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Projecten in het centrum van Bergen

Van Reenenpark
gerealiseerd in 2017

Omgeving Ruïnekerk
gerealiseerd in 2010

Project Mooi Bergen

Binnenhof
studie naar mogelijkheden extra 
parkeervoorzieningen

Breelaan/Vijverlaan
gerealiseerd in 2014

Hartje Bergen
gerealiseerd in 2013
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Inleiding

In de afgelopen twee jaar heb ik vaak 
in het centrum van Bergen stil gestaan 
en geprobeerd te visualiseren wat een 
nieuwe inrichting zal betekenen. 
Dit document, wat na veel overleg en 
intensief rekenen en tekenen tot stand 
is gekomen, geeft een prachtig beeld 
van hoe het centrum er uit gaat zien.
Hoewel het nog even zal duren voor-
dat het helemaal is gerealiseerd, ver-
heug ik me nu al. 
Het wordt groener, met veel ruimte 
voor ontmoeting en vooral, en dat is 
echt grote winst, prachtige kunst.

Odile Rasch
Wethouder Mooi Bergen
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DORPSPLEIN
Ontwikkelingslocatie rondom 
het nieuwe Dorpsplein

HARMONIELOCATIE
Ontwikkelingslocatie naast de 
Rustende Jager.

DORPSPLEIN
Ontwikkelingslocatie rondom 
het nieuwe Dorpsplein

WINKELHART
Ontwikkelingslocatie rondom de 
bestaande winkelplint

Stedenbouwkundige contourenkaart
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BERGEN CENTRAAL
Bergen is een dorp dat gelegen is tussen 
‘bos en duin’. Het is bekend als kunste-
naarsdorp met toonaangevende architec-
tuur. Het is een dorp met een dynamisch 
centrum met winkels en horecagelegenhe-
den. Het hele jaar door zijn er evenementen 
zoals de kunstmarkt en de  boekenmarkt. 

Het ontwerp van de openbare ruimte heeft 
zich in de afgelopen periode ontwikkeld 
van een visie naar het huidige uitgewerkte 
model. Dit is een proces geweest waarin 
veel is gediscusieerd en geschoven, intern 
met vakdeskundigen en medewerkers van 
de gemeente Bergen maar ook extern met 
bewoners, ondernemers en deskundigen. 
Heel veel onderwerpen zijn besproken, 
overwogen en weggelegd of uitgewerkt, 
heroverwogen en weer verschoven. In dit 
document staat het eindbeeld van al deze 
overwegingen.

Na inspraak zijn er een aantal aanpassingen 
gedaan, deze zijn in dit document verwerkt 
(wijzigingen ten opzichte van het inspraak-
document zijn in blauw aangegeven):
1. Het entreeplein in aangepast waarbij er 

is gekozen voor een combinatie tussen 
shared space uitstraling met een ver-
keerskundige inrichting

2. Er is nog meer groen aan de openbare 
ruimte toegevoegd

3. De Bergense laan is 1 meter naar het 
noorden verschoven om zo meer ruimte 
voor fietsparkeren te reserveren

4. De ondergrondse containers bij het drie-
luik liggen iets zuidelijker

5. Er is extra ruimte voor laden en lossen 
gereserveerd

Aanleiding

Voorlopig ontwerp 17-08-2017
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STRUCTUURVISIE
In de structuurvisie Mooi Bergen 2.0 
is het doel omschreven als “het cre-
eren van een levendiger en meer sa-
menhangend centrum, verbetering van 
de entree van het centrum en van het 
winkelcircuit, het realiseren van meer 
ruimte voor wonen in het centrum en 
verbetering van de verkeerssituatie en 
het parkeren”. De structuurvisie gaat 
over alle aspecten die hiermee een re-
latie hebben. Voor de inrichting van de 
openbare ruimte betekent dit ambitieni-
veau dat er een gepaste inrichting moet 
komen voor de aanwezige gebruikers 
in het centrum, in het bijzonder voor 
het winkelend, recreërend en flanerend 
publiek.
  
NIEUWE INRICHTING
Op 1 oktober 2015 is door de raad de 
stedenbouwkundige contourenkaart 
vastgesteld als vertrekpunt voor de 
uitwerking van de plandelen. De ambi-
tie uit de structuurvisie laat zich in de 
contourenkaart vertalen in een nieuwe 
inrichting met een aaneenschakeling 
van pleinen en verbindende ruimtes 
ertussen. Belangrijk hierbij is dat voor 
een aangenaam verblijfsklimaat in het 
centrum langzaam gereden moet wor-
den en dat de drukke verkeersroute van 
en naar Bergen aan Zee beheersbaar 
wordt gemaakt. De aantrekkelijke ver-
blijfsruimte wordt gemaakt door het 
combineren van ruimtelijke vormen, het 
gebruik van bestratingsmaterialen, pas-
sende beplanting, bomen, verlichting en 
functionele aankleding (zitelementen, 
e.d.). Leidend bij het vormgeven hier-
van is altijd dat het past bij het Bergen-
se karakter.

winkelend, recreërend en flaneerend publiek

Ambitie
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Proces

schets- en meedenksessies

SAMENSPRAAK MET IEDEREEN
Bij het maken van een nieuwe inrichting voor het centrum van Bergen, is het 
essentieel dat er breed draagvlak is voor de plannen. Het begint natuurlijk met 
een mandaat van de gemeenteraad en het geven van informatie en het creë-
ren van gelegenheden waar betrokken burgers hun inbreng kunnen geven. Een 
voorbeeld hiervan is de bijeenkomst van 10 juni 2015 in de Ruïnekerk. Door 
middel van ‘halen en brengen’ is er een start gemaakt met de burgerparticipa-
tie. 
Omdat het nieuwe inrichtingsplan wordt gemaakt vóór de burgers en gebrui-
kers van Bergen, is het logisch dat er samen mèt hen gewerkt wordt. Er is 
daarom in kleinere groepen en in verschillende samenstelling aan het ontwerp-
plan gewerkt. De samenspraak bestond niet alleen uit het informeren en mee 
laten denken van de betrokken personen, maar ook juist uit het meewerken 
aan het ontwerp en de inrichting.

Zo is er de klankbordgroep waarin ondernemers en organisaties uit Bergen 
vertegenwoordigd zijn. Er is ook specifiek overleg gevoerd met de onderne-
mers in het centrum en de aanwezige verenigingen en instellingen. Er is over-
leg gevoerd met bewoners rondom de Karel de Grotelaan, er is ook contact ge-
legd met scholieren en jongeren, wat voor een verfrissende blik heeft gezorgd.

De Meewerk-tekengroep is een bijzondere participatie geweest. Deze groep is 
op basis van een motie van D66 en CDA (vastgesteld op 1 oktober 2015) door 
twee raadsleden geselecteerd en uitgenodigd mee te doen. Een aantal van 
hen heeft actief meegewerkt in de ontwerpsessies. Deze groep heeft geduren-
de anderhalf jaar inbreng gegeven tijdens de vijf bijeenkomsten. Deze groep 
omvatte bewoners uit Bergen, vertegenwoordigers van bewonersverenigin-
gen, Vereniging Ondernemend Bergen, Koninklijke Horeca Nederland afdeling 
Bergen, de Fietsersbond en de mr. Zeilerstichitng. In de vijf bijeenkomsten is 
geschetst aan de openbare ruimte en meegedacht over de uitwerkingen en 
principes.

OVER DE GRENZEN VAN DE ORGANISATIE
Natuurlijk is er ook overleg geweest met alle betrokken vakdeskundigen in de 
gemeentelijke organisatie en met de overlegpartners die verbonden zijn aan de 
gemeente. Denk aan de politie, busmaatschappij Connexxion, de Fietsersbond, 
Advieswerkgroep Verkeer en Veilig Verkeer Nederland. 

Samen met elkaar is er veel overleg geweest, zijn voorstellen ingebracht, aan-
gepast en besproken. Het ontwerp dat hieruit is voorgekomen kan steunen op 
breed draagvlak in alle overleggroepen. 
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Om een goed ontwerp voor de toe-
komst te kunnen maken is het be-
langrijk te analyseren hoe de open-
bare ruimte nu gebruikt wordt.

NADRUK OP AUTO
Op dit moment sluit de inrichting 
van de openbare ruimte niet aan 
bij de ambitie van de gemeente. De 
inrichting is vooral afgestemd op het 
autoverkeer dat een bestemming 
heeft in het centrum en dat door het 
centrum heen rijdt. De inrichting 
van de rijweg kenmerkt zich ook nog 
eens door een monofunctionele in-
richting met een gescheiden hoofd-
rijbaan. De inrichting is afgestemd 
op de verkeersfunctie en is ‘strak 
en mooi’ te noemen maar ook domi-
nant. De inrichting heeft nog onvol-
doende relatie met de verblijfsfunc-
tie van het centrum. De norm zou 
‘gelijkwaardigheid’ moeten zijn, ter-
wijl het gedeelte in het centrum een 
voorrangsroute is. Daarnaast zijn in 
het centrum erg veel verkeersbor-
den geplaatst om de gebruikers te 
sturen. 

Huidige situatie

monofunctionele hoofdroute en bebording
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HOGE RIJSNELHEID
Op het Plein is de weg met beide 
parallelwegen zeer breed en bestaat 
feitelijk uit vier straten. De over-
steek over de verkeersroute nabij 
de bibliotheek is gevaarlijk voor 
fietsers. Er moet een grote afstand 
overbrugd worden en het midden-
steunpunt is erg smal. Auto’s geven 
vaak geen voorrang als er fietsers in 
het midden staan te wachten.

De overgang van de Dreef waar 
de snelheid van 50 km/u wordt te-
ruggebracht naar 30 km/uur is te 
abrupt en remt het verkeer onvol-
doende af. De hoge rijsnelheid is het 
gevolg van de inrichting en het ont-
breken van gelijkwaardige verkeers-
situatie die in een zone 30 aanwezig 
zou moeten zijn. 
In het gedeelte van de route bij de 
Breelaan kan het verkeer niet al te 
hard meer rijden, maar de inrichting 
nodigt wel uit tot dominant (ver-
keers)gedrag door de bestuurders. 
Er is daarom voorzien in zebrapaden 
om de voetgangers te helpen bij het 
oversteken. Deze zebra’s liggen niet 
op alle plekken waar intensief door 
voetgangers wordt overgestoken. 
Ook liggen deze niet altijd op de 
juiste plek, mensen moeten allerlei 
bochten maken om bij de super-
markt of de bibliotheek te 
komen. 

fietsers op middensteunpunt, oversteken zebra
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ONDUIDELIJKE INRICHTING 
De inrichting met de parallelwegen oogt erg rommeling 
en is complex door het samen komen van laden en los-
sen en de bushalte. De combinatie van achteruitrijden-
de vrachtwagens met fietsers en voetgangers wordt als 
verkeersonveilig beoordeeld.
Door op de kruispunten voorrang te geven aan het af-
buigende verkeer wordt afgeweken van het logische 
verkeersprincipe dat ‘recht doorgaand verkeer voorrang 
heeft op afslaand verkeer op dezelfde weg’. De voorrang 
is versterkt door het gebruik van heggetjes en obsta-
kels, wat het oversteken van de rijbaan door voetgan-
gers is niet gemakkelijker maakt. Op de kruising van 
Breelaan-Stationsstraat is de voorrang duidelijk gere-
geld, maar voelt niet logisch omdat oversteken over de 
kruising lastig is. Daarom rijden mensen over de stoep, 
steken op niet geplande plekken over, enz.

De openbare ruimte is, met name op drukke dagen, cha-
otisch door veel fietsen en reclameborden die midden op 
het trottoir staan. Daarnaast zorgen hoogteverschillen 
en obstakels op maaiveld voor een openbare ruimte die 
niet altijd voor iedereen goed toegankelijk is.

Het project Mooi Bergen heeft als doel een sfeervolle 
entree van het centrum van Bergen van de Dreef tot het 
Plein te creëren en het centrum van Bergen te voorzien 
van meer gezamenlijke ruimte, meer groen en betere 
kwaliteit. Dat betekent flaneren langs de terrassen aan 
de Breelaan, gezelligheid op het nieuwe Dorpsplein en 
wandelen en winkelen tussen de bomen en groene ruim-
te naar het Entreeplein. 
Het ontwerp moet wel voldoende veilig zijn en bij de be-
woners op draagvlak kunnen rekenen.

veel bewegingen op parallelwegen 
kruispunt Breelaan, objecten op voetpad
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EEN NIEUW ONTWERP VOOR MEN-
SEN 
De stedenbouwkundige contouren-
kaart geeft de uitgangspunten voor 
het nieuwe ontwerpplan. De opzet 
gaat uit van het creëren van plein-
achtige ruimtes waar de nadruk ligt 
op verblijven en niet op doorstro-
men. De wens is om daar waar het 
kan het verkeer te reguleren zonder 
verkeersborden en –markering om 
zo de (ruimtelijke) kwaliteit te ver-
sterken. 

Het ontwerp omvat drie pleinen. 
Het Dorpsplein en Entreeplein zijn 
twee grotere pleinen en de kruising 
Breelaan-Stationsstraat is kleiner 
van omvang. Tussen de grote plei-
nen ligt een groene, Bergense laan. 

concept ontwerp

Ontwerp
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VOORBEELDEN VOOR/NA

Fountain Place - Poynton
intensiteit: 26000 mvt/etmaal

De Kaden - Drachten
intensiteit: 6000 mvt/etmaal

Rijksstraatweg - Haren
intensiteit: 11000 mvt/etmaal

Exhibitionroad - Londen

voor

voor

voor

voor

na

na

na

na

Huidige situatie centrum Bergen
intensiteit: 7500 mvt/etmaal

GEZAMENLIJKE RUIMTE EN SHARED SPACE
Met een ontwerp waar de openbare ruimte als één kwalitatief 
verblijfsgebied wordt gezien en minder nadruk op de door-
gaande verkeersfunctie komt te liggen kan er meer evenwicht 
gebracht worden in het gebruik door voetgangers, fietsers en 
auto’s. Door één ruimte wordt het verblijfskarakter benadrukt, 
waardoor er minder snel wordt gereden. Door de openbare 
ruimte op deze manier in te richten wordt de dominantie van de 
auto doorbroken.
Door daarnaast gebruik te maken van vormelementen in plaats 
van traditionele verkeerstschnische materialen wordt het ver-
blijfskarakter extra benadrukt en kunnen delen van het plein 
worden afgeschermd en de bestuurders worden gestuurd. Zo 
wordt bijvoorbeeld gewerkt met poorten om het verkeer te 
sturen en de snelheid te verlagen en zorgen strategische ge-
plaatste groenstroken en lichtmasten voor sturing van het ver-
keer.
Omdat dit doorgaande verkeer (ca. 7500mvt/etmaal) wel door 
het dorp blijft gaan, is er een onderscheid in gebieden waar veel 
verkeersbewegingen zijn en waar de oplettendheid van elke 
gebruiker van de openbare ruimte gewenst is, en gebieden waar 
zonder zorgen gewinkeld, geflaneerd en verbleven kan worden.

Een openbare ruimte waar op deze manier wordt vormgegeven 
valt onder het principe shared space.
Kenmerkend voor een inrichting die gebaseerd is op het principe 
van shared space is dat er bewuster en socialer rijgedrag gaat 
ontstaan door het creëren van één gezamenlijke (open) ruimte 
voor alle verkeersdeelnemers. Met een gezamenlijke ruimte kan 
er ontworpen worden op menselijke maat zodat er oogcontact 
kan ontstaan tussen de weggebruikers. Een open ruimte ver-
groot de alertheid bij de verkeersdeelnemers. 
In de praktijk blijkt dat als de voorrang niet expliciet geregeld 
wordt, mensen langzamer gaan rijden en  voorzichtiger  zijn. Ie-
dereen voelt dan enige mate van onveiligheid, en dat maakt het 
juist voor iedereen veiliger; mensen zijn alerter, gaan langzamer 
rijden, maken meer oogcontact en houden eerder rekening met 
elkaar. 
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MAATWERK
Het verkeersconcept ‘Shared Space’ is een beproef-
de vormgeving, maar is geen doel op zich. Het is 
geen ’blauwdruk-oplossing’. Elke situatie is anders, 
en dient als zodanig bekeken, besproken en ont-
worpen te worden. Voor het ontwerp in Bergen zijn 
verschillende locaties elders in Nederland bezocht 
en zijn praktijkervaringen bestudeerd.

Belangrijkste lessen zijn:
• Snelheid vroegtijdig  verlagen
• Rekening houden met zwakkere verkeersdeelne-

mers
• Ontwerpen op de menselijke maat
• Mixen waar nodig, maar ook voldoende luwe ge-

bruiksruimte creëren

Door daarbij voor de inrichtingselementen gebruik 
te maken van Bergense materialen zoals gebakken 
klinkers ontstaat een ontwerp op maat voor Bergen.

Na inspraak en gesprekken tussen diverse verkeers-
kundigen is er voor gekozen om het entreeplein op 
een andere manier in te richten. Het plein wordt 
meer gestructureerd door een rond kruispunt. Bij 
deze oplossing moet het verkeer rechtsom het plein 
aanhouden waardoor een overzichtelijke situatie 
ontstaat, bovendien wordt dit verkeer gedwongen 
om het plein langzaam op te rijden. Het verkeer is 
hierdoor minder vrij om door elkaar te stromen. Het 
is dus minder als shared space ingericht. Voordeel 
hier van is dat de inrichting voor alle gebruikers dui-
delijk is en dat de snelheid nog meer verlaagd kan 
worden. Pas bij het Dorpsplein wordt de inrichting 
meer vrij gelaten.
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IS SHARED SPACE NU IN DE MODE?
Het maken van pleinen waarop de verschillende 
verkeersdeelnemers de ruimte delen is niet nieuw. 
Het toepassen van geïntegreerde pleinen werd van-
af de jaren ‘70 van de vorige eeuw minder gebrui-
kelijk door de toename van het autoverkeer en de 
dominante rol ervan in het ontwerp van de openba-
re ruimte. Het onderwerp van integraal ontwerpen 
wordt actueler en op de agenda gezet tijdens een 
congres van de NHL hogeschool in 1985. In de jaren 
90 bedenkt  Hans Monderman het verkeersconcept 
‘Shared Space’. Op deze wijze maakte hij het ‘anders 
vormgeven’ toegankelijk voor bestuurders en begrij-
pelijk voor de verkeerskundigen. Van dit verkeers-
concept maakten we in deze planvorming gebruik.

WERKT SHARED SPACE VOOR BERGEN?
Het verkeersconcept ‘Shared Space’ is gebruikt als 
toetsingsinstrument voor het ontwerpplan in Bergen. 
Het  Kenniscentrum Shared Space van de NHL Ho-
geschool en een verkeerskundig adviesbureau (Rho) 
hebben een review van het ontwerp gemaakt. Het 
resultaat van beide reviews is dat het ontwerpplan 
goed werkbaar en bruikbaar is; De multifunctione-
le context van het plangebied in Bergen maakt het 
gebied geschikt voor de toepassing van de uitgangs-
punten van Shared Space. Het gebied kent, ondanks 
een drukke verkeersroute door het dorp, een sterk 
verblijfskarakter. De beeldkwaliteit, de verblijfskwa-
liteit en de (objectieve) verkeersveiligheid van het 
gebied kunnen worden versterkt door het verblijfs-
karakter van het gebied verder te benadrukken en 
technische verkeersmaatregelen te beperken (uit: 
rapport kenniscentrum).  Aandachtpunten voor spe-
cifieke locaties zijn verwerkt in het ontwerpplan.
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ontwerp

snelheid verlagen

ronde kruising en
luwe groene plekken

Bergense laan

ontmoeten en 
verblijven

richting Bergen 
aan Zee

Aangepast Voorlopig Ontwerp Openbare ruimte
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SNELHEID VERLAGEN
Een sleutelrol in het creëren van een 
aangenaam verblijfsklimaat is de 
vormgeving van de overgang vanaf 
de Dreef naar het Entreeplein. Hier 
moet de snelheid vroegtijdig worden 
verlaagd. Hier komt de automobilist 
van een solitair gelegen verkeers-
route en moet ‘getemd’ worden tot 
een verkeersdeelnemer die zich so-
ciaal moet mengen in het verkeer. 

Tussen de Dreef en het Entreeplein 
ligt een overgangsgebied waarin de 
automobilist de tijd krijgt om het 
verkeersgedrag gefaseerd aan te 
passen. Vanaf de Dreef is de eerste 
overgang naar het verblijfsgebied 
een drempel (huidige drempel) en 
wordt het asfalt vervangen door 
klinkerverharding. Hierdoor ont-
staat er een andere sfeer. Dan volgt 
er een open ruimte. De bestuurder 
wordt door een fysieke poort en 
geflankeerd door bomen naar het 
Entreeplein geloodst.
Door deze poort kunnen twee au-
to’s tegelijk rijden, maar de snelheid 
moet dan wel flink omlaag. Al deze 
maatregelen zijn er op gericht om de 
snelheid van de automobilist omlaag 
en de alertheid omhoog te krijgen.

voorbeeld van poort

Ontwerpvoorstel van oost naar west

Aangepast Voorlopig Ontwerp Openbare ruimte
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RONDE KRUISING EN LUWE GROENE PLEK-
KEN 
Het Entreeplein heeft een groene uitstra-
ling door groene eilanden en bomen. Het 
Entreeplein bestaat uit twee delen. De 
afgeschermde delen aan de noord- en zuid-
zijde waar luwe ruimtes ontstaan voor de 
voetganger en de route voor verkeer dwars 
door het plein. Hier vinden de meeste ver-
keersbewegingen plaats en keert de bus.
Het kruispunt wordt ingericht als gelijk-
waardig kruispunt met een verhoogd mid-
denpunt (punaise) met hierop een bijzonder 
element (bijvoorbeeld een lichtmast). Het 
verkeer moet hier om heen rijden. Rondom 
dit kruispunt is voldoende ruimte vrijgehou-
den voor voetgangers om over te steken.
De bushalte blijft in het centrum van Ber-
gen om zo te voorzien in voldoende mobili-
teit van alle bewoners. Samen met een nog 
nader te ontwerpen bijzondere abri vormt 
dit het middenpunt van het plein.
De noord-zuid route over het plein wordt 
veel door fietsers gebruikt. In de huidige si-
tuatie moet de fiets voorrang verlenen aan 
de auto die hier nog op hoog tempo voor-
bij komt. Bij het nieuwe ontwerp krijgen 
bestuurders van rechts voorrang en is de 
snelheid van de auto omlaag gebracht. 

Het noordelijke plein wordt groener inge-
richt. In het midden van dit plein ontstaat 
een knusse zitplek. 

hoofdstromen auto en bus

voorbeeld van kunst op entreeplein
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uitsnede ontwerp entreeplein referentiebeelden
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BERGENSE LAAN
De rijweg tussen het Dorpsplein 
en het Entreeplein is voorzien van 
een dubbele rij bomen en krijgt het 
uiterlijk van een Bergense laan. Aan 
de noordzijde zijn groene plantvak-
ken bedacht met een diversiteit aan 
vaste planten en een strook om te 
wandelen, verblijven en om fietsen 
te parkeren. 
Op twee locaties zijn inhammen voor 
het laden en lossen gemaakt. Daar-
naast zijn de bomen aan de noord-
zijde vrijer opgesteld en komt er een 
diversiteit aan soorten waardoor er 
een gevarieerder groen beeld ont-
staat. 
Het trottoir aan de zuidzijde wordt 
een meter breder. Er ontstaat dan 
meer ruimte rondom de fietspar-
keerplaatsen bij de supermarkt.   
Het oversteken van de straat kan via 
de doorgangen en op beide koppen 
nabij de pleinen. Via dit deel van het 
ontwerpgebied heeft het bevoorra-
dingsverkeer toegang tot het truck-
dok van de supermarkt. Doordat 
de omgeving in het nieuwe ontwerp 
rustiger wordt en de rij- snelheid 
lager, is het achteruit rijden door de 
vrachtauto’s een minder groot pro-
bleem dan nu het geval is. Het blijft 
uiteindelijk wel een situatie waarin 
de chauffeur een grote verantwoor-
delijkheid blijft houden.
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ONTMOETEN EN VERBLIJVEN
Het Dorpsplein is omkaderd. Het 
autoverkeer wordt over het plein 
geleid en aan de westzijde geflan-
keerd door de flaneerzone. Aan de 
oostzijde wordt er een transparan-
te afscherming gemaakt door het 
plaatsen van straatmeubilair en 
lichtmasten.
Op het plein blijven de huidige grote 
bomen, zoals de markante kastanje 
staan. Rondom deze kastanje is plek 
voor een bijzonder zitelement. Tegen 
de wanden van het plein, op de luwe 
zonnige plekken komen terrasjes.
De flaneerzone langs de terrassen 
bij de Breelaan wordt gedeeltelijk 
afgeschermd door hagen.
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RICHTING BERGEN AAN ZEE
Het huidige gebruik van het kruis-
punt Breelaan-Stationsstraat is erg 
bijzonder. De auto houdt zich aan de 
regels en voetgangers en fietsers 
gebruiken het al alsof het shared 
space is. Dit zorgt bij met name het 
autoverkeer voor frustraties.
Het ontwerp voor het plein zal in de 
nieuwe situatie meer bewegings-
ruimte aan de auto geven, waardoor 
er beter op elkaar ingespeeld kan 
worden.

Het plein op de kruising Stations-
straat-Breelaan is zo gepositioneerd 
dat het de rijrichting van het verkeer 
naar het strand ondersteund. De 
aansluiting blijft, zoals nu ook het 
geval is, asymmetrisch. 
Om de doorgaande route te verdui-
delijking zal met een kunstwerk de 
doorgaande rij-route extra bena-
drukt worden.
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BERGENS ONTWERP
Is het ontwerp een Bergens ont-
werp? Het antwoord op deze vraag is 
‘ja’. Het ontwerpvoorstel is immers 
tot stand gekomen in samenspraak 
met de vele betrokken burgers en 
organisaties uit de gemeente Ber-
gen. 
Er zijn in de samenspraak veel me-
ningen en elementen ingebracht die 
het ontwerp een Bergens karakter 
geven. Ook in functionele zin is het 
Bergense karakter ingebracht. Bij-
voorbeeld door aan te geven dat het 
Dorpsplein bruikbaar moet zijn voor 
de vele evenementen en markten 
die gehouden worden. Ook het be-
houden van de bus in het centrum 
valt hieronder.

Wat betreft het uiterlijk wordt er 
aangesloten op het gebruikte mate-
riaal wat al in het centrum ligt. Ken-
merkend voor Bergen is het groen 
en de bomen, zoals in de laanbe-
planting tussen het Dorps- en Entree 
plein. Met name op het Entreeplein 
is daarom veel groen gebruikt bij de 
vormgeving. 
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Een sterk element in het ontwerp-
plan voor Bergen is dat dit geba-
seerd is op logische (loop)lijnen en 
maximale oversteekbaarheid voor 
de voetganger en fietser. Deze twee 
groepen zijn in een drukke verkeers-
stroom kwetsbaar en worden vaak 
achtergesteld in het (winkel)gebied 
dat bij uitstek geschikt is voor hen. 
In het ontwerp wordt de auto door 
het midden van de openbare ruimte 
geloodst. Voetgangers kunnen vol-
gens de logische lijnen oversteken 
en ook kris-kras de straten en plei-
nen belopen wat men vaak graag 
doet. Fietsers zoeken als vanouds 
hun eigen weg.
De logica in het ontwerp met de 
natuurlijke gidslijnen en lage rijsnel-
heid helpt de oudere verkeersdeel-
nemer en hen die een fysieke en/of 
visuele handicap heeft.

Alle fysieke fietsparkeerplaatsen 
die worden aangebracht, worden 
minimaal 60 cm uit elkaar gezet, er 
worden geen ‘hoog-laag’ rekken toe-
gepast, die in de praktijk half leeg 
staan.
Op een aantal plekken worden alleen 
vakken aangeduid waar fietsen in 
kunnen staan, zodat de ruimte flexi-
bel in te delen is.

Thema: verkeersstromen

auto en fiets
bus
voetganger
fietsparkeren

flexibele fietszones
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De materialisatie die in het project 
wordt toegepast is een voortvloeiing 
van de objecten die al rond ‘Hartje 
Bergen’ zijn geplaatst.
Het materiaalgebruik sluit aan bij 
het karakter van het dorp en er 
wordt gebruik gemaakt van gebak-
ken straatstenen en duurzame ma-
terialen (zoals bijvoorbeeld fsc-hout 
en LED-verlichting).
Daarnaast worden er nog extra 
elementen aan het centrum toege-
voegd:

Banden
Onder andere rondom de groenei-
landen op het entreeplein. Dit zullen 
waarschijnlijk natuursteenbanden 
worden.

Kaders
Rondom het dorpsplein komt een 
kader te liggen. Dit wordt een ver-
bijzondering in de verharding, door 
middel van afwijkend materiaalge-
bruik

Boomeiland
Rond de bestaande kastjanje komt 
een bijzonder boomeiland. Dit wordt 
een unieke boombank die nog nader 
ontworpen moet worden.

Thema: Materialisatie

flexibele fietszones
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BOMEN 
De plannen voor Mooi Bergen beteke-
nen een forse ingreep in het centrum 
van het dorp. Nieuwbouw en aan-
passing van het wegprofiel brengen 
met zich mee dat er bomen zullen 
verdwijnen. Gelijktijdig ontstaan er 
kansen om lanen te herstellen en het 
vernieuwde centrum een  bijzondere 
boombeplanting te geven.

LANEN
De Bergense laan heeft een laanach-
tig karakter door bomen aan beide 
zijden van de rijweg. De noordzijde 
wordt echter losser van opzet. Ener-
zijds zodat de bestaande bomen hier 
mooier in opgenomen kunnen worden 
en anderzijds omdat door een diver-
siteit aan soorten een losser beeld 
ontstaat en omdat daarbij de kans op 
uitval bij ziekte kleiner is. 
De Breelaan kende in het verleden 
een zware beplanting  van bomen 
met mooi ontwikkelde kronen. Dit 
beeld kan in de huidige situatie niet 
exact terug worden gebracht, maar er 
wordt wel gekozen voor grote linde-
bomen die aansluiten op de structuur 
rond de Ruïnekerk en de Breelaan. 

PLEINEN
Het entreeplein wordt een groen 
plein. Hier wordt gekozen voor meer 
variatie in bladkleur, -vorm en -struc-
tuur, waardoor er een gevarieerder 
beeld ontstaat. 
Op het Dorpsplein blijven de bestaan-
de grote bomen staan, deze zullen 
voor een groot deel de uitstraling van 
het plein bepalen.

Thema: Groen

bestaande boom

historische laan (Breelaan)

doorgaande route

variatie aan boomsoorten

grote variatie aan vaste planten
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GROENSTRUCTUUR
Naast de bomen worden er ook groen-
vakken gemaakt, waardoor een ge-
laagde groenstructuur ontstaat en wat 
bijdraagt aan de geleiding van verkeer. 
Dit is in de vorm van hagen en vaste 
planten.
Door te kiezen voor vaste planten is er 
een groter aanbod bloeiende planten 
en ontstaat er een kleurrijker beeld en 
meer biodiversiteit.
De beplanting sluit aan bij de soorten 
die gekozen zijn rond het Van Reenen-
park. Op deze manier wordt de route 
door Bergen aangenaam en herkenbaar.

bestaande kastanje

variatie aan boomsoorten
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Thema: Klimaatbestendig ontwerp

KLIMAATADAPTATIE
Duurzaam inrichten houdt onder andere in klimaatbesten-
dig inrichten, fijnstofbelasting verminderen, biodiversiteit 
verhogen en duurzaam materiaalgebruik. Klimaatbestendig 
inrichten houdt in dat de stad of het dorp om kan gaan met 
veranderingen van het klimaat die nu gaande zijn (klimaat-
adaptatie). In het kort houdt dit in; voorkomen van schade 
door wateroverlast, droogte en hitte.

ENTREEPLEIN
Voor het entreeplein is altijd een groen plein in gedachte ge-
weest als tegenhanger van het levendige Dorpsplein. Dit is 
gedaan om ook op warme dagen voldoende schaduwrijke 
plekken te bieden. Daarnaast zijn er in de loop van de tijd de 
groene eilanden toegevoegd, waardoor er meer beplanting in 
dit gebied ligt. Dit draagt bij aan meer verkoeling, hogere bio-
diversiteit en meer mogelijkheden om water te bufferen.

Het entreeplein is relatief het laagste punt van het centrum-
plan. Richting het noordoosten wordt het nog lager. Dus indien 
geen maatregelen worden genomen stroomt het water die 
kant op. Door de groene inrichting kan er op dit plein water 
gebufferd worden, bij voorkeur in de zones rond de bomen. 
Door het water herkenbaar af te voeren richting de bomen 
krijgen de boomeilanden een extra functie; het wordt herken-
baar gemaakt, waardoor de bewustwording groter wordt. 

BERGENSE LAAN
In dit gedeelte van het centrumplan zijn de meeste bomen en 
plantvakken aanwezig. Het verkoelende effect en de buffering 
van regenwater in de kroon is hier dus groter dan in de rest 
van het plan. Voor de beplanting gaat de voorkeur uit naar het 
toepassen van vaste planten die kunnen staan in de halfscha-
duw. 
Aan weerszijden van de laan komen bomen te staan die baat 
hebben bij de constante aanwezigheid van water, waarbij pie-
ken zo veel mogelijk voorkomen worden. Om dit op te vangen 
kan er onder de rijbaan water gebufferd worden, wat ver-
traagd wordt geinfiltreerd in de ondergrond.
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Thema: Klimaatbestendig ontwerp

DORPSPLEIN
Door de bestaande bomen te laten 
staan is veel koelend en waterber-
gend vermogen aanwezig. In ver-
houding is dit echter wel het gebied 
met de meeste verharding en de 
beste bezonning.  
Naast de bestaande bomen worden 
er extra bomen aangeplant en komt 
er langs de Breelaan een haag te 
liggen. 
De groenstrook die onder de bomen 
in de Verlengde Dreef ligt loopt door 
op het Dorpsplein. Hier komt de be-
planting in de volle zon te staan, wat 
de meest aantrekkelijke plek is voor 
vlinders en bijen.

Dit gedeelte ligt ten opzichte van de 
rest het hoogst, waardoor water-
overlast hier relatief klein is. Toch 
is dit het gedeelte met in verhou-
ding het meest verharde oppervlak, 
waardoor er juist hier een grote be-
hoefte is om water goed af te voe-
ren of te bufferen, waarbij overlast 
niet verplaatst wordt naar een lager 
gelegen gebied. Om deze reden 
wordt er gewerkt met een systeem 
met waterpasserende verharding en 
een bufferend vermogen in de fun-
datie. 

principeprofiel Bergenselaan

infiltratie

schaduw en 
verkoeling door 

verdamping

buffer

afvoeren afvoeren
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Water vertraagd 
afvoeren

Buffering van 
regenwater op 
groen dak

Biodiversiteit wordt vergroot door 
groene daken

Lichte gevels, minder 
opwarming

Natuurlijke ventilatie door 
variatie in dakvormen en 

-hoogtes

Gebruik van fiets wordt 
bevorderd door voldoen-
de fietsparkeerplaatsen 

verspreid over het gehe-
le centrum

Auto van straat, meer ruimte 
voor voetganger en rustiger 

straatbeeld

Waterdoorlatende verharding 
zorgt voor rustig pleinbeeld

Aangename plekken in de 
zon en in de schaduw

Water bufferen in 
fundering van ver-
harding

Bankjes in de 
schaduw 

Groen zorgt voor 
zuivering first flush

Water afvoeren richting 
boomeilanden

Lage banden rondom plantvakken 
maakt afwateren richting groenvak-

ken mogelijk

Abri als kunstproject met thema licht, 
zorgt voor verkoeling

Weinig hoogteverschillen zorgen voor een toe-
gankelijke openbare ruimte

Drempel (deels) verwijderen waardoor 
bovengrondse afstroom richting opper-
vlaktewater mogelijk is

Waterelement op het plein kan voor verkoeling 
zorgen maar heeft als negatieve kant dat het veel 

energie, onderhoud en schoon drinkwater kost 
waardoor dit geen duurzame oplossing is

Ophogen ingang parkeergara-
ge, waardoor regenwater bij 

hevige buien niet naar binnen 
stroomt

Daar waar mogelijk blijven 
bestaande bomen staan, deze 

geven meer verdamping en zorgen 
voor een volwassen straatbeeld

Bankjes op korte afstand geeft oudere de 
mogelijkheid om telkens te rusten en toch in 
beweging te blijven

Waterbuffer onder plein en rijweg 
waardoor water beschikbaar blijft 
tijdens droge periodes

Gebruik van inheemse 
beplanting

Bladverliezende bomen; geeft schaduw 
en verkoeling op warme dagen, in de 

winter licht en warmte

Beplanting die aantrekkelijk 
is voor bijen en vlinders

Thema: Klimaatbestendig ontwerp

Ingrepen die het ontwerp 
klimaatbestendig maken
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infiltreren

infiltreren en bufferen

oppervlakkige afvoer

Visie op waterhuishouding 



36

Thema: Kunst

HET LICHT VAN BERGEN
(zie Kunst in het vernieuwde Centrum van 
Bergen - Wiseguys- urban art projects)

De vernieuwing van het Centrum 
van Bergen biedt de unieke kans 
om kunst te laten meeontwikkelen 
tijdens het proces van deze ver-
nieuwing. Het toepassen van geïn-
tegreerde kunst ligt voor de hand in 
het kunstenaarsdorp Bergen. Maar 
er zijn meer redenen om kunst toe 
te passen in de openbare ruimte. 

Kunst verfraait de openbare ruimte, 
zorgt voor een aangename afwisse-
ling en prikkelt de verbeelding. 

Door het gebruik van geïntegreerde 
kunstwerken in de ruimte die traditi-
oneel gereserveerd is voor het ver-
keer, kan het (verkeers)gedrag van 
de weggebruiker worden gestuurd. 
Te denken valt aan de vormgeving 
van de poorten, het toepassen van 
andere objecten voor de begeleiding 
van de weggebruikers en een speci-
fiek voor Bergen gemaakt ontwerp 
voor abri op het Entreeplein. Het 
gebruik van kunst biedt kansen om 
de pleinachtige ruimtes aan te kle-
den en de route naar het strand te 
benadrukken zonder dat er gebruik 
hoeft worden gemaakt van ver-
keersvormen in de bestrating die het 
verkeersgevoel juist benadrukken.

Het centrale thema ‘het licht van 
Bergen’ verbindt alle componenten 
tot een helder verhaal van gevel tot 
abri. 
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