
Plein Bergen



Naam:   Woningen en winkels, centrum Bergen NH
Adres:  Plein, Bergen
Opdrachtgever:   Bot Bouwinitiatief, Alkmaar
Ontwerp:   2006- 2009
Bouw:  2010 - 2012
Aannemer:   Bot Bouwbedrijf

Opgave

De gemeente Bergen (N-H) wil het centrum van het dorp herstructureren. Het 
Plein zal deel gaan uitmaken van een winkelroute en een belangrijke nieuwe 
verblijfsruimte gaan vormen in het vernieuwde centrum. In 2006 werd een 
prijsvraag voor deze opgave uitgeschreven, de Texaco-prijsvraag, genoemd naar 
het pompstation op de locatie. De prijsvraag werd gewonnen door Molenaar & 
Van Winden architecten, nu Molenaar & Co architecten, en ontwikkeld met een 
belegger voor de winkels en koopappartementen. 

Ontwerp

Het Plein ligt tussen de Dreef, een belangrijke ontsluitingsweg van het centrum 
van Bergen, en de Dr. Van Peltlaan, een rustige woonstraat, aan de rand van het 
centrum in een wijk met veel groen, brede straten met woonhuizen en grote 
tuinen en enkele openbare voorzieningen.
Het ontwerp omvat een L-vormig bouwblok van vier lagen met op de begane 
grond kleinschalige winkelruimtes en twee lagen met 21 comfortabele  
appartementen. De bewoners van de 2e verdieping hebben een zolder ter 
beschikking. Onder het gebouw bevindt zich een parkeergarage voor bewoners en 
winkeliers. De bouwmassa is nauwkeurig in de bestaande omgeving ingepast.
De appartementen zijn alle op maat vormgegeven en opgenomen in een familie 
van panden met prominente geknikte zadeldaken. Een terugliggende dwarskap 
werkt als samenbindende laag achter de panden en geeft de bebouwing 

achtergrond met reliëf. De kap smeedt als het ware de ‘losse’ panden weer aan 
elkaar, mede door de loggia’s die op de tweede verdieping aan de voorzijde 
zijn geplaatst. De hoge afgeronde gevel op de hoek met de Dreef werkt als 
een entreeaccent, mede vanwege de doorlopende bandvensters van de 
woonverdiepingen. Het halfronde motief herhaalt zich in de lage winkelpui aan 
de noordzijde bij de Dr. Van Peltstraat.
Het gebouw is uitgevoerd in bruinrode baksteen lichte houten kozijnen en 
antracietkleurige dakpannen. De winkelplint met de terugliggende winkelpuien 
wordt gekenmerkt door dragende sierkolommen die ook de loggia’s ondersteunen, 
een vorm verwijzing naar het werk van Brancusi, en gedetailleerd metselwerk. 
De architectuur is geïnspireerd op de Amsterdamse School-architectuur die in 
de Bergense  villabouw veel voorkomt.
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