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inleiding

Aan de Halerweg 11 te Schagen, bevindt zich 
agrarische grond met een bouwvlak met opstallen. 

Het agrarische bouwvlak met opstallen en 
verhardingen is gelegen aan de rand van Schagen, 
de woonwijk de Waldervaart is gelegen aan de 
overzijde van de Halerweg. 

Het perceel is in gebruik voor het houden van 
vleesvee en wolvee/schapen, maar verliest zijn 
huidige functie door geplande bedrijfsbeëindiging. 
Door de eigenaar wordt medewerking gevraagd 
aan de gemeente voor het gebruik maken van de 
Ruimte voor Ruimte regeling. 

Op de locatie bevinden zich schuren van in totaal 
circa 705 m2 en ruim 615 m2 aan erfverharding. 
Aan de voorzijde van het plangebied staat een 
stolp. 

De eigenaar wil de schuren slopen en de 
erfverharding verwijderen. De stolp wil de eigenaar 
behouden en de bestemming wijzigen naar 
wonen. In ruil voor het slopen van de bebouwing 
en verbetering van de kwaliteit van het landschap, 
wordt medewerking aan de gemeente gevraagd 
voor het realiseren van een nieuwe woonkavel op 
de saneringslocatie. 

De provinciale regeling Ruimte voor Ruimte biedt 

voor dit verzoek mogelijkheden. De regeling 
Ruimte voor Ruimte is gericht op verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. 
Dit gebeurt door bestemmingswijzigingen en sloop 
van storende of niet passende bebouwing in het 
landschap. Door de locatie te saneren en her in te 
richten valt ruimtelijke winst te behalen. 

Dit beeldkwaliteitsplan is opgesteld om de nieuwe 
woning zorgvuldig in te passen in het plangebied. 
Het plan geeft inzicht in de ruimtelijke kwaliteitswinst 
als gevolg van de sloop van het bedrijf en de 
inpassing van een compensatiewoning. Door 
nieuwe ontwikkelingen goed aan te laten sluiten bij 
de kernkwaliteiten van het landschap wordt nieuwe 
kwaliteit bereikt en wordt de identiteit van de plek 
behouden of versterkt.

In dit rapport is als eerste een analyse van 
het plangebied en zijn omgeving opgenomen. 
Vervolgens wordt een model voor de herinrichting 
van het plangebied geschetst. De gewenste 
beeldkwaliteit wordt hierna verder uitgewerkt. 
In het beeldkwaliteitsplan zijn duidelijke keuzes 
gemaakt om een hoogwaardige ontwikkeling 
van het plangebied te waarborgen. De kwaliteit 
van het plangebied wordt bepaald door enerzijds 
de ruimtelijke en stedenbouwkundige opzet en 
anderzijds door de architectonische kwaliteit van de 
bebouwing. In het plan wordt rekening gehouden 

met de ontwikkelingsgeschiedenis en de kwaliteiten 
van het landschap.

De in het beeldkwaliteitsplan opgenomen rand-
voorwaarden geven richting aan de verdere 
uitwerking van het plan. De bouwinitiatieven 
in het plangebied worden getoetst aan dit 
beeldkwaliteitsplan.
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Luchtfoto huidige situatie, Google Earth, plangebied aan de Halerweg 11 te Schagen

Waldervaart

Industrieterrein 
lagedijk

Halerweg
Camping Burghorn

Luchtfoto huidige situatie Halerweg 11, Google Earth
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cultuurhistoriecultuurhistorie

De bewoners van het gebied richtten terpen 
en kaden op om zich te beschermen tegen de 
toenemende invloed van de zee. 

De hogere kreekruggen waren veilige en droge 
plekken voor wegen en wonen, hier bevinden 
zich de eerste dorpen. De voormalige wadvlakten 
vormen nu de laag gelegen en overwegend open 
kommen.

Westfriese omringdijk
In de 11e en 12e eeuw ging men zich meer 
structureel beschermen tegen het water en werd 
het gebied omdijkt. Dijken werden aaneengesloten 
tot de uiteindelijke Westfriese Omringdijk, die aan 
het begin van de 13e eeuw gereed was. West-
Friesland was een grote landkern geworden, 
omgeven door water. Door het blijvende gevaar van 
overstromingen bleef de bewoning geconcentreerd 
op de hoger gelegen delen. De verbeterende 
waterstaatkundige toestand maakte de ontwikkeling 
van landbouw en veeteelt in het gebied mogelijk.

Vanaf de linten werd het land ontgonnen. 
‘De verkaveling die hieruit ontstond had een 
onregelmatig karakter, met weinig doorgaande 
perceelscheidingen. De polders binnen de 
Westfriese Omringdijk (“het Oude land”) hadden 
oorspronkelijk een strook- of blokverkaveling.’ 
(Amer adviseurs, 2005) 

De ontwikkelingsgeschiedenis

Het plangebied, Halerweg 11 te Schagen, ligt in 
de gemeente Schagen, in een gebied dat bekend 
staat als de Schagerkogge, in West-Friesland. In dit 
gebied heeft de zee een belangrijke rol gespeeld 
bij het ontstaan van het landschap. Na de vorming 
van de ondergrond en de daarop aanwezige natuur, 
heeft de mens het landschap in gebruik genomen 
en in grote mate gevormd. 

Waddengebied
Het oude landschap bestond uit een waddenachtig 
gebied met wadvlakten, doorsneden door kreken 
en geulen. ‘In het Holoceen werden onder invloed 
van de zee zandige en kleiige sedimenten afgezet 
die als Westfriese afzettingen worden aangeduid.’ 
(Kleinsman, 1975)

Veenvorming
‘Omstreeks 3500 voor Christus nam de zee-
spiegelstijging af en werden er langs de kust 
langwerpige zandruggen afgezet, de zogenaamde 
strandwallen. Deze voorlopers van de duinen 
zorgden ervoor dat de invloed van de zee op het 
achterland afnam’. (K. Hund, 2007) Hierdoor 
ontstond een milieu waarin weer veenvorming 
mogelijk werd. Het gebied werd beter begaanbaar. 
De veengroei duurde voort tot in de Middeleeuwen. 

Ontginning
Rond 700 trokken kolonisten de Schagerkogge 
binnen. De kolonisten vestigden zich langs de 
oevers van kreken. Vanaf toen werd het gebied 
permanent bewoond en werd het veengebied (eerst 
op kleine en later op grotere schaal) ontgonnen 
door de mens. Vanuit de kreken werd het veen 
planmatig ontgonnen, waarbij weteringen en sloten 
werden gegraven. In deze periode is de basis 
gelegd voor het huidige landschap. De ontginning 
van het gebied ging door tot circa 1000.

In de periode van 1000-1250 kreeg het gebied 
met een toenemende wateroverlast te maken. 
Enerzijds steeg de zeespiegel, anderzijds zorgde 
de ontwatering ervoor dat de veenlagen inklonken, 
waardoor het maaiveld daalde. De vroegere 
wadgeulen klonken langzamer in dan de rest van 
de omgeving, waardoor het reliëf zich omkeerde en 
de voormalige kreken nu herkenbaar zijn als relatief 
hoog gelegen stroomruggen. 

‘Nadat als gevolg van erosie en klink in geringe 
mate de bodem daalde, werd op het veen en op 
de Westfriese afzettingen een laag knippige klei 
afgezet. Waarschijnlijk gebeurde dit in de 10e eeuw 
of iets later, toen het zeewater opnieuw het land 
binnendrong.’ (Kleinsman, 1975) 
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Polders Schagen (bron: Structuurvisie 2025, Schagen)Schagen 1573

Terpen rondom Schagen, 13e eeuw Luchtfoto 1950 Halerweg 
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Huidige zichtbaarheid cultuurhistorie

Het plangebied is gelegen in het oude 
kleipolderlandschap van West Friesland. Het ‘oude 
land’ is een vlak en open gebied, hoofdzakelijk in 
gebruik als grasland. 

De verkaveling heeft een onregelmatig patroon en 
is blok- en strookvormig.  De verkaveling is relatief 
kleinschalig. De bebouwing in het ‘Oude Land’ 
bestaat uit langs oude wegen en kaden verspreid 
liggende (Westfriese stolp-) boerderijen waarvan 
er verschillende op terpen gebouwd zijn. Het enige 
lage reliëf in deze polder wordt gevormd door terpen 
en opbollend land tussen de sloten. 

De Halerweg is een oude drager van het 
cultuurlandschap. De Halerweg is een oud 
dijklichaam, welke van oorsprong terpen met 
elkaar verbindt. In de huidige situatie is Schagen 
uitgegroeid tot in de polder, aan de zuidzijde van 
het plangebied is de woonwijk de Waldervaart 
en aan de oostzijde het industrieterrein Lagedijk. 
De Halerweg sluit nu aan op de bebouwing van 
de stad Schagen. Het bochtige tracé van de weg 
is sinds 1880 nauwelijks gewijzigd en is een oude 
route vanuit de stad Schagen naar de Westfriese 
omringdijk en de Zijperpolder. 

Op de topografische kaart van 1880 is te zien 
dat er reeds erfbebouwing aanwezig was aan 
de Halerweg 11. Op de specifieke locatie is 
te zien dat er een strookverkaveling was, die 
door ruilverkaveling tot een meer blokvormige 
verkaveling is getransformeerd. 

Van oorsprong hebben de boerenerven een 
stolpboerderij voorop het erf en schuren en 
bijgebouwen op het achtererf, veelal in de 
lengterichting gepositioneerd. Tevens sluit de vorm 

van de boerenerven aan op de verkavelingsstructuur 
en is daarmee meestal rechthoekig. De vorm van 
de erven worden geaccentueerd door erfbeplanting 
rondom het erf, in de vorm van een windsingel 
of bomenrij. Opgaande beplanting in de polder 
bevindt zich alleen op de erven. De erven zijn vaak 
vrijgelegen in het open landschap. 

De indeling van het huidige erf aan de Halerweg 11, 
met een stolpboerderij voorop het erf en schuren in 
de lengterichting daarachter, refereert nog aan bij 
de oorspronkelijke erfstructuren. Het huidige erf op 
de planlocatie heeft echter zijn rechthoekige vorm 
verloren. Het erf is niet rechthoekig meer, door 
erfverharding en elementen buiten deze hoofdvorm, 
gelegen achter 2 woonpercelen. 

De bebouwing wordt niet geheel omzoomd door 
erfbeplanting en is direct tussen 2 woonpercelen in 
gelegen zonder doorzicht naar het achterliggende 
landschap. Het erf is daardoor niet herkenbaar als 
vrijliggend erf in een open landschap. Tevens is 
de achterzijde van het erf met zijn schuren en de 
opslag vanaf de weg goed zichtbaar. 

De bebouwing op het erf heeft geen 
cultuurhistorische waarde.  De stolp is qua 
hoofdvorm karakteristiek voor dit landschap. 

Conclusie 
- De vorm van het erf is niet duidelijk herkenbaar als 
een karakteristiek boerenerf. Herontwikkeling naar 
een rechthoekige erfvorm kan een sterker karakter 
geven.

- Het erf wordt niet omzoomd door erfbeplanting, 
en is daarmee geen karakteristiek boerenerf. 
Herontwikkeling kan een sterker karakter geven.

- Het erf is niet kenmerkend vrijgelegen in het 
open landschap. Er is geen doorzicht naar het 
landschap tussen de woonkavels en het boerenerf. 

Topografische militaire kaart, 1880

Door herontwikkeling kan er weer een doorzicht 
gecreëerd worden, met een duidelijkere relatie met 
het cultuurhistorische landschap. 

- Schuurvolumes an sich en een stolpboerderij  
passen bij de bebouwingskarakteristiek. Echter de 
bebouwing heeft geen cultuurhistorische waarde. 
Een herontwikkeling met nieuwe bebouwing kan 
een eigentijds beeld gecreëerd worden wat refereert 
aan de oorspronkelijke bebouwingskarakteristiek.
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De Westfriese Omringdijk met aan de rechterzijde de polder Schagen

Topografische kaart, 1994Topografische militaire kaart, 1880
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De indeling en uitstraling van de locatie
Op het bouwvlak aan de Halerweg bevindt zich 
een stal van circa 220 m2, een veldschuur van 
circa 155 m2, een potstal van circa 280 m2, een 
machineberging van circa 40 m2, een tanklokaal 
van 10 m2 en een kleine kas. In totaal bevindt zich 
705 m2 te slopen bebouwing op het erf. Tevens 
is er een oude gierput, een kuilplaat, mestplaat 
en erfverharding. In totaal is er circa 615 m2 
erfverharding te verwijderen. Er is geen sprake van 
karakteristieke waardevolle bebouwing op het erf. 

In de Zuid-Hollandse stal en het tanklokaal is asbest 
verwerkt en gedateerd van rond 1965. De veldschuur 
heeft asbestdakplaten en wanden en dateert van 
1971. De potstal is het nieuwste, gebouwd in 1994 
en asbestvrij. De bedrijfsgebouwen zijn redelijk 
onderhouden, maar sterk verouderd en maken 
qua beeld een versleten indruk. De bebouwing is 
te gedateerd voor een moderne bedrijfsvoering. 
Wanneer bedrijfsbeëindiging heeft plaatsgevonden 
en er geen onderhoud gepleegd wordt, treedt verval 
snel in. 

De aan de weg gelegen bedrijfswoning (stolp) 
is karakteristiek, maar niet monumentaal. De 
woning wordt bewoond en kan behouden blijven. 
Stolpboerderijen zijn karakteristiek voor deze 
omgeving en dragen bij aan de historische 
agrarische identiteit. Doordat 2 schuren tegen de 
stolpboerderij aan gesitueerd zijn, komt het beeld 
van de stolpboerderij niet tot zijn recht. 

Aanzicht op de locatie
De Halerweg is direct gelegen aan de bebouwing 
van de Waldervaart. Het is een geliefde wandel- 
en fietsroute vanuit de stad. Mede doordat er geen 
waardevolle houtopstanden rondom het perceel 
staan, is zicht op het achtererf met schuren, 
machines en opslag, vanuit de bocht in de Halerweg 
het gevolg. 

In deze paragraaf worden de beeldelementen; 
vorm, materialen en omgevingsrelatie behandeld. 
- Verschijningsvorm gebouwen: De vorm van 
de bebouwing op zich is niet storend. Dergelijke 
schuurvolumes passen in het landschap.
- Materiaal en kleurgebruik: Geen mooie 
gedetailleerde schuren, geen gebruik gemaakt 
van hoogwaardige materialen, (de schuur is o.a. 
van betonelementen, hout, damwandprofiel, 
asbestwanden en asbestdaken.) Het kleurgebruik 
bestaat uit grijs, groen, roodbruin en wit. De schuren 
zijn in verschillende periodes gebouwd, waardoor 
elke schuur een ander materiaalgebruik en een 
andere detaillering kent. Er is geen eenheid in kleur 
en materiaalgebruik.
- Verschijningsvorm in relatie tot omgeving: 
Halerweg 11 is gelegen aan bebouwd gebied. 
Gelegen tussen 2 woningen in, en tegenover de 
Waldervaart. Het is daarmee een geschikte locatie 
voor woonkavels via ruimte voor ruimte, aansluitend 
aan bestaand bebouwd gebied.
- Zichtlijnen: Er is geen doorzicht via of langs het erf 
naar het achterliggende landschap.  

het beeld van 
de locatie

Door de huidige vraag om het gebied te saneren 
en her in te richten, ontstaan er mogelijkheden om 
het karakter van de omgeving te versterken. Zie 
de afbeeldingen op de volgende pagina’s voor een 
beeld van de huidige situatie.

Conclusie
- Er is geen karakteristieke of waardevolle 
bebouwing op het plangebied aanwezig. 
Herontwikkeling zal een afname in bebouwd en 
verhard oppervlak tot gevolg hebben. Hierdoor 
kan er meer ruimte ontstaan voor erfbeplanting en 
daarmee een beter beeld vanuit de omgeving.

- De bestaande bebouwing ziet er op het oog 
onderhouden uit, maar is reeds sterk verouderd. 
Herontwikkeling kan het onafwendbare verval 
voorkomen. 

- De stolp komt beter tot zijn recht wanneer deze 
door herontwikkeling vrijgelegen komt, in plaats van 
omringd door schuren.

- Door verbetering van het aanzicht op de locatie 
(erfbeplanting, verschijningsvorm bebouwing, 
materiaalgebruik, zichtlijnen op landschap), kan 
de belevingswaarde met een ontwikkeling op deze 
plek sterk verbeterd worden. 

- Het erf aan de Halerweg 11 is gelegen 
aansluitend aan bestaand bebouwd gebied, en 
daarmee een geschikte locatie voor ruimte voor 
ruimte.
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Plangebied

Overzicht Bedrijfsgebouwen:

1. Zuid-Hollandse stal 220m2 (22m x 10m),   
 bouwjaar 1965; stenen muren, asbest dak en  
 plafond.
2. Tanklokaal 10m2 (5m x 2m), bouwjaar 1965;  
 houtenspanten tussen stal en boerderij met   
 plat asbestdak/-plafond.
3. Oude gierput 15 m2 (1,5m x 10m), bouwjaar  
 1965; betonnen kelder 1,5m diep (ca. 22 m3)
4. Veldschuur ca. 155m2, bouwjaar 1971;   
 houtenspanten met asbestdakplaten   
 en wanden.
5. Machineberging 40m2 (4m x 10m), bouwjaar  
 ca. 1985, stalen palen met houten gordingen  
 en  damwanden dakplaten en wanden.
6. Potstal 280m2 (14m x 20m), bouwjaar 1994;  
 betonnen wanden met gegalvaniseerde   
 spanten en asbestvrije dakbedekking,   
 gevelbeplating van damwandprofiel    
 incl. strozolder.
7. Mestkelder onder de poststal 180m2 (6m x   
 30m), bouwjaar1991 (inhoud ca. 300m3);   
 betonnen kelder van 1,75m diep
8. Kuilplaat 150m2 (25m x 6m), bouwjaar ca.   
 1982; beton
9. Mestplaat met betonnen wanden (1m hoog)   
 100m2 (10m x 10m), bouwjaar    
 1970/1990; betonnen vloer met betonnen   
 wandplaten (opzetrand 1m)
10. Overige erfverharding ca. 350m2 bouwjaar   
 divers; beton en asfalt.
11.  Moestuin en kas
 
Totaal bebouwde/verharde oppervlakte: ca.    
1.500 m2 (waarvan ca. 705 m2 aan bebouwing).

11



BEELDKWALITEITSPLAN 12

Voorzijde erf met stolp aan de Halerweg en ZH-stal

Veldschuur tegen stolpboerderij aan Veldschuur tegen stolpboerderij aan Veldschuur en machineberging

Voorzijde erf met stolp aan de Halerweg Zijkant stolp
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Potstal

Potstal

ZH-stal Kuilplaat

Achterzijde veldschuur en machineberging Achterzijde veldschuur, machineberging en ZH-stal

Zijkant stolp
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Zicht vanaf Halerweg op achterzijde plangebied, rode stippellijn is contour bouwblok



15 HALERWEG 11, SCHAGEN

Achteraanzicht potsal vanaf de weg (West)

Moestuin met kas achterop perceel Moestuin met kas achterop perceel

Kuilplaat met balen in plastic
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Moestuin met kas achterop perceel

Zijaanzicht (oost) Zijaanzicht (oost II)Totaaloverzicht vanaf de brug 
(entree Halerweg)
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beeldkwaliteit

De herinrichting van het plangebied 

Zoals in geheel Nederland, is er in Noord-Holland 
een ontwikkeling gaande waarbij in toenemende 
mate agrarische bebouwing zijn oorspronkelijke 
functie verliest. ‘Eén van de oorzaken van 
verrommeling (het teruglopen van ruimtelijke 
kwaliteit) is het verval van (agrarische) bebouwing 
als een ondernemer in het landelijk gebied zijn 
bedrijfsvoering stopt. 

De Provincie Noord-Holland wil de ruimtelijke 
kwaliteit in het landelijk gebied verhogen. Door 
middel van de Ruimte voor Ruimte-regeling wordt 
storende bebouwing gesloopt. In ruil daarvoor 
mogen één of meerdere compensatiewoningen 
gebouwd worden.’  (Provincie Noord-Holland, 2010)   

De ruimte voor ruimte regeling biedt kansen om de 
karakteristieken van het landschap te versterken. 
Door de locatie te saneren en her in te richten met 
compenserende woningbouw valt landschappelijke 
winst te behalen. 

Het voorstel is om de bedrijfsmatig te gebruiken 
bebouwing en verharding aan de Halerweg 11 te 
slopen/ verwijderen (Totaal bebouwde/verharde 
oppervlakte: ca. 1.500 m2 (waarvan ca. 705 m2 aan 
bebouwing).)

Ter compensatie wordt medewerking gevraagd 
voor een nieuwe bouwkavel voor woningbouw. De 
bestemming van de aan de weg gelegen bestaande 
bedrijfswoning (stolp) dient omgezet te worden 
van agrarisch naar wonen. Voor de stolp zijn de 
bestaande welstandregels van toepassing. 

Het landelijk gebied heeft een grote 
aantrekkingskracht als woongebied: een mooi 
landschap met rust en ruimte. Nieuwe bebouwing 
en beplanting dient daarom zorgvuldig ingepast 
te worden. Er dient een goede keuze gemaakt 
te worden in de aard en positionering van de 
nieuwe bebouwing. Er mag geen afbreuk worden 
gedaan aan de bestaande stedenbouwkundige, 
cultuurhistorische, landschappelijke en groenblauwe 
karakteristieken van het gebied. 

Door nieuwe ontwikkelingen goed aan te laten 
sluiten bij de kenmerkende kwaliteiten van het 
landschap wordt nieuwe kwaliteit bereikt en wordt 
de identiteit van de plek behouden of versterkt. In 
dit hoofdstuk wordt de gewenste beeldkwaliteit 
verder uitgewerkt.
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Schets mogelijke herontwikkeling
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Hoofdindeling

De ruimte voor ruimte regeling biedt kansen om 
de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied 
te versterken. Het heringerichte plangebied op de 
saneringslocatie bestaat uit  1 nieuwe woonkavel 
en de bestaande stolp.  De nieuwe bebouwing 
sluit qua opzet en bebouwingstypologie aan op de 
bestaande stolp. 

Met deze ontwikkeling wordt landschappelijke winst 
behaald. Er ontstaat een sterke afname van het 
bebouwde en verharde oppervlak en er ontstaat 
een beeld wat aansluit op het landelijke karakter 
van de omgeving.  

De kenmerken van het landschap (o.a. lineaire 
structuur, groene verspreid gelegen erven langs de 
wegen en agrarische bebouwing) zijn leidend voor 
de herinrichting van het plangebied. In het plan 
wordt aangesloten op de karakteristieken van een 
boerenerf. 

In de volgende paragrafen wordt de gewenste 
inrichting van het plangebied verder omschreven 
aan de hand van verschillende elementen. De 
exacte positie en vorm van de bebouwing, alsmede 
de erfindeling, zijn nader te bepalen, aan de 
hand van de uitgangspunten die in de volgende 
paragrafen zijn opgesteld. De inrichtingsschets 
geeft een mogelijke situatie. De referentiebeelden 
dienen ter inspiratie voor de inrichting van het erf en 
de architectuur van de bebouwing.

Positie kavel, bebouwing op kavel en 
oriëntatie op het landschap

De nieuwe bebouwing is zo gepositioneerd, dat er 
een beeld van een boerenerf ontstaat. 

De beeldkwaliteit van het erf wordt bepaald 
door de samenhang tussen de bebouwing, de 
erfinrichting en de omgeving. Deze dienen met 
elkaar in overeenstemming te zijn. Bij de indeling 
van het plangebied is sprake van een referentie 
naar de traditionele opbouw van het boerenerf. 
Een stolpboerderij vooraan op het perceel, en een 
woning in de vorm van een agrarische bijgebouw 
(kapbergwoning met schuur) meer naar achteren 
op het  perceel.  

De grootte en vorm van de aangeduide woning is 
indicatief. De nieuwe bebouwing sluit qua schaal 
en maat aan bij de bestaande bebouwing, en zal 
passend zijn bij het karakter van het boerenerf. 

Bijgebouwen (aanbouwen, overkappingen en 
vrijstaande bijgebouwen) mogen binnen de hele 
kavel gebouwd worden, mits het bijgebouw terug 
ligt ten opzichte van de voorgevellijn van het 
hoofdgebouw.

Uitzicht en lange zichtlijnen zijn een belangrijke 
karakteristiek van de hele polder.  Bij de inrichting 
van het gebied zijn ook de kwaliteiten van het 
wonen in het buitengebied uitgangspunt, namelijk 
ruimte om de woning, rust, landschap en uitzicht. 
Vanaf de woonkavel zijn er doorzichten op het 
weidse omliggende landschap.  
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Bebouwing

Het plan bestaat uit 1 nieuwe bouwkavel voor een 
vrijstaande woning met een bijgebouw. 

Om aan te sluiten bij dit agrarische en landelijke 
karakter, krijgt de nieuwe woning de uitstraling 
van een agrarisch bijgebouw, in de vorm van een 
kaakbergwoning met aanbouw/voorhuis. De woning 
kan op een eigentijdse wijze (onder architectuur) 
vormgegeven worden. 

Deze typen bebouwing past binnen het van 
oorsprong agrarische erf, en sluit aan bij het 
agrarische en landelijke karakter. 

Aan de bouwmogelijkheden voor de nieuwe woning 
met bijgebouw, wordt op deze pagina richting 
gegeven. Tegelijkertijd blijft er voldoende creatieve 
vrijheid voor de architect. De architect wordt vrij 
gelaten om de regionale architectuur opnieuw 
uit te vinden, waarbij bestaande bouwwijzen en 
typen inspiratie opleveren voor nieuwe. De nieuwe 
identiteit die ruimte voor ruimte in de huidige tijd 
mogelijk is (nieuw tijdsbeeld). Met respect voor de 
karakteristieke stolp. De referentiebeelden geven 
voorbeelden weer voor de vormgeving en uitstraling 
van de bebouwing.

Uitgangspunten nieuwe woning:
Functie hoofdgebouwen:
- Wonen

Uitstraling woning:
- De bebouwing heeft een eigentijdse duurzame 
  architectuur, met de karakteristieken van landelijke 
  bebouwing in het buitengebied

Vorm woning:
- De hoofdmassa heeft een eenvoudige en 
  eenduidige vorm
- Op- en aanbouwen zijn ondergeschikt aan 
  hoofdmassa of maken onderdeel uit van het 
  ontwerp
- De hoofdmassa bestaat uit 2 bouwlagen met 
piramidedak. Het voorhuis bestaat uit 1 bouwlaag 
met zadeldak.
- Samenhangend stelsel van maatverhoudingen,  
  dat beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes 
  en vlakverdelingen

Materiaal en kleurgebruik:
- Materialen en kleuren zijn afgestemd op de 
  omgeving/ omringende bebouwing. Landelijke of
  traditionele kleuren.
- Niet toegestaan zijn: aluminium beplating, 
  rolluiken, vlakke plaatdeuren
- Gevels van overwegend hout en/of baksteen en 
  glas
- Dakbedekking met keramische pannen en/ of riet
- Toepassing van eigentijds materiaal is mogelijk, 
   mits dit onder architectuur eigentijds en  
   duurzaam is

Detaillering:
- De detaillering ondersteund de vormkarakteristiek 
- De architectonische uitwerking en detaillering
  zijn zorgvuldig, afwisselend en evenwichtig
- Elementen in de gevel zoals deuren en ramen
  in een logische verhouding tot elkaar en de
  gevel als geheel plaatsen
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Referentiebeelden uitstraling nieuwe woning
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Verkeersontsluiting en verharding

De nieuwe woonkavel wordt vanaf de Oudedijk 
ontsloten. De kavel met de stolp krijgt een eigen 
oprit. Het vroegere  onderscheid op het erf tussen 
‘wonen en werken’, danwel tussen ‘schoon en vies’, 
wordt hiermee versterkt. 

Het verhardingsmateriaal van het erf zal bestaan 
uit klinkerbestrating, schelpen, grind of een 
andere halfverharding (passend bij het landelijke, 
agrarische karakter).

De bewoners zijn vrij in de keuze van de positie van 
de terrassen. Parkeren vindt plaats op eigen terrein 
met genoeg ruimte voor minimaal 2 auto’s. 

OntsluitingReferentie, oprit van halfverharding

Referentie, oprit van klinkerbestrating Referentie, oprit van halfverhardingReferentie, oprit van klinkerbestrating
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Erfbeplanting en erfafscheiding

Opgaand groen is zeer ruimtebepalend in het open 
landschap. Door tuinen en erven met opgaande 
beplanting, wordt het contrast met het open 
omliggende landschap versterkt. 

De nieuwe woonkavel draagt met de beplanting bij 
aan het groenbeeld. Rondom de woning ligt een 
ruime tuin met veel ruimte voor bomen, heesters 
en hagen. De erfbeplanting zorgt niet alleen voor 
beschutting en aankleding van de percelen, maar 
heeft ook een natuurfunctie voor vogels, insecten 
en vleermuizen.

De erfafscheidingen bestaan uit een haag, een laag 
transparant hekwerk of geen erfafscheiding. Voor 
de bomen, hagen en heesters op de woonkavels, 
wordt een gebiedseigen assortiment geadviseerd, 
zoals esdoorn, els, es, beuk, kornoelje, hazelaar, 
hoogstam-fruitbomen, iep, vlier, linde, noot, 
populier, veldesdoorn, krent, meidoorn en wilg. 

Referentiebeelden landelijke inrichting woonkavel en voorerf
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De ruimte voor ruimte regeling biedt kansen om 
verrommeling door bedrijfsbeëindiging tegen te 
gaan en de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke 
gebied te versterken. Door de locatie te saneren en 
her in te richten met compenserende woningbouw 
wordt landschappelijke winst behaald. Het 
heringerichte plangebied bestaat uit 1 nieuwe 
woonkavel en een woonkavel met de bestaande 
stolp. 

Op deze pagina’s zijn de bestaande situatie en de 
herinrichting van het plangebied naast elkaar gezet. 
Hiermee wordt de verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit inzichtelijk.

De kenmerken van het landschap (groene erven in 
het open landschap, agrarisch karakter en lineaire 
structuur) zijn leidend voor de herinrichting van het 
plangebied. 

Plattegrond nieuwe situatie ten opzichte van bestaande situatie

conclusie
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Herinrichtingsplan Halerweg 11, Schagen, de erfindeling is een indicatie

Het plan biedt onder meer ruimtelijke kwaliteit op de 
volgende punten:
+ aansluiting op landelijke karakter omgeving
+ meer ruimte voor erfbeplanting   
+ afname bebouwd en verhard oppervlak (zichtbaar    
   vanaf de wegen)
+ afname van het oppervlak van het huidige bouwvlak
+ plan past in de rationele structuur van de polder
+ rust, ruimte en uitzicht staan centraal
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