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Notitie over Mooi Bergen 2.0, De Zeven Dorpelingen en In Harmonie 
 
 
Inleiding 

Sinds 2008 ben ik als burger betrokken bij de pogingen van het gemeentebestuur  iets te doen aan 

het Plein, waar Jacob Bakema in 1959 z´n flat en de bijbehorende winkels heeft gebouwd. Deze 

wederopbouw centrumbebouwing is in de plaats gekomen van het station en de doorgaande 

treinverbinding tussen Alkmaar en Bergen aan Zee. Het station is in het begin van de vorige eeuw 

aangelegd op de binnenterreinen tussen de Karel de Grotelaan en de Oldenburglaan. De achterkant 

van de bebouwing aan de Oldenburglaan is na de sloop van de stationsgebouwen met de bouw van 

de Bakemaflat en de winkels als het ware afgebouwd. Aan de kant van het Harmoniegebouwtje is 

dat niet gebeurd, dat is een achterkant gebleven, geflankeerd door de Dreef/het Plein. 

Het Plein is echter nooit een “plein” geworden, Bakema heeft wel nog schetsjes gemaakt voor 

voltooiing van zijn jaren vijftig centrum, maar daar is het niet van gekomen. De waardering van 

wat er toen gebouwd is was laag en het succes van de winkels niet groot. Al 40 jaar wordt door de 

politiek en de winkeleigenaren gesproken over verbeteringen, echter zonder resultaat. Tot zo´n 8 

jaar geleden besloten is het probleem van dit centrum breed aan te pakken vanuit het uitgangspunt: 

sloop van het Bakema-complex.  

Na jaren sonderen en praten is in 2013 een totaalplan gemaakt voor het gebied tussen Stationsstraat 

en Dreef – genaamd Mooi Bergen 1.0. Inmiddels is het “nulde” deel daarvan gerealiseerd (de 

bebouwing op de Texacolocatie, genaamd Hartje Bergen). Nauw hierbij  betrokken is het 

zogenaamde Q-team. Omdat de gemeente niet beschikt over de mankracht en deskundigheid om 

een dergelijk project zelf aan te kunnen, zijn buitenstaanders ingehuurd. Het Q-team bestaat uit de 

stedebouwkundige Aad Trompert, de architect Maarten Min, de stedebouwkundige Maithe Vos, de 

historicus Erik Mattie en de architect Maarten Overtoom. Zij hebben vanaf het begin gewerkt aan 

het vormgeven van de opgave om van dit centrum een echt centrum te maken. Het centrumbeeld is 

een uitwerking van wat begonnen is met het Nero-gebouw, gevolgd door de transformatie van de 

Rustende Jager, beide gebouwd door architect Maarten Min. Die voorbeelden werden de 

bouwstenen voor Mooi Bergen 1.0 Echter, de aanbesteding in één keer van dit sterk verstedelijkte 

totaalplan aan projectontwikkelaars mislukte.  

Na de verkiezingen in 2014 heeft het nieuwe gemeentebestuur de gedachtenvorming weer opgepakt 

en gekozen voor een andere benadering, namelijk het plangebied op te splitsen en van de delen 

aparte op de markt gerichte projecten te maken. Dit Mooi Bergen 2.0-plan is uitgewerkt tot de 

Structuurvisie Mooi Bergen 2.0 en die vervolgens beeldend in de Contourenkaart. 

 

De Harmonielokatie 

Het eerst uitgewerkte deel uit Mooi Bergen 2.0 is de Harmonielokatie, het gebied tussen de Dreef 

en de Karel de Grotelaan, de Bibliotheek en de Rustende Jager. Het programma voor dit deel is 

ontleend aan de Contourenkaart uit de Structuurvisie MB 2.0 en bestaat uit een parkeergarage (te 

koppelen aan de bestaande garage onder de Rustende Jager), een supermarkt, er bovenop woningen 

in aparte blokjes en een nieuwe plek voor de Harmonie.  

Voor dit deel zijn uiteindelijk twee voorstellen, twee plannen ingediend. Voor de beoordeling heeft 

het College het Q-team uitgebreid tot het Q-team+, dat wil zeggen met 5 burgerleden, waarvan 

uiteindelijk slechts één persoon heeft deelgenomen aan de beraadslagingen.  Daarnaast is een 

aparte Cultuurhistorische beschouwing geschreven door bureau M&DM (Erik Mattie). Onder meer 

op grond van hun adviezen heeft het College aan de Raad voorgelegd te kiezen voor het plan De 

Zeven Dorpelingen. De Raad zal zich over dit voorstel uitspreken op 15 december 2016. 

 

De Zeven Dorpelingen 

De Zeven Dorpelingen is de winnaar van een kleine competitie tussen vier architectenbureaus, 

georganiseerd door de ontwikkelaar Schrama BV, de eigenaar van de parkeergarage onder de 

Rustende Jager. Dit plan geeft inhoud aan het programma van de Contourenkaart, met een 

parkeergarage (die gekoppeld is aan de bestaande in het Rustende Jager-complex), een supermarkt, 

2 winkels en 20 woningen. Voor het Q-team+ is dit plan het antwoord op alle voorbereidingen. 

DZD past – vindt het Team - binnen de Contourenkaart; de looproutes, functies en toegangen voor 

de bevoorrading van de supermarkten en de parkeergarage zijn goed afgestemd op de bestaande 

voorzieningen en op de visie op de ruimtelijke ontwikkeling. De tweede supermarkt (Aldi) naast de 
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bestaande (Deen) vindt het Team een “krachtige voorziening in de plint” die “traffic” genereert. 

Het gaat hier wel om een ruim 4,5 m hoge dichte wand van 50 m lengte, slechts onderbroken door 

een zestal voor de gevel staande kolommen en een door de plint komende bloemenwinkel. De 

levendigheid ontstaat overdag als de bloemist tussen de kolommen zijn bloemen uitstalt. Alleen 

overdag, dat wel. Is dat levendig genoeg voor een uitnodigend winkelrondje? Het is bekend dat een 

discount supermarkt weinig koopgedrag oplevert voor “gewone” winkels, zeker zoals in dit plan 

met een tapisroulant tussen de parkeergarage en de winkel.  

Het winkelblok vult bijna de gehele ruimte tot de tuinen van de bebouwing aan de Karel de 

Grotelaan. Op hun erfgrens komt een muur van bijna 4 m hoog. Via het dak boven de winkels zijn 

de woningen bereikbaar. De woningen zijn gegroepeerd in blokjes met flinke afstanden ertussen. 

Het Q-team+ spreekt zich niet uit over dit open toegangsgebied. Wat doet de wind bijvoorbeeld?  

Het Team vindt dat het plan antwoord geeft op de gevraagde parcellering en diversiteit. Dat is geen 

wonder: het plan is een redelijk nauwkeurige uitwerking van de Stedebouwkundige 

Contourenkaart. Kortom: een cirkelredenering.  
 

In Harmonie 

Direct nadat het gemeentebestuur na de verkiezingen in 2014 bekend maakte verder te gaan met 

Mooi Bergen en het duidelijk werd dat voor de Harmonielokatie de extra supermarkt zou worden 

toegevoegd, bleek onder de bevolking grote weerstand tegen juist deze toevoeging. Het 

gemeentebestuur heeft die weerstand genegeerd tot voorjaar 2016, toen toestemming werd verleend 

aan de mensen, die vervolgens de Stichting Mooier Bergen hebben opgericht, om een alternatief 

plan te maken. Hun plan (In Harmonie, IH)) is op 30 september 2016 tegelijk met de eindversie 

van De  Zeven Dorpelingen (DZD) aangeboden aan het College. 

In Harmonie gaat van een heel ander programma uit dan DZD en heeft ook een heel andere 

ruimtelijke uitwerking, namelijk min of meer grootschalig aan de Pleinkant en kleinschalig naar de 

kant van de Karel de Grotelaan. De initiatiefgroep is uitgegaan van handhaving van twee bestaande 

gebouwen, het gebouwtje van de Harmonie en de vroegere Brandweerkazerne. Aan de noordkant 

van het gebied zijn in aparte blokjes een hotel en ateliers en woningen getekend. Zuidelijk van deze 

2 blokjes en tussen de Brandweerkazerne en het uit te breiden Harmoniegebouwtje blijft een 

pleintje over, dat grenst aan de achtertuinen van de bebouwing aan de Karel de Grotelaan. In het 

vergrote Harmoniegebouwtje komt de Harmonie terug, dit gebouw wordt uitgebreid met ruimtes 

voor maatschappelijke voorzieningen, een muziekschool en andere kleinkunst. Het pleintje is de 

kern van het plan, waar alle functies omheen zijn gegroepeerd, waar bijvoorbeeld openlucht-

voorstellingen aan/in het Harmoniegebouwtje kunnen worden bijgewoond. In de verbouwde 

Brandweerkazerne wordt een grote biologische winkel gehuisvest. Hier wordt een overbouwde 

buiten-marktruimte aan toegevoegd. Onder de twee blokjes is een kleinere parkeerkelder getekend. 

Omdat dit plan beperkt is tot grond in gemeentehanden, is de relatie tot de bestaande bebouwing 

van het Rustende Jager-complex niet ingevuld geworden. In dat opzicht is dit plan niet af. 

 

Over de waardering 

Net als het plan DZD is ook dit plan gewaardeerd door het Q-team+. Bij die waardering bleek dat 

de ontwerpers van het plan – hoewel tot stand gekomen in overleg met de deskundigen van de 

gemeente – andere normen hanteerden dan het Q-team+. Bijvoorbeeld mbt de berekening van het 

aantal parkeerplaatsen, de plaatsing van gevellijnen en de begane grond peilmaat.  

Belangrijker is de kritiek op de ruimtelijke organisatie. Het plan IH past volgens het Q-team+ niet 

in de footprint van de Structuurvisie. Daarmee wordt bedoeld de overschrijding van de lijnen op de 

stedebouwkundige contourenkaart en van die op het beeldkwaliteitskader. Het gaat hier om een 

soort rooilijnen zowel op de grond als in de hoogte qua aantal verdiepingen en kapvormen. Mijns 

inziens zaken die in deze planfase goed bespreekbaar zijn. Dat geldt ook voor de uitrit van de 

parkeergarage, die verkeerstechnisch tot problemen zal leiden. Het zou beter zijn als de garage 

gekoppeld zou worden aan de bestaande in het Rustende Jagercomplex, zeker. Dat is echter niet 

onderzocht. Anderzijds het feit dat het plan niet past in de Structuurvisie is juist de bijzondere 

kwaliteit ervan. Er wordt iets toegevoegd dat in Bergen niet bestaat (dat pleintje).  Het Q-team+ 

heeft het plan beschouwd als een plan dat je in deze vorm zou moeten maken, niet als een plan dat 

zoveel potentie heeft dat het waard is het te verbeteren. Bijvoorbeeld het commentaar op de 

omgelegde loop achter het Boutique-hotel langs het pleintje betreft vooral de geringe breedtemaat 

(niet goed, niet veilig), maar niet de overgang naar iets dorpsachtigs door een steegje. Dat sluit aan 

op de opmerking van het College dat het winkelrondje geschaad wordt. Hoezo, zou ik zeggen. De 

wandelaar krijgt zicht op de muziekschool en op de marktruimte bij de biologische winkel en 
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maakt daarna de oversteek naar de Hema, ook als de winkels gesloten zijn. Nee, het Q-team+ 

redeneert vooringenomen vanuit de Structuurvisie en wenst de verworvenheden ervan niet te 

verlaten. Die verworvenheden zijn verzameld in een tijd toen de internetverkopen nog op een laag 

pitje stonden, toen de jongste veranderingen in de detailhandel nog niet zo merkbaar waren. Het Q-

team+ houdt met andere woorden vast aan zijn historische visie. 

 

Over de cultuurhistorische waardering 

Apart ga ik in op de Cultuurhistorische beschouwing, een onderdeel van de argumenten van het 

College om te kiezen voor DZD.  

Al in 2010 heeft de schrijver, Erik Mattie, in een eerdere rapportage gesteld dat het plan van 

Bakema geen rekening heeft gehouden met de omgevingsspecifieke eigenaardigheden. Dat is niet 

juist, maar het plan was dan ook niet af. Bakema en zijn opdrachtgever hebben er nooit de kans toe 

gekregen, hoewel er later jaren achtereen over gesteggeld is, zonder resultaat. Het plan zou schaal 

missen. In plattegrond lijkt het een zwarte kat tussen gekleurde huizen, zoals Mattie schrijft, een 

soort monster dat de omgeving wel zal verzwelgen. De kunsthistoricus gaat hier voorbij aan het feit 

dat een plattegrond niet de constructies erop zijn. Bakema heeft juist een nogal gevarieerde opbouw 

gemaakt met luifels, aparte gebouwtjes, veel sprongen in de gevels en natuurlijk het woningblok op 

poten boven de winkels en tegen de bebouwing van de Oldenburglaan. De toen “moderne “ 

vormgeving van de publieke ruimte. Op de vraag of restauratie en aanpassing van het comlex nog 

mogelijk is, was het antwoord van de Bergense gemeenschap al 6 jaar geleden: nee, vervang het in 

een samenhangend plan voor het gehele (veel grotere) gebied. Handhaving is dus een gepasseerd 

station. 

Hoewel beide plannen (DZD en IH) zich presenteren als dorps, kleinschalig, voor de inwoners van 

Bergen, duurzaam en betaalbaar wordt de visie van IH weliswaar voorgesteld als buitengewoon 

sympathiek, de keuze voor het pleintje vindt Mattie ongelukkig, te veel van het goede. Toch is dit 

pleintje de kern van het plan, die niet voorkomt in de Structuurvisie, inderdaad. Het is de plek waar 

de inwoners van het dorp een directe ontmoeting met cultuur kunnen hebben, met de harmonie, de 

muziekschool, theater en dans, zaken die dit culturele dorp bijna niet kent. Het pleintje grenst aan 

de achtertuinen van de bebouwing langs de Karel de Grotelaan, waardoor publiek en privé aan 

elkaar grenzen. Dat is inderdaad een minpunt, maar wel oplosbaar met de bouw van schuurtjes 

tegen die achtertuinen. Mattie vindt dat met de toegang tot dit pleintje een tussenvorm tussen straat 

en steeg wordt gecreëerd, waar hij niet gelukkig mee is (want een diffuus beeld). Hij gaat voorbij 

aan het verrassingseffect voor de wandelaar die komt vanaf de Deen en op weg is naar de 

Harmonie of de Hema. De reactie is een vorm van niet willen begrijpen. De vergelijking die hij 

maakt met de bouwblokjes achter de Bibliotheek met ook een pleintje gaat niet op: dat is een 

afgeschermde ruimte bij die woningen. Dit pleintje is openbaar met eromheen functies.  

In cultuurhistorisch opzicht vindt Mattie dat beide plannen minpunten hebben, maar dat DZD de 

ruimte beter begrijpt en dus zijn voorkeur heeft. Ik denk dat hij zich hier vergist. Immers de 

verstedelijking die rond dit dorpscentrum is begonnen met de bouw van Nero en vervolgd is met de 

transformatie van de Rustende Jager, gaat in het plan van IH logischerwijze door met het Boutique-

hotel en het smalle blokje met ateliers en woningen. Daarachter begint het dorp. Na de oversteek 

bij de Dreef completeert Hartje Bergen (met daarin de Hema) het verstedelijkte beeld. Over de 

overkant (het Winkelhart) is wel een eindbeeld beschikbaar, maar de gemeente is niet van plan 

voor dat gebied het voortouw te nemen. Dat betekent dat het beeld daar zich voorlopig zal 

beperken tot de laagbouw van Bakema. De bouw van IH aan de overzijde zal de gevraagde 

ruimtelijke kwaliteit  opleveren, daar ben ik van overtuigd. Natuurlijk, over de uiteindelijke 

verschijningsvorm van de gebouwen is veel te zeggen, en dat zal ook zeker gebeuren.  Maar In 

Harmonie afdoen – wat het Q-team+ doet – als een historische vergissing, lijkt toch meer op de 

slager die z´n eigen vlees keurt. 

 

4 december 2016 

Wouter Hubers 


