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station met regionaal bereik en p+r
publieke functies op gemeentegrond
potentieel voor woningbouw
goede brereikbaarheid
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de openbare ruimte heeft potentie
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OPDRACHT

Het nieuwe Ontwikkelbeeld wordt gelijktijdig
gemaakt met het Ontwikkelbeeld voor Alkmaar
Centraal waardoor het op een aantal punten
samenhang of soms ook gelijkenis vertoont.
Vanwege deze samenhang, en het feit dat Centraal
en Noord zo dicht tegen elkaar liggen kan men hier
spreken van een Spoorzone aanpak, die zowel qua
bereikbaarheid als gebiedsontwikkeling bijdraagt
aan de ontwikkeling van de Kanaalzone. Het doel
is in het najaar van 2020 de gemeenteraad een
Ontwikkelbeeld voor te leggen dat een ruimtelijk
raamwerk bevat waarbinnen de verschillende plots
tot ontwikkeling gebracht kunnen worden.
Om te kunnen beoordelen hoe het stationsgebied
zich het beste kan ontwikkelen is het belangrijk
naar de toekomst te kijken. Hoe ziet het openbaar
vervoer er in 2040 uit? Wat is de betekenis van het
stationsgebied voor Alkmaar Noord, wat is de relatie
met het andere stationsgebied Alkmaar Centrum, en
de relatie met de metropoolregio Amsterdam? Welke
functie heeft station Alkmaar Noord dan en welke
bestemmingen zijn op loopafstand van het station
gerealiseerd om het stationsgebied optimaal bij te
laten dragen aan het OV-netwerk? Hoe is het station
bereikbaar voor autoverkeer en bussen, waar zitten
P&R, taxi’s en dergelijke. Maar ook, hoe wordt het
autoverkeer in en rond Alkmaar dan afgewikkeld? Is
het stationsgebied een aantrekkelijke plek geworden
voor bewoners, reizigers en bezoekers? Is het gebied
klimaatbestendig en draagt het bij aan een robuuste
economie?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een

stevige studie vereist, maar dat deze vragen
gesteld moeten worden is wel duidelijk af te leiden
uit de huidige situatie rondom Station Alkmaar
Noord. In termen van knooppuntontwikkeling:
de plaatswaarde is onder de maat en de
knoopwaarde functioneert niet goed door
veelvuldige verkeersopstoppingen. Verdere groei
is nauwelijks voorstelbaar dus is een toekomstvisie
nodig om richting te kunnen bepalen voor de korte
en middellange termijn.
Een lange termijnvisie is niet in een paar dagen
gemaakt, maar op basis van vergelijking met
andere stationsgebieden is wel een denkrichting
te formuleren. Belangrijk uitgangspunt voor
de lange termijn moet zijn om een goed
functionerende overstapmachine te combineren
met een aantrekkelijke plek en bestemming.
Denk aan stroomlijnen van de verschillende
verkeersstromen, het verbeteren van parkeren en
de introductie van een mobiliteitshub, maar ook
aan goede openbare ruimte in het stationsgebied,
met aantrekkelijke stedelijke voorzieningen, een
gevarieerd woningaanbod, ruime werkgelegenheid,
recreatiemogelijkheden, hotels en meer. Daarmee
kan het station de hele dag reizigers bedienen en
ontstaat tegelijk een tegenspits vanuit Amsterdam
die zowel gunstig is voor Alkmaar als de MRA.
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Vanuit de gemeente Alkmaar is er een wens
voor een integrale visie voor het gebied rondom
het station Alkmaar Noord; het Stationsgebied.
De opdrachtgever (gemeente Alkmaar) en
opdrachtnemer (VenhoevenCS) werken samen
aan de vormgeving van het Ontwikkelbeeld voor
dit gebied. Dit Ontwikkelbeeld vervangt de vorige
gebiedsvisie van Alkmaar Noord uit 2010.
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EEN ADAPTIEF ONTWIKKELBEELD

Het Ontwikkelbeeld is geen masterplan of
blauwdruk voor het stationsgebied, maar een
adaptief Ontwikkelbeeld, een raamwerk van wegen,
routes en openbare ruimtes waarvan de invulling
in de loop van de jaren uitgewerkt kan worden om
kansen te benutten en bedreigingen het hoofd te
bieden. Hiermee kunnen de sterke kanten van het
stationsgebied verder uitgebouwd en de zwakke
kanten aangepakt worden. Het onderscheid tussen
concrete voorstellen voor het raamwerk en globale
invullingen voor middellange en lange termijn biedt
ruimte voor de toekomst en scenarioplanning. Het
raamwerk wordt ontwikkeld door verschillende
scenario’s te testen en daarmee te zoeken naar
een robuust raamwerk dat verschillende scenario’s
mogelijk maakt. Alleen de voorstellen die we

ontwikkelen voor het raamwerk en de eerste
invullingen daarvan zijn gericht op directe uitvoering,
wat op middellange termijn denkbaar is vraagt om
nader onderzoek en wat op lange termijn wenselijk
is vraagt uitgebreide afstemming met betrokken
partijen en bijbehorende politieke besluitvorming.
De eisen die we stellen aan het raamwerk en
andere zaken die op korte termijn gerealiseerd
worden zijn ‘no regret’, of wel, het is niet de
bedoeling om te investeren in zaken waarvan met
enige waarschijnlijkheid kan worden aangenomen
dat zij een of andere wenselijke ontwikkeling straks
in de weg zitten. Omgekeerd zoeken we actief naar
projecten voor place-making en andere projecten
die een gewenste ontwikkeling kunnen versnellen.
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Verkenning context :
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KERNTEAM

ERWIN GEERSTEMA
PAUL CHORUS

Projectmanager

ESTHER BRUN
Stedenbouw

CHARLOTTE ALGRA
Verkeerskundige

MARJON VAN DER GULIK
Ruimtelijke ontwikkeling

SANDRA DE BOER

Economische zaken

VenhoevenCS
architecture+urbanism

TON VENHOEVEN
Adviseur Mobiliteit en Stedenbouwkundige

DANNY ESSELMAN
Projectmanager

KLAAS VAN OLPHEN

Architect projectleider
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AART JONKER
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PROJECTGEBIED

Het projectgebied betreft het gebied rondom het
station Alkmaar Noord en is hieronder aangegeven
met de doorgetrokken lijn.
Alle locaties in het projectgebied liggen in de
directe invloedssfeer van de stationsknoop, in de
400 meter cirkel. Dat betekent dat de principes van
knooppuntontwikkeling voor het hele projectgebied
gelden. De punt aan de oostkant die net buiten deze
cirkel valt bestaat uit grote kavels waarvan de entree
tot het kavel binnen de cirkel valt.

Daarnaast ligt ten noorden en westen van het station
de wijk Huiswaard, met veel woningen en een aantal
voorzieningen. Dit gebied valt binnen de directe
invloedssfeer van de stationsknoop maar buiten het
projectgebied. Hiervoor geldt dat de aanwezigheid
wel van invloed zal zijn op het projectgebied, en
vice versa, maar er zullen vanuit het ontwikkelbeeld
geen concrete voorstellen gedaan worden voor dit
gebied.

projectgebied
5
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Station Alkmaar Noord
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PROJECTGEBIED
INVLOEDSGEBIED

historische binnenstad
station Alkmaar Centraal

mogeljike locatie Europese school
Overstad Kanaalzone

van der Meij College
station Alkmaar

PostNL loca

zwemba

Oudorperhout en Zeswielen
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Tennisvereniging Zeswielen
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N 508

Rekerhout

Noord

400m radius - 5 min lopen

atie
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ad Hoornsevaart
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PROJECTGEBIED
STAKEHOLDERS

Deze kaart geeft een overzicht van het grondbezit. Duidelijk is
ook dat de gemeente Alkmaar de meeste grond in bezit heeft.
Het grondbezit van de eengezinswoningen is versimpeld
weergegeven, in werkelijkheid zijn dit allemaal individuele
stakeholders.
Nieuwe ontwikkeling zorgt voor waardevermeerdering van het
vastgoed. Op welke manier kunnen nieuwe ontwikkelingen
bijdragen aan kwaliteit van de openbare ruimte?
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Naast een ontwikkelbeeld zal ook een gebiedsexploitatie worden
opgesteld, waarin noodzakelijke investeringen en opbrengend
vermogen van het gebied worden verkend.
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PROCES

Het proces om tot een Ontwikkelbeeld te komen
bestaat uit de volgende stappen. De eerste stap is de
inventarisatie- en analysefase. Dit eerste document
vormt daarvan het (concept) eindresultaat. Hierna
volgen nog de fases voor het verrichten van de
scenariostudies, de fase waarin we trechteren naar
het toekomstbeeld en de uitwerkingsfase.

ONTWIKKELBEELD

FASE 4

UITWERKING

FASE 3

UITGANGSPUNTEN

analyse

OVERLEG MET WETHOUDERS

inventarisatie

INLOOP SESSIE

WORKSHOP

TOEKOMSTBEELD

FASE 2

SCENARIOSTUDIE

DATA ANALYSE

BELEID INVENTARISATIE
LOCATIE BEZOEK
VERKENNING CONTEXT

FASE 1

INVENTARISATIE
ANALYSE
UITGANGSPUNTEN
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SWOT ANALYSE
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WERKMETHODE

We analyseren het projectgebied vanuit drie
verschillende schaalniveaus: de regio, de stad en
het stationsgebied. De analyses zijn gebaseerd op
de resultaten van inventarisatie van beleid van de
verschillende bestuurslagen, trend analyses op het
gebied van mobiliteit, locatiebezoek, workshops
met experts van provincie, gemeente, NS, Prorail
en bureau Spoorbouwmeester. De gegevens die dit
heeft opgeleverd zijn aangevuld met data-analyses
uit desktop research. Deze gegevens zijn vertaald in
SWOT analyses op de drie schaalniveaus regio, stad
en stationsgebied. Hiervan zijn de uitgangspunten
voor de scenariostudiefase afgeleid.
Inmiddels is ook een participatietraject opgestart om
inzichten van reizigers en stakeholders uit de directe
de omgeving op te halen. Dit participatietraject loopt
door tijdens de scenariostudie fase zodat inzichten
hieruit gebruikt kunnen worden om de scenario’s
aan te scherpen en betere keuzes te kunnen maken
voor het toekomstbeeld.
Bij de analyses van de verschillende schaalniveaus
richten we ons op vier hoofdthema’s:
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INCLUSIEVE
ECONOMISCHE GROEI
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VITALE MIXED-USE
WIJKEN

RAAMWERK DUURZAME
MOBILITEIT

ROBUUST NATUURLIJK
ECOSYSTEEM

INCLUSIEVE ECONOMISCHE GROEI
Hier kijken we naar de mogelijkheden van economische
groei volgens het begrip brede welvaart dat onlangs
door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
is geïntroduceerd. Dit begrip is geintroduceerd om
de aandacht van economen en de samenleving te
verbreden van een beperkte focus op financiële
groei, naar een groeidefinitie die rekening houdt met
maatschappelijke baten (inclusieve groei). Hier brengen
we de kansen voor inclusieve economische groei op de
verschillende schaalniveaus in beeld en kijken we hoe de
concurrentiekracht van Alkmaar hiermee versterkt kan
worden.
VITALE MIXED-USE WIJKEN
Dit thema draait om de toekomst van wonen in de
stad en de buurteconomie van de toekomst. We kijken
naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van
sterke, gezonde, multifunctionele wijken en krachtige
gemeenschappen die klaar zijn voor de uitdagingen
van de 21e eeuw. Wat betekenen die uitdagingen voor
de nieuwe wijk in het stationsgebied en de wijken daar
omheen? Welke aanzetten zijn er al?
RAAMWERK DUURZAME MOBILITEIT
Binnen dit thema onderzoeken we de mogelijkheden
voor de ontwikkeling van duurzame mobiliteit, met
sterke multimodale netwerken en hubs en hoogwaardige
openbare ruimtes voor recreatief gebruik. We
onderzoeken wat missing links zijn, waar de netwerken
verbeterd kunnen worden en welke hoogwaardige
openbare ruimtes nodig zijn en ontwikkeld kunnen
worden. Wat wordt de rol van lopen en fietsen in stad en
regio? Wat wordt de rol van het OV en de auto?
ROBUUST NATUURLIJK ECOSYSTEEM
Hoe kunnen we de watersystemen en de groenstructuren
versterken om de stad klimaatbestendig te maken, de
leefbaarheid en gezondheid van inwoners te verbeteren,
hittestress te voorkomen en de biodiversiteit op alle
schaalniveaus te herstellen?
Vervolgens maken we een synthese van de verschillende
analyses en vertalen deze in uitgangspunten voor de
scenariostudies.

REGIO
Analyse van Alkmaar in de regio:
• We inventariseren het beleid op gemeentelijk, provinciaal en
rijksniveau.
• We kijken naar de economische positie van Alkmaar in NoordHolland Noord en de relatie met de MRA
• We kijken naar de ruimtelijke kwaliteit van Alkmaar en
omgeving
• We analyseren het mobiliteitsnetwerk met Alkmaar als
centrale stad in het stedennetwerk van Noord-Holland Noord
• We onderzoeken het ecologisch raamwerk, de groene en
blauwe netwerken en de bijzondere gebieden in de regio

Alkmaar
Purmerend
Zaandam
Amsterdam

Almere

STAD
Analyse van de stad Alkmaar:
• We inventariseren het beleid op gemeentelijk, provinciaal en
rijksniveau en analyseren data op het gebied van economie,
demografie, mobiliteit en gezondheid
• We kijken naar de economische clusters in Alkmaar in relatie
met Noord-Holland Noord
• We inventariseren de ruimtelijke en sociaaleconomische
eigenschappen van wijken in de omgeving van het station
• We analyseren het multimodale mobiliteitsnetwerk
van Alkmaar met op de achtergrond de context van het
stedennetwerk van Noord-Holland Noord
• We brengen het ecologisch raamwerk van Alkmaar in kaart,
de groene en blauwe netwerken en de bijzondere openbare
ruimtes in de stad

Alkmaar Noord

Alkmaar centraal

Analyse van het stationsgebied en invloedsgebied:
• We inventariseren het beleid voor stationsgebieden op
gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau en analyseren data op
het gebied van economie, demografie, mobiliteit en gezondheid
• We kijken naar bestaande economische activiteiten en nieuwe
ontwikkelingen in het stationsgebied
• We kijken naar kansen voor ruimtelijke en sociaaleconomische
ontwikkeling in het stationsgebied
• We analyseren het huidige functioneren van alle
mobiliteitsnetwerken in en rond het stationsgebied en de trends
in de ontwikkeling van mobiliteit
• We brengen de relatie van het stationsgebied met het
ecologisch raamwerk van Alkmaar in kaart en bekijken of en hoe
we de groene en blauwe netwerken en de verschillende reeksen
van bijzondere openbare ruimtes in de stad kunnen versterken.

Station Alkmaar Noord
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GEBIED
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BELEIDSOVERZICHT

Dit document bevat een selectie van de belangrijkste
beleidsvoornemens die relevant kunnen zijn voor
de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het
stationsgebied, voor de samenwerking tussen

gemeente en de diverse stakeholders. Deze selectie
is afgestemd tussen het kernteam en de Gemeente
Alkmaar.

RUIMTELIJKE PLANNEN
Omgevingsvisie NH2050. (2018)
• In de regio Alkmaar spelen de bewegingen Dynamisch schiereiland
(toeristische en recreatieve kansen en natuurwaarden), Nieuwe Energie,
Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving. Op de achtergrond spelen ook de
doelen uit de beweging Sterke kernen, sterke regio’s en laten invloeden
van de Metropool in ontwikkeling zich steeds meer gelden. Het benutten
van kwaliteiten van kust en binnenduinrand en doelen uit Natuurlijk en
vitaal landelijke omgeving brengen kansen voor het vergroten van de
biodiversiteit, recreatie en toerisme samen. Het Sterke kernen verhaal
samen met de invloeden van de Metropool in ontwikkeling past bij de
samenhang bewegingen knooppuntontwikkelingen in de regio Alkmaar. De
beweging Nieuwe energie steunt de kansen voor circulaire economie en
daarmee nieuwe economische activiteiten in de Boekelermeerpolder.
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Omgevingsvisie Alkmaar 2040. (2017)
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• Ambitie 1: Kanaalzone ; Ambitie 2: Compacte Stad ; Ambitie 3:
Toekomstbestendig en innovatief landelijk gebied.
• Alkmaar beschouwt haar relatief kleine schaal als pluspunt. Ze kiest niet
voor uitbreiding, maar voor verdichting die bijdraagt aan de kwaliteit van
de stad.
• Alkmaar vormt als scharnier een urban hub als springplank naar de
metropoolregio vanuit Noord-Holland-Noord.
• Alkmaar heeft de Metropoolregio Amsterdam veel te bieden op de
strategische speerpunten: toerisme en recreatie, binnenstedelijk wonen,
bedrijventerreinen, vooral de Boekelermeer.
• Alkmaar zet in op het verder verbeteren van het vervoersnetwerk van
en naar de Metropoolregio Amsterdam en richt zich daarbij vooral op de
Zaancorridor
• Alkmaar is dé culturele stad boven Amsterdam met een belangrijke
regionale functie.
• Kunst in de openbare ruimte draagt bij aan levendigheid en beleving van
de stad.
• Woningen in onder meer het lage en middeldure huursegment, één-en
tweepersoons huishoudens en duurdere koopwoningen.
• Grootschalige verdichting buiten de kanaalzone is geen uitgangspunt.
• Alkmaar neemt deel aan de Topsector Energie. Het Energy Innovation Park
op de Boekermeer, en de incubator IDEA.

OMGEVINGSVISIE NH2050
Balans tussen economische groei en
leefbaarheid

OMGEVINGSV
Omgevingsvisie
Alkmaar 2040

Kanaalzone Omgevingsbeeld Overstad. (2019)
• Locaties zoals het Stationsgebied en Overstad in de Kanaalzone, vlakbij een
dynamische binnenstad en een efficiënt spoor, worden steeds interessanter
voor bedrijven in de nieuwe economie om zich te vestigen.
• Nieuwe entree Overstad
• Contrast tussen de historische binnenstad en de nieuwe moderne stad.
• De historische binnenstad, Overstad en het station hebben als centrum een
hoog stedelijk woon-, werk-, leisure- en detailhandel milieu in een mix.
• 20% infiltratie en ruimte voor infrastructuur
• 7 Hectare ruimte voor bouwontwikkeling
• 2.500 nieuwe woningen, 240.000 m² werken/leisure/sociaal
maatschappelijk bestaand en nieuw
• Maximale bouwhoogte 35 m met incidenteel 50 meter..

KANAALZONE

ALKMAAR
Ontwikkelbeeld

overstad
DE ONTWERPOPGAVEN VOOR DEELGEBIED OVERSTAD
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Alkmaar aan zet. Coalitie-akkoord (2018)
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Alkmaar aan zet

Coalitie-akkoord GroenLinks, VVD, PvdA, D66 en CDA
2018 – 2022
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• Een creatieve en innovatieve gemeente met een mooie binnenstad en een
bijzonder buitengebied.
• Met name in de zorg en techniek is er een fors tekort.
• Ruimte geven aan woningbouw is voor ons college een topprioriteit.
• Wij komen met een uitvoeringsplan voor de woningbouw. Wij zullen bij
nieuwe initiatieven altijd zorgvuldig de integraliteit toetsen: wordt er
voldoende voor specifieke doelgroepen gebouwd, is er voldoende aanbod
voor de onderkant van de markt, is er voldoende ruimtelijke kwaliteit en
voldoende bereikbaarheid etc. Ruimte voor 1/3 sociale woningen als daar
vraag naar is.
• Groen in de wijk is belangrijk. Hier moet voldoende aandacht voor zijn bij
wijzigingen van het bestemmingsplan.
• een infrastructuur die werkt als een ‘rode loper’ voor voetgangers en
fietsers in de stad. Een voorbeeld hiervan is een ‘park and bike’
• Wij komen tot een onderzoek waaruit blijkt hoe investeringen in
klimaatbestendigheid naar voren kunnen worden gehaald.
• Wij zetten ons ervoor in dat in deze periode onomkeerbare stappen worden
gezet naar een energie-neutrale gemeentelijke organisatie
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Bestemmingsplan Alkmaar Noord (2016)
• Voor de punt ten noorden van het station is dit het vigerende
bestemmingsplan.

Bestemmingsplan Oudorp (2013)
• Het projectgebied volgt grotendeels de contouren van het noordelijke
puntje van het bestemmingsplan Oudorp
• De scheg aan de Schinkelwaard en Zeswielen valt buiten dit
bestemmingsplan.
• Het meest zuidelijke ontwikkelveld met kantoorbestemming (plek waar o.a.
de Europese School is gepland) is momenteel in gebruik als parkeerplaats.

Bestemmingsplan Zeswielen (2012)
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• De scheg aan de Schinkelwaard en Zeswielen is het enige kavel dat onder
het bestemmingsplan Zeswielen valt.
• De bestemming is agrarisch. Dit is ook het huidige gebruik
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richten van klein onderhoud, waarvan de naleving gewaarborgd is met sluitende
contractuele sancties.
Om te voorkomen dat er binnen het plangebied een teveel aan water kwam, zijn er
in het verleden diverse windmolens gebouwd, waarvan een aantal bewaard bleef.
Deze zogeheten poldermolens zijn te vinden nabij de diverse grote vaarten, zoals
de Hoornse Vaart en de al genoemde Schermerringvaart. Behalve deze poldermolens komt er in het gebied ook nog een ander type windmolen voor, namelijk een
korenmolen. Deze molen, genaamd Het Rode Hert, is te vinden bij de splitsing
Frieseweg- Munnikenweg.
2.3.14. Gebiedsvisie Stationsgebied Alkmaar-Noord
De Gebiedsvisie Stationsgebied Alkmaar-Noord is vastgesteld op 1 april 2010.
Hierover heeft overleg plaatsgevonden met de Adviesgroep Gebiedsvisie gebied
station Alkmaar, een werkgroep van de Wijkraad Huiswaard. De gemeente Alkmaar heeft behoefte aan een toetsingskader om toekomstige (her-)ontwikkelingsplannen in het gebied te kunnen beoordelen. De Gebiedsvisie Stationsgebied
Alkmaar-Noord biedt dit toetsingskader. De gebiedsvisie gaat uit van de gewenste
toekomstige situatie (ontwikkelingsbeeld) van het stationsgebied. Het samenhangende ontwikkelingsbeeld toont zowel de functioneel-programmatische als de
ruimtelijke ontwikkelingsdoelen. Naast een toetsingskader is de gebiedsvisie een
instrument om te sturen op het gewenste ontwikkelingsbeeld waarin de verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit en de onderlinge afstemming van de plannen centraal
staan. Een overzicht van de functionele zonering van het Stationsgebied AlkmaarNoord is in onderstaand figuur opgenomen.

Gebiedsvisie stationsgebied Alkmaar Noord. (2010)

Figuur 6.
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Functionele zonering gebiedsvisie Stationsgebied Alkmaar-Noord

Bestemmingsplan "Oudorp" (vastgesteld)
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• De ruimtelijke hoofdstructuur wordt gevormd door de onbe-bouwde,
openbare ruimte. Deze bestaat in de eerste plaats uit de doorgaande
infrastructuur in het gebied.
• Centrale as en pleinen: plein aan de noordzijde van het station, de
onderdoorgang van het station, zuidelijke plein en de visuele as naar de
zeswielen vormen samen de ruggegraat
• De stationsomgeving wordt gezien als een stedelijk subcentrum waarin
verschillende functies een plek kunnen krijgen. In het plangebied is een
sterke zonering per functie.
• Polderlandschap en molenbiotoop: De molens aan de Hoornsevaart zijn
monumenten en onderdeel van het Alkmaarse culturele erfgoed. Het
behoud van dit erfgoed is gediend bij het goed kunnen functioneren van
de molens. Een goede windvang en daarmee een goede molenbiotoop
zijn voor het functionerenvan de molens langs de Hoornsevaart van groot
belang.
• Kenmerkend is dat een lage dichtheid aan het gebied wordt toegekend.
Aan de zuidzijde van het spoor is de maximale bouwhoogte 3 lagen. Aan
de noordzijde is dat 5 lagen. “De keuze voor bepaalde bouwhoogten is
enerzijds gerelateerd aan de ligging bij een station en anderzijds aan de
ligging nabij molens in een polderlandschap. Dit betekent dat er gereageerd
wordt op twee heel verschillende contexten”
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ECONOMIE
Toeristisch Recreatief Actieplan 2020 (2019)
• De Regio Alkmaar bundelt zaken die regionaal spelen (afstemming,
arrangementsvorming, kennisuitwisseling) waarvoor de regio NoordHolland Noord te groot is.
• De Regio Alkmaar geeft gezamenlijke input vanuit de regio voor het
bovenregionale (Noord-Holland Noord) niveau, waarvoor de Regio Alkmaar
eigenlijk weer te klein is, en zorgt vervolgens weer voor terugkoppeling
vanuit het bovenregionale terug naar de regio.
• de bestemming moet goed bereikbaar en ontsloten zijn
• er moet voldoende capaciteit beschikbaar zijn (accommodaties en
dagbestemmingen)
• het geleverde product moet betaalbaar zijn (goede prijs/ kwaliteitsverhouding)
• de bestemming moet voldoende interessant zijn, er moet wat te beleven
zijn
• de bestemming moet voldoende bekend zijn
• aandacht gevraagd voor de balans tussen (de groei van) het toerisme en de
draagkracht van de leefomgeving.

Regio Alkmaar: Parel aan Zee
Toeristisch Recreatief Actieplan 2020
Met stand van zaken uitvoering Actieplan 2019

6 november 2019

Ontwikkelbeeld Stationsgebied Alkmaar Noord

Onderzoek vestigingslocaties Alkmaar (2019)
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• Alkmaar heeft een belangrijke economische en sociale functie voor de
regio. De stad profileert zich steeds meer op het gebied van ICT- en big-data
toepassingen.
• Het gaat hier bijvoorbeeld om gemengd woonwerk-milieu met 30% werken,
60% wonen en 10% voorzieningen. Ook meer zakelijke milieus waarbij
werken, wonen en voorzieningen gemengd worden in hoge dichtheden
(bijv. 40% werken, 40% wonen en 20% voorzieningen) zijn denkbaar.
• De kantoren in het stationsgebied liggen op loopafstanden (maximaal 500
meter, minder dan vijf minuten lopen) van het station Alkmaar Centraal.
• Voor Alkmaar Noord geldt om de bestaande kantoorvoorraad te verdunnen.
“Bij verdunnen van de bestaande voorraad is belangrijk te streven naar het
terugbrengen van de kwantiteit van meters. Dit biedt enerzijds mogelijkheid
om kwaliteit toe te voegen op bestaande locaties (denk hierbij aan meer
‘lucht en groen’, maar zeker ook aan meer multifunctioneel ruimtegebruik en
het toevoegen van woningen op binnenstedelijke locaties) of herverkaveling
binnen bestaande structuren.”

Onderzoek
vestigingslocaties
Alkmaar
- CONCEPTStec Groep aan gemeente Alkmaar

Jasper Beekmans, Guido van der Molen, Peter Stopel & Maartje Lucassen
30 oktober 2019

Detailhandelsstructuur Regio Alkmaar 2025 (2017)
• Verdere versterking van de structuur en regionale afstemming van nieuwe
ontwikkelingen.
• Met het oog op het regionale overschot aan meters en de leegstand
moet zeer terughoudend worden omgegaan met het uitbreiden van het
winkelareaal.

Detailhandelsvisie
Regio Alkmaar 2025

Ontwikkelingsperspectief circulaire economie NH (2017)
We maken het rond
Ontwikkelingsperspectief circulaire economie

ONTWIKK

Ontwikkelbeeld Stationsgebied Alkmaar Noord

• We kunnen concluderen dat het huidige ‘besturingssysteem’ van onze
economie onhoudbaar is en op relatief zeer korte termijn een (grote)
schaarste van grondstoffen tot consequentie zal hebben. Het is daarom van
belang dat ingezet wordt op een nieuwe modaliteit waarin de hernieuwbare
inzet van grondstoffen en energie centraal staat: de circulaire economie.
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PROGRAMMA
Wonen in Noord Holland Noord (2018)
• De prognoses laten zien dat er alleen al in de Metropool Regio Amsterdam
circa 230.000 woningen gebouwd moeten worden tot 2040, waarvan het
grootste deel vóór 2030. Ook Noord- Holland Noord is sterk in ontwikkeling.
• Noord-Holland Noord bouwt de komende jaren al meer dan 20.000
woningen.
• De gedane en geplande investeringen in openbaar vervoer en het (snel)
wegennet worden ten volle benut, maar investeringen blijven nodig. De
digitale technologie maakt het daarnaast makkelijker om op ‘iets’ grotere
afstand van je werk te wonen.
• Aantrekkelijke milieus voor bewoners uit de regio én van buiten de regio.
• De locaties liggen in of nabij centrumsteden Alkmaar of Hoorn, of bij unieke
landschappen.
• De locaties liggen op maximaal 1200 meter van een belangrijk OVknooppunt (halte IC) en/of zijn binnen 10 minuten te fietsen.
• Alkmaar, en dan met name de stationsgebieden, is een zeer aantrekkelijke
locatie voor woningbouw.

WONEN IN NOORD-HOLLAND NOORD

Hoe Noord-Holland Noord
een rol kan spelen in de
woningbehoefte voor de
Amsterdamse regio

Regionaal Actie Programma (RAP) Wonen (2017)

Ontwikkelbeeld Stationsgebied Alkmaar Noord

• Extra prioriteit aan woningbouwlocaties op OV-knooppunten
• Vooral inzetten op woningen die aansluiten op de vraag:
• Levensloopbestendige woningen, Sociale huur, Midden huur en
mogelijkheden CPO
• we zitten als regio Alkmaar dicht op de markt en monitoren zelf
de ontwikkelingen in nieuwbouw en bestaande voorraad en
huishoudensontwikkeling
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Woningbouwafspraken en programmering. Regio Alkmaar
(2019)
• De regio Alkmaar staat voor een vitale en aantrekkelijke regionale
woningmarkt voor eigen inwoners en als functioneel onderdeel van de
Amsterdamse metropool, nu en in de toekomst.
• Om deze ambitie te realiseren zien we een vijftal opgaven: (1.) Bouwtempo
moet stevig omhoog om huidige druk op de markt het hoofd te bieden (2.)
Flexibiliteit creëren in planvoorraad (3.) Inzet op diversiteit aan woonmilieus
(4.) Voorkomen van verdringing (5.) Inspelen op lange termijn behoefte
• Op basis van de beschrijvingen gaan we als richtinggevend kader voor de
korte termijn voorlopig uit van 1.600 tot 2.500 toe te voegen woningen per
jaar. Op basis van monitoring van de marktopnamecapaciteit moet blijken
of dit te veel of te weinig is.

Woningbouwafspraken
en programmering
regio Alkmaar

7 februari 2019
Definitief

Metro Mix (2019)

Metro
Mix

Mensen Werk (2018)
MensenWerk

• Handelingsperspectief voor het succesvol vormgeven van de transitie van
werk.
• Organiseer een rijk scala aan complementaire werk-leefmilieus
• Optimaliseer de mix van elkaar versterkende functies
• Pak de transitie van werk integraal op met andere grote uitdagingen
• Maak het onbekende operationeel; van de regionale schaal tot en met het
gebouw
• Formuleer een gezamenlijke ambitie en deel de verantwoordelijkheden

Hoe gemengde hoogstedelijke milieus
met meerwaarde voor Nederland te ontwikkelen

Guiding Principles

• Een hoge dichtheid vraagt om effectiviteit
• Meng alleen als het meerwaarde oplevert: op straat- en blokniveau is het
meest kansrijk
• Maak een Raamwerkplan en zoneer op hoofdlijnen
• Drie hoofdcategorieën: Reuring, Rust en Ruis
• Gebruik prestatie in plaats van functie voor milieuhinderzonering

MensenWerk
HOE GEVEN WE RUIMTE AAN DE TOEKOMST VAN WERK?

MENSENWERK

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rol van het Rijk en de provincie
Beter OV in de Randstad
Metropool regio Amsterdam als een groot knooppunt
Toename in totale mobiliteit in de stadsregio (verhoging van capaciteit en
kwaliteit)
Tweejarig onderzoek project heeft plaats gevonden naar de economische
gevolgen van een geïntegreerde ontwikkeling van ruimte en infrastructuur.
De NS is een belangrijke speler in het ontwikkelen van ov-knooppunten
De auto, fiets en trein vullen elkaar steeds meer aan
Stadscultuur is een trekpleister voor vele jongeren. OV-knooppunten
bieden cruciale plekken voor ontwikkeling van deze stedelijke milieus.
Stations faciliteren ontmoeting

Ontwikkelbeeld Stationsgebied Alkmaar Noord

Maak Plaats (2013)
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MOBILITEIT

Toekomstbeeld OV 2040 (2019)

HOV in de regio:
• In en rond steden gaat het om het bundelen van hoogfrequente OV-lijnen
om zo een aantrekkelijker product aan te bieden. Richting 2040 liggen
hier, in aanvulling op de sterke HOV-lijnen, kansen vanuit vraaggestuurde
mobiliteit. Naast het versterken van lokale/regionale HOV-netwerken zullen
regionale knooppunten deel uitmaken van het OV-netwerk.
Rol van knooppunt:
• Naast de komst van diverse functies op het knooppunt zelf (bijvoorbeeld
horeca, winkels, pakketdiensten) zijn het interessante plekken voor
ruimtelijke ontwikkelingen (wonen, werken, voorzieningen). Knooppunten
moeten daarom in samenhang worden bezien met hun omgeving en
rol in de openbare ruimte. Knooppunten zijn daarbij als schakel tussen
de modaliteiten cruciaal in het aanbod van hoogwaardig OV in de
regio. Dit gaat niet alleen over infrastructuur, maar ook over naadloze
mobiliteitsoplossingen.

Contouren
Toekomstbeeld
OV 2040

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (2019)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Basisrapportage
Datum
Status

• Op de PHS-corridor Alkmaar-Amsterdam gaat het bij een hoogfrequente
treindienst om 6 intercity’s per uur tussen Alkmaar Centraal en Amsterdam
en 6 sprinters per uur tussen Uitgeest en Amsterdam. Ook moet incidenteel
goederenvervoer worden gefaciliteerd.
• In de periode 2025-2028 is de uitbreiding met de 5e en 6e IC tussen
AlkmaarCs-Amsterdam en 5e en 6e sprinter Uitgeest-Amsterdam voorzien.

Handelingsperspectief. OV-knooppunten van de toekomst
(2019)

Ontwikkelbeeld Stationsgebied Alkmaar Noord

• Het handelingsperspectief is bedoel als instrument om gezamenlijk de
huidige en toekomstige situatie van de OV-knoop in kaart te brengen.
Daarvoor is het van belang dat alle betrokken partijen aan één tafel zitten,
zodat de relevante gegevens met elkaar gedeeld kunnen worden.
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Parapluplan parkeren (2018)
• De Parkeernormennota Alkmaar 2017-2027 is het kader voor het
bepalen van de parkeeropgave bij fysieke ontwikkelingen op alle niveaus.
Het is een leidraad voor het beoordelen van de parkeeropgave van
stedenbouwkundige visies & plannen voor (her-)ontwikkeling van de
fysieke leefomgeving en is ook het kader dat invulling geeft aan het begrip
“voldoende parkeer- of stallingsruimte” in bestaande en op ontwikkeling
gerichte nieuwe bestemmingsplannen.
• Dit is ook het beoordelingskader voor het verlenen van een
omgevingsvergunning voor het bouwen en/of wijzigen van de functie. De
parkeeropgave wordt in al deze gevallen op basis van deze nota bepaald.

23 april 2019
Definitief

OV-knooppunten
van de toekomst
Een integraal handelingsperspectief

1.2 Begrenzing plangebied

Begrenzing plangebied Parapluplan Parkeren 2018

1.3 Leeswijzer

Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, de planregels en een toelichting. In deze
toelichting wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het relevante beleidskader. Hoofdstuk 3 geeft een
toelichting op de geconstateerde aandachtspunten en de juridische vertaling van deze aanpassingen.
In hoofdstuk 4 worden de omgevingsaspecten behandeld, waarna in hoofdstuk 5 de juridische
plantoelichting wordt beschreven. Afsluitend wordt in hoofdstuk 6 de uitvoerbaarheid aan de orde
gesteld.

Ontwikkelbeeld Mobiliteit Regio Alkmaar (2019)
• Unieke kans om binnen een half uur reisafstand van Amsterdam
woningbouw te realiseren en toerisme en recreatie te faciliteren.
• 40.000 extra woningen in Noord Holland boven Amsterdam met
zwaartepunt in Regio Alkmaar “EMA-expats kiezen voor Alkmaar. Zo pakt u
ook een deel van de Brexit-buit” Stadszaken.nl
• Ring Alkmaar is (net als Ring Amsterdam) benoemd als essentiële
draaischijf voor de bereikbaarheid in Noord-Holland. De doorstroming
op de Ring Alkmaar en aansluitende hoofdwegen is bepalend voor de
bereikbaarheid van bewoners en bedrijven in Regio Alkmaar, maar zeker
ook voor omliggende regio’s.
• Regio Alkmaar zet in op ketenmobiliteit.

Visie Mobiliteit en
Bereikbaarheid

Visie Mobiliteit en Bereikbaarheid (2017)

Alkmaar bereikt

• Op de corridor Alkmaar – Haarlem (Kennemerlijn) zijn de frequentie en de
snelheid van de trein relatief laag.
• Voor de relaties met onze werkgelegenheidslocaties (bedrijventerreinen,
binnenstad, ziekenhuis) streven we naar een reistijd (van deur-tot-deur) die
maximaal 1,3 keer de reistijd per auto bedraagt in de spitsuren.
• We streven naar de volgende kwaliteit (beschikbaarheid): minimaal 90%
van de woonadressen binnen Alkmaar en de kernen ligt binnen een cirkel
van 400 m tot een halte van het openbaar vervoer.
• In de binnenstad geldt: de straat is er voor de bewoners en de garages voor
de bezoekers.
• Stimuleren wij het hoge snelheidsfietspad Heerhugowaard – Uitgeest
• Het realiseren van een verbinding tussen de A8 en de A9, waardoor een
robuust regionaal netwerk ontstaat.
• Een verbetering van de verbinding met Lelystad van belang in verband met
de ontwikkeling van de Lelystad Airport.

2017 - 2027

Fietsplan 2016-2020

LEKKER FIETSEN!
in de gemeente Alkmaar

FIETSPLAN
2016– 2020
Actualisatie Fietsplan 2014

Ontwikkelbeeld Stationsgebied Alkmaar Noord

• Alkmaar zet vol in op de fietser en ambieert de titel “fietsstad van
Nederland”
• Netwerk en routes: De hoofdroutes in de gemeente Alkmaar zijn de routes
van en naar het station en stadscentrum, maar ook de wegen en fietspaden
die de fietser naar diverse voorzieningen zoals scholen, sportvelden en
winkelcentra leiden.
• veiligheid: Op routes waar veel jonge fietsers komen, zoals routes naar
scholen en sportvoorzieningen, is er extra aandacht voor fietsveiligheid.
Denk hierbij aan het inrichten van bijvoorbeeld schoolzones of een
fietsstraat.
• fietsparkeren: maak het voor alle typen fietsen, zoals elektrische fietsen,
bakfietsen, kratfietsen.
• Nieuwbouw biedt kansen voor fietsparkeren.
• Voor de aantrekkelijkheid van openbare voorzieningen, zoals winkels en
sportvelden, maar ook woongebieden is het belangrijk dat er voldoende
stallingsmogelijkheden zijn.
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DUURZAAMHEID
Kansen voor vergroenen (2019)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De ambitie is om tot 2027 te zorgen voor 5 hectare groen erbij.
Alkmaar in top 10 groenste grote gemeentes van Nederland.
We zetten wadi’s in bij het groot onderhoudsproject in De Hoef.
Op dit moment stimuleert de gemeente Alkmaar groene daken niet
2,5 Hectare extra groen bij groot onderhouds- en herinrichtingsprojecten;
1 Hectare door een pleksgewijze aanpak op versteende plekken
1 Hectare Groene daken en gevels
Zorgen voor het vergroenen van 250 tuinen.
Buurtinitiatieven en groene schoolpleinen

Kansen voor biodiversiteit (2019)
• We gaan zorgen voor meer bijen, vlinders, amfibieën, vogels, vleermuizen
en andere zoogdieren.
• De parken en waterpartijen vormen de biodiversiteitshotspots in de
stad. In het buitengebied is deze eer weggelegd voor het natuurgebied
Eilandspolder.
• De lagere scores zijn toebedeeld aan de agrarische percelen in het midden
en noorden van Schermer, de bedrijventerreinen en overig sterk bebouwd
gebied. Er zijn scherpe verschillende tussen gebieden met een hoge en lage
scores.

Kansen voor vergroenen
gemeente Alkmaar

14 november 2019

Praktische maatregelen

Stimuleren

Instrumenten

Monitoring

Communicatie

Kansen voor biodiversiteit

gemeente Alkmaar
14 november 2019

Praktische maatregelen

Stimuleren

Instrumenten

Monitoring

Communicatie
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Actieplan Duurzaamheid Noord-Holland Noord (2017)
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• Wat willen we in Noord-Holland Noord bereiken:
- Circulaire economie ontwikkelen.
- Energieneutraal in 2040. (Holland Boven Amsterdam 2014).
• Energieneutraal in 2040 is als ambitie overgenomen uit het document
Holland Boven Amsterdam 2040. Om dat te bereiken moeten er door
allerlei partijen als overheden, bedrijven, bewoners enorme inspanningen
geleverd worden in besparing en duurzame energieopwekking. Recent
heeft de provincie Noord-Holland voor Noord-Holland Noord zgn. ateliers
Energie en Ruimte georganiseerd.
• In het bestuurlijk overleg duurzaamheid NHN van 12 mei 2017 is
afgesproken om samen met de provincie en het ontwikkelingsbedrijf NHN
te komen tot een procesvoorstel voor een regionale energiestrategie
(agenda energietransitie).

Actieplan Duurzaamheid
Noord-Holland Noord
juni 2017
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TRENDS

Er zijn in de hele wereld veel ontwikkelingen op
het gebied van mobiliteit. Overal is een grote
toename van personenvervoer en de voortgaande
globalisering leidt tot een exponentiële groei van
de logistiek. Er is een steeds grotere differentiatie
in vervoersmiddelen waarbij elektrificatie een
steeds grotere rol speelt. Ten slotte is er een sterk
toenemend ruimtebeslag van verkeer en vervoer.

vervoersopties zo eenvoudig mogelijk wordt, zijn
hubs en P+R faciliteiten belangrijk. Daar zijn de
laatste jaren ook deelconcepten voor mobiliteit
sterk in opkomst. Dat heten dan mobiliteitshubs.
Om het ruimtebeslag van uitdijende steden
en het sterk groeiend verkeer en vervoer te
beperken zet de provincie sterk in op multimodale
bereikbaarheid
en
ruimtelijk-economische
intensivering rond dergelijke knooppunten, de
Om de leefbaarheid en de stromen beheersbaar en knooppuntontwikkeling waar nu overal in Noord
de bereikbaarheid robuust te maken zet Nederland in Holland aan gewerkt wordt. Deze ontwikkeling
op multimodale bereikbaarheid en ketenmobiliteit, is onderdeel van een internationale trend naar
e centrum| Economische transitie | Gezonde stad
Station als 2belangrijkste
met Duurzame
fiets enbereikbaarheid|
openbaar vervoer
gezonde, autoluwe steden en de opkomst van de
alternatieve vervoersopties voor het autoverkeer. voetganger als hoofdgebruiker van de openbare
Om te kunnen garanderen dat het wisselen tussen ruimte.

Trends

Trends
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Duurzame bereikbaarheid| Station als 2e centrum | Economische transitie | Gezonde stad
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Trends
Duurzame bereikbaarheid| Station als 2e centrum| Economische transitie | Gezonde stad

Trends
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Duurzame bereikbaarheid| Station als 2e centrum | Economische transitie | Gezonde stad
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Vastesteen BV
K_Dekker Bouw en Infra B.V.
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Locatie presentatie
Tijdstip
Genodigden
Aanwezig
Gemeente Alkmaar
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ervaringen bij de stand verkeer&mobiliteit

Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar
19.30 – 21.30 uur (met uitloop naar 22.00 uur)
650 adressen (omwonenden)
ca. 80 omwonenden en belangstellenden
Aart Jonker, Esther Brun, Michael Thoes, Peter de
Weerd, Marjon van der Gullik, Charlotte Algra, Thea
Noordeloos, Corien de Jongh
Danny Esselman, Martijn Tjassens Keiser, Robin
Boenning
Jan Terluin, George Schouten
Ivo Stork, Rob van ’t Hof, Jaap ter Voort

ervaringen bij de stand Ontwikkelbeeld Alkmaar Noord

PARTICIPATIE
INFORMATIEAVOND 25 FEBRUARI

De eerste informatieavond over de ontwikkelingen
in het stationsgebied van Alkmaar Noord werd
door de gemeente georganiseerd op 25 februari.
De avond werd ingestoken met het idee om
enerzijds te informeren over lopende projecten
in het gebied, en anderzijds vooral om vragen
te beantwoorden en informatie op te halen van
bewoners en belangstellenden. Specifiek voor
het ontwikkelbeeld houdt het in om inzichtelijk
te maken voor de geïnteresseerden wat er in
deze fase onderzocht en besproken wordt.
Inhoudelijk worden trends en ontwikkelingen
rondom
knooppuntontwikkeling
getoond,

TRENDS KNOOPPUNTONTWIKKELING

de projectlocatie wordt verbeeld, en het
werkproces en een globale planning toegelicht.
Daarnaast is er een analyse van de locatie,
welke is voortgekomen uit de workshop met
de gemeente. Aan geïnteresseerden wordt ook
om input gevraagd over de sterktes en zwaktes,
kansen en risico’s van de locatie (onderdeel van
de sterkte-zwakte analyse.
Op de avond waren 4 stands:
Gemeente: verkeer & mobiliteit
NS/ProRail: station
Vastesteen + VCS: PostNL
Gemeente + VCS: ontwikkelbeeld Alkmaar Noord

TRENDS KNOOPPUNTONTWIKKELING

LOCATIE IN BEELD

WERKWIJZE

wat zijn de trends rondom knooppuntontwikkeling?

rondom Alkmaar Noord

visie en proces

wat zijn de trends rondom knooppuntontwikkeling?

DUURZAME BEREIKBAARHEID

DE VOETGANGER CENTRAAL

INCLUSIEVE
ECONOMISCHE GROEI

FUNCTIEMENGING
FUNCTIEMENGINGIN GEZONDE WIJKEN
RUIMTE
VOOR WIJKEN
NIEUWE WONINGEN
IN GEZONDE
historische binnenstad
station Alkmaar Centraal

DUURZAME
MOBILITEIT

Rekerhout

STATION ALS TOEGANGSPOORT EN ONTMOETINGSLPLEK
Overstad Kanaalzone

MIXED USE GEBOUWEN - WONEN EN VOORZIENINGEN

station Alkmaar Noord

400m radius - 5 min lopen

ROBUUST
ECOSYSTEEM

PostNL locatie

workshop

een gelaagd plan

Oudorperhout en Zeswielen

januari 2020

februari 2020

maart 2020

ANALYSE

FASERING

april 2020

mei 2020

SCENARIOSTUDI E

s tukk e n
s tuurgroe p

juni 2020

TOEKOMSTBEELD

s tuk k e n
MT /B G C
s tuurgroe p

MT /B G C

MT/BGC

juli 2020

UI TWERKI NG

stukken
stuurgroep

BESLUI TVORMING
stukken
MT /B G C
stuurgroep

stuurgroep

Project Startup
werksessie Q-team
kernteam plus ON
xxx
xxx

Scenario studies:
- scenario’s maken en testen
- 3D + 2D

VOORZIENINGEN IN DE PLINT

ECONOMISCHE TRANSITIE
Analyse:
- Rijksbeleid
- Provinciaal beleid
- Gemeentelijk beleid
- Historisch ontwikkeling
- Trends
- Demografie
- etc...
Analyse in 3 schalen:
- bereikbaar
- stedelijk ontwikkeling
- ruimtelijk kwaliteit
- etc...

Station en PostNL locatie

Scenario

1:

Scenario

2:

Scenario

3:

Trechtering
toekomstbeeld:
- kaarten
- referentiebeelden
- tekst

Uitwerking:

Producten:

Extra producten:

- visie
-

- Integrale visie
stationsgebied Alkmaar

- Flyer
- Artist impressions
- Filmpje
- Extra presentaties

keukentafel

kritische partijen

Sport en scholen
partijen met overeenstemming

krachtenveld
analyse met
omgevingsmanager

individuele gespreken:

constructieve partijen
ontwerp atelier

inwoners breed
ophalen wensen

afstemmen voortgang
plus inbreng

w a a r g a a n w e n a a r to e

w a t wo r d t h e t

WAAR WE STAAN
Rekerhout
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Trends rondom knooppuntontwikkeling
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Locatie

Proces en werkwijze

DE REGIO

DE STAD

HET STATIONSGEBIED

WAT ZIJN UW ERVARINGEN?

wat zijn de sterktes en zwaktes, de kansen en bedreigingen?

wat zijn de sterktes en zwaktes, de kansen en bedreigingen?

wat zijn de sterktes en zwaktes, de kansen en bedreigingen?

wat zijn volgens u de sterktes en zwaktes, de kansen en bedreigingen voor
de stationsomgeving van Alkmaar Noord?

Den Helder

5 min

P+R

IT

P

Medemblik

Alkmaar

P

Hoorn

P
IT

P

OV

P

IT

?

P+R

Verbinding met uniek woonmilieu (Alkmaardermeer,
Schoorlse Duinen, Strand, Westbeemster)

•
•

“Springplank” vanuit Noord-Holland-Noord naar MRA.
Half uur reisafstand van Amsterdam.

•
•

De culturele stad boven Amsterdam.
Deel van de Topsector Energie. (Boekermeer, De incubator
IDEA)
Hub voor dynamische ICT bedrijven op internationaal
niveau
Strategische speerpunt voor toerisme, woningmarkt,
bedrijventerreinen.

•
•

P

ZWAKTES (aanwezig)

•
•
•
•

•

Zwakke OV-verbinding richting Oosten en Westen.
Onvoldoende verbinding met Lelystad Airport.
Focus vanuit Noord-Holland-Zuid ligt op Amsterdam, en
niet verder noordelijk.
Autobereikbaarheid is op dit moment voldoende,
bereikbaarheid OV is zwak (geen rechtstreekse
verbindingen - Hemtunnel en Schipholtunnel zijn
knelpunten).

STERKTES (aanwezig)

ZWAKTES (aanwezig)

STERKTES (aanwezig)

ZWAKTES (aanwezig)

•
•
•

Goede groenstructuur.
Fijne omgeving romdom de binnenstad.
Alkmaar kiest voor meer biodiversiteit.

•

•
•

gefragmenteerd landschap door ring en spoor
verharding van openbare ruimte, hoge parkeerdruk op
maaiveld

•

Busstation en treinstation maken een goede mobiliteitshub.
Relatief kleine schaal als pluspunt.
Fietsverbindingen naar het centrum.
Gratis parkeerterrein bij Alkmaar Noord.

Percentage groen en verharding in de binnenstad is
onvoldoende.
Maar 5-25m² groen per huishouden aan de zuidkant
van Station.
Industriecorridor in het oost vormt een barriere tussen
de stad en het groen.

•
•

•

•
•
•
•

•

Onveilige punten op doorfietsroute: geldt voor beide rotondes
aan Schinkelwaard (Drechterwaard en Hertog Aalbrechtweg)
en kruising met Huiswaarderweg (ring)
gelijkvloerse spoorkruising Schinkelwaard
onaantrekkelijke loop- en fietsroute naar De Nollen
geen goede oplossing fietsparkeren bij station
onduidelijke entrees: stadsentree vanaf ring en stationsgebied
vanaf Schinkelwaard

•

Authentieke historische uitstraling aantrekkelijk voor
recreatief bezoek.
ICT centrum binnen de regio.
Voldoende horeca functies.

Onduidelijke looproute vanaf Station naar Binnenstad.
Slechte OV tussen verschillende stadsdelen (Sporthub,
kantoorhubs...)
Ontbrekende schakel tussen stations.
Intens verkeer rond stationsgebied.
beperkte intercityverbinding Alkmaar Noord tov
Centraal maakt overstappen noodzakelijk

•

Hoorn is concurrerende stad

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Winkelbezoek blijft afnemen o.a. door internet.

nabijheid cultuurlandschap Hoornsevaart en Oudorperpolder
watergang bij sportvelden en verbinding Huiswaard zorgt voor
biodiversiteit
nabijheid park Rekerhout, Zes Wielen en Oudorperhout
Efficient knooppunt: P&R locatie is belangrijk voor ketenmobiliteit
en verbinding regio, korte loopafstand c.a. 2-3 min
2 tunnels onder het spoor voor langzaam verkeer: schinkelwaard
en station
fijnmazig netwerk aan noordzijde van het station
Overdekte fietsenstalling noordzijde
gemengd programma noordzijde station: wonen, kantoren,
maatschappelijk
sportcluster en scholencluster: gebieds- en regio functie

•
•
•
•

•
•
•

KANSEN (toekomst)

RISICOS (toekomst)

KANSEN (toekomst)

RISICOS (toekomst)

•

•

•
•
•

Kanaalzone biedt nieuwe aantrekkings mogelijkheden.
+5 Ha groen in 2027
Groene loper nabij Alkmaar Noord-Oudorperhout.

•
•

Noordhollandsch Kanaal is een natuurlijke barriere.
Groene daken kunnen meer gestimuleerd worden zodat
de gebieden meer klimaatbestendig worden gemaakt
(sponge city, biodiversiteit)

•

stationsplein zuid vergroenen en creeren van groene loper naar
Hoornsevaart
noordelijke stationsplein betere verblijfskwaliteit
relatie verbeteren met watergang bij sportvelden

•

molenbiotoop: wind en skyline

•
•

Verbeterde P+R opties langs de ring.
Nieuwe looproute naar binnenstad.

•

Watertaxi gekoppeld aan kanaal en mogelijk P&R

•

Historische binnenstad, Overstad en Het Stationsgebied
vormen een hoog stedelijk milieu.
Noord-Holland bouwt komende jaren meer dan 20.000
woningen.
Potentiële verplaatsing van Europese School naar Alkmaar.
Potentiële verplaatsing industrie in Oudorp en Overdie
naar Boekelermeer.
Kanaalzone biedt nieuwe mixed-use ontwikkelingen.

•

slimme P&R oplossingen: dubbelgebruik, concentreren,
alternatieven aanbieden voor de auto
Schinkelwaard als laan voor fietsers en voetgangers: groene
verbinding met Rekerhout-Oudorperhout en winkelcentrum
Winkelwaard, levendige plinten
verbeteren fietsvoorziening aan zuidzijde van het station

•

•

Doorstroming van het gebied rondom Alkmaar Noord
vormt een risico. Het station Noord grenst aan een
gebiedsontsluitingsweg en verbinding met de ringweg.
Nieuwe ontwikkelingen zoals Kanaalzone vergroten de
druk op ontsluitingswegen.

•

Ontwikkeling Overstad creeert meer verkeer via Hertog
Aalbrechtweg
oversteekplaats stationsplein en Hertog Aalbrechtweg
mobiliteit van ouderen gaat achteruit door verdwijnen
busdiensten. Dit wordt voor een klein deel gecompenseerd
door toename gebruik E-bike.
capaciteit fietsparkeren (c.a. 760 tekort in 2040)

•
•
•

zwembad renovatie als kans voor nieuwe impuls openbare ruimte
scheg Zeswielen: agrarisch (stadslandbouw) of ontwikkellocatie?
mix use en woning programma toevoegen zuidzijde

•

Overstad concurrent of aanvulling?

PHS- 6 intercity’s/uur Alkmaar-Amsterdam
PHS- 6 sprinters/uur Uitgeest-Amsterdam
Verbetering verbinding met Lelystad airport en Schipol

•
•
•

“Amsterdam Cheese Market”
Interessante alternatieve leefomgeving voor expats uit de
MRA; meer groen, ruimte en nabij het strand
Start-ups hebben neiging om in Alkmaar te blijven.

•
•

•

PHS alleen tot Alkmaar Centraal.
Verbetering verbinding met Lelystad airport?
Capaciteit spoor

Toeristische groei als een bedreiging voor woningmarkt.
Toenemende druk op woningmarkt vanuit MRA vanwege
landschappelijke kwaliteit en goede bereikbaarheid.
STATIONSGEBIED voor
ALKMAAR
NOORDnog
• ONTWIKKELVISIE
Alkmaar als vestigingsklimaat
bedrijven
INFORMATIEBIJEENKOMST 25.02.2020
onderbelicht.
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•
•
•

•
•

Klimaatverandering kan invloed hebben op Greenport
economie
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•

•
•
•
•

vanaf Alkmaar Noord PHS verbinding

Sterkte-zwakte analyse op drie schaalniveaus

•
•
•

80% niet-dagelijkse winkels.
Groei online winkelen leidt tot leegstand.
Grotere steden (bv.Amsterdam) tonen interesse in ICT
bedrijven.

ONTWIKKELVISIE STATIONSGEBIED ALKMAAR NOORD
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RISICOS (toekomst)

Archeologische waarde bij de Zes Wielen, en in
Oudorperhout langs de oude wegen.
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•
•
•
•

•
•

STERKTES (aanwezig)

ZWAKTES (aanwezig)

KANSEN (toekomst)

RISICOS (toekomst)

monofunctie zuidzijde station: Geen woonfuncties of
levendige plinten.
onaantrekkelijk winkelcentrum Winkelwaard
gebouwen staan met de rug naar Schinkelwaard

KANSEN (toekomst)
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•

P

5 min

A9

Ams.Centraal

OV

STERKTES (aanwezig)

P
P

Lelystad

OV

Haarlem

P

P

IT
IT

Purmerend

P

P

P+R
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Wat zijn uw ervaringen?

Ontwikkelbeeld Stationsgebied Alkmaar Noord
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primair proces | ambtelijke afstemming | participatie

Oudorperpolder en de Zes Wielen
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IMPRESSIE LOCATIE

Het station van Alkmaar Noordt wordt vernieuwd,
voor de Post NL locatie zijn zeer concrete plannen
voor nieuwbouw van woningen, en er zijn plannen
om de Europese School aan de rand van de
Oudorperpolder te verstigen.

Deze selectie foto’s geeft een vertekend beeld
omdat in het gebied vooral parkeerplaatsen voor
de P&R functie van het station en de grootschalige
voorzieningen het gebied domineren.

Ontwikkelbeeld Stationsgebied Alkmaar Noord

Daarnaast zijn er een aantal grote voorzieningen in
het onderwijs en sport, die belangrijk zijn voor de
stad en regio. Ook hierbij zijn in sommige gevallen
plannen voor transformatie.
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WORKSHOP
WERKSESSIE MET VERSCHILLENDE EXPERTISES

Van de Gemeente Alkmaar waren de volgende
partijen aanwezig:
ശശ Stedenbouw
ശശ Verkeer en parkeren
ശശ Economische zaken en wonen
ശശ Ruimtelijke ontwikkeling

Ontwikkelbeeld Stationsgebied Alkmaar Noord

Na de inventarisatie, werd een workshop gehouden
met verschillende experts. Hiermee werd het
begrip van de locatie en haar context bijgestuurd
en aangevuld, niet alleen van het stationsgebied,
maar ook van de Stad en de Regio. Met behulp van
verschillende kaarten hebben de experts hun kennis
met ons gedeeld op het gebied van: Bereikbaarheid;
Economie, maatschappelijk en vastgoed; Ruimtelijke
kwaliteit
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DATA ANALYSE

De volgende schema’s komen uit het beleid, internet
of zijn zelfgemaakt na de analyse van de omgeving.
Van het internet hebben we gebruik gemaakt van de
volgende bronnen:
- alkmaar.nl
- gezondnhn.nl
- allecijfers.nl
- CBS
- datalab.alkmaar.nl
- rivm.nl

Ontwikkelbeeld Stationsgebied Alkmaar Noord

Geschiedenis Alkmaar
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ONTWIKKELBEELD STATIONSGEBIED ALKMAAR
Demografie

Bevolksingsprognose Noord-Holland 2019-2040
Het aandeel productieve leeftijdscategorieën neemt sterker af in Noord-Holland Noord dan in Noord-Holland Zuid. Het is belangrijk
deze leeftijdscategorieën voor Alkmaar te behouden met een aantrekkelijk woon-werkmilieu en passend woningaanbod.
opmerking: Het rapport “Bevolkingsprognose Noord-Holland 2019-2040” is gelijktijdig met de visie voor de Kanaalzone
gepubliceerd. Het is daarom niet met zekerheid te zeggen dat de ambitie om ca. 15.000 woningen te realiseren in een functiemix
met werken, in dit rapport is meegenomen.

Er zijn relatief veel eenpersoonshuishoudens in Alkmaar, dus
het is belangrijk om in het stationsgebied een aantrekkelijk
aanbod van kleinere
woningen en aantrekkelijke
TATIONSGEBIED
ALKMAAR
voorzieningen te realiseren (co-working, ontspanning,
ontmoeting)

Er is balans in de migratie vanaf en naar Alkmaar.

allecijfers.nl
Alkmaar heeft een goede balans tussen leeftijdsgroepen,
maar wijken ten noorden van het station missen jongeren.
Voor ouderen moeten er aantrekkelijke woningen
beschikbaar komen in de binnenstad.
jenuari 2020

CBS (2018)

Ontwikkelbeeld Stationsgebied Alkmaar Noord

HUISHOUDENS TOTAAL
43632 aantal
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MAAR

WONEN
jenuari 2020

Invloedsgebied 1200m:

Bevolksingsprognose Noord-Holland 2019-2040
Na Amsterdam en Amstelland-Meerlanden is Alkmaar de stad met de grootste
stijging van de woningbehoefte op korte termijn.

Alkmaar Noord

Aantal inwoners:

17667

Woningvoorraad:

7884

allecijfers.nl

Aantal huishoudens:
Alkmaar
heeft relatief veel8782
koopwoningen en iets
waarvan
eenpersoonshuishoudens
(%):
37
meer eengezinswoningen
dan appartementen.

waarvan meerpersoonshuishoudens zonder kinderen (%): 31
waarvan meerpersoonshuishoudens met kinderen (%):
Gemiddeld aantal auto's per huishouden: 0,7
Leeftijdsopbouw:

waarvan 0-14 jaar:

2988

waarvan 15-24 jaar:

1627

waarvan 25-44 jaar:

4377

waarvan 45-64 jaar:

4643

waarvan >65 jaar:

3227

Aantal arbeidsplaatsen:

6848

Ontwikkelbeeld Stationsgebied Alkmaar Noord

Bevolksingsprognose
Noord-Holland
% gemiddelde functiemenging
100x100: 2019-2040
13,00
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Invloedsgebied 1200m:

Geplande woningen

Alkmaar Noord

Aantal inwoners:

17667

Woningvoorraad:

7884

Aantal huishoudens:

8782

waarvan eenpersoonshuishoudens (%):

Kantoren

37

waarvan meerpersoonshuishoudens zonder kinderen (%): 31
waarvan meerpersoonshuishoudens met kinderen (%):
Gemiddeld aantal auto's per huishouden: 0,7
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waarvan 25-44 jaar:

4377

waarvan 45-64 jaar:

4643

1148

waarvan zachte status:

2020-2024:

1076
66
64
1082

Gerealiseerde
woningen
2025-2029:

2

2012:

2030-2039:

6

0

2013:

4
2039-2050:
Fasering onbekend:1

0
0

Aantal sloop:

6

Leeftijdsopbouw:
Woningaantallen
huidig en prognose binnen 1200m van station Alkmaar Noord
2015:
waarvan 0-14 jaar: - Provincie
2988 NH - www.maps.noord-holland.nl
Bron: Factsheet OV-knooppunten

1627

1142

Bruto totaal:
waarvan harde status:
Voorraad in m2:
Fasering
Percentage leegstand:
2019:

2014:

waarvan 15-24 jaar:

Netto totaal:

8

2016:

22

2017:

50

2018:

8
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GEZONDHEID

RIVM.nl
In Alkmaar heeft 47% van de
bevolking last van overgewicht.
Er is een groot verschil tussen
beide zijden van het kanaal.

Uit de bovenstaande cijfers blijkt dat een eenzaamheid en
overgewicht in Alkmaar Noord vrij veel voorkomt. De cijfers
zijn daarentegen niet erg afwijkend van het gemiddelden
ten opzichte van andere gemeenten.

45% van de bevolking ervaart in
meer of mindere mate een vorm
van eenzaamheid.

De huidige situatie kan wel verder verbeterd worden door deze
thema’s van gezondheid om te zetten in ontwerp-ambities zoals
hoge kwaliteit openbare ruimte, ruimte voor de voetganger,
diversiteit van ontmoetingsplekken en een gemengde wijk.

De wijken rondom station Alkmaar Noord zijn vrij groen
vergeleken met bijvoorbeeld de binnenstad. Vooral
Oudorperhout en Rekerhout groene gebieden die dichtbij
liggen.

Kansen voor vergroenen_2019
In de woonwijken is een gemiddelde verharding van het maaiveld.
Verharding kan in de toekomst ervoor zorgen dat bij wateroverlast
het water minder makkelijk kan worden afgevoerd.

Ontwikkelbeeld Stationsgebied Alkmaar Noord

RUIMTELIJKE KWALITEIT
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ECONOMIE

62

Onderzoek vestigingslocaties Alkmaar
19.120

Hoornse Vaart (stationsomgeving Alkmaar Noord)
Hoornse Vaart (stationsomgeving Alkmaar Noord)

Datalab Alkmaar
Aan de Hertog Aalbrechtweg liggen een aantal functies die
belangrijk zijn voor de stad en de regio. Het Regiohuis met daarin
de huisartsenpost en Samenwerkingsverband VO-SVO NoordKennemerland.
Locatie enHet Van Der Meij College, Sportcomplex en zwembad
Hoornsevaart
en Tennisclub de Zes Wielen. Helemaal ten oosten
impressie
ligt, aan de Hoornse Vaart, drakenbootvereniging United Dragons,
sportcomplex Vaart (een kleine atletiekbaan en beachvolleybal,
wordt gebruikt door scholen), voetbalvereniging Kolping Boys en
roeivereniging AZRV.

Gemeente op maat_CBS
Alkmaar heeft vergeleken met de rest van het land een
gezonde detailhandel en horecasector.
Een nuance voor detailhandel: met het oog op het
regionale overschot aan meters en de leegstand
moet zeer terughoudend worden omgegaan met het
uitbreiden van het winkelareaal.

Locatietype

Ontwikkelbeeld Stationsgebied Alkmaar Noord

Kerngegevens
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Omvang voorraad in m² bvo

M

24.000 m²
Aantal werkzame personen (2018)
1.380 werkzame personen

0%
0%
10%
20%
Banken en verzekeraars

61%

Aantal vestigingen (2018)
15 vestigingen

0%

39%

30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Handel en industrie Zakelijke en ICT dienstverlening Overheid en non-profit

0%
100%
Overige

Stec Groep
Economische en ruimtelijke kwaliteit
Er is een
grootenaanbod
van Handel
en Industrie
en Overheidsgebouwen. Er zijn weinig tot geen zakelijke functies aanwezig.
Banen
vestigingen
Ontwikkeling
banen
+
Locatiegegevens uit OnderzoekOntwikkeling
Vestigingslocaties
Alkmaar - Stec Groep
vestigingen
+
Marktwaarde en vastgoed

Aandeel in werkgelegenheid
Indirecte werkgelegenheid
Leegstand

+
-

Bevolksingsprognose Noord-Holland 2019-2040

bron: CBS
In “landbouw, bosbouw en visserij”, oranje gekleurd, neemt het aantal banen opvallend af. In de groen gemarkeerde sectoren is
het aantal toegenomen. We zien een grote stijging in “zakelijke dienstverlening”.

Ontwikkelbeeld Stationsgebied Alkmaar Noord

Er is een negatieve trend in de ontwikkeling van de beroepsbevolking in de regio Alkmaar. Zuid-Kennemerland en Zaanstad
ontwikkelen zich beter. Een inzet op betere bereikbaarheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat kan deze trend keren.
opmerking: Het rapport “Bevolkingsprognose Noord-Holland 2019-2040” is gelijktijdig met de visie voor de Kanaalzone
gepubliceerd. Het is daarom niet met zekerheid te zeggen dat de ambitie om ca. 15.000 woningen te realiseren in een functiemix
met werken, in dit rapport is meegenomen.
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MOBILITEIT
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Uitgaande / inkomende pendel (2017): 101.000 naar MRA/31.000 vanuit kop van
Noord-Holland. Het is belangrijk een gezondere tegenspits te ontwikkelen met
aantrekkelijke bedrijven en voorzieningen in de stationsgebieden.

606

Bergen-Europese School

Schoolbus

660

AC-Hogeschool Alkmaar

REGIO - Alkmaar Noord? Ziekenhuis?

Schagen, Hoorn knoppunt Overal Flex

d)

167

AC- Ziekenhuis-Castricum

250

AC-Den Oever

123

AC-De Rijp

129

AC-Purmerend

Den Helder
Den Oever

Schagen

165

AC-Egmond aan Zee

166

AC-Bergen

866

AC-Bergen aan Zee

Medemblik

Petten

Enkhuizen
Bergen
Heerhugowaard
Hoorn

Alkmaar Noord

Egmond aan Zee

Alkmaar

Heiloo

Buslijnen
Ontbrekende buslijnen
Ontbrekende bushalte

151

AC-Petten

251

AC-Petten

157

AC-Warmenhuizen

169

AC-Scharwoude

162

AC-Heerhugowaard station

160

AC-Heerhugowaard (oost)

Castricum

Purmerend

Wormerveer

Zaandam

Haarlem
Amsterdam

Knooppunt
Schiphol
Spoorweg
Buslijnen
Nachtbus
Ontbrekende buslijnen

VenhoevenCS

Alkmaar heeft goede OV-verbindingen met station Alkmaar
N60 AC-Heerhugowaard
Centraal, maar heeft slechte onderlinge
verbindingen tussen
Nachtbus
wijken. Buslijn 3 en 4 rijden langs station
Alkmaar Noord.
AC-Amsterdam

VenhoevenCS

Alkmaar is een van de belangrijkste OV-knooppunten van
Noord-Holland-Noord. OV-verbindingen met grotere steden
in de regio zijn vrij redelijk, maar sommige steden en dorpen
zijn alleen via een omweg te bereiken.

N69

P
P

enhuis?

Flex

P
Den Helder

P

P

P

Den Oever

P

P

P

Schagen
Medemblik

Petten

Alkmaar Noord is een P&R locatie met veel openbare parkeervelden, maar ook grote private parkeerplekken. In 2040 heeft station
Alkmaar Noord een tekort van c.a. 760 fietsparkeerplaatsen (bron NS Stations). Er is op dit moment al een groot probleem aan de
zuidzijde.
VenhoevenCS
Enkhuizen

Bergen
Heerhugowaard
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Introductie

OV-gebruikers

Niet-OV-gebruikers

levingsonderzoek: OV-gebruikers
Kies een station
Alkmaar Noord
In de spits

OV-knoop
Alkmaar Noord
Alkmaar Noord

All
Reis frequentie

De provincie Noord-Holland heeft een belevingsonderzoek
uitgevoerd in de directe omgeving van alle 60 treinstations
in Noord-Holland. Ruim 11.000 mensen
hebben meegewerkt
Introductie
OV-gebruikers
aan dit onderzoek in de periode december 2017 tot juni 2018.
De belangrijkste resultaten van het belevingsonderzoek zijn
te vinden in dit dashboard.
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reistijd.
Directe treinverbinding en kortere reistijd zijn motivaties voor mensen om met het OV te reizen
of zakelijke reizen?

Hoofdvervoermiddel

0%
10%
20%
Auto als bestuurder

30%
40% 50%
Scooter, bromﬁets ..

Fiets/OV-ﬁets

Hoofdvervoermiddel
Welk hoofdvervoermiddel gebruikt
Trein u meestal voor woon-werk

0
2
4
Auto als bestuu..

6
8
10
Scooter, bromﬁ..

Fiets/E-bike

Welk vervoermiddel gebruikt u meestal
voor uw andere reizen?
Auto als passag..

Trein
Auto als bestuurder
Auto als passagier
Fiets/OV-ﬁets

E-bike
Trein
Niet van
toepassing
Auto
als passagier
E-bike

Scooter, bromﬁets ..

Auto
Auto als
als passag..
bestuu..
Lopend
Fiets/E-bike
Trein als passag..
Auto
Lopend
Trein

Niet van toepassing

Van de ondervraagden (Niet OV-gebruikers) gebruikt ruim 65% de auto in woon-werk of zakelijke reizen.
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5.2

Molens langs de Hoornsevaart ‘De Zeswielen’
Post NL

MOLENBIOTOOP

C

B

5.2

D

E

Langs de Hoornsevaart staan vier historische windmolens dieAfbeelding 12. Moles B t/m E van “De Zeswielen” langs de Hoornsevaart (Google Maps 3D)
Molens langs de Hoornsevaart ‘De Zeswielen’
nog regelmatig in werking worden gezet. Hiervoor is nodig datLangs de Hoornsevaart stonden zes strijkmolens. De zes strijkmolens maakten deel uit van een serie
Post NL
van veertien molens die na de drooglegging (1625-1631) van de Heerhugowaard de waterhuishouding
de wieken van de molens voldoende
wind vangen.

in westelijk West-Friesland op peil moesten houden. Van de zes molens bij Oudorp, die werden aangeduid met de letters A tot en met F, zijn overgebleven de molens B, C, D en E.

Er is een spanningsveld tussen bebouwingsdichtheid en
bouwhoogte enerzijds, en de open ruimte die nodig is voor een
optimale molenbiotoop anderzijds.
C

D

B
Voor
de invloed op de molenbiotoop van hoogbouw op de
PostNL locatie zijn windstudies gedaan door Actiflow.

E

Afbeelding 12. Moles B t/m E van “De Zeswielen” langs de Hoornsevaart (Google Maps 3D)

Langs de Hoornsevaart stonden zes strijkmolens. De zes strijkmolens maakten deel uit van een serie
van veertien molens die na de drooglegging (1625-1631) van de Heerhugowaard de waterhuishouding
in westelijk West-Friesland op peil moesten houden. Van de zes molens bij Oudorp, die werden aangeduid met de letters A tot en met F, zijn overgebleven de molens B, C, D en E.
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C

D

E
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C

molen B
D

B

molenAfbeelding
C
D
13. Molens B tot en metmolen
E (molendatabase.nl)
E

Om de windvang van de molens te borgen zijn de molens gelegen binnen molenbiotopen. Dit wordt
nader toegelicht in de hoofdstukken 7 en 8 van deze notitie.

Gespreksnotitie voor transformatie Post NL naast Station Alkmaar Noord te Alkmaar.

Afbeelding 13. Molens B tot en met E (molendatabase.nl)
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Om de windvang van de molens te borgen zijn de molens gelegen binnen molenbiotopen. Dit wordt
nader toegelicht in de hoofdstukken 7 en 8 van deze notitie.

Gespreksnotitie voor transformatie Post NL naast Station Alkmaar Noord te Alkmaar.
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CFD-Molenbiotoopstudie - Actiflow (2020)
citaat uit rapport: “Uit de resultaten van de CFD-simulaties is
gebleken dat het nieuwe gebouw een zeer beperkte invloed zal
hebben op de windvang van de beschouwde molens, met een
lichte vermindering van de operationele tijd. Deze vermindering
is tussen de 1.1% en 3.6% van de huidige operationele tijd en
is het grootste voor windmolen D (derde molen vanuit het
westen)”
Nieuwbouw PostNL Locatie te Alkmaar

Auteur(s): ir. Samy Iousef

AFR - 7938

CFD-Molenbiotoopstudie

Controlleur: ir. Reinier Maas

Versie 1.0

Datum: 12/02/2020

©2020 Actiflow BV

A Bijlage
Figuur A.1:
Trange voor de
bestaande situatie
(a en b) en ΔTrange
tussen de nieuwe en
bestaande situatie
(c en d)

Wind

Wind

↑

↑
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Trange

screenshot van een van de modellen

Nieuwbouw PostNL Locatie te Alkmaar - CFD-Molenbiotoopstudie
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sterkte-zwakteanalyse
REGIO

Op basis van genoemde onderzoeken en analyses
zijn SWOT analyses vervaardigd waarin de
bevindingen op de centrale thema’s zijn samengevat:
inclusieve economische groei, vitale mixed-use
wijken, raamwerk duurzame mobiliteit, robuust
ecosysteem. Deze SWOT analyses maken we voor de
regio, de stad en het stationsgebied. Daarna worden
deze bevindingen op alle thema’s samengevat en per
schaalniveau uitgewerkt tot ontwerpuitgangspunten
voor de scenariostudies

De volgende kaarten laten een overzicht van de
positieve en negatieve feiten zien, die we vanuit de
analyse hebben geconcludeerd.
sterk / zwak
STROOM RICHTING ALKMAAR
STROOM RICHTING AMSTERDAM
OV VERBINDING
INTERCITY
SPRINTER

Den Helder

Medemblik

Alkmaar

Hoorn
OV
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Purmerend
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OV

Haarlem

OV

Ams.Centraal

Lelystad

STERKE PUNTEN

INTERNE

• Deel van de Topsector Energie. (Boekermeer, De
incubator IDEA).
• Hub voor dynamische ICT bedrijven op internationaal
niveau.
• Strategisch speerpunt voor toerisme, woningmarkt,
bedrijventerreinen.
• Greenport centrum van topsector Agri.

• De culturele stad boven Amsterdam.
• Verbinding met unieke woonmilieus in de directe
omgeving.
• “Springplank” vanuit Noord-Holland-Noord naar MRA.
• Half uur reisafstand van Amsterdam.
• Directe verbinding met MRA via Zaancorridor.

ZWAKKE PUNTEN
• Focus vanuit Noord-Holland-Zuid ligt op
Amsterdam en niet verder noordelijk.
• Nijverheid en energie komen op regionaal niveau nog
te kort, in vergelijking tot de rest van Nederland.

• Tekort aan passende woningen.
• Hoorn is een concurrerende stad

• Zwakke OV-verbinding richting Oosten en
Westen.
• Onvoldoende OV-verbinding met Lelystad Airport.

• Bodemdaling, achteruitgang biodiversiteit.
• Mooie natuurgebieden en recreatiemogelijkheden
Alkmaardermeer, Schoorlse Duinen, Strand,
Westbeemster en Schermer.
• Noord Hollandsch Kanaal als ecologische corridor.

• Start-ups hebben neiging om in Alkmaar te blijven.
• “Amsterdam Cheese Market”.

EXTERNE

• Archeologische waarde bij de Zes Wielen, en in
Oudorperhout langs de oude wegen.
• Interessante alternatieve leefomgeving voor expats uit
de MRA; meer groen, ruimte en nabij het strand.

• PHS- 6 intercity’s/uur Alkmaar-Amsterdam
PHS- 6 sprinters/uur Uitgeest-Amsterdam.
• Verbetering verbinding met Lelystad airport.
• Doortrekken A8-A9.
• Doortrekken West Frisiaweg.
• Versterk Daily Urban System.
• Versterking van de verbinding kust

• Kleinschalige agrarische kavelruil om ruimte voor
nieuwe natuur en sterke landbouw vrij te maken.
• Transformatie buitengebied om antwoord te bieden
op bodemdaling en verzilting. Kansen voor nieuwe/natte
natuur mogelijk gecombineerd met energie landschap.

BRON:

Beleid

Expert opvatting

Trend • Data

BEDREIGINGEN

• Alkmaar heeft geen imago als bedrijvenstad.
• Klimaatverandering kan invloed hebben op Greenport
economie.

• Krimp van inwoneraantal en beroepsbevolking in NHN
vanwege groei arbeidmarkt MRA.
• Toeristische groei als een bedreiging voor
woningmarkt door verhuur van woonruimte aan
toeristen.
• PHS alleen tot Alkmaar Centraal.

• Goede geleiding van de recreatiegroei om zo een
negatief effect op de natuurgebieden te voorkomen.
• Beschikbaarheid van zoetwater.
• Acceptatie bij iedereen dat het landschap verandert
en bereidheid tot actie bij alle betrokken partijen.
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sterkte-zwakteanalyse
STAD

sterktes / zwaktes
KANAALZONE
NIEUW CENTRUM
SLECHTE VERBINDING
GOEDE KWALITEIT GEBIED
PROBLEMATISCHE ROUTE
RING, P+R
SPOORWEG
SPOORWEG PHS

P+R

IT

P

P+R
IT
IT
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IT

P+R
A9
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IT

INTERNE

• ICT centrum binnen de regio.
• Sterke toename zakelijke dienstverlening.
• Sectoren zoals energie, detailhandel en cultuur zijn
groter in vergelijking tot de rest van nederland.
• Voldoende horeca functies.
• Authentieke historische uitstraling aantrekkelijk voor
recreatief bezoek.
• Sterk regionaal ziekenhuis.
• AZ, de Meent en andere topsportvoorzieningen.
• Fijne omgeving rondom de binnenstad.
• Relatief kleine schaal als pluspunt.

• Busstation en treinstation maken een goede
mobiliteitshub.
• Fietsstraten naar het centrum.
• Synergie met station Alkmaar Noord.
• Gratis parkeerterrein bij Alkmaar Noord ontlast station
Alkmaar.
• Goede recreatieve bereikbaarheid over water.
• Goede groenstructuur en bijzondere groengebieden in
de stad.
• Redelijke ecologische verbindingen met het
buitengebied via kanaal en spoorzone.

KANSEN

EXTERNE

• Potentiële verplaatsing industrie in Oudorp en Overdie naar
Boekelermeer.
• Potentiële verplaatsing van Europese School naar Alkmaar.
• Beter benutten van bestaand onderwijsaanbod:
bereikbaarhed verbeteren, ruimtegebruik in scholen verbeteren.
• Energie neutraal bouwen.

BRON:

• Noord-Holland-Noord bouwt komende jaren meer dan
20.000 woningen.
• Kanaalzone biedt nieuwe mixed-use ontwikkelmogelijkheden.
• Historische binnenstad, Overstad en Het Stationsgebied
vormen een aantrekkelijk hoogstedelijk Woon- werkmilieu.
Alkmaar Noord kan aanhaken op Overstad en heeft een sterke
connectie met de groengebieden Rekerhout en Oudorperolder.
• Potentieel om gezinnen te vestigen in vergrijsde buurten.
• Verbeteren P+R opties langs de ring. (Sporthub,
kantoorhubs...)
• Nieuwe looproute naar binnenstad.
• Watertaxi gekoppeld aan kanaal en mogelijk P&R.
• Ontwikkelen regionale hub rond station Alkmaar.
• Verbeteren busverkeer in de stad.
• Alkmaar kiest voor meer biodiversiteit.
• Versterken van ecologische verbindingen via kanaal en
spoorzone.
• Kanaalzone biedt nieuwe mogelijkheden voor vergroening.
• Groene loper nabij Alkmaar Noord - Oudorperhout.
• +5 Ha groen in 2027.
• Groene daken kunnen meer gestimuleerd worden zodat de
gebieden meer klimaatbestendig worden gemaakt (sponge city,
biodiversiteit)

Beleid

Expert opvatting

Trend • Data

ZWAKKE PUNTEN
• Winkelbezoek blijft afnemen o.a. door internet.
• Landbouw, komt op schaal niveau nog te kort, in
vergelijking tot de rest van Nederland.
• Stad scoort slecht op obesitas en eenzaamheid.
• Aandeel werkzame bevolking loopt terug door
concurrentie MRA.
• Veel eenzijdige woonmilieus.
• Grote behoefte aan zorgwoningen.

• Onduidelijke looproute vanaf station naar binnenstad.
• Slechte OV bereikbaarheid tussen verschillende
stadsdelen.
• Ontbrekende schakels tussen stations Alkmaar,
Alkmaar Noord en de spoorzone ertussen.
• Drukke autoloop Bergerweg en Helderseweg.
• Slechte verbinding tussen Daalmeer naar station.
• Percentage groen in de binnenstad.
is onvoldoende ten opzichte van verharding.
• Slechts 5-25m² groen per huishouden aan de
zuidkant van Station Alkmaar Centraal, bij Noord ligt dat
oppervlak beduidend hoger.
• Industriecorridor in het oosten vormt een barrière
tussen de stad en het groen rond de stad.

BEDREIGINGEN

• Groei online winkelen leidt tot leegstand.
• 80% niet-dagelijkse winkels.
• Grotere steden (bv.Amsterdam) tonen interesse
in ICT bedrijven.
• Vertrek Europese school naar Zaanstad.
• In landbouw neemt het aantal banen opvallend af.

• Vergrijzing in Bergermeer en Huiswaard.
• Gemeente Alkmaar werkt aan een ‘Alkmaarse
Woonnorm’. Wat deze norm inhoudt is momenteel niet
bekend, en kan afwijken van de huidige uitgangpunten.
Tegelijkertijd zorgt een heldere woonnorm ook weer voor
veel kansen. Het is dus belangrijk om de afstemming te
behouden.

• Noordhollandsch Kanaal is een natuurlijke barrière.
• 15% van het verkeer bestaat uit doorgaand verkeer.

• Klimaatverandering, hittestress en wateroverlast.
• Voortgaand verlies biodiversiteit.
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sterkte-zwakteanalyse
STATIONSGEBIED
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STERKE PUNTEN

•

•

INTERNE

•

•
•
•
•
•

•
•
•

sportcluster en scholencluster: gebieds- en regio
functie
gemengd programma noordzijde station: wonen,
kantoren, maatschappelijk
woonwijken aan de noordzijde van het station;
bestaande structuren van een gemeenschap zijn
waardevol.
Ten oosten langs de Hoornsevaart liggen nog een
aantal sportverenigingen en voorzieningen.
Efficient knooppunt: P&R locatie is belangrijk voor
ketenmobiliteit en verbinding regio, korte loopafstand
c.a. 2-3 min
2 tunnels onder het spoor voor langzaam verkeer:
schinkelwaard en station
fijnmazig netwerk aan noordzijde van het station
Overdekte fietsenstalling noordzijde
Aanwezigheid van hoofdfietsnetwerk in het gebied,
focus nog wel op rotondes i.v.m. veiligheid.
nabijheid
cultuurlandschap
Hoornsevaart
en
Oudorperpolder
nabijheid park Rekerhout
watergang bij sportvelden en verbinding Huiswaard
zorgt voor biodiversiteit

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KANSEN
•
•

scholencluster
sportcluster onderdeel van Alkmaar Sportstad en
Masterplan Verenigingssport

•

zwembad renovatie als kans voor nieuwe impuls
openbare ruimte en een kans om een uitnodigend
gebouw te maken (geen achterkant naar de Hertog
Aalbrechtweg)
scheg Zeswielen: nu bestemming agrarisch
(stadslandbouw), wat zijn de mogelijkheden voor
deze plot, met inachtneming groene kwaliteit?
mix use en woning programma toevoegen zuidzijde
Kleinschalige voorzieningen voor de buurt

EXTERNE

•
•
•
•
•
•

slimme
P&R
oplossingen:
dubbelgebruik,
concentreren, alternatieven aanbieden voor de auto
Schinkelwaard als laan voor fietsers en voetgangers:
groene verbinding met Rekerhout-Oudorperhout en
winkelcentrum Winkelwaard, levendige plinten
verbeteren fietsvoorziening aan zuidzijde van het
station

stationsplein zuid vergroenen en creeren van groene
loper naar Hoornsevaart
• noordelijke stationsplein betere verblijfskwaliteit
• relatie verbeteren met watergang bij sportvelden
• Vergroenen:
buurtinitiatieven
en
groene
schoolpleinen
BRON:
Beleid Expert opvatting Trend • Data

monofunctie zuidzijde station: Geen woonfuncties of
levendige plinten.
onaantrekkelijk winkelcentrum Winkelwaard, met
weinig aanbod en lage kwaliteit winkels. Wel een
supermarkt aanwezig.
Zuidzijde van het station is momenteel zonder
woonfunctie
gebouwen staan met de rug naar Schinkelwaard
Onveilig gevoel stationsgebied ‘s avonds; hangjongeren
Onveilige punten op doorfietsroute: geldt voor beide
rotondes aan Schinkelwaard (Drechterwaard en Hertog
Aalbrechtweg) en kruising met Huiswaarderweg (ring)
gelijkvloerse spoorkruising Schinkelwaard (auto)
onaantrekkelijke looproute naar De Nollen
geen goede oplossing fietsparkeren bij station
onduidelijke entrees: stadsentree vanaf ring en
stationsgebied vanaf Schinkelwaard
Huidige parkeersituatie woonwijken
weinig fietsparkeerplekken rondom station
gefragmenteerd landschap door ring en spoor
verharding van openbare ruimte, hoge parkeerdruk op
maaiveld. Het spoorplein is een spoorparkeerplein.

BEDREIGINGEN

•

Overstad: concurrent of aanvulling?

•
•

Overstad: concurrent of aanvulling?
Hoogbouw zorgvuldig toepassen, in relatie tot
bezonning bestaande woningen en vitale openbare
ruimtes

•

Ontwikkeling Overstad genereert meer verkeer via
Hertog Aalbrechtweg
oversteekplaats stationsplein en Hertog Aalbrechtweg
mobiliteit van ouderen gaat achteruit door
verdwijnen busdiensten. Dit wordt voor een klein deel
gecompenseerd door toename gebruik E-bike.
capaciteit fietsparkeren (c.a. 760 tekort in 2040)
Parkeer- en verkeersdruk neemt toe bij extra
programma

•
•
•
•

•

•

molenbiotoop: wind en skyline
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UITGANGSPUNTEN
CHECKLIST

Vitale mixed-use
wijken

Inclusieve
economische groei
•
•
•

Versterk innovatie energie, ICT en Agri
Biedt start-ups kansen.
Benut toeristische kansen, ontwikkel
circulaire economie, verbeter relatie met
MRA.

•

•

Versterk ontwikkeling van ICT, energie,
medisch, detailhandel, cultuur, horeca,
sport.
Verbeter educatie en benut kansen
verduurzaming (energie, circulair,
sociaal).
Ontwikkel stedelijk alternatief voor
retail.
Gebruik station als springplank naar rest
van de regio en ook naar centrum.

•

Alkmaar Sportstad: verbeter de
uitstraling, ruimtelijke kwaliteit
en samenhang van de aanwezige
sportfuncties, en zorg voor goede OV en
LV bereikbaarheid.
Verbeter OV en LV bereikbaarheid van
voorzieningen, kantoren en scholen.
Stem plannen goed af met lopende
ontwikkelingen.

•

REGIO

STAD

•
•
•

•
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•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

Ontwikkel ‘Metropoolregio Alkmaar’
als gezonde, multifunctionele regio
Faciliteer maximaal de inclusieve
economische groei d.m.v.
woningaanbod dat past bij de
doelgroepen (milleniums-55 plus).

Gebruik mogelijkheden rond
binnenstad en stationsgebied voor
aantrekkelijk hoogstedelijk woonwerkmilieu.
Verbreed het woningaanbod met
apartementen voor starters en
ouderen.
Stimuleer sociale interactie met goede
openbare ruimte en voorzieningen.

Zorg voor een goede functiemix, met
name aan de zuidzijde van het station.
Maak kwalitatieve openbare ruimtes
van de stationspleinen aan de noorden zuidzijde van het station, en de
groene as richting Oudorperhout.
Creëer ruimte voor (kleinschalige)
voorzieningen in de plinten rondom
de pleinen, voor de buurt, reizigers en
scholieren.
Waardeer de gemeenschap aan de
noordzijde van het station en bouw
door op bestaande structuren.
Borg de woonkwaliteit van bestaande
woningen door voorkomen van lawaai,
trillingen, hinderlijke schaduw en
valwinden.
Maak een hoog- stedelijke mixed-use
stationswijk met 30% - 40% werken,
40 - 60% wonen en 10% - 20%
voorzieningen.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Robuust natuurlijk
ecosystem

Focus op Daily Urban System en
optimaliseren van de regionale
samenwerking.
Versterk OV-verbinding met MRA, benut
PHS, vervoer over water, e-fiets, ontwikkel
multimodaal knooppunt
Zorg voor een excellent regionaal OV als
alternatief voor fossiele mobiliteit.
Ontwikkel tegenspits.

•

Benut bus en treinstation voor een regionale
hub.
Verbeter busverkeer en stimuleer lopen en
fietsen in de stad.
Verbeter P+R opties langs de ring en het
kanaal.
Zorg voor betere loop- en fietsroutes in
binnenstad en omringende wijken.
Beperk overlast autoverkeer Bergerweg en
Helderseweg.

•

Zorg voor optimale verknoping van
modaliteiten.
Zorg voor een goede toegang voor
voetgangers en fietsers tot omringende
wijken en de regio (snelfietsroutes).
Optimaliseer alle parkeervoorzieningen (auto,
fiets, scooters...), inclusief ruimtegebruik dat
daarvoor nodig is.
Zorg voor betere busverbindingen met de rest
van Alkmaar en de regio.
Verbeter de verkeersveiligheid en doorstroom
van de Hertog Aalbrechtweg en de rotonde(s)
aan de Schinkelwaard. Houd daarbij rekening
met toenemend verkeer door andere
ontwikkelingen zoals Overstad (Kanaalzone)
Onderzoek mogelijkheden om de
spoorovergang voor de auto te ontlasten.
Benut de potentie van de Schinkelwaard als
groene laan.
Verbeter verblijfskwaliteit openbare ruimte

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Versterk watermanagement en
ecosysteem Noord-Holland Noord
Versterk transformatie
buitengebied om antwoord
te bieden op bodemdaling en
verzilting.

Versterk blauwe en groene
corridors van kanaal en spoor,
Verbind groenstructuren,
Stimuleer groene daken,
Versterk biodiversiteit in de stad
en verbeter waterberging.
Maak een groene loper nabij
Alkmaar Noord - Oudorperhout.

Zorg voor vergroening van het
gebied en verbeter relaties met
Rekerhout en Oudorperpolder op
loop- en fietsafstand
Verbeter watermanagement en
waterberging.
Verbeter het groene karakter van
het sportpark.
Verbeter de relatie met de
ecologische zone.
Schep kansen voor natuurinclusief bouwen en versterking
biodiversiteit.
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Raamwerk duurzame
mobiliteit
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