
Plan Groene Hart Schoorl
Planontwikkeling voor het vernieuwen van terrein en bebouwing 



GROENE HART SCHOORL
Het Groene Hart is een uniek open gebied vlak naast het centrum van Schoorl 
dat wordt begrensd door de Laanweg, de Sportlaan en de Molenweg. Het 
gebied is gedeeltelijk in gebruik voor sport. Zo is er een trapveld, een Jeude 
Boules baan en zijn er enkele paardensportterreinen.vv

Een deel van het gebied (ca. 10,5 ha) is eigendom van de Jelgersma van der 
Hoop Stichting. Het noordelijke deel is eigendom van de gemeente.



Bestaande situatie 



Nieuwe situatie 



ONDERDEEL EVENEMENTENTERREIN
Het grasveld is in de maanden april t/m september gebruik als evenemententerrein.



Plan:

• Door een herindeling  de functie parkeren 
reguleren.

• In de noordrand aan de Molenweg een 
parkeerterrein voor alleen de lokale 
functies: Basisschool Teun de Jager School 
/ Forte Kinderopvang en Rijvereniging de  
Duinridders. Capaciteit 30 plaatsen.

• In de westrand een openbaar betaald 
parkeerterrein van 70 plaatsen met ingang 
vanaf de Sportlaan.

• Op het grasveld/evenemententerrein een 
gecombineerde functie van evenementen 
terrein en overloopparkeerterrein met 
ingang vanaf de Sportlaan. Betaald parkeren 
bij gebruik als  overloopparkeerterrein.

ONDERDEEL PARKEREN
In het Groene Hart is na het vertrek van de 
voetbalvereniging voor een deel in gebruik als 
overloopparkeerterrein. Dit vindt nu plaats aan de 
noordrand langs de Molenweg en op het grasveld 
vanaf de ingang Sportlaan. 



ONDERDEEL 
SPORTVOORZIENINGEN
In het Groene Hart zijn twee sportverenigingen 
actief: Rijvereniging De Duinridders en Jeu de 
Boulesvereniging Schoorl.

Plan:

• De accommodatie van de Duinridders blijft gehandhaafd, dit zijn de twee rijbakken en het 
springveld. Het clubgebouw wordt vernieuwd in een duurzame stijl, huidige oppervlakte van 
ongeveer 80m2 voldoet op hoofdlijnen aan de wensen.

• De accommodatie van de Jeu de Boulesvereniging wordt verplaatst naar de noordrand langs 
de Molenweg. Aantal banen 15 stuks. Het clubgebouw wordt vernieuwd in een duurzame stijl 
huidige oppervlakte ongeveer 80m2 voldoet op hoofdlijnen aan de wensen.

• Trapveld op het vm. B-veld handhaven.



ONDERDEEL WOONHOF

Plan: Op de oude RABO locatie een ‘woonhof’ realiseren waarin een combinatie van sociale 
huur categorie 1 en 2  en vrije sector huur.  Aantal woningen indicatie: 20-25. Een woonhof is een 
omgeving waarbij de bewoners de openbare ruimte delen.

Kenmerken van de woonhof: 
• een dorpse architectuur die aansluit op het dorp en het groene hart.
• maximaal met 2 woonlagen met kap
• huurwoningen voor alle doelgroepen
• een gedeelde groene openbare ruimte met kleine privé buitenruimten
• openbare ruimte van de woonhof auto vrij
• parkeren buiten en mogelijk deels onder de woonhof  aan de oostzijde.

Voorbeelden van een woonhof in gemeente Bergen: De Merelhof in Bergen en Sanderij in Schoorl.

ONDERDEEL OUDE 
POLITIEKANTOOR
Langs de Sportlaan staat een voormalig 
politiekantoor dat in één complex is gebouwd 
met 2 vm. dienstwoningen. Deze combinatie van 
woningen met een aangebouwd kantoor is in 
meerdere Noord-Hollandse dorpen gerealiseerd. 
Het object in Schoorl is nog redelijk gaaf in 
origineel vorm aanwezig. 

Plan:
 
• In het oude politiekantoor een woonfunctie 

realiseren waarbij aandacht is voor herstel 
van de architectuur.

• De ruimte naast het oude politiekantoor 
inrichten als open grasveld met behoud van 
enkele bomen. Zichtlijn naar het groene 
hart en de molen Kijkduin hierdoor beter 
ontwikkelen.



Doorsnede 



Wanneer het over duurzaam bouwen gaat ligt de 
focus vaak op het energieprobleem. Er zijn echter 
al goede alternatieve energiebronnen zoals zon, 
wind en water. Een groter probleem is dat onze 
grondstoffen de komende jaren op dreigen te raken. 
Overschakelen op biobased bouwmaterialen die 
van nature snel weer terug groeien is de oplossing.

Kort cyclisch hernieuwbare bouwmaterialen

Natuurlijke CO2 reductie en opslag

Van nature temperatuur- en vochtregulerend

Geen schadelijke stofdeeltjes in het interieur

Recyclebaar of composteerbaar na gebruik

MATERIAAL

Biobased bouwmaterialen Aanleggen groendak

Ieder nieuwbouwproject of verbouwing vormt weer een 
nieuw duurzaamheidsvraagstuk. Waar mogelijk passen 
wij slimme low tech methoden toe die de energievraag 
beperken en het binnenklimaat op een natuurlijke wijze 
reguleren. Wanneer nodig vullen het aan met efficiënte high 
tech installaties waarmee het gebouw zelf energie opwekt 
en in sommige gevallen zelfs volledig zelfvoorzienend 
wordt. Duurzaam in zowel energieverbruik als materiaal 
is het resultaat.

DUURZAAM

Off the grid landgoed in Mantinge

Bouwen met ecologische en biobased materialen is bouwen 
met de natuur. De evolutie heeft gedurende miljoenen 
jaren de meest geschikte bouwmaterialen geselecteerd. 
het ligt voor de hand om deze optimale eigenschappen te 
benutten in onze hedendaagse architectuur. Dat resulteert 
in een comfortabel en gezond binnenklimaat dat vrij is van 
schadelijke stofdeeltjes en lijmen.

GEZOND
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