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- situering
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- materiaaltoepassing
- kavelinrichting
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I N L E I D I N G

in Nieuw Den Helder is begonnen met de aanleg van het Kreekpark, een nieuw 
woonpark tussen Scheldestraat en Eemstraat. Het park is een van de uitwerkin-
gen van de visie op de toekomst van Nieuw Den Helder. Kern van deze visie is 
de aansluiting op de omgeving, vooral het landschap van duinen en de Stelling 
Den Helder. Samen met verbeterde aansluitingen van buurten binnen de wijk, 
krijgt Nieuw Den Helder een duidelijker identiteit. Het kreekpark sluit aan op het 
Duinpark, een eerdere transformatie in de wijk.

Voor de ontwikkeling van het Kreekpark zijn spelregels opgesteld voor de realisa-
tie van particuliere kavels, met als doel de kwaliteit te stimuleren en bij te dragen 
aan het beoogd karakter van het Kreekpark. Deze spelregels hebben vooral 
betrekking op de situering van de woning op de kavel, de kavelinrichting, de 
materiaaltoepassing en het proces van supervisie. Voor enkele kavels zijn reeds 
vergunningen verleend. Uit de ervaring hiermee is behoefte ontstaan aan verdui-
delijking van de spelregels ten aanzien van de architectonische uitwerking.
Dit Beelkwaliteitplan beoogd daarin te voorzien.

STEDENBOUWKUNDIG PLAN

 
Het karakter van het kreekpark is dat van een lommerrijke tuinbuurt rond een 
water, dat is vormgegeven als een oude kreekloop. Deze centraal gelegen kreek 
heeft brede parkachtige oevers. De watergang sluit aan op het water van het 
Duinpark en kan op termijn aansluiten op de waterstructuur van de wijk. Aan de 
Marsdiepstraat is ruimte voor gestapelde bouw, aansluitend op het winkelcen-
trum. Op de hoek Mardiepstraat en Eemstraat  sluit de topografie aan op het 
Duinpark. 
Voor het overgrote deel wordt de locatie verkaveld voor vrijstaande woningen. 
De paden door het park sluiten aan op de woonstraten in de omgeving, zodat het 
kreekpark deel is van de gehele wijk. Dit is een belangrijk gegeven en een van de 
peilers van de visie op de toekomst van de wijk.
Het stedenbouwkundig plan behelst de uitgifte van bouwkavels aan de bestaande 
straten: Schledestraat, Eemstraat, Marsdiepstraat en Texelstroomlaan. Daartoe 
zijn bouwvelden gecreëerd. Het bouwveld Marsdiepstraat – Scheldestraat is 
gereserveerd voor projectmatige ontwikkeling van woongebouwen. De overige 
bouwvelden zijn gereserveerd voor grondgebonden woningen. Deze worden ont-
wikkeld met particulieren.
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De spelregels zijn opgesteld om te stimuleren dat de realisatie van 
de woningen bijdraagt aan de sfeer van het woonpark. Dat betreft de 
situering van het woonhuis en de bijgebouwen, de vormgeving en de 
materiaaltoepassing van de bebouwing.
Uitgangspunt voor de uitgifte van kavels is daarmee de mogelijkheid 
een eigen woning te bouwen te faciliteren, ook voor mensen met een 
bescheiden budget. De spelregels beogen dit doel te ondersteunen. 
Het accent ligt op eenvoud en zorgvuldigheid. Daarin zijn de volgende 
aspecten van belang; deze worden nadrukkelijk gehanteerd als crite-
ria voor het supervisie overleg.

Situering. De particuliere kavels zijn gegroepeerd in bouwvelden. . De bouwvelden zijn afgescheiden d.m.v. een haag.. Elke kavel heeft een zone van 5m achter de haag, waarin niet gebouwd 
wordt.. In overleg met de supervisor kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld bij 
kavels met een 5m zone aan meer dan een zijde.. De woning is georiënteerd op het park. Dat houdt in dat de entree op het park 
gericht is, met een ruime tuin, en dat de bijgebouwen zo ver mogelijk achter op 
de kavel staan. Uitzonderingen zijn de woningen aan een van de omliggende 
straten.



S P E L R E G E L S

Woonhuis en bijgebouwen. Eenvoudig, herkenbaar hoofdvolume met bijgebouwen in dezelfde stijl.. Herkenbare voorzijde c.q. entree van de woning.. Zowel een kapverdieping als een plat dak zijn toegestaan.. De kap heeft goten met een ruim overstek. Ook aan de voor- en achtergevel 
heeft de kap een overstek. . Zgn. zonnepanelen zijn geïntegreerd in het dakontwerp. . Rookkanalen zijn gemetseld (schoorstenen).. Een plat dak heeft rondom een ruim overstek. De hoogte van de dakrand is in 
verhouding tot het bouwvolume.

Materiaaltoepassing. De toegepaste materialen zijn hoogwaardig. Hoogwaardig wil zeggen dat ze 
mooier worden naarmate ze ouder worden. Te denken valt aan metselwerk, na-
tuursteen, koper, glas, aluminium, etc. . Een eigentijdse toepassing van natuurlijke materialen wordt gestimuleerd: 
Hollands metselwerk met houten kozijnen. De toon van het Kreekpark wordt bij 
voorkeur bepaald door metselwerk. Het kleuren palet van dit metselwerk is vrij. . . Naast een gebakken steen wordt het gebruik van natuursteen aangemoedigd. . Het kleurgebruik aan de buitenzijde van de woningen is terughoudend, de 
uitstraling wordt vooral bepaald door de kleur en textuur van de toegepaste mate-
rialen. . Kozijnen en houtwerk hebben bij voorkeur de kleur van het materiaal.. Poedercoaten en verven van metaal in hekken, railingen, trappen ed. steeds 
in een neutrale toon (antraciet, standblauw, standgroen).. Vanaf de straat zichtbare onderkanten van erkers, luifels of overstekken zijn 
afgewerkt in stucwerk of gladde plaat zonder in het oog springende bevestigings-
punten of afwerkdopjes.

Afgewezen wordt:. gebruik van kunststoffen, kalkzandsteen, betonsteen/pan/plaat, houtwolce-
ment, vezelplaten of Heraklit.. gebruik van betonnen metselstenen of gebroken betonnen stenen.



. toepassing van gegalvaniseerde oppervlakten.
Kavelinrichting. De grens van de kavel is een haag. Indien een hek gewenst is, dan staat dit 
hek als het ware in de haag. Met andere woorden, aan beide zijde van het hek 
wordt een haag geplant. Het hek is zwart en maximaal 1m hoog.. Aan de openbare zijde is de haag maximaal 1m hoog.. De haag is onderbroken ten behoeve van de oprit. De onderbreking is maxi-
maal 3m.. Op een afstand van 1m achter de voorgevelrooilijn is de haag maximaal 1.8m 
hoog.. Ook de erfafscheiding tussen particulier kavels worden uitgevoerd als haag. . Verharding is beperkt tot het functioneel noodzakelijke, zoals oprit naar de 



garage en een bescheiden terras. Het terras ligt bij de woning.

Proces
Cruciaal voor het realiseren van kwaliteit is een goede organisatie van het pro-
ces, het kwaliteitsdebat en supervisie. 
Het ontwerpproces wordt opgeknipt in drie fases: Voorlopig Ontwerp, Definitief 
Ontwerp en Bouwaanvraag. De planbeoordeling door de supervisor valt samen 
met het resultaat van deze fases. Participant/architect ontmoeten de supervisor 
en de andere participanten/architect minimaal drie maal gedurende het planpro-
ces. De supervisor herhaalt de kwaliteitsdoelstellingen en de gestelde criteria, hij 
entameert het kwaliteitsdebat, zoekt oplossingen voor kwalitatieve problemen, 
adviseert en coacht opdrachtgever/architect en begeleidt de plannen zodanig dat 
een succesvolle bouwaanvraag gegarandeerd kan zijn. 
Voor de beoordeling wordt naast de tekeningen van plattegronden en gevels ook 
een “monsterboard” verwacht. Het materiaalgebruik en de kleurstellingen spe-
len bij de kwaliteitsbeoordeling een belangrijke rol. De supervisor vat de voor de 
kwaliteit noodzakelijke argumenten samen per ingediend plan, per fase van het 
proces in een specifieke verslag.








