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Ontwikkelbeeld Stationsgebied Alkmaar

Aanleiding

Ontwikkelgebied

Proces tot nu toe

Hoe en wanneer van visie naar plan?



Ontwikkelbeeld Stationsgebied Alkmaar

Aanleiding: 

Omgevingsvisie Alkmaar 2040

Gemeenteraad 2017



Omgevingsvisie 2040 

“Rond station Alkmaar vindt een herontwikkeling plaats 

gericht op stedelijk wonen en werken, aangevuld met 

commerciële functies die het gebruik van het station 

stimuleren.” 

“In de stationsomgeving is de stedelijke kwaliteit hoog: 

het station wordt beschouwd als belangrijke stadsentree 

van Alkmaar.” 

Sluit aan bij:

Landelijk beleid: binnenstedelijk woningen toevoegen

Provinciaal beleid: meer woningen rondom OV knooppunten

Groei van de stad: 15.000 woningen in 15 jaar 



Ontwikkelgebied

NS heeft meeste eigendom

Tevens twee eigenaren in kantorenpark Wognumsebuurt 



Proces tot nu toe

Beleidsanalyse voor ambities en uitgangspunten  begin 2020

Interviews van stakeholders over wensen voorjaar 2020

Online-enquête van concept Ontwikkelbeeld voorjaar 2021

Vandaag: Nadere duiding van Ontwikkelbeeld 1 sept. 2021

Volgende week: Buurtgesprekken met werkgroepen sept. 2021



Ontwikkelbeeld ter besluitvorming

ontwikkelbeeld

Planning: 

25 november 2021

plan



Wanneer naar een plan?

Lange looptijd

Welke deelgebied eerst en wanneer is nog onbekend

Vijf deelgebieden:

1 Zocherbuurt

2 Watertorenbuurt

3 Stationsweg

4 Huidige P&R locatie

5 Wognumsebuurt



Hoe komen we tot een (bouw)plan?

Op basis van Ontwikkelbeeld

Per deelgebied

In drie stappen:

1. Stedenbouwkundigplan

2. Omgevingsplan (bestemmingsplan)

3. Omgevingsvergunning (bouwvergunning)



Het Ontwikkelbeeld is dus:

Een gebiedsvisie

Het legt uitgangspunten vast voor het gebied voor de 

komende 15 jaar



IT Stations en Testen

Ontwikkelbeeld stationsgebied Alkmaar

Stations als schakel voor verstedelijking

18 maart 2019

Joep Esser
Ontwikkelmanager

September 2021



NS Strategie 2025

Stations als schakel voor verstedelijking2

‘Samen maken wij Nederland bereikbaar. Voor iedereen.’

Trein en netwerk van de toekomst Station als knooppunt van 
mobiliteit en leefbaarheid

Flexibel en veelzijdig reizen met de 
NS-app



Wij ontwikkelen en exploiteren al 180 jaar stations…

Stations als schakel voor verstedelijking3



…de complexiteit verandert (en snel)

4 Stations als schakel voor verstedelijking
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…..het samen komen van vele netwerken

Stations als schakel voor verstedelijking



…de groei van het aantal aanbieders

6 Stations als schakel voor verstedelijking
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…en de komst van allerlei platforms
+ Nieuwe hubs buiten stationslocaties

Stations als schakel voor verstedelijking



Landelijke woningbouwopgaven

Stations als schakel voor verstedelijking8

Nationale Omgevingsvisie 



Programma Hoogfrequent Spoor PHS

■ 2028 (is de verwachting, afhankelijk planologie)

■ Amsterdam – Alkmaar v.v

■ Gevolgen voor Alkmaar 

• Elke 10 minuten een trein

• Geen spoorboekje meer

■ Kansen voor Alkmaar aansluiting op MRA:

• Interessante vestigingsplaats i.p.v. (dure) Amsterdam

• Werkgelegenheid

Presentatie Breedbeeld9



Alkmaar Noord

Stations als schakel voor verstedelijking10



Alkmaar

Stations als schakel voor verstedelijking11

2021 2025 e.v.
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Concept ontwikkelbeeld stationsgebied



Huidige situatie projectgebied



Uitgangspunten mobiliteit



Robuust natuurlijk ecosysteem

• Park langs Houtvaart onderdeel ecologische zone

• Parkje Watertoren, groene boulevard stadszijde

• Maatregelen vergroening gelden ook op blokniveau

• Stationsgebied wordt klimaatbestendig

Vitale wijken

• Hoogstedelijk woon-werk programma bij station

• Stationsgebied draagt bij aan gezonde, veilige stad

• Veel voorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden

• Functiemenging op wijk- en blokniveau

• Gradaties van reuring en rust in openbare ruimte

Uitgangspunten ontwikkelbeeld, basis inventarisatie & analysefase

Inclusieve economische groei

• Aantrekkelijk vestigingsklimaat 

• Combinaties wonen, werken en ontspanning

• IT, sport, medisch, detailhandel, cultuur, horeca

• Stationsgebied 15-minuten stad 

• Stationsgebied is investering in brede welvaart



Raamwerk openbare ruimte en duurzame mobiliteit

• Stationsgebied wordt poort naar de stad en draaischijf voor de regio

• Groene loop- en fietsroutes van het station naar de omringende buurten, het centrum en Overstad

• De Stationsweg wordt autoluwe boulevard voor fietsers en voetgangers

• Nieuwe loopbruggen over het spoortracé verbinden wijken aan beide zijden van het spoor

• Tunnel op Helderseweg vervangt huidige spoorwegovergang

• Busstation wordt verplaatst naar mobiliteitshub P+R terrein, direct naast het treinstation

• Mobiliteitshub omvat busstation, P+R, fietsenstalling en centrale parkeervoorziening

• Wognumsebuurt tussen Helderseweg en Bergerweg biedt toegang tot mobiliteitshub en parkeergarages

Uitgangspunten ontwikkelbeeld, basis inventarisatie & analysefase



Relatie groenstructuren Alkmaar en groene lopers
Stationsgebied - omgeving

Herstel en verbetering groene verbindingen

Groen langzaam verkeersnetwerk Stationsgebied
inclusief extra verbindingen over het spoor



Verschillende deelgebieden ontwikkelbeeld

• Lineair park, nieuwe groene verbinding
• Groen zet zich door op terrassen in bouwvolumes
• Verbetering bestaande stad door nieuwe

ontwikkeling

Groene boulevard

• Busstation, fietsenstalling, parkeergarage, P+R
• Gemengd programma met aantrekkelijke openbare ruimtes
• Busstation en parkeren dichtbij passerelle, snelle overstap
• Veel groen op maaiveld en dakterrassen 

Mobiliteitshub

• Nieuw gemengd woon- en werkgebied bij station 
• Aantrekkelijke binnenhoven, binnenstraat en voorzieningen
• Wonen, werken en voorzieningen aan park langs Houtvaart

Nieuwe Wognumsebuurt

Stationsentree

• Monumentaal woon-werkgebouw, met woon-werk voorzieningen
• Behoud huidige bebouwing, sterke verbetering openbare ruimte

Stationsentree

Mobiliteitshub
Nieuwe Wognumsebuurt

Groene boulevard



Huidige situatie Stationsweg

1



Concept Groene Boulevard Stationsweg



Huidige situatie Watertorengebied

1



Concept Groene Boulevard Watertorenpark



Huidige situatie Zocherbuurt

1

2



Concept Groene boulevard richting Zocherbuurt



Concept Groene Boulevard Zocherbuurt



Huidige situatie P+R locatie
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Concept Mobiliteitshub



Concept Mobiliteitshub



Concept Mobiliteitshub



Concept Mobiliteitshub



Nieuwe situatie P+R locatie



Nieuwe situatie P+R locatie



Huidige situatie Nieuwe Wognumsebuurt
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Concept Nieuwe Wognumsebuurt



Concept Nieuwe Wognumsebuurt, park langs Houtvaart



Concept Nieuwe Wognumsebuurt, binnenhoven



Concept Nieuwe Wognumsebuurt, binnenstraat en groene galerij 



Nieuwe situatie Nieuwe Wognumsebuurt



Nieuwe situatie Nieuwe Wognumsebuurt



Huidige situatie Stationsentree

1



Nieuwe situatie Stationsentree



Concept ontwikkelprincipes voor de bouwvelden

• Voorlopige ontwerpregels bouwvelden, ruimte voor uitwerking volgende fase

• Maximale bebouwingsdichtheden per deelgebied en per bouwveld

• Bouwhoogtes variëren tussen 11 en 45 meter, uitwerking in overleg

• Functiemenging 60-70% wonen 20-30% werken en 10-20% voorzieningen

• Minimaal 20% groen in openbare ruimte en bouwvelden

• Indicatieve aanpassing perceelgrenzen volgens tekeningen

• Voorlopige regels voor beeldkwaliteit

Kwantitatieve uitgangspunten voor bouwvelden in ontwikkelbeeld



Kansen en ambities bij de uitwerking in volgende fases 

• Verbetering inpassing op basis van input buurten

• Verbetering straten in omgeving door vergroening en verminderen parkeerdruk

• Extra parkeermogelijkheden mobiliteitshub verminderen parkeerdruk omgeving

• Zoveel mogelijk behoud bestaande bomen

• Benutten Oude Kwekerij, Watertoren, Archeologisch centrum, Stationsgebouw

• Realisatie van een culturele voorziening

• Fietsbrug over het kanaal in het verlengde van de Kruseman van Eltenweg

• Opknappen van tunnel Bergerweg

• Overbouwing of sloop/nieuwbouw bestaande fietsenstalling aan de stadszijde

• Realisatie gemeenschappelijk systeem voor duurzame energieopwekking

• Circulair materiaalgebruik

• Impuls stadslandbouw

• Publieke Maakruimte

• Overig (graag aanvullen, suggesties welkom)



Ontwikkelbeeld stationsgebied
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Vooruitblik
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Dank!
www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal/stationsgebied

Informatie teruglezen?

Donderdag 2 september ‘21 | Alle presentaties

Vanaf vrijdag 10 september ’21 | Vraag en Antwoord

Email: stationsgebiedalkmaarcentraal@alkmaar.nl@

http://www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal/stationsgebied

