
BIJEENKOMST OMWONENDEN

LOOPAKKER 3 NOORD-SCHARWOUDE

23.03.2022

a t e l i e r DUTCH

BBV development wil kwaliteit toevoegen aan de locatie. Door in gesprek te gaan met alle 

stakeholders ontwikkelen we projecten die duurzaam zijn in de breedste zin van het woord. 

Duurzaam in het ontwerp en in de uitvoering, maar dus ook voor de omgeving, zodat er een 

plek ontstaat waar mensen graag willen zijn, waar ze zich goed voelen, welkom voelen, nu 

en later.

Missie

BBV development realiseert innovatieve woonconcepten en duurzame bouwprojecten.

Duurzaam bedacht en duurzaam gebouwd. Voor morgen. En ver daarna. 

Visie

BBV development droomt van een nog mooier Nederland. Een thuis voor iedereen. We 

willen projecten realiseren voor alle doelgroepen en bewegen hiervoor mee met de vraag 

vanuit de markt, de vereisten vanuit de overheid en met de ontwikkelingen op het gebied 

van duurzaam bouwen. Vooruit denken en vooruit doen. Vooruit voor morgen.

ONZE AMBITIES “DUURZAAM IN HET ONTWERP EN IN DE 

UITVOERING, BIJVOORBEELD DOOR TE 

WERKEN MET BIM EN DOOR TE KIJKEN 

NAAR WELKE BOUWTECHNIEK HET BESTE

IS VOOR HET PROJECT.”
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REACTIE BEWONERS

Op woensdag 23 maart 2022 heeft BBV development een in-
formatiebijeenkomst voor de omwonenden van het perceel 
Loopakker 3 gehouden. De omwonenden zijn in een straal van 
ca. 150m via een huis aan huis bezorgde uitnodiging ca. 10 
dagen van te voren hiervoor uitgenodigd. De bijeenkomst was 
tussen 17.00 uur en 19.00 uur in het bestaande pand op het 
adres Loopakker 3 te Scharwoude. Op meerdere informatiepa-
nelen waren de tekeningen van het ontwerp tentoongesteld. 
Naast de opdrachtgevers waren de architecten en de planoloog 
voor nadere toelichting aanwezig. In totaal zijn ca. 30 -40 om-
wonenden komen kijken. In kleine groepjes werden zij door de 
initiatiefnemer, de architecten en de planoloog op de hoogte 
gebracht van het voorgenomen bouwplan. De meeste aanwezi-
gen hebben hun NAW-gegevens en e-mailadres achtergelaten, 
zodat zij op de hoogte blijven van de verdere ontwikkeling.

De omwonenden vielen uiteen in twee groepen. De eerste groep 
bestond uit bewoners van de in de directe nabijheid gelegen 
huizen. Zij waren benieuwd naar de plannen en wilden erachter 
komen, wat de mogelijke gevolgen van de nieuwbouw voor hun 
woonsituatie zouden zijn. Hierbij waren twee thema’s leidend: 

1. Wat zijn de gevolgen van de nieuwbouw voor de bezon 
 ning van eigen huis en tuin?
2. Wat zijn de gevolgen t.a.v. de privacy?

Voor de beantwoording van de eerste vraag hebben wij in dit 
document een bezonningsstudie opgenomen. Hieruit blijkt dat 
nauwelijks sprake van verminderde zoninstraling op de aangren-
zende percelen is. Enkel de westelijke zijtuin van het ernaast ge-
legen pand (Loopakker 1) wordt minder intensief bezond. Voor 
de overige bebouwing in de omgeving zijn geen negatieve gevol-
gen vast te stellen. Voor de beantwoording van de tweede vraag 
hebben wij twee doorsnedetekeningen in dit document opgeno-
men. Hieruit blijkt dat in beperkte mate vanaf het balkon op de 
1e, 2e en 3e verdieping zicht op de tegenover gelegen tuinen is. 
Het betreft in zeer geringe mate de tuin op het adres Kortewei-
de 135. Ook de op iets grotere afstand schuin tegenover gelegen 
tuin behorend bij het adres Kroosakker 12a is vanaf de genoem-
de buitenruimtes zichtbaar. Door enkele aanvullende beplanting 
kan dit effect van die nieuwbouw duidelijk worden gereduceerd.

De tweede groep omwonenden kwam vooral kijken of de getoon-
de nieuwbouw iets zou kunnen betekenen voor eigen verhuisplan-
nen. Dit waren de kandidaten voor de beoogde doorstroming.
Beide groepen vonden het in ieder geval een mooi ont-
werp. De enige kritische opmerking had betrekking op de 
bovenste bouwlaag. Deze werd soms als te hoog erva-
ren, mede door de inmiddels m.b.v. de bezonningsstudie 
weggenomen zorg m.b.t de bezonning van de eigen tuin.
Resumerend is vast te stellen, dat het een geslaagde en in prettige sfeer 
verlopen bijeenkomst was. Men kijkt uit naar het vervolg van het project.     
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BBV development
De Riek 2
1704 AS Heerhugowaard
info@bbvd.eu

BBV development wil kwaliteit toevoegen aan de locatie. Door in gesprek te gaan met alle 

stakeholders ontwikkelen we projecten die duurzaam zijn in de breedste zin van het woord. 

Duurzaam in het ontwerp en in de uitvoering, maar dus ook voor de omgeving, zodat er een 

plek ontstaat waar mensen graag willen zijn, waar ze zich goed voelen, welkom voelen, nu 

en later.

Missie

BBV development realiseert innovatieve woonconcepten en duurzame bouwprojecten.

Duurzaam bedacht en duurzaam gebouwd. Voor morgen. En ver daarna. 

Visie

BBV development droomt van een nog mooier Nederland. Een thuis voor iedereen. We 

willen projecten realiseren voor alle doelgroepen en bewegen hiervoor mee met de vraag 

vanuit de markt, de vereisten vanuit de overheid en met de ontwikkelingen op het gebied 

van duurzaam bouwen. Vooruit denken en vooruit doen. Vooruit voor morgen.

ONZE AMBITIES “DUURZAAM IN HET ONTWERP EN IN DE 

UITVOERING, BIJVOORBEELD DOOR TE 

WERKEN MET BIM EN DOOR TE KIJKEN 

NAAR WELKE BOUWTECHNIEK HET BESTE

IS VOOR HET PROJECT.”
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