPLGGHOGLQNRPHQLQGHJHPHHQWHOLJW
RQJHYHHUKRJHUGDQKHWODQGHOLMN
JHPLGGHOGH9RRUGHNHUQ%HUJHQOLJWKHW
JHPLGGHOGLQNRPHQ]HOIVKRJHU



 

*HPHHQWH%HUJHQ 
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"BOCPE#FSHFO$FOUSVN

0NWBOHFOCSBODIFSJOH
+HWZLQNHODDQERGLQGHNHUQ%HUJHQRPYDW
PðZYR%LMQDKLHUYDQ 
PðZYR LVJHFRQFHQWUHHUGLQKHWFHQWUXPYDQ
%HUJHQ ,QYHUJHOLMNLQJPHWFHQWUDYDQNHUQHQ
PHWHHQJHOLMNDDQWDOLQZRQHUVLVKHWZLQNHO
DDQERGLQ%HUJHQ&HQWUXPJHPLGGHOGYDQ
RPYDQJ ¿JXXUHQELMODJH 
#FSHFO$FOUSVNIFFGUFFOTUFSLEBHFMJKLTFBBOCPE

FOFFOPOEFSTDIFJEFOEOJFUEBHFMJKLTBBOCPE

'JHVVS 8JOLFMBBOCPEJO#FSHFO$FOUSVNFODFOUSBWBOWFSHFMJKLCBSFPNWBOH JONàXWP

+HWDDQERGLQKHWFHQWUXPEHVWDDWXLWZLQNHOV
LQGDJHOLMNVHDUWLNHOHQ PðZYR ZDDU
RQGHUGHVXSHUPDUNWHQ$OEHUW+HLMQ$OGLHQ
'HHQYHUVVSHFLDDO]DNHQHQSHUVRRQOLMNH
YHU]RUJLQJ RD(WRV'$HQ.UXLGYDW 
+HWVWHUNHPRGLVFKHDDQERG PðZYR 
EHVWDDWYRRUHHQJURRWGHHOXLWZLQNHOVLQKHW
PLGGHQHQKRJHUHPDUNWVHJPHQW2SYDOOHQG
LVKHWUHODWLHINOHLQHµRYHULJQLHWGDJHOLMNV
DDQERG¶ RDZDUHQKXLVKXLVKRXGHOLMNHHQ
FDGHDXDUWLNHOHQ 'DDUWHJHQRYHUVWDDWZHHU
GHDDQZH]LJKHLGYDQHHQJURWHZLQNHOYDQ
6LVV\%R\+RPHODQG YROXPLQHXVDDQERG 

#SPO-PDBUVT CFXFSLJOH%SPPHI5SPNNFMFOFO1BSUOFST

% 3 0 0 ( )  5 3 0 . . & - & /  & /  1" 3 5 / & 3 4




/RFDWXV%HQFKPDUN9HUNHQQHU  XLWWUHNVHO
YDQ



4USVDUVVSWBOIFUDFOUSVN
,QKHWFHQWUXPYDQ%HUJHQLVVSUDNHYDQHHQ




%FUBJMIBOEFMTTUSVDUVVSWJTJFFO
.BTUFSQMBO8JOLFMLFSO#FSHFO

7HUYHUVWHUNLQJYDQGHVWUXFWXXUYDQ%HUJHQ
&HQWUXP]LMQLQGHGHWDLOKDQGHOVVWUXFWXXUYLVLH
WZHHRQWZLNNHOLQJVORFDWLHVDDQJHZH]HQYRRU

HQLJV]LQVRQVDPHQKDQJHQGHVWUXFWXXU(HQ
EHODQJULMNGHHOYDQKHWDDQERGOLJWLQGH-DQ

,QGHGHWDLOKDQGHOVVWUXFWXXUYLVLHLVGHDPELWLH

GHWDLOKDQGHOWHQQRRUGHQHQWHQRRVWHQYDQ

2OGHQEXUJODDQ HQGH6WDWLRQVWUDDW 2RNKHW

JHIRUPXOHHUGGDW%HUJHQEHKDOYHHHQIXQFWLH

KHW3OHLQ5HDOLVDWLHYDQHHQDDQWUHNNHOLMNH

JHELHGURQGGHUXwQHNHUNLVVWHUNYHUZLQNHOG

YRRUGDJHOLMNVHERRGVFKDSSHQYRRULQZRQHUV

DDQHHQJHVORWHQZDQGPHWZLQNHOVDDQKHW

+HW3OHLQLVRQGDQNVGHFHQWUDOHOLJJLQJHHQ

XLWGHNHUQ%HUJHQPHHUDOVKRRIGFHQWUXP

3OHLQOHJWGHFUXFLDOHUHODWLHWXVVHQGH-DQ

]ZDNNHVFKDNHOWXVVHQEHLGHGHOHQ

YDQGHJHPHHQWHNDQIXQFWLRQHUHQ

2OGHQEXUJODDQ KLVWRULVFKHKRRIGZLQNHOVWUDDW 

*HSUREHHUGNDQZRUGHQPHHULQZRQHUVXLWGH

HQKHWWRHULVWLVFKUHFUHDWLHYHZLQNHOPLOLHX

'RRUGHRQVDPHQKDQJHQGHVWUXFWXXUNDQKHW

JHPHHQWHYRRUQLHWGDJHOLMNVHDDQNRSHQQDDU

URQGGHUXwQHNHUN

ZLQNHODDQERGQLHWRSWLPDDOYDQHONDDUV

%HUJHQ&HQWUXPWHWUHNNHQ2RNNDQGH

DDQZH]LJKHLGSUR¿WHUHQ FRPELQDWLHEH]RHN 

WRHULVWLVFKUHFUHDWLHYHZLQNHOIXQFWLHYHUGHU

,QKHW0DVWHUSODQ:LQNHONHUQ%HUJHQ ZRUGW

'HVIHHUHQDPELDQFHURQGKHW3OHLQVOXLWHQ

ZRUGHQEHQXWHQYHUVWHUNW

LQYXOOLQJJHJHYHQDDQGHDDQEHYHOLQJHQXLWGH
GHWDLOKDQGHOVVWUXFWXXUYLVLH9RRUGHORFDWLHV

QLHWDDQRSGHNZDOLWHLWYDQGHRPJHYLQJ
'H¿OLDOLVHULQJVJUDDGLQ%HUJHQLVUHODWLHI

:LQNHOKDUW H[FOXVLHIPKRUHFD HQ

'HKLVWRULVFKHVIHHUHQNOHLQVFKDOLJKHLGYDQ

ODDJ'HWRHYRHJLQJYDQODQGHOLMNEHNHQGH

7H[DFRZRUGWJHGDFKWDDQHHQWRWDOH

GHZLQNHOV]RUJHQHUYRRUGDW%HUJHQHHQ

¿OLDDOEHGULMYHQNDQ]RUJHQYRRUHHQVWHUNHU

RSSHUYODNWHYDQPðEYR2SGLW

KHHOHLJHQLGHQWLWHLWKHHIW,QFRPELQDWLHPHW

DDQERGHQJURWHUHWUHNNUDFKW+LHUELMPRHW

PRPHQWLVKLHUPðEYRPHWGHWDLOKDQGHO

GHWRHULVWLVFKUHFUHDWLHYHIXQFWLHYDQ%HUJHQ

YRRUDOJHGDFKWZRUGHQDDQZLQNHOVLQGH

DDQZH]LJ 0HWEHLGHORFDWLHVZRUGWGXV

ELHGWGLWH[WUDNDQVHQDDQKHWUHFUHDWLHYH

GDJHOLMNVHVHFWRUHQIUHTXHQWEHQRGLJGH

PðEYR PðZYR WRHJHYRHJG

ZLQNHODDQERG

QLHWGDJHOLMNVHDUWLNHOHQ]RDOVKXLVKRXGHOLMNH
DUWLNHOHQHHQNOHLQZDUHQKXLVHQWH[WLHO0HW

'HRYHULJHRQWZLNNHOLQJVORFDWLHVZRUGHQQDDU

.HHU]LMGHYDQGHNOHLQVFKDOLJHVWUXFWXXULVGDW

GLWVRRUW¿OLDDOEHGULMYHQNDQGHRULsQWDWLHYDQ

YHUZDFKWLQJLQJHYXOGPHWKRUHFD %DNHPDÀDW 

EHVWDDQGHZLQNHOVYDDN WH NOHLQ]LMQ1LHXZH

LQZRQHUVXLWGHKHOHJHPHHQWH%HUJHQRSKHW

HQPDDWVFKDSSHOLMNHGLHQVWHQ +DUPRQLH HQ

ZLQNHOV RDSRSXODLUHIRUPXOHV NXQQHQYDDN

FHQWUXPZRUGHQYHUVWHUNW0HWGHJURWHUH

EOLMYHQLQGH]HQRWLWLHEXLWHQEHVFKRXZLQJ

ODVWLJHHQSDVVHQGHUXLPWHYLQGHQ,QZRQHUV

EH]RHNHUVVWURRPRQWVWDDQZHHUH[WUDNDQVHQ

YDQGHJHPHHQWH%HUJHQ]LMQGDDUGRRUYRRU

YRRUPHHUJHVSHFLDOLVHHUGHHQELM]RQGHUH

UHODWLHIYHHODDQNRSHQJHULFKWRS$ONPDDU

ZLQNHOVLQKRJHUHPDUNWVHJPHQWHQ

 



0DVWHUSODQ:LQNHONHUQ%HUJHQGG
 6LWXDWLHMDQXDULEURQJHPHHQWH%HUJHQ
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)BBMCBBSIFJEQSPKFDU

ZHUGXLWJHJDDQYDQHHQLQNRPHQ
GDWKRJHUODJ+LHUGRRU]LMQGH
EHVWHGLQJHQSHUKRRIGLQKHW



,XBOUJUBUJFWFCFPPSEFMJOH

YHU]RUJLQJVJHELHGYDQ%HUJHQKRJHU


%FWFSTDIJMMFOEFEFMFOWBOIFUXJOLFMHFCJFE

+HWYHU]RUJLQJVJHELHGYDQ%HUJHQ GH

(HQEHUHNHQLQJYDQGHGLVWULEXWLHYHUXLPWH

NHUQHQ%HUJHQHQ%HUJHQDDQ=HH 

YRRUGHWDLOKDQGHOJHHIWHHQLQGLFDWLHYDQGH

VFKDWWHQZLMLQRS,Q

KDDOEDUHXLWEUHLGLQJVPRJHOLMNKHGHQLQGHNHUQ

ZDVKHWYHU]RUJLQJVJHELHGJURRW

%HUJHQ(HQEHUHNHQLQJZRUGWJHPDDNWYRRU



(U]LMQJHHQUHGHQHQRPDIWHZLMNHQYDQ

GHGDJHOLMNVHVHFWRU VXSHUPDUNWHQYHUV

GHNRRSNUDFKWELQGLQJHQWRHYORHLLQJYDQ

VSHFLDDO]DNHQHQGURJLVWHQ HQGHQLHW

GHEHUHNHQLQJYDQ'H]H]LMQ
GDDURPJHOLMNJHKRXGHQ

GDJHOLMNVHVHFWRU PRGHHQRYHULJQLHW
GDJHOLMNV *HUHNHQGZRUGWYRRUKHWMDDU



:LQNHOVKDOHQJHPLGGHOGHHQKRJHUH

'DDUELMZRUGWXLWJHJDDQYDQHHQYHUVWHUNLQJ

RP]HWSHUPðZYRGDQHHQDDQWDOMDUHQ

YDQKHWFHQWUXPYDQ%HUJHQPHWKHWZLQNHO

JHOHGHQ

SURMHFW3OHLQ



+HWDDQZH]LJHZLQNHODDQERGZLMNW
QDXZHOLMNDIYDQKHWDDQERGLQ

,QKHEEHQZLMLQGH'HWDLOKDQGHOV
TMVJUFONBUJHPQFMLBBSBBO

VWUXFWXXUYLVLHHHQEHUHNHQLQJJHPDDNWYDQGH

2SEDVLVYDQGHJHDFWXDOLVHHUGHJHJHYHQV

GLVWULEXWLHYHUXLPWH'HYDULDEHOHQXLWGLH

EHUHNHQHQZLMLQGHGDJHOLMNVHVHFWRUHHQ

EHUHNHQLQJ]LMQJHDFWXDOLVHHUG

LQGLFDWLHYHXLWEUHLGLQJVUXLPWHYDQPð





'HEHVWHGLQJHQSHUKRRIGYDQGH

ZYR9RRUGHQLHWGDJHOLMNVHVHFWRUEHUHNHQHQ

EHYRONLQJLVLQGHDIJHORSHQMDUHQ

ZLMHHQLQGLFDWLHYHXLWEUHLGLQJVUXLPWHYDQ

JHJURHLG]RZHOLQGHGDJHOLMNVHDOVGH

jPðZYR,QELMODJHVWDDWHHQ

QLHWGDJHOLMNVHVHFWRU

XLWJHEUHLGHWRHOLFKWLQJRSGHEHUHNHQLQJ

,QOLJWKHWJHPLGGHOGLQNRPHQLQGH
NHUQHQ%HUJHQHQ%HUJHQDDQ=HH

[PEBUXJOLFMTOJFUPQUJNBBMWBOFMLBBSQSPmUFSFO
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KRJHUGDQKHWODQGHOLMNJHPLGGHOGH,Q

'HEHUHNHQGHNZDQWLWDWLHYHXLWEUHLGLQJVUXLPWH
WRWDDOjPðZYR VOXLWDDQRSGH


YRRU]LHQHXLWEUHLGLQJ PðZYR 7RFK

%RYHQVWDDQGHRQWZLNNHOLQJHQKHEEHQWRW

+HW3OHLQLVLQGLWOLFKWHHQVWUDWHJLVFKHORFDWLH

PRHWGH]HLQGLFDWLHYHEHUHNHQLQJQLHWDOOHHQ

JHYROJGDWNULWLVFKHUPRHWZRUGHQJHNHNHQ

YRRU%HUJHQ&HQWUXP+HWLVFHQWUDDOJHOHJHQ

DOVRQGHUERXZLQJYRRUKHWJHZHQVWHZLQNHO

QDDUKDDOEDDUKHLGQXWHQQRRG]DDNYDQ

HQFUHsHUWHHQGXLGHOLMNHUZLQNHOFLUFXLWLQKHW

RSSHUYODNZRUGHQJHQRPHQ%HODQJULMNHULV

QLHXZHZLQNHOSURMHFWHQ

NHUQZLQNHOJHELHG'LWZLQNHOFLUFXLWVWLPXOHHUW
PHQVHQHHQURQGMHGRRUKHWNHUQZLQNHOJHELHG

GHNZDOLWHLWHQSRVLWLHYDQKHWZLQNHOSURMHFWLQ
GHWRWDOH EHRRJGH VWUXFWXXU2SEDVLVYDQ

5HNHQLQJKRXGHQGPHWGHRQWZLNNHOLQJHQLQ

WHORSHQ'HYHUEOLMIVGXXULQpQDDQWUHNNHOLMN

PHHUNZDOLWDWLHYHRYHUZHJLQJHQNDQWRWHHQ

GHGHWDLOKDQGHONDQ PRHW %HUJHQ&HQWUXP

KHLGYDQKHWFHQWUXPQHPHQGDDUGRRUWRH

JURWHURINOHLQHURSSHUYODNZRUGHQEHVORWHQ

]LFKLQGHWRHNRPVWYRRUDOULFKWHQRSGULH



,XBMJUBUJFWFCFPPSEFMJOH

IXQFWLHV

'HEHVFKLNEDUHI\VLHNHUXLPWHELHGWNDQVHQ

 'DJHOLMNVHERRGVFKDSSHQGRHQ LQZRQHUV

RPKLHUGHJURWHUHZLQNHOXQLWVWHPDNHQGLH

NHUQ%HUJHQ 
(HQNZDOLWDWLHYHEHRRUGHOLQJYDQKHWZLQNHO

 )UHTXHQWHQLHWGDJHOLMNVHDDQNRSHQDOV

SURMHFWLVDOOHHQPRJHOLMNDOVRRNZRUGW

FRPIRUWDEHOHI¿FLsQWDOWHUQDWLHIYRRU

JHNHNHQQDDUUHFHQWHRQWZLNNHOLQJHQLQGH

$ONPDDU LQZRQHUVJHPHHQWH%HUJHQ 

GHWDLOKDQGHO:LMJHYHQGHEHODQJULMNVWHZHHU






DPELDQFHPHWKRUHFDPRGHHQ

DOVJHYROJYDQFRQVXPHQWHQJHGUDJ YHHO

µVQXIIHOZLQNHOV¶ LQZRQHUVJHPHHQWH

NHX]HSHUZLQNHOWHJHQVFKHUSHSULM]HQ 

%HUJHQUHJLRHQWRHULVWHQ 



9HUSODDWVLQJHQRIVFKDDOYHUJURWLQJYDQ
ZLQNHOVGLHQXRQJXQVWLJOLJJHQHQRIWH
NOHLQ]LMQJHKXLVYHVW



2QWEUHNHQGHEUDQFKHVHQIRUPXOHVGLH
KHWDDQERGLQKHW&HQWUXPDDQYXOOHQ



,QWHUQHWEUHHNWQDUXVWLJEHJLQGRRUDOV

$PODMVTJF

YROZDDUGLJDDQNRRSNDQDDO9RRUVWHHGV

2PGH]HIXQFWLHVLQZDDUWHPDNHQLVZHOHHQ

PHHUDUWLNHOHQFRQFXUUHUHQGDOWHUQDWLHI

NZDQWLWDWLHYHHQNZDOLWDWLHYHLPSXOVQRGLJ

'HFHQWUDOHOLJJLQJLQKHWFHQWUXPGHJRHGH

YRRUZLQNHOV JHPDNNHX]HVQHOKHLG 

 9RRUHHQVWHUNHUHERRGVFKDSSHQIXQFWLHLV

]LFKWEDDUKHLGHQI\VLHNHUXLPWH UXLPHXQLWV

9HUJULM]LQJQLHWDOOHHQLQGHEHYRONLQJ

VFKDDOYHUJURWLQJYDQVXSHUPDUNWHQQRGLJ
 9RRUGHIXQFWLHµKRRIGFHQWUXPJHPHHQWH

PDNHQGHEHLGHZLQNHOORFDWLHVDDQWUHNNHOLMN
YRRUZLQNHOV2QGDQNVGHYRRU]LFKWLJKHLGGLH

ZLQNHOVJDDQVOXLWHQ]RQGHURSYROJLQJ

%HUJHQ¶LVHHQVWHUNEDVLVSDNNHWQRQIRRG

LVJHERGHQ WUHQGVUHFHVVLH ]LMQGHORFDWLHV

5HFHVVLHHQYHU]DGLJGH ZLQNHO PDUNW

ZLQNHOVPHWHLJHQWLMGVHRPYDQJJHZHQVW

NDQVULMNRPGHPDUNWSRWHQWLHVYDQ%HUJHQWH

&RPSOH[HJURWHZLQNHOSURMHFWHQRRNQD
GHUHFHVVLHPLQGHUYDQ]HOIVSUHNHQG
 

'DDUPHHELHGWKHWSURMHFWUXLPWHYRRU

 9HUEOLMYHQHQEHOHYHQLQHHQDDQWUHNNHOLMNH

6FKDDOYHUJURWLQJHQ¿OLDOLVHULQJ]HWGRRU

PDDURRNLQKHWPNE9HHO]HOIVWDQGLJH


RQWEUHNHQLQGHKLVWRULVFKHZLQNHOVWUDWHQ

 9RRUVSHFLDOLVWLVFKNZDOLWHLWVDDQERG]LMQ
YHHOEH]RHNHUV µNULWLVFKHPDVVD¶ QRGLJ

EHQXWWHQWHYHUJURWHQ(HQJRHGHUXLPWHOLMNH
SODQXLWZHUNLQJGUDDJWGDDUYHUGHUDDQELM
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'JHVVS 8JOLFMBBOCPEJOSFGFSFOUJFDFOUSB JONàXWP



*OWVMMJOHQSPKFDU

'HZLQNHOUXLPWHLQKHWSURMHFWNDQRS
YHUVFKLOOHQGHZLM]HQZRUGHQLQJHYXOG
*H]RFKWNDQZRUGHQQDDUQLHXZHEUDQFKHV
IRUPXOHVRIYHUSODDWVHQGHZLQNHOV

,BOTSJKLFCSBODIFTFOGPSNVMFT
2PLQ]LFKWWHNULMJHQLQHYHQWXHOHNDQVULMNH
EUDQFKHVHQZLQNHOIRUPXOHVZRUGW%HUJHQ
&HQWUXPYHUJHOHNHQPHWFHQWUDYDQ
YHUJHOLMNEDUHNHUQHQ'HVHOHFWLHYDQGH
UHIHUHQWLHFHQWUD ¿JXXU KHHIWGDQRRN
SODDWVJHYRQGHQRSEDVLVYDQGHOLJJLQJWHQ
RS]LFKWHYDQJURWHUHFHQWUDGHRPYDQJYDQ
KHWZLQNHODDQERGGHWRHULVWLVFKUHFUHDWLHYH
IXQFWLHHQKHWJHPLGGHOGKRJHLQNRPHQSHU
KRRIGYDQGHEHYRONLQJ
8LWGHYHUJHOLMNLQJPHWUHIHUHQWLHFHQWUDEOLMNW
GDWKHWDDQERGZLQNHOVLQGHGDJHOLMNVHVHFWRU
VWHUNLV VXSHUPDUNWHQYHUVVSHFLDDO]DNHQ
GURJLVWHQ 1LHXZYHVWLJLQJLQGH]HVHFWRUHQ
OLJWQLHWYRRUGHKDQG+HWZLQNHODDQERGLQGH
QLHWGDJHOLMNVHVHFWRULVLQ%HUJHQ&HQWUXP
#SPO-PDBUVT CFXFSLJOH%SPPHI5SPNNFMFOFO1BSUOFST
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NOHLQHUGDQLQDOOHUHIHUHQWLHFHQWUD'LWZLOQLHW
]RPDDU]HJJHQGDW%HUJHQNDQJURHLHQQDDU


GHRPYDQJYDQELMYRRUEHHOG/DUHQFHQWUXP
:HOLVGXLGHOLMNGDWQDDUYHUKRXGLQJKHWRYHULJ

5BCFM 4VHHFTUJFTLBOTSJKLFXJOLFMGPSNVMFT
'PSNVMF

QLHWGDJHOLMNVDDQERGNOHLQLV'HEUDQFKHV

(FNNàXWP
JO/FEFSMBOE

UXLPWHYRRUVFKDDOYHUJURWLQJYDQEHVWDDQGH
ZLQNHOVPHWXLWEUHLGLQJVEHKRHIWH

ZDUHQKXLVHQVSRUW]LMQ]HOIVKHOHPDDOQLHW

+HPD



'HRQGHUQHPHUVHQTXrWHLQLQKHWNDGHU

YHUWHJHQZRRUGLJG ]LHRRNELMODJH 

%ORNNHU



YDQGHGHWDLOKDQGHOVVWUXFWXXUYLVLHJDIDDQ

%UXQD



GDWGLYHUVHRQGHUQHPHUVZLOGHQXLWEUHLGHQHQ

(HUGHULVDOJHFRQVWDWHHUGGDWKHWDDQGHHO

*DOO *DOO



RIYHUSODDWVHQ,QKHWNDGHUYDQGH]H

¿OLDDOEHGULMYHQLQ%HUJHQUHODWLHIODDJLV:H

=HHPDQ



YHUNHQQLQJLVJHHQDFWXHHORQGHU]RHNJHGDDQ

NXQQHQKLHUXLWFRQFOXGHUHQGDWWRHYRHJLQJ

,FL3DULV;/



QDDUGHKXLGLJHEHKRHIWHELMRQGHUQHPHUV

YDQZLQNHOIRUPXOHVLQGHJHQRHPGHRQGHU

5LWXDOV



1LHWWHPLQNDQUHNHQLQJJHKRXGHQZRUGHQPHW

YHUWHJHQZRRUGLJGHEUDQFKHVPRJHOLMNHHQ

+DQV7H[WLHO



/HRQ0RGH



HQLJHEHKRHIWH=R]LMQEHNHQGHIRUPXOHVDOV

9DQ2V7DVVHQHQ.RIIHUV



6SRUW



0XVLF6WRUH



([SHUW



DDQYXOOLQJLVYRRU%HUJHQ+HWZLQNHOSURMHFW
ELHGWKLHUYRRUJRHGHNDQVHQ FHQWUDOHORFDWLH
JURWHUHXQLWVUHODWLHIKRJHKXXUSULM]HQLQ
YHUEDQGPHWQLHXZERXZ 

0DUVNUDPHU PðZYR HQ,QWHUWR\V
PðZYR UHODWLHINOHLQ'HXLWHLQGHOLMNH
ZHQVHQHQPRJHOLMNKHGHQYDQRQGHUQHPHUV
]LMQHFKWHUVWHUNDIKDQNHOLMNYDQLQGLYLGXHOH
RPVWDQGLJKHGHQHQRSYRRUKDQGPRHLOLMNLQWH

(U]LMQGLYHUVHIRUPXOHVGLHZHOLQGH

7FSQMBBUTJOHWBOXJOLFMT

VFKDWWHQ

UHIHUHQWLHFHQWUD]LMQJHYHVWLJGPDDUQLHWLQ

1DDVWNDQVULMNHQLHXZHZLQNHOIRUPXOHV]LMQHU

KHWFHQWUXPYDQ%HUJHQ,QWDEHOLVHHQ

LQHQEXLWHQKHWFHQWUXPYDQ%HUJHQZLQNHOV

(FXFOTUFPNWBOHXJOLFMVOJUT

RYHU]LFKWJHJHYHQYDQIRUPXOHVGLHLQ

GLHPRJHOLMNZLOOHQYHUSODDWVHQQDDUKHW

5HNHQLQJKRXGHQGPHWGHPDUNWSRWHQWLHVLQ

UHIHUHQWLHFHQWUD]LMQJHYHVWLJGLQFOXVLHI

QLHXZHFHQWUXPSODQ,QHHQVWHUNHQFRPSDFW

%HUJHQHQGHNZDOLWHLWHQYDQGHORFDWLHLVKHW

JHPLGGHOGHZLQNHORPYDQJLQ1HGHUODQG

GHHOYDQKHWFHQWUXPPHWJURWH UH DDQWDOOHQ

DDQWHEHYHOHQXLWWHJDDQYDQHHQPL[YDQ

2SJHPHUNWPRHWZRUGHQGDWIRUPXOHVGH

SDVVDQWHQNXQQHQZLQNHOVPHHUYDQHONDDUV

ZLQNHOXQLWVWXVVHQGHHQPðZYR

XLWHLQGHOLMNHPDDWYDQGHZLQNHODDQSDVVHQ

QDELMKHLGHQDDQZH]LJHEH]RHNHUVSUR¿WHUHQ

DDQGHORNDOHHQUHJLRQDOHRPVWDQGLJKHGHQ

'DDUQDDVWELHGWKHWQLHXZHZLQNHOSURMHFWGH

jPðEYR %LMYRRUNHXUZRUGWGDDU
QDDVW SHUORFDWLH HHQWUHNNHURSJHQRPHQ

*HQRHPGHPDWHQ]LMQGHUKDOYHLQGLFDWLHIYRRU

PHWGHELMEHKRUHQGHPDDW]RDOVGH+HPD

%HUJHQ

HQRIHHQVXSHUPDUNW YHUSODDWVLQJHQ


 

/RFDWXV%HQFKPDUN9HUNHQQHU

VFKDDOYHUJURWLQJ 
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#JKMBHF

8JOLFMBBOCPEJODFOUSVNWBO#FSHFOFOJOSFGFSFOUJFDFOUSB

#SBODIF
#FSHFO$FOUSVN

#SJFMMF$FOUSVN

$FOUSBWBOLFSOFO
WBOHFMJKLFPNWBOH

;BOEWPPSU
$FOUSVN

/PPSEXJKL
$FOUSVN

-BSFO$FOUSVN

6XSHUPDUNWHQ













2YHULJGDJHOLMNV
6SHFLDDO]DNHQ
3HUVRRQOLMNHYHU]RUJLQJ

























0RGH
.OHGLQJHQPRGHDFFHVVRLUHV
6FKRHQHQHQOHGHUZDUHQ

























2YHULJQLHWGDJHOLMNV
:DUHQKXL]HQ
/X[H
6SRUW
+REE\VSHOHQPHGLD
:LWEUXLQZLWJRHGFRPSXWHUVKRSV
2YHULJLQHQRPKHWKXLV
2YHULJHGHWDLOKDQGHO























































9ROXPLQHXVDDQERG
:RQLQJLQULFKWLQJ
%RXZPDUNWHQ
7XLQFHQWUD
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%URQ/RFDWXV%HQFKPDUN9HUNHQQHU  XLWWUHNVHOYDQ
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#JKMBHF %JTUSJCVUJFWFNPHFMJKLIFEFO

YHUZDFKWHQGDWGH]HGDOLQJ]LFKYRRUDO]DOYRRUGRHQLQGHNOHLQHUH
NHUQHQYDQGHJHPHHQWH0HGHJHOHWRSKHWZRQLQJVERXZSURJUDPPD
JDDQZHXLWYDQHHQVWDELHOEOLMYHQGLQZRQHUWDOLQKHWSULPDLUH

%JTUSJCVUJFQMBOPMPHJTDIPOEFS[PFL EQP

YHU]RUJLQJVJHELHGYDQ%HUJHQ9RRUJDDQZHGXVXLWYDQ

,QYURHJHUHGSR¶VZHUGKHWKDDOEDUHZLQNHODDQERGYDDNQDXZNHXULJ

LQZRQHUV

EHUHNHQG'RRUJURWHRQGHUOLQJHYHUVFKLOOHQLQW\SHQZLQNHOJHELHGHQ
EUDQFKHVHQZLQNHOIRUPXOHVPRHWHQGHUJHOLMNHEHUHNHQLQJHQ

(FNJEEFMEFPN[FUQFSJOXPOFS

JHQXDQFHHUGZRUGHQEHRRUGHHOG'HKDDOEDDUKHLGYDQZLQNHOVZRUGW

,QGLVWULEXWLHYHEHUHNHQLQJHQJDDQZHXLWYDQGHODQGHOLMNJHPLGGHOGH

YHHOPHHUEHSDDOGGRRUGHSRWHQWLsOHIXQFWLHHQNZDOLWHLWYDQKHW

RP]HWSHUKRRIGYDQGHEHYRONLQJSHUMDDU%LMGHJHPLGGHOGHRP]HWSHU

ZLQNHOJHELHG1LHWWHPLQNDQHHQNZDQWLWDWLHYHDQDO\VHYDQYUDDJHQ

KRRIGYDQGHEHYRONLQJ]LMQQLHWDOOHHQEHVWHGLQJHQYDQFRQVXPHQWHQ

DDQERGHHQLQGLFDWLHJHYHQYDQRYHUEHZLQNHOLQJRIXLWEUHLGLQJVSRWHQWLHV

PHHJHQRPHQPDDURRNEHVWHGLQJHQYDQEHGULMYHQLQZLQNHOV

7BSJBCFMFO

:HPDNHQRQGHUVFKHLGWXVVHQZLQNHOVPHWGDJHOLMNVHDDQERG 'DJHOLMNV 

%LMGH]HNZDQWLWDWLHYHDQDO\VHJDDWKHWRPGHYHUKRXGLQJWXVVHQYUDDJ

HQZLQNHOVPHWQLHWGDJHOLMNVDDQERG 1LHW'DJHOLMNV :LQNHOVPHW

HQDDQERG'HYUDDJ]LMGHZRUGWEHSDDOGGRRUGHRP]HWSHUKRRIGGH

GDJHOLMNVDDQERG]LMQVXSHUPDUNWHQYHUVVSHFLDDO]DNHQHQZLQNHOVLQ

RPYDQJYDQKHWYHU]RUJLQJVJHELHG DDQWDOLQZRQHUV GHPDWHZDDULQKHW

SHUVRRQOLMNHYHU]RUJLQJ RDGURJLVWHULM :LQNHOVPHWQLHWGDJHOLMNVH

RP]HWSRWHQWLHHOWHUHFKWNRPWLQKHWEHWUHIIHQGHZLQNHOJHELHG

DDQERG]LMQPRGHZLQNHOV NOHGLQJVFKRHQHQHQOHGHUZDUHQ HQZLQNHOV

NRRSNUDFKWELQGLQJ HQGHPDWHZDDULQRP]HWYDQHOGHUVWRHYORHLW

PHWRYHULJQLHWGDJHOLMNVDDQERG RDZDUHQKXL]HQKXLVKRXGHOLMNH

NRRSNUDFKWWRHYORHLLQJ $DQGHDDQERG]LMGHVSHOHQGHRPYDQJ

DUWLNHOHQVSRUWVSHHOJRHG]DNHQZLQNHOVLQZLWHQEUXLQJRHG 

PðZLQNHOYORHURSSHUYODN HQEHQRGLJGHRP]HWSHUPðZYR
YORHUSURGXFWLYLWHLW HHQURO

,Q1HGHUODQGLVGHWRWDOHRP]HWYDQZLQNHOVLQFLUFD¼POG
H[FOXVLHI%7: 'LWEHWHNHQWHHQJHPLGGHOGHRP]HWSHUKRRIGYDQGH

7FS[PSHJOHTHFCJFE

EHYRONLQJSHUMDDUYDQ¼+LHUYDQZRUGW¼RPJH]HWLQZLQNHOV

+HWSULPDLUHYHU]RUJLQJVJHELHGYDQ%HUJHQ&HQWUXP]LMQGHNHUQHQ

PHWGDJHOLMNVDDQERGHQ¼LQZLQNHOVPHWQLHWGDJHOLMNVDDQERG

%HUJHQHQ%HUJHQDDQ=HH,Q%HUJHQZRQHQRSMDQXDUL

+HWRYHULJHGHHOZRUGWRPJH]HWLQDQGHUVRRUWLJHGHWDLOKDQGHO

PHQVHQ%HUJHQDDQ=HHWHOGHRSGLHGDWXPLQZRQHUV'H
SURYLQFLDOHEHYRONLQJVSURJQRVHVJDDQXLWYDQHHQGDOLQJYDQKHW

:DQQHHUKHWJHPLGGHOGEHVWHHGEDDULQNRPHQSHULQZRQHULQKHW

LQZRQHUWDOLQGHKHOHJHPHHQWHWRWLQZRQHUVLQ:H

YHU]RUJLQJVJHELHGDIZLMNWYDQKHW1HGHUODQGVJHPLGGHOGHLVKHWJHZHQVW
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GHJHPLGGHOGHRP]HWFLMIHUVSHUKRRIGDDQWHSDVVHQ9RRUZLQNHOVPHW

ZH]HQOLMNHYHUDQGHULQJHQJHZHHVWLQGHDIJHORSHQMDUHQ(ULVGDQRRN

GDJHOLMNVDDQERGLVKHWJHEUXLNHOLMNKHWRP]HWFLMIHUSHUKRRIGDDQWH

JHHQDDQOHLGLQJRPYDQGH]HJHWDOOHQDIWHZLMNHQ

SDVVHQPHWHHQFRUUHFWLHYDQóYDQKHWSHUFHQWDJHGDWKHWLQNRPHQ
ODJHURIKRJHULVGDQKHW1HGHUODQGVJHPLGGHOGH9RRUZLQNHOVPHW

%HKDOYHEHVWHGLQJHQYDQLQZRQHUVYDQXLWKHWSULPDLUHYHU]RUJLQJV

QLHWGDJHOLMNVDDQERGLVKHWJHEUXLNHOLMNHHQFRUUHFWLHGRRUWHYRHUHQYDQ

JHELHGRQWYDQJHQGHZLQNHOVLQ%HUJHQRRNEHVWHGLQJHQYDQLQZRQHUV

òYDQKHWSHUFHQWDJHGDWKHWLQNRPHQODJHURIKRJHULVGDQKHW

YDQEXLWHQKHWSULPDLUYHU]RUJLQJVJHELHG'LWDDQGHHOELQQHQGHWRWDOH

JHPLGGHOGH2PGDWKHWJHPLGGHOGEHVWHHGEDDULQNRPHQLQGHSULPDLUH

RP]HWQRHPHQZHGHNRRSNUDFKWWRHYORHLLQJ

YHU]RUJLQJVJHELHGYDQ%HUJHQERYHQKHWODQGHOLMNJHPLGGHOGHOLJW
&%6 JDDQZHXLWYDQLHWVKRJHUHRP]HWFLMIHUVSHULQZRQHU9RRU

'HGLVWULEXWLHYHEHUHNHQLQJYDQJLQJYRRUGHGDJHOLMNVHVHFWRUXLW

ZLQNHOVPHWGDJHOLMNVHDUWLNHOHQJDDQZLMXLWYDQ¼ ¼ ó[

YDQHHQWRHYORHLLQJYDQ9RRUGHQLHWGDJHOLMNVHVHFWRULVXLWJHJDDQ

[¼ 9RRUZLQNHOVPHWQLHWGDJHOLMNVHDUWLNHOHQJDDQZHXLW

YDQ'HEHVWHGLQJHQYDQWRHULVWHQ]LMQPHHJHQRPHQLQGH

YDQ¼ ¼ ò[[¼ 

WRHYORHLLQJ(U]LMQJHHQUHGHQHQJHYRQGHQRPYDQGH]HFLMIHUVDIWH
ZLMNHQ

,PPQLSBDIUCJOEJOHFOUPFWMPFJJOH
1LHWDOOHEHVWHGLQJHQYDQLQZRQHUVYDQ%HUJHQHQ%HUJHQDDQ=HH

(FNJEEFMEFPN[FUQFSN

NRPHQWHUHFKWLQKHWZLQNHODSSDUDDWYDQ%HUJHQ+HWDDQGHHOYDQGH

,Q1HGHUODQGEHGUDDJWGHJHPLGGHOGHRP]HWSHUPð XLWGHYHUNRRS

WRWDOHEHVWHGLQJHQYDQLQZRQHUVXLWKHWSULPDLUHYHU]RUJLQJVJHELHGGDW

DDQFRQVXPHQWHQHQEHGULMYHQ LQZLQNHOVPHWGDJHOLMNVDDQERGFLUFD

WHUHFKWNRPWLQGHZLQNHOVLQ%HUJHQQRHPHQZHGHNRRSNUDFKWELQGLQJ

¼ H[FO%7: ,QZLQNHOVPHWQLHWGDJHOLMNVDDQERG ]RQGHU
WXLQFHQWUDGRHKHW]HOIZLQNHOVHQZLQNHOVLQZRQLQJLQULFKWLQJ EHGUDDJW

,QGHGLVWULEXWLHYHEHUHNHQLQJGLHLVJHPDDNWLQGHGHWDLOKDQGHOV

GHJHPLGGHOGHRP]HWSHUPðFLUFD¼ H[FO%7: 9RRU%HUJHQ

VWUXFWXXUYLVLHXLWLVYRRUGHGDJHOLMNVHVHFWRUXLWJHJDDQYDQHHQ

JDDQZLMXLWYDQGH]HJHPLGGHOGHFLMIHUV

NRRSNUDFKWELQGLQJYDQ9RRUGHQLHWGDJHOLMNVHVHFWRUZHUG
XLWJHJDDQYDQHHQELQGLQJYDQj ,QEHLGHJHYDOOHQZHUG

*OEJDBUJFEJTUSJCVUJFWFNPHFMJKLIFEFO

XLWJHJDDQYDQHHQYHUVWHUNLQJYDQKHWFHQWUXPJHELHG(U]LMQJHHQ

2SEDVLVYDQERYHQVWDDQGHFLMIHUVZRUGWHHQLQGLFDWLHYHEHUHNHQLQJ
JHPDDNWYDQGHGLVWULEXWLHYHPRJHOLMNKHGHQYRRU%HUJHQYRRUZLQNHOVLQ

 ,QGH'HWDLOKDQGHOVVWUXFWXXUYLVLHXLWLVJHUHNHQGYRRU9*0 YRHGLQJVHQ
JHQRWPLGGHOHQ HQ'2* GXXU]DPHHQRYHULJHJRHGHUHQ +HWRQGHUVFKHLGWXVVHQ
GH]HWZHHJURHSHQLVZDWEHWUHIWEH]RHNPRWLHIHQIUHTXHQWLHKHW]HOIGHRQGHUVFKHLG
DOVWXVVHQGHGDJHOLMNVHHQQLHWGDJHOLMNVHVHFWRU(HQFRUUHFWLHYDQGH
NRRSNUDFKWELQGLQJHQWRHYORHLLQJ]LMQQLHWQRGLJ

% 3 0 0 ( )  5 3 0 . . & - & /  & /  1" 3 5 / & 3 4

GHGDJHOLMNVHHQQLHWGDJHOLMNVHVHFWRUYRRUKHWMDDU



*OEJDBUJFEJTUSJCVUJFWFNPHFMJKLIFEFOXJOLFMT%BHFMJKLTJO#FSHFOJO
,QZRQHUVSULPDLUYHU]RUJLQJVJHELHG NHUQ



2P]HWLQZRQHU H[FO%7:

¼

.RRSNUDFKWELQGLQJ
.RRSNUDFKWWRHYORHLLQJ
7RWDOHSRWHQWLsOHRP]HW H[FO%7:
2P]HWP H[FO%7:



¼POQ
¼

3RWHQWLHHOZLQNHODDQERGPðZYR



$DQZH]LJZLQNHODDQERGPðZYR



8LWEUHLGLQJZLQNHODDQERGPðZYR



*OEJDBUJFEJTUSJCVUJFWFNPHFMJKLIFEFOXJOLFMT/JFU%BHFMJKLTJO#FSHFOJO

,QZRQHUVSULPDLUYHU]RUJLQJVJHELHG NHUQ



2P]HWLQZRQHU H[FO%7:

¼

.RRSNUDFKWELQGLQJ
.RRSNUDFKWWRHYORHLLQJ
7RWDOHSRWHQWLsOHRP]HW H[FO%7:
2P]HWP  H[FO%7:


j

¼jPOQ
¼

3RWHQWLHHOZLQNHODDQERGPðZYR

j

$DQZH]LJZLQNHODDQERGPðZYR



8LWEUHLGLQJZLQNHODDQERGPðZYR

j

  

% 3 0 0 ( )  5 3 0 . . & - & /  & /  1" 3 5 / & 3 4

B i j l a g e

5

A a n v u l l i n g

o p

h a a l -

b a a r h e i d s o n d e r z o e k
T T & P

j a n u a r i

2 0 1 1

Aanvulling op Haalbaarheidsonderzoek van DT&P januari 2011.
In april 2007 is door de Raad de Detailhandelsstructuurvisie (dhsv) voor de gemeente
Bergen van het adviesbureau voor ruimte en strategie Droogh Trommelen en
Partners uit Nijmegen vastgesteld. Deze visie overziet de gehele gemeente waarbij
de adviezen per kern nader worden uitgewerkt.
Omdat er sinds het verschijnen van de dhsv alweer geruime tijd verstreken is heeft
DT&P een update gemaakt (januari 2011) voor de kern Bergen waarbij vooral
gekeken is naar de haalbaarheid van het thans bekende winkelprogramma.
De ontwerp-structuurvisie Winkelkern Bergen omvat de noordelijke zijde van het Plein
(het winkelhart), de Bakemaflat en de zuidelijke zijde van het Plein van het gebouw
van Harmonie tot en met de Brandweerkazerne (de Harmonielocatie). Buiten het
plan valt de zogenoemde Texacolocatie. Omdat de dhsv echter de gehele kern
van Bergen betreft, moet de winkelvloeroppervlakte die hier gerealiseerd wordt,
worden meegenomen in de totale berekening van het winkelvloeroppervlak.
Momenteel zijn op de hiervoor genoemde locaties bij benadering de volgende
meters aanwezig:
Bakemaflat:
130m2, te weten VVV, snack- en AKO kiosk,
Winkelhart:
1.680m2, te weten winkels, banken, horeca en NHKC,
Harmonielocatie:
130m2, te weten harmoniegebouw,
Texacolocatie:
400m2, te weten winkelruimte, waarvan circa
250m2 in gebruik.
Samen:

2.340m2 inclusief circa 280m2 horeca

Dit is het totaal van de bruto vierkante meters winkel/bedrijfsvloeroppervlak.
De dhsv maakt voor de kern Bergen onderscheidt tussen: voedings- en
genotmiddelen (VGM), frequent benodigde non-food (DOG), horeca en
publiekgerichte commerciële en niet-commerciële dienstverlening.
Onder de eerste branchegroep vallen de supermarkten en de (vers) speciaalzaken
zoals de bakker, slager, groenteman en slijter. In bijlage 2 van de update van wordt
een indicatie gegeven van de distributieve ruimte in deze sector voor 2015 en latere
jaren. Het gaat om circa 750m2 winkelvloeroppervlak. Deze oppervlakte moet
vooral worden benut om de Albert Heijn en de Aldi de mogelijkheid te geven om uit
te breiden.
Met frequent benodigde non-food wordt bedoeld de drogisterij, de bloemenwinkel,
boeken en tijdschriften, huishoudelijke artikelen, mode, etc. De distributieve ruimte

wordt eveneens in bijlage 2 van de update berekend en gesteld op 1.700m2 tot
2.600m2 winkelvloeroppervlak.
De metrages die genoemd worden betreffen het winkelvloeroppervlak, de
betekenis van deze term wordt toegelicht in de begrippenlijst opgenomen in bijlage
2 van de dhsv. Hier wordt ook de verhouding genoemd tussen winkelvloeroppervlak
(wvo) en brutovloeroppervlak (bvo): 100 : 70 à 80. In de update wordt bij de inleiding
als indicatie gegeven: wvo= 0,75 x bvo. Omwille van de duidelijkheid wordt laatst
genoemde formule hier aangehouden. Concreet betekent dit dat voor VGM er een
uitbreidingscapaciteit is van 1000m2 bvo en voor DOG is de ondergrens van 2.270m2
bvo en de bovengrens van 3.470m2 bvo.
De term horeca behoeft hier geen nadere toelichting. Er wordt voor deze
branchegroep geen aparte berekening voor de distributieve ruimte gemaakt. Wel
wordt op bladzijde 70 van de dhsv aangegeven dat er ruimte geboden kan worden
voor enige uitbreiding van het horeca aanbod.
Onder publieksgerichte commerciële en niet-commerciële dienstverlening wordt
verstaan bank, makelaar, uitzendbureau, etc. en voor de niet-commerciële
dienstverlening de VVV, culturele instellingen, etc.
Ook hier wordt geen berekening gemaakt voor het wenselijk oppervlak. Er wordt
echter expliciet gesteld dat de Harmonielocatie voor dit type dienstverlening
gereserveerd moet worden (eveneens bladzijde 70 van de dhsv).
Omdat de supermarkten buiten het plangebied vallen dient de geïndiceerde
uitbreidingscapaciteit voor de VGM buiten beschouwing te blijven. Blijft over de
2.270m2 tot 3.470m2 bvo bestemd voor de DOG. Daarnaast is er nog de niet nader
berekende uitbreiding in de horeca en de publieksgerichte dienstverlening die in
ogenschouw moet worden meegenomen.
In de ontwerp-structuurvisie wordt uitgegaan van de onderstaande vierkante meters
bruto winkel/bedrijfsvloeroppervlak:
Bakemaflat:
360m2, bestemd voor horeca,
Winkelhart:
2.900m2, waarvan 250m2 bestemd voor horeca,
Harmonielocatie:
1.150m2, bestemd voor publiekgerichte dienstverlening
4.442m2
Daar bij op te tellen:
Texacolocatie:
1.500m2, bestemd voor detailhandel
Samen:
5.910m2 en geschoond van horeca en
publiekgerichte dienstverlening 4.150m2
Het plan voorziet derhalve in een uitbreiding van het BVO van:

Nieuw:
Aanwezig op Plein en Texaco
Uitbreiding BVO

4.150m2 exclusief horeca en dienstverlening
idem
750m2

3.400m2

De conclusie is dan ook dat de ontwerp-structuurvisie Winkelkern Bergen qua nieuw
te bouwen winkelvloeroppervlak in de pas loopt met de aanbevelingen uit de
update winkelprogramma Bergen.
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UITWERKINGSPARAGRAAF DUURZAAMHEID

Vooraf
In samenwerking met Cees Groot (Groot Ecobouw) en stedenbouwkundige Aad Trompert is een verdere
uitwerking gemaakt ten aanzien van duurzaamheid voor de Winkelkern Bergen. Deze paragraaf sluit af
met een overzicht van de thema’s voor BREEAM Gebiedsontwikkeling.

Uitgangspunten Woningen & winkelvoorzieningen (en overige commerciële/ culturele ruimtes)
In het gebied komt zowel bestaande bouw als nieuwbouw voor. Vanuit het klimaatbeleid zijn er algemene
doelstellingen vastgesteld om de energieprestatie van de nieuwbouw te verbeteren en het
energieverbruik van de bestaande bouw met 2% per jaar te verminderen. Daarbij is er onderzoek gedaan
(HVC) hoe de gebouwde omgeving van gemeente Bergen kan worden verduurzaamd en op termijn
klimaatneutraal kan worden gemaakt. Voor het plangebied kan een reductie van 30% op het
energieverbruik worden behaald indien bij de uitwerking van het plan de volgende stappen worden
doorlopen:
1. Verduurzamen casco gebouwen (met een hoge isolatiewaarde) en uitwisselen van warmte en
koude tussen de gebouwen.
2. Toepassen van een duurzame warmte/ koude voorziening.
3. Resterende energievraag met duurzame energie opwekken.
Om de bovengenoemde doelstellingen concreet te vertalen naar het plangebied worden de onderstaande
uitgangspunten gehanteerd:
x Energieprestatieverbetering van 30% voor de nieuwbouw van woningen, kantoren en
winkelvoorzieningen. Voor woningen komt dit neer op een energieprestatie van 0,4 waarbij wordt
uitgaan van een hoge isolatiewaarde en warmteterugwinning danwel een laag
temperatuurverwarming in combinatie met een centrale Warmte Koude Opslagsysteem (WKO);
x onderzoeken of in het plangebied een centrale Warmte Koude Opslagsysteem (WKO) met
warmtepompen haalbaar is en hoe het beheer en onderhoud wordt geregeld Uitgaan van twee
systemen (gezien de fasering) en hiervoor technische ruimte reserveren in de Noord – en
Zuidkelder. Voor de putten van de bodembronnen ruimte integreren in openbare ruimte;
x voor uitgangspunt duurzaam bouwen worden de instrumenten van ‘Bouwtransparant’ toegepast,
zoals de “Menukaart Toekomstgericht Bouwen niveau (Zilver)” of “GPR gebouw-niveau 7,5”;
x gebruik van duurzame materialen (bijv. combinatie van zichtbaar FSC hout, staal, leisteen,
gebakken materiaal, Cradle tot Cradle producten). De toepassing van koper, lood, kunststof
beperken, zink beperkt toestaan indien gecoat);
x energielabel bestaande gebouwen bij renovatie verbeteren tot label A;
x afkoppelen van hemelwater en zoveel mogelijk toepassen van groene daken;
x toepassen van zonnecollectoren op daken voor zover beeldkwaliteit dit toestaat, bijvoorbeeld op
schuine/ platte daken die vanuit straatzijde niet zichtbaar zijn;
x stimuleren van energiebesparing op huishoudelijk apparatuur (wit - en bruingoed) door de
toepassing van hotfill -/ A+++ label apparaten, domotica en LED verlichting;
x controle van de energieprestatie van de gebouwen bij de bouwaanvraag (EPC toets) en na
realisatie (infrarood controle);
x winkel/ horeca voorzieningen voorzien van zelfsluitende deuren t.b.v. voorkomen
energieverspilling (geen volledig open puien);
x supermarkten dragen bij aan de CO2 reductie door duurzame materialen en- producten toe te
passen. Vooruitlopend op het landelijke verplichting, de koelmeubelen van dag-afdekking te
voorzien.
Bovenstaande uitgangspunten kunnen worden uitgewerkt in de deelplannen en het programma van eisen
van de kavels t.b.v. de aanbestedingen.
Toelichting
Bij energiebesparing van nieuwbouw wordt de trias energetica toegepast, eerste energie besparen, dan
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energie duurzaam opwekken en vervolgens (schone) fossiele energie zo efficiënt mogelijk toepassen. In
het plangebied komt zowel bestaande- en een nieuwbouw voor. Voor de renovatie van de bestaande
bouw wordt uitgegaan dat deze worden opgewaardeerd tot minimaal label A. Voor de nieuwbouw van
woningen en utiliteitsbouw wordt in het algemeen uitgegaan van een EPC waarde die 10% onder
landelijke norm ligt. Voor dit plangebied ligt de ambitie hoger omdat via aanbesteding naar verwachting
een CO2 reductie van 30% (een EPC waarde van 0,4) kan worden behaald. Daarvoor dient
duurzaamheid een onderdeel te zijn van de aanbestedings-documenten. Inschrijvende partijen kunnen
dan volden aan de ambitie door het casco duurzaam uit te voeren met isolatie RC 5/6 , HR+++ glas , laag
temperatuurverwarming en aan te sluiten op de voorgestelde warmte en koude voorziening met een
centrale WKO installatie. Daarmee kan de voorgestelde EPC waarde worden bereikt.
Voor duurzaam bouwen liggen er goede kansen door van het principe van flexibel / aanpasbaar bouwen
uit te gaan en duurzaam hout toe te passen. Zie hiervoor de Menukaart Toekomst gericht bouwen en/ of
GPR gebouw. Bij keuze materialen de voorkeur geven aan die materialen die met de
levenscyclusanalyse de laagste milieubelasting hebben, een goed voorbeeld hiervan is Accoya hout.
Voor het opwekken van duurzame energie (doelstelling 20% in 2020) liggen er mogelijkheden in
plangebied. Dit kan o.a. door zonnecollectoren te integreren in de architectuur of te combineren met
dakbedekking/ of gras- en/of mossedum daken. Een belangrijke beelddrager van het gebied is de
rijzende kapvorm van de gebouwen. Integratie van zonnepanelen is bij deze kap vorm lastig toch biedt de
bovenste helling of platte daken hiervoor de mogelijkheid. Kleinschalige windenergie is hier moeilijk te
integreren. Bij met name de minder beeldbepalende – en platte daken ligt de mogelijkheid voor centrale
thermische zonnecollectoren / PV panelen die gekoppeld kunnen worden aan de centrale WKO
voorziening. Binnen het plangebied kunnen twee centrale Warmte Koude Opslag systemen,
gecombineerd met warmtepompen, worden gesitueerd. De ondergrondse parkeergarage biedt een
goede mogelijkheid voor integratie van centrale technische ruimte voor de Noord en zuidzijde van het
plangebied.
Bij de invulling van BREEAM gebiedsontwikkeling wordt gevraagd om een berekening van het
energieverbruik van het plangebied. Hieronder is in tabel 1 een berekening gemaakt van de nieuwbouw
in het plangebied, op basis van de beschreven aantallen van paragraaf 4.2.2.
Tabel 1: Berekening Energieverbruik van de nieuwbouw (op de meter), CO2 uitstoot en potentiele CO2besparing per jaar (bron Agentschapnl, Cijfers en tabellen, uitgave 2007/ 2008).

Functie
Woningen (100m2 gbo)

aantal m2
70 7000

Voorzieningen

Openbare ruimte

kWh-m/m2/ jr. gas m3/ m2/jr.

3200

10%

totaal energieverbuik plangebied - referentie
Beoogde besparing
30%

Totalen/jr.

MJ

ton CO2

10

231000 kWh
70000 m3

831600
2215500

131
125

18

320000 kWh
57600 m3

1152000
1823040

181
103

602214

54

6624354
1987306

593
178

33

100

Note: de kengetallen van BREEAM-gebiedsontwikkeling voor woningbouw zijn aangepast op basis van de
aangescherpte EPC van 0,6 voor de nieuwbouw per 1 jan 2011. Het stroomverbruik is naar beneden bijgesteld naar
3300 kWh en gasverbruik naar 1000 m3 gas per jaar, per woning. De verbruiken van voorzieningen zijn
overgenomen uit BREEAM. Deze kunnen nog nader worden gespecificeerd indien de invulling bekend is.

Uitgangspunten Openbare ruimte & parkeergarage
Doordat er een centrale parkeergarage wordt aangelegd ontstaat er bovengronds meer ruimte voor
inpassing groen en structuur voor langzaam verkeer. Voor de openbare ruimte en parkeergarage kan
tevens een reductie van 30% tot 50% van het energieverbruik worden behaald. De onderstaande
uitgangspunten dienen te worden uitgewerkt:
x toepassen van LED verlichting in de parkeergarage, de straatverlichting, bij het aanlichten van
gebouwen en winkelluifels etc.(aansluiten op project rondom Ruïne);
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x
x

x
x
x
x
x

opnemen van parkeerplekken voor project Autodate en oplaadpalen Elektrisch vervoer;
toepassen van zichtbare duurzame materialen en waar mogelijk Cradle to Cradle producten: bij
de keuze van alle materialen de levenscyclusanalyse (milieubelasting) meenemen, bijvoorbeeld
gebakken materiaal voor het straatwerk, gerecycled betongranulaat voor de parkeerkelder, FSC
hout voor straatmeubilair, natuursteen etc.;
(elektrisch) fiets- en openbaar vervoervoorzieningen opnemen in de openbare ruimte;
toepassing van gelijkstroomventilatoren in de parkeergarage (indien nodig);
label A++ pompen en energiezuinige installaties voor gemalen en riolering;
uitgaan van een energiezuinige lift indien deze wordt toegepast;
afvalinzameling ondergronds in fracties kunststof, papier, grijs en glas (3 kleuren).

Toelichting
In de openbare ruimte liggen er goede mogelijkheden om duurzame materialen toe te passen voor
kunstwerken, groenvoorziening, bestrating etc. en in betekende mate op het energieverbruik te besparen.
Door het pilotproject LED verlichting van de dorpskern van gemeente Bergen door te zetten kan er
blijvend op het energieverbruik worden bespaard tot wel 30 – 50%. Bij de keuze van materialen in de
openbare ruimte dient de levenscyclus (milieubelasting) te worden meegenomen. Dit kan door de keuze
van materialen af te stemmen met de beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente Bergen zodat
voor het materiaal met de laagste milieubelasting kan worden gekozen en worden aangesloten op het
duurzaam inkopen van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan gebakken klinkers/ hergebruik van
natuursteen voor het straatwerk en toepassing van schelpen en houtsnippers bij groenvoorzieningen.
Voor de parkeergarage liggen er mogelijkheden om grootschalig gerecyclede halfproducten toe te
passen zoals betongranulaat dat vrijkomt bij de (lokale) sloop van gebouwen.
Uitgangspunten Sociale duurzaamheid
In het plangebied zorgen verschillende horeca en winkelvoorzieningen voor sociale cohesie en
levendigheid. In de Detailhandel Structuurvisie 2006 (zie paragraaf 3.3.2.) zijn de dorpskernen van
gemeente Bergen onderzocht op hun sterke en zwakke punten te aanzien van detailhandel. Voor
winkelkern Bergen is er ruimte in de sector voeding en genotsmiddelen en de sector modisch aanbod /
recreatief winkelen. Invulling hiervan in het plangebied kan goed aansluiten bij de millennium
doelstellingen van gemeente Bergen indien onderstaande uitgangspunten worden meegenomen:
x versterken van duurzaam toerisme en duurzame recreatie;
x versterken van duurzaam ondernemen / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door
hierover afspraken maken met de ondernemersvereniging en nieuwe bedrijven;
x stimuleren van winkels met Fair Trade – en biologische/ regionale producten;
x het brede participatietraject van bewoners en bedrijven te continueren bij de verdere planproces
van de deelgebieden;
x bevorderen van duurzaam gebruik van de gebouwen; bijvoorbeeld bewoners en bedrijven
betrekken bij de monitoring van het energieverbruik van de gebouwen en de centrale WKO
installaties;
x koppelen horecagebied oude dorpskern rondom ruïne met nieuwe dorpsplein (Signaal) via een
flaneerstrook Noord –Zuid;
x versterken woonfunctie in centrum boven winkels en horecavoorzieningen, zowel voor starters
alsook bijvoorbeeld voor gezinnen (in veilige, groene binnen gebieden).
Toelichting
Hierin komt met name de sociale veiligheid, sociale cohesie en economische vitaliteit aan bod. Op dit
onderdeel scoort het plangebied goed. Er zijn veel culturele en winkelvoorzieningen in de planvorming
opgenomen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er wordt rekening gehouden met de menselijke
maat (o.a. bij de gebouwen en inrichting openbare ruimte). Tevens zijn bij de het planproces bewoners
en bedrijven betrokken om draagvlak te creëren voor het plan. Gemeente Bergen heeft haar Millennium
doelen vastgesteld waarmee zij inzet op duurzame toerisme, duurzaam inkopen, bevordering van fair
trade producten en stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het gebied zijn diverse
onderzoeken uitgevoerd naar sterkte/ zwakte analyse van het winkelaanbod. Bij het ontwerp van de
gebouwen en openbare ruimte wordt rekening gehouden met het versterken van de belevingswaarde van
het gebied (denk bijvoorbeeld aan mooie architectuur, hoogwaardige materialen).
Synergie tussen de uitgangspunten
Bij de uitwerking van de uitgangspunten kan er verder synergie worden behaald door maatregelen slim
te koppelen. Denk bijvoorbeeld aan het koppelen bedrijven met biologische / regionale producten met het
duurzaam management van het project. Daarbij kan bijvoorbeeld warmte en koude tussen de gebouwen
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via de parkeergarage worden uitgewisseld en met de bewoners energie centraal worden ingekocht. Ook
kan bijvoorbeeld restwarmte van zonnecollectoren worden gebruikt voor de regeneratie van de WKObodembronnen. Op het nieuwe dorpsplein kan bijvoorbeeld waterafvoer met LED verlichting zichtbaar
worden gemaakt, gecombineerd met de toepassing van duurzame materialen. Belangrijk is wel dat de
combinaties van maatregelen goed worden geïntegreerd en de ontworpen stedenbouwkundige structuur
ondersteunen.
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Overzicht thema’s BREEAM Gebiedsontwikkeling
De planontwikkeling is aangewezen als pilotproject voor het instrument BREEAMgebiedsontwikkeling dat door de Dutch Green Building Council wordt beheerd. Het instrument
bestaat uit een aantal onderdelen die voor het plangebied zijn ingevuld. Deze onderdelen/
thema’ zijn:
Bronnen
- Energie efficiency
- Opwekking duurzame energie
- Schoon fossiel
- Watergebruik
- Reductie Materiaalgebruik en Milieubelasting Materialen
- Herkomst materialen
- Voedsel
Ruimtelijke ontwikkeling
- Stedenbouwkundig Programma
- Ruimtegebruik
- Cultureel Erfgoed
- Abiotische structuren
- Biotische natuur
- Mobiliteit
- Ondergrondse infrastructuur
- Duurzaamheidsprestatie gebouwen
Welzijn
- Sociale veiligheid
- Sociale cohesie
- Sociaaleconomische vitaliteit
- Omgevingsbeleving
- Eigenaarschap
Gebiedsklimaat
Thermisch buitenklimaat
Windklimaat
Luchtkwaliteit
Waterkwaliteit
Bodemkwaliteit
Geluid en trillingen
Lichttoetreding en –hinder
Stralingsrisico
Externe Veiligheid
Gebiedsmanagement
Management
Verbinden
Aansluiten
Synergie
Genius Loci en ruime context
Gebiedsvisie
Duurzaam Rendement
Meerwaarde
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Geachte heer Van Hout,
hebben wij gesproken over de
van de winkelkern van
Enige tijd geleden (11 mei
Bergen. Afgesproken is dat wij een eerste reactie zouden geven op de Stedenbouwkundige
Randvoorwaarden die wij middels de mail toegestuurd hebben gekregen. Daarnaast hebben wij via
George Stockell nog een notitie van Tauw ontvangen (d.d. 25 juni 2009) waarin de invloed van de nieuw
te bouwen parkeergarages op de grondwaterstand/-stroming is onderzocht. Tot slot hebben wij middels
de post nog een overzichtstekening van het project ontvangen.
Uit onze gegevens blijkt dat wij in juni 2007 al eens gereageerd hebben op het plan. Wij kunnen niet
achterhalen op welke punten de informatie waarop wij nu reageren gewijzigd is ten opzichte van 2007.
Wel hebben we geconstateerd dat enkele aspecten uit dat advies uit 2007 achterhaald zijn door de tijd
en tevens heeft nieuwe wetgeving ervoor gezorgd dat er nu ook andere aspecten aan het advies moeten
worden toegevoegd. Daarom sturen wij u middels deze brief een volledig wateradvies
ontwikkeling als onderdeel van de
Gebiedsbeschrijving
Het plangebied is gelegen in peilgebied 04060-05 in de Verenigde polders. Ter plaatse geldt een
streefpeil van NAP -1,10 m en hoger. De toevoeging "en hoger" wordt gehanteerd in enigszins hellende
gebieden en geeft aan dat er sprake is van een vrije afwatering vanuit dit
gebied naar het lager
gelegen landelijk gebied aan de oostzijde van Bergen. In de directe nabijheid van het plangebied is
overigens geen open water aanwezig. Het dichtstbijzijnde water zijn de bovenstrooms gelegen
waterlopen rondom het Hertenkamp en de benedenstrooms gelegen L-vormige vijver nabij Elkshove.
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Waterkwantiteit
Verhardingstoename
Uitgangspunt voor het beoordelen van de gevolgen van de toe- of afname van de verharding is de

bestaande waterhuishoudkundige situatie. Vanuit deze situatie wordt beoordeeld hoeveel
compenserende maatregelen er moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat nieuwe
ontwikkelingen waterneutraal worden gerealiseerd.
Uit het stedenbouwkundig plan kunnen wij niet opmaken hoe de nieuwe situatie zich qua hoeveelheid
verharding verhoudt tot de huidige situatie. Onze inschatting is dat er weinig tot geen
verhardingstoename zal zijn, daar vrijwel het gehele gebied in de huidige situatie al verhard is.
Hoewel de verharding naar alle waarschijnlijkheid niet zal toenemen, is het echter wel van belang de
verhardingsgetallen bij
van het plan nauwkeuriger te bepalen. Door het aanpassen
van het rioolstelsel in het centrum van Bergen (afkoppelen) wordt het watersysteem in de nieuwe
situatie op een andere locatie belast tijdens maatgevende neerslaggebeurtenissen. Deze extra belasting
zal meer bovenstrooms in het watersysteem plaatsvinden (vijver Elkshove). Bekeken moet worden of
het watersysteem deze extra belasting kan verwerken of dat er in het watersysteem nog maatregelen
nodig zijn (bijvoorbeeld vergroten van bergingscapaciteit). Eind 2009 is er door Tauw al een berekening
gemaakt van de afkoppelplannen voor het centrum van Bergen, waarbij is uitgegaan van 3,95 ha
afgekoppeld verhard oppervlak. Graag vernemen we of in deze berekening ook alle fases van de
winkelkern Bergen opgenomen zijn.
Infiltratie
In ons overleg hebben wij het ook gehad over de mogelijkheden voor infiltratie in het gebied. Aangezien
er in de directe omgeving weinig open water aanwezig is en nog moet blijken of het watersysteem de
extra belasting aankan, is er een sterke voorkeur om overtollig regenwater te laten infiltreren in de
bodem. Afhankelijk van het type infiltratievoorziening wordt hemelwater op die manier volledig
vertraagd afgevoerd naar het oppervlaktewater waardoor de piekbelasting wordt afgevlakt. Daardoor
hoeft er niet, of in mindere mate gecompenseerd te worden in de vorm van oppervlaktewater. Wij
adviseren daarom de mogelijkheden voor het infiltreren van hemelwater in het waterhuishoudingsplan te
onderzoeken.

Waterkwaliteit
Riolering / Afvalwater
In relatie tot het watersysteem is ook het in het plangebied aanwezige rioleringsstelsel van belang. De
verantwoordelijkheid voor het rioolstelsel ligt in de eerste plaats bij de gemeente. Desondanks willen wij
wel graag onze voorkeur uitspreken voor een aantal uitgangspunten die met het rioleringsbeleid te
maken hebben. Het water uit de hemelwaterriolering komt immers terecht op het oppervlaktewater,
waarover het hoogheemraadschap verantwoordelijkheid draagt. Hetzelfde geldt voor het vuilwater dat
bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties terechtkomt. Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de
behandeling ervan.
un ten
Uitgangspunt in het rioleringsbeleid van het hoogheemraadschap voor nieuwe ontwikkelingen is dat er
een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd met (eventueel) zuiverende randvoorzieningen voor de
lozingspunten van het hemelwaterriool.
De uitgangspunten van het landelijke emissiebeleid op strategisch niveau zijn beschreven in de vierde
Nota Waterhuishouding (NW4). Met betrekking tot het regenwater is het volgende geformuleerd:
de planperiode wordt het afkoppelen van verhard oppervlak en infiltreren in grondwater bevorderd.
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Als ambitie wordt gestreefd naar 100% afkoppelen bij nieuwbouwlocaties. Er moet bij afkoppelen
aandacht zijn voor de introductie van mogelijke nieuwe verontreinigingbronnen."
Het centrumplan heeft alle potentie in zich om volgens dit principe ontwikkeld te worden. Daarom
adviseren wij om in het nieuwe plan de hemelwaterafvoer van daken en schone bestratingen zoveel
mogelijk af te koppelen en te infiltreren in de bodem en/of aan te sluiten op de hemelwaterriolering.
Hierbij dient in de nieuwe bebouwing o.a. kritisch te worden gekeken naar de toepassing van uitloogbare
materialen, zoals koper, lood en zink.

Grondwater
Onder een groot deel van de ontwikkeling worden parkeergarages gerealiseerd. Dergelijke ondergrondse
constructies kunnen invloed hebben op de grondwaterstanden en grondwaterstroming. Hierbij valt
onderscheid te maken in de bouwfase en de eindfase.
Bouwfase
Gedurende de bouw van de parkeergarages zal er bronbemaling moeten worden toegepast ten behoeve
van de bouwputten. Sinds eind 2009 valt de vergunningverlening voor het onttrekken van grondwater
onder de verantwoordelijkheid van het hoogheemraadschap. In een telefonisch onderhoud wat wij
recent hebben gehad met de heer Dijksterhuis van Dijksterhuis Milieutechniek is gebleken dat de
onttrekking in dit geval waarschijnlijk meer dan 6 maanden gaat duren. Hierdoor kan de onttrekking niet
worden afgedaan door middel van een melding, maar dient u daadwerkelijk een onttrekkingsvergunning
aan te vragen bij het hoogheemraadschap. Wij hebben begrepen dat Dijksterhuis Milieutechniek hiervoor
een bemalingsadvies zal aanleveren. Met name het lozen van het onttrokken grondwater is hierbij een
aandachtspunt, alsook de effecten van de bemaling op de omgeving. Wij hebben aangegeven dat onze
voorkeur er naar uitgaat een
toe te passen in plaats van het debiet op bijvoorbeeld de
hemelwaterriolering (=oppervlaktewater) te lozen. De heer Dijksterhuis heeft aangegeven dat
retourbemaling in dit geval een technisch zeer lastige eis is en heeft toegezegd de argumenten hiervoor
in het bemalingsadvies op te nemen. Wij stellen voor dat we dit bemalingsadvies bespreken op het
moment dat dit voorhanden is.
Eindfase
Voor de eindfase is het van belang dat er nagegaan is welke effecten de ondergrondse parkeergarages
hebben op de huidige grondwaterstanden en de grondwaterstroming. Hiervoor is
reeds een
modelstudie verricht waaruit blijkt dat de grondwaterstanden slechts enkele centimeters zullen wijzigen.
Gezien de diepte van de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld vallen in de eindfase daarom
geen problemen te verwachten.
Vergunningen en ontheffingen
Hoewel het project nog niet vergunningklaar is en alle wateraspecten nog verwerkt moeten gaan worden
in een waterhuishoudingsplan voor het centrum Bergen, willen wij in dit advies ook alvast een voorschot
nemen op de aan te vragen vergunningen, zodat daarover alvast duidelijkheid is.
Voor werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan open water in het beheer van het
hoogheemraadschap en het aanleggen van >800 m2 verharding is een watervergunning van het
hoogheemraadschap nodig. Afhankelijk van de complexiteit van aanvraag en/of werken is het belangrijk
om hierover in een vroeg stadium overleg te starten, zodat onderzoeken tijdig kunnen worden gestart
en wordt voorkomen dat onnodige onderzoeken worden gedaan. Houdt u rekening met de noodzakelijke
proceduretijd die hiermee is gemoeid.
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Het formulier voor het aanvragen van een watervergunning kan via
http://www.hhnk.nl/diqitale balie/formulieren worden gedownload. Voor een voorspoedige afhandeling
van de aanvraag adviseren wij u om de formulieren zo volledig mogelijk in te vullen. Denkt u in het
bijzonder aan de goedkeuring van eventuele belanghebbenden die gehoord moeten worden voor het
verlenen van de ontheffing. Voor extra vragen betreffende het indienen van een ontheffings- en/of
vergunningsaanvraag kan contact worden opgenomen worden met de heer 3. Rijpkema van de afdeling
en Handhaving', tel.nr. 072 - 541 4712. Wij adviseren u om ruim voordat u van plan
bent met de werkzaamheden te beginnen contact met hen op te nemen.
Lozingen
Voor onttrekken van grondwater en/of lozingen op het oppervlaktewater dient een vergunningaanvraag
of melding te worden gedaan bij het hoogheemraadschap. Op de website van het hoogheemraadschap
kunt u hierover meer informatie vinden onder het kopje digitale balie, http://www.hhnk.nl/diaitale balie.
U kunt ook contact opnemen met de afdeling Vergunningen & Handhaving van het hoogheemraadschap.

Tot slot
Wij vertrouwen erop dat bovenstaande aandachtspunten voldoende input leveren voor het opstellen van
een waterhuishoudingsplan waarin alle zaken met betrekking tot de waterhuishouding, riolering en
grondwater verwerkt kunnen worden. Vanzelfsprekend worden wij graag betrokken bij deze nadere
uitwerking. Voor eventuele vragen en toekomstige correspondentie kunt u via bovenstaand
telefoonnummer contact opnemen met de heer E. Swolfs van onze afdeling Planvorming.
Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,
hoofd afdeling Planvorming, voor deze,
hoofd cluster Planadvies, voor deze,

Mevrouw ir. A.A. Beems-Kuin
Teamleider cluster Planadvies

Afschrift aan: De heer G. Stockell, gemeente Bergen
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