
 

 
 

Robbenplaat-
Zuid 
 

Wieringerwerf 

Ruimte voor moderne ondernemer  
Duurzaam langs de A7 op 30 minuten van Amsterdam 

Robbenplaat-Zuid biedt de innovatieve ondernemer de uit-

gelezen mogelijkheid op een representatieve vestigingslo-
catie op een ambitieus bedrijvenpark van 12½ hectare 

flexibel uit te geven kavels.  
Gelegen direct aan de A7, op 30 minuten van Amsterdam en via de af-

sluitdijk optimaal bereikbaar naar het oosten van het land, bieden zowel 

plek als ligging alle voordelen van ruimte en bereik. Omsloten door het 

karakteristieke polderlandschap van de Wieringermeer ontstaat een 

krachtige structuur van infra een bedrijfslandschap in harmonie met 

haar omgeving. Accenten op duurzaamheid, bereikbaarheid, groei, di-

versiteit en continuïteit.  

Flexibiliteit 

Robbenplaat-Zuid biedt de on-

dernemer ruimschoots flexibili-

teit in zowel kavelgrootte als in 

de uitvoering van het bedrijfsge-

bouw. Het Beeldkwaliteitsplan en 

het vigerend bestemmingplan 

zijn ruimhartig opgesteld om de 

bedrijven in de gelegenheid te 

stellen haar eigen imago en 

identiteit te laten versterken. 

 

Wieringermeer 

De gemeente Wieringermeer is 

een van de meest vooruitstre-

vende gemeentes van Noord 

Holland. De komende 15 jaar zal 

haar inwonersaantal verdubbe-

len. Er wordt serieus geïnves-

teerd in grootschalige economi-

sche en toeristische ontwikkelin-

gen en werkgelegenheid. De ge-

meente herbergt op haar grond-

gebied ook de imponerende pro-

jectlocatie ‘Agriport A7’ met een 

glastuinbouwgebied van 450 

hectare en een groeipotentie tot 

800 hectare. 

 

Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid is optimaler 

dan men op het eerste gezicht 

zou denken. Ca. 30 minuten van 

Amsterdam en Alkmaar, 20 mi-

nuten van Den Helder, 45 minu-

ten van Leeuwarden en 45 minu-

ten vanaf Schiphol. 

 



 

 
 

Robbenplaat-
Zuid 
 

Wieringerwerf 

Werken in de Parel van Noord-Holland 
… voor vandaag en voor de toekomst ... 

Uitgeefbaar terrein 
• 12,5 hectare (netto) 

• 17 kavels, variërende mogelijkheid van 3.000m2 tot ca. 5 hec-

tare. 

 

Grondprijs per m2 
• Vanaf €. 74,- tot €. 102,- 

 
Minimaal bebouwingspercentage 
• 35% 

 

Maximaal bebouwingspercentage 
• 65% 

 
Bouwhoogte 
• Maximaal 10 meter met vrijstellingsmogelijkheid tot 15 meter. 

Maximaal 3 bouwlagen. 

 

Milieucategorie 
• 1 t/m 4 

 

 
Informatie:  

  
   Project Ontwikkelingsmij. Wieringermeer 
   Contactpersoon: John P.A. Hoogkamer RMT 

 
  p/a HGG Group 
   Zuidrak 2 

   1771 SW Wieringermeer 

   The Netherlands 

   T : +31(0)227-50 40 30 

   M : +31(0)6 53 941 125 

   E : john@hoogkamer.nl 

 


