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Looproutes, fietsroutes, ringwegen, 
toegangswegen, sluipweggetjes en 
olifantenpaadjes.

De provincie Noord-Holland werkt 
met 9 verschillende gemeenten, 
waaronder Alkmaar, samen aan 
het programma ‘Bereikbare Ste-
den’. Hierin staan de 9 stadsharten 
centraal, hun onderlinge verbon-
denheid (veelal per auto en trein) 
maar zeker ook de verbindingen 
in het stadshart – alles binnen 10 
minuten fietsen vanaf het station 
– zelf. Van essentieel belang voor 
een aantrekkelijke, levendige en 
gezonde stad.

In dit gebiedsplan is de basis van 
het belangrijke overzicht van de 
diverse gebiedsontwikkelingen 
in Alkmaar en de consequenties, 
maar vooral ook kansen die dit 
oplevert voor de bereikbaarheids-
oplossingen daarbinnen.

Het Gebiedsplan bestaat uit een-
beschrijving van een aantal doelen 
en uitgangspunten, een toelichting 
op de visie op het Alkmaars stads-
hart en de rol daarvan, nu en in de 
toekomst. Vervolgens worden de 
verschillende projecten en deelge-
bieden weergegeven en de investe-
ringen en herstructureringsprojec-
ten die in elk van de deelgebieden 
gepland of voorgenomen zijn. Te-
vens zijn enkel gebiedsoverstijgen-
de investeringen en programma’s 
belicht. En zelfs een aantal pijlers 
die nog weer boven de program-
ma’s ‘hangen’. 

Het document sluit af met een 
aantal belangrijke hoofdstukken 
die gaan over de organisatie van al 
deze plannen. Over draagvlak en 
communicatie. Over de organisatie 
van besluitvorming en projecten. 
En over de financiering daarvan, 

samen met het Rijk. Het laatste 
hoofdstuk behandelt het omgaan 
met risico’s. De gemeente Alkmaar 
wil slim en realistisch werken aan 
ambitieuze plannen. Dat vraagt 
ook om serieus te kijken naar risi-
co’s en mogelijke problemen. En 
hoe daarmee zo goed mogelijk om 
te gaan.

De provincie zal de gebiedsplan-
nen van alle 9 gemeenten bunde-
len en meenemen in haar verzoek 
aan het Rijk voor een co-financie-
ring van het programma ‘Bereik-
bare Steden’. Begin 2022 zal een 
bijgewerkte en geactualiseerde 
versie van het gebiedsplan worden 
gerealiseerd en beschikbaar ge-
steld.  
 
We hopen dat dit gebiedsplan 
helpt de gebiedsontwikkelingen in 
Alkmaar in een zinvolle context te 
plaatsen en tegelijkertijd concreet 
te maken.

Alkmaar is een prach-
tige gemeente, waar 
inmiddels meer dan 
100.000 mensen met 
plezier elke dag wonen 
en werken en genie-
ten van wat de stad te 
bieden heeft. Alkmaar 
wil ook in de toekomst 
minstens zo’n fijne, 
gezonde, levendi-
ge en aantrekkelijke 
plek blijven. Daarvoor 
wordt geïnvesteerd in 
kwalitatieve openbare 
ruimte, (nieuwe) wonin-
gen en een goede be-
reikbaarheid. Kansen 
worden daarbij benut 
en dat doet Alkmaar 
op een slimme manier; 
in samenhang en met 
overzicht en inzicht van 
de integrale opgave.

Al sinds lange tijd wordt ook in 
Alkmaar hard gewerkt aan het 
mooi en leefbaar houden van de 
stad. De gemeente zet zich van 
oudsher in voor behoud van kwali-
teit, voor leefbaarheid, onderhoud 
van monumenten en het openbaar 
gebied. De gemeente stelt tevens 
de kaders voor de nieuwe ontwik-
kelingen en bouwprojecten. Die 
rol is sinds enige jaren aan het 
verschuiven. Steeds meer zet de 
gemeente in op de grotere thema’s 
van de stad en ook van de regio: 
bereikbaarheid, duurzaamheid, 
klimaatadaptatie, werken, wonen 
en een prettig leefklimaat. 

Zo is Alkmaar niet alleen stad, 
maar vervult ze ook een functie 
in de directe regio, maar ook in 
Noord-Holland Noord. Een plek om 
te wonen, of juist om te werken. 
Om te genieten van alle cultuur 
die de stad te bieden heeft, het 
uitgebreide winkelaanbod, of de 
vele hoogwaardige sportmogelijk-
heden.   

Om ervoor te zorgen dat met 
de nieuwe stadsuitbreiding de 
gemeente goed bereikbaar blijft 
wordt ingezet op het verbeteren en 
vernieuwen van de infrastructuur 
waar dat nodig is. Waarbij de opti-
male balans wordt gezocht tussen 
auto, fiets en openbaar vervoer.

Hierbij gaat het niet alleen bereik-
baarheid van de stad vanuit de 
omgeving, maar ook vaak de be-
reikbaarheid van de verschillende 
wijken, gebieden, stadssferen en 
functies ten opzichte van elkaar. 

Niet alle in dit gebiedsplan genoemde inves-
teringen zijn vastgesteld door de gemeente-
raad. Dit gebiedsplan geeft een beeld waar 
Alkmaar mee bezig is. Dit is een levend en 
organisch document en wordt regelmatig 
geactualiseerd (volgende update Q1 2022).

LEESWIJZER
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Bereikbare Steden 
gaat over de verdich-
tingsopgave op en 
rondom de stedelijke 
openbaar-vervoerskno-
pen van de belangrijke 
steden in de MRA, ook 
wel de stadsharten ge-
noemd. Het gaat om 
zeven stadsharten van 
de MRA en twee die 
net buiten de grenzen 
van de MRA vallen 
maar wel degelijk on-
derdeel zijn van het 
woon- en werkgebied 
van de MRA: Alkmaar, 
Almere, Haarlem, Hil-
versum, Hoorn, Hoofd-
dorp, Lelystad, Pur-
merend en Zaanstad. 
Het doel is samen met 
de MRA, de provincies 
Noord-Holland en Fle-
voland en het Rijk in-
tegraal te werken aan 
(versnelde) integrale 
gebiedsontwikkeling. 

Samenwerking negen 
gemeenten 

De negen gemeenten willen een 
betere verdeling en bereikbaar-
heid van wonen en werken en een 
betere ontsluiting van hun stads-
harten. Deze samenwerking vormt 
tevens een eerste uitwerking van 
de ‘polycentrische metropool’ - een 
metropoolregio met meerdere 
vitale en verbonden centra - zoals 
afgesproken in de MRA Verstede-
lijkingsstrategie en het Bestuurlijk 
Overleg MIRT. De samenwerking 
vindt daarmee plaats in het traject 
‘Bereikbare Steden’, onderdeel 
van het Rijks- en regioprogram-
ma SBaB (Samen Bouwen aan 
Bereikbaarheid). Het gaat daarbij 
in totaal om 65.000 woningen en 
21.000 banen. Waarvan Alkmaar 
in ieder geval 6.100 woningen en 
minstens 2.000 banen voor haar 
rekening wil nemen.

Doelen  
De gezamenlijke partijen willen de 
volgende doelen bereiken: 

• Het versneld aanpakken van 
het woningtekort;  

• Het optimaliseren van ov-be-
reikbaarheid;  

• Het stimuleren van werkgele-
genheid;  

• Het verduurzamen en klimaat-
veranderingsbestendig maken;

• Het blijvend investeren in de 
leefbaarheid, de ontmoetings-
functie en inclusiviteit van 
onze steden en de samenle-
ving.

Gebiedsplan 
Het Gebiedsplan Alkmaar geeft op 
hoofdlijnen richting aan de uitvoe-
ring van de vele gemeentelijke ont-
wikkelingsplannen. En het brengt 
in beeld welke (gebiedsoverstijgen-
de) infrastructurele maatregelen 
en investeringen noodzakelijk zijn 
om te zorgen dat Alkmaar op-
timaal bereikbaar blijft, hoe de 
woonomgeving aantrekkelijk blijft 
en hoe aanzienlijk meer kennisin-
tensieve werkgelegenheid aan de 
stad kan worden toegevoegd. 

WERKEN AAN 
DE TOEKOMST 
VAN ALKMAAR
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Alkmaar is een trotse 
historische stad. Groot 
geworden en tegelij-
kertijd op een waar-
devolle manier klein 
gebleven. Een stad 
waar de Alkmaarder 
werkelijk thuis is. En 
zich verbonden voelt 
met zowel de geschie-
denis als de toekomst. 
En met elkaar. Een 
stad tussen de polders, 
bossen en dichtbij het 
strand; Nederland in 
het klein. Een plek 
waar het fijn wonen is, 
waar je van de rust kan 
genieten en tegelijk 
alle voorzieningen van 
een moderne grote 
stad kan vinden.

Integrale stad
Alkmaar werkt met passie om het 
stadshart een nóg fijnere plek te 
maken. Bereikbaarder. Nog beter 
verbonden met de overige steden 

uit de MRA. Maar ook nog meer 
één geheel, duurzamer, levendiger 
en stedelijker. Natuurlijk altijd met 
behoud van de dienst- en centrum-
functie, ook voor recreatie en win-
kelen voor de hele regio (NHN).

Alkmaars stadshart gaat niet 
alleen over de historische binnen-
stad, maar ook over Overstad, 
Viaanse Molen, Oudorp en Overdie 
in de prachtige Kanaalzone en 
het gebied rond Station Noord en 
het Centraal station. Deze gebie-
den zijn op dit moment nog niet 
optimaal ingevuld, ontsloten en 
verbonden. Het kanaal is nu bij-
voorbeeld nog meer een barrière 
dan een centrale en aantrekkelijke 
as. En zo zijn Overstad en Viaanse 
Molen eigenlijk heel dichtbij, maar 
voelen nog ‘ver weg’. Het is de 
overtuiging van Alkmaar dat de 
integratie en ontwikkeling van al 
deze gebieden samen, het leven-
dige en kloppende stadshart van 
Alkmaar zal worden. Een plek om 
te ontmoeten, te wonen, te genie-
ten en te ondernemen. Levendig, 
duurzaam en innovatief. 

ALKMAARS 
STADSHART

WERKEN AAN DE TOEKOMST VAN ALKMAAR |  GEBIEDSPLAN ALKMAAR
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Visie 2030
Het Alkmaarsde stadshart in 
2030 kenmerkt zich door 
een meer cultuurhistorisch deel en 
een eigentijds deel; het Alkmaars 
Kanaal. Het stadshart is drukker, 
completer en stedelijker met een 
uitgebreid cultureel en toeris-
tisch-recreatief aanbod. De open-
bare ruimte, waaronder de ‘rode 
loper’ tussen het stations gebied 
en historisch centrum, en tussen 
stations gebied en Overstad, vormt 
een verbindend element. Dit biedt 
een goede balans tussen diverse 

mobiliteitsvormen. En geeft veel 
ruimte voor voetganger en fiets. 
Er zijn goede parkeervoorzienin-
gen voor auto en fiets en er is een 
breder aanbod aan woonmilieus. 
Het station vormt de entree van 
het nieuwe uitgebreide stadshart. 
Langs het kanaal hebben bedrij-
venterreinen plaatsgemaakt voor 
een modern centrummilieu met 
een mix van wonen, werken en 
recreëren. Bedrijven vestigen zich 
hier graag. Alkmaar zet in op be-
drijvigheid in ICT en Innovatie op 
het gebied van bijvoorbeeld duur-
zaamheid en zorg. 

Rol stadshart 
Alkmaar
Alkmaar ontwikkelt zich in het net-
werk van de MRA, met afspraken 
over samenhang in de regionale 
verstedelijking. De MRA-steden 
benadrukken het belang van goede 
afstemming over woondoelgroe-
pen, stimuleren van economische 
potenties en investeringen in infra-
structuur. Het stadshart van Alk-
maar heeft binnen de regio een 
bijzondere rol om aan die afspra-
ken vorm te geven. 

Belang OV 
knooppunten
De stations gebieden Alkmaar 
Centraal en Noord vormen de 
OV-knooppunten van Alkmaar. Hier-
mee vervullen de stations gebieden 
een cruciale rol in het Daily Urban 
System van (de regio) Alkmaar als 
onderdeel van de Metropoolregio 
Amsterdam en als scharnierpunt 
naar Noord-Holland Noord. Om 
deze stations gebieden de ver-
schillende gebieden nog beter te 
laten verbinden worden er diverse 

ingrepen gedaan. De gebieden krij-
gen meer waarde als bestemming, 
doordat er ruimte wordt gecreëerd 
voor wonen, werken maar ook 
ontspannen. Daarnaast wordt ook 
de knooppuntfunctie van de stati-
ons versterkt door in te zetten op 
actieve mobiliteit. Zo wordt onder 
andere  het busstation bij station 
Alkmaar Centraal verplaatst en 
de doorstroming van het auto- en 
busverkeer gewaarborgd door een 
tunnel onder het spoor op de Hel-
derseweg en autoluwe zones in het 
stations gebied zelf.

ALKMAARS STADSHART |  GEBIEDSPLAN ALKMAAR
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Strategische 
interventies & 
fasering
In deze integrale ontwikkelingen 
zijn strategische interventies nodig 
om tot het gewenste eindbeeld 
te komen. Voor de toekomst 
zet Alkmaar nog meer in op een 
stevige investeringsstrategie en 
ontwikkelstrategie die vorm krijgen 
in een integraal gebiedsportfolio 
van Alkmaar. En wordt er gezorgd 
dat deze strategieën worden ver-
werkt in de jaarlijkse P&C cyclus 
(lees: financieel vertaald), zodat 
keuzes bestuurlijk kunnen worden 
voorgelegd en er snel kan worden 
bijgestuurd waar nodig. Zo kan in 
samenhang tussen bijvoorbeeld 
wonen en infra worden ontwikkeld. 

De projecten zijn allemaal nodig, 
maar urgentie of randvoorwaar-
delijkheid voor andere projecten 
verschillen. Zo is de transformatie 
van bedrijventerreinen afhankelijk 
van het (helpen) verhuizen van de 
huidige bedrijven. En ook van het 
tempo waarin de markt kan en wil 
ontwikkelen. En zijn veel ontwik-
kelingslocaties afhankelijk van 
de infrastructurele voorzieningen 
die de locatie met de rest van de 
stad verbinden. In het hoofstuk 
“Slim omgaan met risico’s” is een 
risico-inventarisatie opgenomen 
en staat nader beschreven wat de 
risico’s zijn indien ze later of niet 
worden uitgevoerd.

Inzet 
Alkmaar & 
Rijksoverheid
De gemeente Alkmaar is al sinds 
een aantal jaren aan het om-
schakelen van voorheen focus 

op beheren en regisseren van 
de bestaande stad naar een ont-
wikkelgemeente met grote ge-
biedsontwikkelingen. Om in deze 
ontwikkelingen mee te kunnen zijn 
er zowel capaciteit als middelen 
nodig. In zowel de begroting 2022 
als in de MIP (meerjarig investe-
ringsplan) van Alkmaar wordt daar 
rekening mee gehouden en met 
subsidie van het Rijk kan Alkmaar 
een belangrijke boost geven aan 
kwalitatieve groei van de stad.

Waarbij binnenstedelijke groei, de 
bouw van woningen en de bijbe-
horende mobiliteitsgroei en mobi-
liteitsinterventies nodig zijn zowel 
binnen als buiten het stadshart. 
Zo blijft de stad naast leefbaar en 
veilig, ook bereikbaar. Het accent 
ligt daarbij op actieve mobiliteit 
binnen het stadshart. Ook buiten 
het stadshart zijn maatregelen 
nodig, enerzijds om te voorkomen 
dat het stadshart dichtslibt, ander-
zijds omdat de Ring Alkmaar niet 
alleen van belang is voor Alkmaar 
zelf, maar ook voor de regio en 
heel Noord-Holland Noord.

De gemeente heeft zelf onvol-
doende financiële draagkracht 
om deze kostbare, ingrijpende en 
noodzakelijke ingrepen te kun-
nen financieren. Om de groei van 
Alkmaar te realiseren is daarom 
co-financiering nodig vanuit de 
partners: Rijk, Provincie, ProRail, 
NS en de EU. 

ONTWIKKEL-
STRATEGIE

De groei van de stad, de verbete-
ring van de regionale bereikbaar-
heid en de bijdrage aan de polycen-
trische verstedelijking van de MRA 
is een complex geheel. Dat vraagt 
om een integrale ontwikkel- en in-
vesteringsstrategie. De opgaven zijn 
niet eenvoudig, maar haalbaar. In-
vesteringen zijn nodig voor realisatie 
van woningen en allerlei vormen van 
werkgelegenheid, voor verduurza-
ming en klimaatbestendigheid en 
voor verbetering van de bereikbaar-
heid. Op die manier zorgen we voor 
leefbare, inclusieve en goed verbon-
den steden binnen de MRA.

Werken aan 
knoopwaarde en 
plaatswaarde
Centraal in de integrale gebiedsontwikkeling zijn: het 
Stationsgebied Alkmaar Centraal, het Stationsgebied 
Noord, het Alkmaars Kanaal met daarin de te transfor-
meren bedrijventerreinen Viaanse Molen, Overstad, Ou-
dorp en Overdie en natuurlijk de cultuurhistorische Vi-
tale en Dynamische binnenstad zelf. Overal komen 
ontwikkelingen in wonen, werken, ontmoeten en reizen 
samen. En ontstaan er nieuwe plekken en nieuwe 
combinaties. Dat noemen we plaatswaarde. Maar al 
deze nieuwe plekken hebben vanzelfsprekend behoef-
te aan bereikbaarheid. Dat noemen we knoopwaarde 
en gaat over het aanbod van mobiliteit: frequentie van 
het openbaar vervoer, het bereik van de netwerken en 
de verbonden soorten vervoer (modaliteiten). Integrale 
gebiedsontwikkeling probeert beide waarden in balans 
te houden en in het proces van transformatie elkaar te 
laten versterken.

ONTWIKKELSTRATEGIE |  GEBIEDSPLAN ALKMAAR
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Dit gebiedsplan gaat 
over het Stationsge-
bied Alkmaar Centraal, 
het Stationsgebied 
Noord, het Alkmaars 
Kanaal met daarin de 
te transformeren be-
drijventerreinen Viaan-
se Molen, Overstad, 
Oudorp en Overdie en 
natuurlijk de cultuur-
historische Vitale en 
Dynamische binnen-
stad zelf. Binnen- en 
tussen deze gebieden 
zijn op dit moment 18 
essentiële investerin-
gen opgenomen en 
integraal onderdeel 
van de ontwikkeling 
van stadshart Alkmaar, 
mede in het kader van 
het programma Bereik-
bare Steden.

PROJECTEN EN 
DEELGEBIEDEN

PROJECTEN EN DEELGEBIEDEN |  GEBIEDSPLAN ALKMAAR
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Deelgebieden
A Viaanse Molen
B Stationsgebied Alkmaar
C Overstad
D Stationsgebied Alkmaar Noord
E Historische Binnenstad
F Oudorp
G Overdie

Investeringsprojecten
01 Verleggen Helderseweg
02 Capaciteitsvergroting kruispunt N9-Kogendijk
03 Aanleg langzaam verkeersbrug Viaanse Molen - 

Alkmaar noord
04 Herinrichting Ringersplein
05 Fietsverbinding Overstad Oudorp
06 Verbeteren fi etsverbinding Overstad-historisch centrum
07 Bergerhoutrotonde
08 Ondertunneling spoor Helderseweg
09 Verplaatsen busstation naar noordzijde stationsgebied
10 Aanleg interwijkverbindingen over het spoor 

stationsgebied
11 Aanleg langzaam verkeersbrug stationsgebied - 

Alkmaar noord
12 Realiseren mobiliteitshub met regionale P+R functie 

(Alkmaar Noord)
13 Nieuwe oeververbinding Oudorp-Overdie
14 Aanleg hoogwaardige oevers langs alle 

ontwikkelgebieden Alkmaars Kanaal
15 Regionale doorfi etsroute deel Alkmaar
16 Realiseren mobiliteitshubs Alkmaar Centraal 
17 Rode loper historische binnenstad-station Alkmaar-

Overstad
18 Overstad aanleg fi etstunnel onder het spoor naar 

Huiswaard
19 Herinrichting openbare ruimte station Alkmaar
20 Herinrichting openbare ruimte Station Alkmaar Noord 
21 Aanpassen verkeersstructuur Oudorp
22 Herstructurering Herculesstraat
23 Herstructurering Bestevaerstraat
24 Verbeteren looproutes historisch centrum – Overstad 

via Gedempte Nieuwesloot
25 Herinrichting westelijk deel winkelstraat de Laat
26 Aanpassen verkeersstructuur Overstad
27 Herinrichting rotonde Zeswielen/Hertog Aalbrechtweg

PROJECT-
KAART

Op dit moment zijn er 
in de 7 deelgebieden 
18 investeringsprojec
ten aangewezen om te 
werken naar het vitale 
stadshart Alkmaar, in 
het kader van het pro
gramma Bereikbare 
Steden van de MRA. 

Investeringen die 
opgenomen zijn in 
de propositie van 
maart 2021.

Projecten die sinds 
de propositie in 
beeld zijn gekomen 
en passend zijn bin-
nen Bereikbare Ste-
den. Deze worden 
meegenomen in de 
versie van januari 
2022.

PROJECTKAART |  GEBIEDSPLAN ALKMAAR
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Algemeen
Stationsgebied Alk-
maar Centraal wordt 
nog meer een veili-
ge en fijne plek om 
te verblijven, aan te 
komen of een reis te 
starten. Het stations-
gebied wordt een 
levendige plek waar 
wordt gewerkt en ge-
woond, waar je een 
terrasje kunt pakken 
of een boodschap kunt 
doen. 

Hier krijgen voetgangers en fiet-
sers voorrang, kan je makkelijk over-
stappen van bus op trein en worden 
de wijken aan weerszijden met lang-
zaamverkeer-bruggen met elkaar 
verbonden. Autoverkeer is welkom 
aan de randen van het gebied in 
centrale parkeergarages die als 
mobiliteitshubs functioneren. Op 
het maaiveld en ook op daken wordt 
veel groen toegevoegd, waaronder 
twee parken die wonen extra aan-
trekkelijk en een bijdrage leveren 
aan klimaatadaptatie. De belang-
rijkste maatregelen die gaan bijdra-
gen aan de transformatie van het 
stations gebied zijn: 

• Verplaatsing van het busstation 
van de zuid- naar de noordzijde;

• Tunnel Helderseweg onder het 
spoor;

• 3 verbindingen binnen de wijk, 
over het spoor en de langzaam-
verkeer-brug over het kanaal; 

• Ca 500 woningen toevoegen 
en 70.000 m² bvo aan een 
werk- en voorzieningen pro-
gramma.

Stationsgebied 
Alkmaar  
Centraal

ca. 70.000

30 / 70 7

ca. 500

m² bvo niet-wonen

% werken / wonen

woningen

investeringen
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Herinrichting 
openbare ruimte 
station Alkmaar
INVESTERING 19
GROEN EN OPENBARE RUIMTE 
HERSTRUCTERING

Om de verblijfskwaliteit te vergro-
ten wordt, nadat het busstation is 
verplaatst en de Stationsweg een 
autoluw(er) karakter heeft gekre-
gen, de openbare ruimte rondom 
station Alkmaar aangepakt. Door 
het verplaatsen van het busstation 
en het ‘afwaarderen’ van de Sta-
tionsweg ontstaat er ruimte om 
meer verblijfsgebied te realiseren. 
Dit draagt bij aan een fijne leef- en 
verblijfsomgeving voor zowel be-
woners als bezoekers.

Het maken van een 
park in het 
stations gebied
GROEN EN OPENBARE RUIMTE 
NIEUW/TOEVOEGEN

Met het herstructureren en ver-
dichten van het stations gebied 
ontstaat er ruimte voor een park. 
Dit park is zowel bedoeld als hoog-
waardige groene verblijfsruimte 
voor bewoners en bezoekers van 
het gebied, maar ook voor het 
versterken en doorzetten van de 
groene ‘spooras’ die door Alkmaar 
loopt. Met het realiseren van een 
park wordt de ontbrekende scha-
kel in deze groene biodiverse as 
langs het spoor toegevoegd.

 » KLIMAAT
ADAPTATIE

Om waterinfiltratie en beplanting 

te bevorderen, richt Alkmaar de 
openbare ruimte en de bouwblok-
ken zo groen mogelijk in, tenmin-
ste 20% dient daarvoor onverhard 
te zijn. Er komen plekken voor het 
bufferen van hemelwater zoals 
wadi’s, water wordt vastgehouden 
met groen op gebouwen en er 
komen nieuwe bomen in de open-
bare ruimte naast de bestaande, 
die zoveel mogelijk behouden blij-
ven. Uit oogpunt van klimaatver-
andering verdienen de tunnels in 
het gebied extra aandacht. Het zijn 
belangrijke verbindingen onder het 
spoor door, maar zonder afdoende 
maatregelen is er een groot risico 
dat zij als laagste punt bij hoosbui-
en onderlopen.

 » BEREIKBAARHEID

Verplaatsen bus-
station naar noord-
zijde stations gebied
INVESTERING 9 
OV HUB VERVOER 
NIEUW/TOEVOEGEN

Het huidige busstation ligt op 
enige afstand van het treinstation, 
en is vanaf het treinstation niet 
direct zichtbaar. Hierdoor is de 
verbinding tussen trein en bus niet 
optimaal. Niet wenselijk voor een 
regionaal vervoersknooppunt als 
station Alkmaar. Met het verplaat-
sen van het busstation naar de 
noordzijde van het stations gebied 
kan het busstation dichter bij het 
treinstation worden gelegd. Hier-
door wordt de knooppuntfunctie 
van station Alkmaar steviger, 
en wordt het openbaar vervoer 

een steeds aantrekkelijker optie. 
Tevens draagt de verplaatsing 
bij aan het creëren van een rood-
groene loper naar Overstad en het 
historisch centrum van Alkmaar 
doordat het busstation als barrière 
verdwijnt. Het ondertunnelen van 
de Helderseweg is een vooorwaar-
de voor het kunnen verplaatsen 

van het busstation.

Bergerhoutrotonde
INVESTERING 7
OV HUB VERVOER
HERSTRUCTERING

De Bergerhoutrotonde is een van 
de drukste punten in Alkmaar, 
waarvan veel fietsers en bussen 
dagelijks gebruik maken. Deze 
drukte zorgt voor een verminderde 
doorstroming voor het busverkeer 
en voor onveilige situaties voor 
fietsers. De beoogde aanpassin-
gen lossen beide problemen op.

Ondertunneling spoor 
Helderseweg en 
Noorderkade
INVESTERING 8 
TUNNELS & OVERKLUIZINGEN 
HERSTRUCTERING 

De Helderseweg en de Noor-
derkade zijn belangrijke ontslui-
tingswegen in Alkmaar. Beide 
wegen kruisen het spoor. Door de 
ligging dichtbij het station is de 
spoorwegovergang regelmatig en 
lang gesloten voor het openbaar 
vervoer, fietsers en het overige 
verkeer. Dit zorgt voor een minder 
voorspelbare reistijd en vervelende 
vertragingen voor Alkmaarders. De 
voorgenomen verplaatsing van het 

 » PROGRAMMA IN 
CIJFERS

Woningbouw

Voor het stations gebied wordt 
gewerkt aan het ontwikkelbeeld 
of gebiedsvisie met een voorziene 
besluitvorming door de gemeente-
raad eind 2021. 

Uitgangspunt is dat er 170.000 
m² bvo* wordt gerealiseerd in het 
stations gebied. 60% tot 70% hier-
van is bedoeld voor wonen.

Momenteel wordt uitgegaan van 
1.000 a 1.200* woningen. Con-

form Alkmaars beleid is daarvan 
33% sociaal. 

Economie 

20% tot 30% van het totaal van 
170.000 m² te realiseren bvo 
wordt ingezet voor kantoorwerk-
functie.

10% tot 20% van het totaal van 
170.000 m² bvo is bedoeld voor 
commerciële en maatschappelijke 
voorzieningen*.

* de genoemde aantallen zijn vaak nog 
onderwerp van planvorming en politieke 
discussie en zijn daarom onder voorbe-
houd en indicatief.
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nieuwe en bestaande bewoners 
de verbinding tussen de mobili-
teitshubs (inclusief parkeren op 
afstand) en de woningen.

Aanleg langzaam ver-
keersbrug over kanaal 
nabij station
INVESTERING 11 
INFRASTRUCTUUR FIETS EN VOETGANGERS
NIEUW/TOEVOEGEN

Om de bereikbaarheid van het sta-
tion voor fietsers en voetgangers 
voor wijken ten noordoosten van 
het kanaal te ver beteren wordt er 
aan de noordzijde van het spoor 
een extra verbinding gerealiseerd. 
Hiermee ontstaat er een snellere 
en directere route en een fijnmazi-
ger netwerk.

Realiseren  
mobiliteitshubs 
stations gebied 
Alkmaar Centraal
INVESTERING 16 
INFRASTRUCTUUR BEREIKBAARHEID AUTO
HERSTRUCTERING 

Een van de pijlers van de transfor-
matie van het stations gebied is het 
opnieuw indelen van de openbare 
ruimte voor de diverse gebruikers. 
In het stations gebied krijgen de 
ruimte-efficiënte vervoerswijzen 
(lopen, fietsen, openbaar vervoer) 
de focus, waarbij autoverkeer nog 
steeds welkom is. Om meer ruimte 
te kunnen geven aan de ruimte-ef-
ficiënte vervoerswijzen worden er 
aan de randen van het gebied twee 
mobiliteitshubs gerealiseerd. Hier 
kunnen bewoners en bezoekers 
hun auto parkeren zodat de auto 
minder ver het gebied ingetrokken 
en er ruimte ontstaat voor verblij-
ven, lopen, fietsen en openbaar 
vervoer. 

busstation naar de noordzijde en 
de daarvoor noodzakelijke onder-
tunneling van het spoor biedt een 
belangrijke oplossing voor deze 
problemen.

Aanleg interwijkver-
bindingen over het 
spoor
INVESTERING 10 
INFRASTRUCTUUR FIETS EN VOETGANGERS
HERSTRUCTERING 

De verbinding tussen het 
stations gebied en buurten ten 
westen en noorden van het gebied 
zijn niet optimaal. Met het aan-
leggen van diverse interwijkver-
bindingen wordt deze verbinding 
sterk verbeterd. Door de aanleg 
van deze directe, snelle en com-
fortabele verbindingen wordt het 
station(sgebied) lopend en fiet-
send beter bereikbaar. Daarnaast 
dragen de interwijkverbindingen bij 
aan het autoluwe karakter van het 
stations gebied en vormen zo voor 
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Station Alkmaar Noord 
vormt in de toekomst 
het middelpunt van 
een gemengd stedelijk 
gebied waarin zowel 
wonen als werken, 
onderwijs, sport en 
recreatie een plaats 
hebben. Met goede 
overstapmogelijkheden 
van bus en auto op 
trein. Om die aantrek-
kelijke en duurzame 
stationswijk die goed 
bereikbaar blijft te kun-
nen realiseren zijn de 
volgende maatrege-
len voor het openbaar 
gebied nodig:  

• Het herinrichten van de 
stationspleinen als onderdeel 
van de aanleg van een groene 
as;  

• De realisatie van een mo-
biliteitshub met regionale 
P&R-functie; 

• Herinrichting van de Hertog 
Aalbrechtweg en roton-
de Schinkelwaard-Hertog 
Aalbrechtweg (verbetering 
doorstroming autoverkeer en 
oplossing knelpunt regionale 
doorfietsroute)  

In het stations gebied van Alkmaar 
noord worden tot 2030 circa 800 
woningen toegevoegd*. Daarnaast 
is ruimte voor een werk- en voor-
zieningenprogramma van mini-
maal 15.000 m² bvo, waaronder de 
vestiging van de Europese school 
en bijbehorende sportvoorzienin-
gen*.

* de genoemde aantallen zijn vaak nog 
onderwerp van planvorming en politieke 
discussie en zijn daarom onder voorbe-

houd en indicatief.

Station   
Alkmaar Noord 

ca. 15.000

50 / 50 2

ca. 800

m² bvo niet-wonen

% werken / wonen

woningen

investeringen
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 » OPENBARE 
RUIMTE 

Herinrichting 
openbare ruimte 
Station Alkmaar 
Noord
INVESTERING 20 
HERSTRUCTURERING/BESTAAND AANPASSEN

Het gebied direct rondom station 
Alkmaar Noord heeft op dit mo-
ment niet de gewenste uitstraling 
die bij een hoogwaardige stations-
omgeving hoort; het gebied wordt 
als stenig en rommelig ervaren. 
Tegelijk met het verdichten van 
het stations gebied Alkmaar Noord 
wordt daarom ook de openbare 
ruimte op en rond het station mee-
genomen, zodat de verblijfskwali-
teit verbetert en het stations gebied 
aan beide zijden een prettige plek 
wordt. Het zuidelijke stationsplein 
wordt zoveel mogelijk autovrij ge-
maakt en vergroend.

De openbare ruimte tussen het 
Van der Meijcollege en de locatie 
voor de Europese school wordt op-
nieuw ingericht als onderdeel van 
een groene as die loopt vanaf het 
station tot aan de Hoornsevaart.

 » BEREIKBAARHEID

Realiseren mobili-
teitshub met regionale 
P+R functie (Alkmaar 
Noord)

INVESTERING 12
INFRASTRUCTUUR BEREIKBAARHEID AUTO 
NIEUW/TOEVOEGEN

Uitgangspunt is om in het stations-
gebied noord een mobiliteitshub 
met regionale P&R-functie te reali-
seren (hier is nu nog geen besluit 
over). Door het aanleggen van 
een mobiliteitshub met regionale 
P+R functie ontstaat er direct aan 
het station Alkmaar Noord ruimte 

om een (groen) plein te creëren. 
Daarnaast kan deze hub een deel 
van de P+R functie van station 
Alkmaar Centraal overnemen. Dit 
draagt weer bij aan minder auto-
verkeer de stad in en het optimali-
seren van de gebruiksruimte rond-
om station Alkmaar Centraal.

Door de herinrichting van de 
Hertog Aalbrechtweg en rotonde 
Hertog Aalbrechtweg-Schinkel-
waard wordt de doorstroming en 
verkeersveiligheid van het auto- en 
langzaam verkeer vergroot.

 » DUURZAAMHEID/
KLIMAATADAP
TATIE

Om waterinfiltratie en beplanting 
te faciliteren worden de openba-
re ruimte en de bouwblokken zo 
groen mogelijk ingericht. Minimaal 
20% van de openbare ruimte wordt 
onverhard. De groen- en water-
structuur van het gebied wordt zo 
versterkt.

 » PROGRAMMA IN 
CIJFERS

Woningbouw & Economie
In het deelgebied worden ca. 800 
woningen gerealiseerd, waarvan 
33% sociaal. Daarnaast wordt er 
ca. 10.000-20.000m2 bvo aan voor-
zieningen, waaronder vestiging 
Europese school, gerealiseerd.*

* de genoemde aantallen zijn vaak nog 
onderwerp van planvorming en politieke 
discussie en zijn daarom onder voorbe-

houd en indicatief. 
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Alkmaars Kanaal

De herontwikkeling van 
het Alkmaars Kanaal 
is een prachtige, maar 
complexe opgave. De 
vier grote deelprojec-
ten die hiervan onder-
deel uitmaken; Viaan-
se Molen, Overstad, 
Overdie en Oudorp 
zijn hieronder uitge-
werkt.

In totaal wordt in Alkmaars Kanaal 
1 miljoen m² bvo aan niet wonin-
gen gerealiseerd. Daarvan is zo’n 
751.000 m² bvo in onderzoek en/
of wordt gehandhaafd. Voor nu 
wordt 26% daarvan, ca 260.000 m² 
getransformeerd. Die capaciteit 
is uitgewerkt per gebied en gefa-
seerd.

Maatschappelijke voorzieningen 
die worden betaald door de ge-
meente zijn hiervan 138.000 m². 
Denk hierbij aan: sporthallen, een 
zwembad, sportvelden, basisscho-
len, wijk- en jongerencentra en een 
bibliotheek. De investeringskosten 
ex btw zijn geraamd op ca 80 mil-
joen euro.
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ca. 42.500

20 / 80 3

ca. 2.100

m² bvo niet-wonen

% werken / wonen

woningen

investeringen

De Viaanse Molen ver-
andert de komende 
jaren van een werk-
gebied naar stedelijk 
woon-en werkgebied, 
met verschillende 
voorzieningen in een 
bijzonder en groen 
landschap. Het gebied 
biedt ruimte aan circa 

5.400 woningen en 
190.000 m² sociaal-
maatschappelijke voor-
zieningen en bedrijvig-
heid. In deze ‘zachte 
stad’ is er aandacht 
voor klimaatadaptie, 
innovatie en duur-
zaamheid. De bebou-
wing is ontworpen als 

een serie eilanden in 
een groen en collec-
tief landschap. Waarbij 
het Noordhollandsch 
kanaal een groene re-
creatieve oever biedt 
voor een aantrekkelijk 
kanaalpark.

Alkmaars Kanaal 
Viaanse Molen
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Aanleg fiets- & voet-
gangersbrug Taqa-
terrein – Alkmaar 
Noord
INVESTERING 3 
INFRASTRUCTUUR FIETS EN VOETGANGERS 
NIEUW/TOEVOEGEN AAN BESTAAND 

Lopen en fietsen vormen belangrij-
ke uitgangspunten voor de ontwik-
keling van het Alkmaars Kanaal. 
Net zoals een sterkere verbinding 
met de bestaande omgeving. De 
Viaanse Molen heeft aan de noord- 
en zuidzijde twee vaste oever-
verbindingen. Deze verbindingen 
liggen op ongeveer 1,3 kilometer 
afstand van elkaar. Daarnaast 
liggen deze verbindingen niet 
optimaal voor fietsers en voet-
gangers die gebruik willen maken 
van winkelcentrum De Mare. Door 
het toevoegen van een fiets- en 
voetgangersbrug midden in het 
gebied ontstaat een directe aan-
sluiting met het verderop gelegen 

winkelcentrum en wordt er tevens 
bijgedragen aan een fijnmazig fiet-
snetwerk, die de verbinding met de 
bestaande stad sterk verbetert.

Verleggen Helder-
seweg Noord
INVESTERING 1 
HERSTRUCTURERING

Belangrijke doelen voor de ontwik-
keling Alkmaars Kanaal zijn het be-
trekken van het Noordhollandsch 
Kanaal bij de stad en het nog beter 
faciliteren van actieve mobiliteit 
binnen de stad. De Helderseweg 
vormt daarin een barrière tussen 
het nieuw te ontwikkelen gebied 
Viaanse Molen en het Noordhol-
landsch Kanaal. Daarnaast is de 
huidige Helderseweg door zijn 
ligging en positie een alternatief 
voor verkeer tussen het noorden 
en het centrum. Door de bestaan-
de Helderseweg te verleggen 
en meer het gebied in te leggen 

ontstaat er een 35 meter brede 
strook die gebruikt kan worden 
voor actieve mobiliteit en recreatie. 
Door de verlegde Helderseweg een 
ander karakter te geven (waar mo-
gelijk ‘afwaarderen’ naar 30 km/u 
in plaats van de huidige 50 en 80 
km/u) ontstaat er een prettigere 
leefomgeving dat beter aansluit op 
het Noordhollandsch Kanaal. Daar-
bij krijgt de weg het karakter van 
bestemmingsverkeer dan dat van 
doorgaand en ontsluitingsverkeer.

 » PROGRAMMA IN 
CIJFERS 

Woningbouw
Tot en met 2030 worden in Viaanse 
Moolen totaal ca. 2.100 woningen gere-
aliseerd. Hiervan is 1/3 sociaal (sociale 
koop/huur). De verhouding tussen 
wonen en werken: 80% wonen en 20% 
werken

Economie 
Aan niet-woningbouw staat ca. 42.500 
m² bvo gepland.

* de genoemde aantallen zijn vaak nog onder-
werp van planvorming en politieke discussie 
en zijn daarom onder voorbehoud en indica-

tief. 

 » BEREIKBAARHEID

Capaciteitsvergroting 
kruispunt N9 – Kogendijk

INVESTERING 2  
INFRASTRUCTUUR BEREIKBAARHEID AUTO
HERSTRUCTURERING

Het kruispunt Steve Bikoweg-Kogen-
dijk-Helderseweg is een druk kruispunt 
en vormt tevens een hindernis in de 
veelgebruikte fietsroute tussen Alk-
maar en Bergen. Met het herstructu-
reren van het kruispunt wordt de fiets-
oversteek ongelijkvloers aangelegd, 
voor autoverkeer wordt er een turboro-
tonde aangelegd. Hierdoor wordt de 
verkeersveiligheid ter plekke sterk ver-
beterd, evenals de doorstroming. 
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‘Gastvrij centrum’ is de 
nieuwe gebiedsiden-
titeit voor Overstad. 
Een moderne stad met 
eigentijdse voorzienin-
gen. De architectuur 
en de inrichting van 
de buitenruimte steekt  
verrassend af tegen 
dat van de mooie his-
torische binnenstad. 
Het kleurrijke Overstad 
met een diversiteit van 
materialen is zo een 
aantrekkelijk nieuw 
deel van het stadshart 
Alkmaar.

Bijzondere kansen voor het creë-
ren van extra kwaliteit zijn de ver-
bindingen met de omgeving. Over-
stad is nu nog een eiland, inge-
sloten door water en infrastruc-
tuur. Maar als toekomstig nieuw 
onderdeel van het centrum is het 
goed bereikbaar, met een specta-
culair entree over het water. Als bij-
zonder hart voor het gebied wordt 
hopelijk een modern waterpark 
passend bij de Klimaatadaptie-
ve stad aan het Kanaal en Alkmaar 
als waterstad gerealiseerd. 

 » PROGRAMMA IN 
CIJFERS

Woningbouw
Tot en met 2030: in totaal: ca. 
1450 woningen*, waarvan 1/3 so-
ciale huur/sociale koop.

De verhouding in het deelgebied 
tussen wonen en werken is 50% 
wonen en 50% werken.

Economie 
Niet woningbouw: ca 61.500 m² 
bvo*. Overstad is de woon-werklo-
catie voor de regio.

* de genoemde aantallen zijn vaak nog 
onderwerp van planvorming en politieke 
discussie en zijn daarom onder voorbe-
houd en indicatief.

 » ALGEMEEN

Overstad wordt een unieke plek 
met een mooi cultureel aanbod, 
grote winkelketens en de huidige 
perifere detailhandel. Alles vlakbij 
de historische binnenstad. Hier 
wordt grootschalige detailhandel, 
op een unieke locatie naast het 
centrum, geclusterd. Winkelpubliek 
combineert een bezoek aan de bin-
nenstad met een rondje Overstad. 
Of andersom. Winkeliers die zich 
in Overstad vestigen hebben meer 
ruimte beschikbaar, maar genieten 
wel van de aantrekkelijk ligging 
vlakbij de historische binnenstad.

Alkmaars Kanaal 
Overstad

ca. 61.500

50 / 50 4

ca. 1.450

m² bvo niet-wonen

% werken / wonen

woningen

investeringen

PROJECTEN EN DEELGEBIEDEN | ALKMAARS KANAALOVERSTAD GEBIEDSPLAN ALKMAAR

36 37



Fietsverbinding 
Overstad Oudorp
INVESTERING 5 
INFRASTRUCTUUR FIETS EN VOETGANGERS 
NIEUW 

Lopen en fietsen vormen belangrij-
ke uitgangspunten voor de ontwik-
keling van het Alkmaars Kanaal. 
Net zoals een sterkere verbinding 
met de bestaande omgeving. De 
oostzijde van Overstad ligt aan de 

Hoornsevaart, met daarachter de 
wijken Rekerbuurt & Ooievaars-
nest. Tussen beide wijken is geen 
verbinding aanwezig. Met het 
toevoegen van een fiets- en voet-
gangersbrug wordt een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de interactie 
tussen de bestaande en nieuw te 
ontwikkelen stad en wordt er in-
vulling gegeven aan een fijnmazig 
fietsnetwerk waardoor, wederom, 
actieve mobiliteit gestimuleerd 
wordt.

Verbeteren fietsver-
binding Overstad- 
historisch centrum
INVESTERING 6 
INFRASTRUCTUUR FIETS EN VOETGANGERS 
NIEUW 

Alhoewel Overstad en het histo-
risch centrum alleen van elkaar 
gescheiden worden door het 
Noordhollandsch Kanaal, zijn de 
verbindingen voor (met name) fiet-
sers en voetgangers niet optimaal. 
Ondanks dat drie bruggen beide 
gebieden verbinden, zijn twee van 
de drie vooral ingericht op auto-
verkeer. De derde brug is een voet-
gangersbrug waarop fietsers toe-
gestaan zijn. Om het fietsen verder 
te stimuleren wordt een fietsver-
binding aangelegd die bijdraagt 
aan de interactie tussen Overstad 
en het historisch centrum en die 
daarnaast ook de regionale door-
fietsroute tussen Heerhugowaard 
en Uitgeest (die door Overstad 

en het historisch centrum loopt) 
daadwerkelijke invulling geeft.

Overstad aanleg 
fietstunnel onder het 
spoor naar Huiswaard
INVESTERING 18 
TUNNELS EN OVER KLUIZINGEN 
NIEUW  

Om de verbinding tussen Overstad 
en de buurten ten noorden ervan te 
versterken wordt er een fietstunnel 
onder het spoor door aangelegd. 
Deze tunnel zorgt voor een fijnma-
ziger fiets- en loopnetwerk waar-
door er directere en comfortabele 
routes ontstaan. Dit bevordert 
tevens lopen en fietsen.

 » OPENBARE 
RUIMTE /
VERBLIJFSRUIMTE 

Herinrichting 
Ringersplein
INVESTERING 4 
GROEN EN OPENBARE RUIMTE 
HERSTRUCTURERING 

Het huidige Ringersplein is stenig, 
onaantrekkelijk en biedt vrijwel 
geen verblijfskwaliteit. Door het 
herstructureren van de Noorder-
kade en het Ringersplein ontstaat 
een groene promenade dat het 
bruisend hart van Overstad vormt. 

Het nieuwe Ringersplein biedt zo 
ruimte om te ontmoeten, te flane-
ren, verblijven, sporten, genieten 
en te verwonderen. Ook draagt het 
Ringersplein aanzienlijk bij aan de 
biodiversiteit in de stad.

 » BEREIKBAARHEID

Aanpassen verkeers-
structuur Overstad 
INVESTERING ? 
INFRASTRUCTUUR FIETS EN VOETGANGERS 
HERSTRUCTURERING 

De huidige wegenstructuur in Over-

stad is voornamelijk gericht op het 
autoverkeer. Op de meeste wegen 
geldt een maximum snelheid van 
50 km/u en op een aantal wegen 
ontbreken goede fietsvoorzie-
ningen. Ook is er geen duidelijke 
hiërarchie in het wegennet op 
Overstad, waardoor er geen logi-
sche verkeersroutes ontstaan. Om 
de leefbaarheid en verkeersveilig-
heid in het gebied te verbeteren en 
de actieve mobiliteit (nog) beter te 
faciliteren worden aanpassingen 
gedaan aan de wegen in Overstad.
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Ook dit bedrijventer-
rein wordt getrans-
formeerd naar een 
gemengd stedelijk 
woon- en werkgebied. 
In het gebied kunnen 
ca. 2.300 woningen en 
100.000 m² bedrijfs-
ruimte worden toege-
voegd. Een plek met 
rustige, stoere woon-
blokken, een Water-
front en mooie binnen-
hoven. De architectuur 
is direct herkenbaar 
als die van een haven-
stad, met bijzondere 
werk- en woongebou-
wen afgewisseld met 
markante gebouwen of 
hoogwaardige open-
bare ruimte. 

De bestaande groenstructuur van 
het gebied wordt versterkt en 20% 
van de kavels blijft onbebouwd 
zodat er ruimte is voor infiltratie 
van regenwater en een duurzame 
en klimaatbestendige wijk ont-
staat. De interne verkeersstructuur 
van het gebied wordt aangepast en 
voor een goede ontsluiting van de 
wijk komt er een oeververbinding 
met Overdie. 

 » PROGRAMMA IN 
CIJFERS

Woningbouw
Tot en met 2030 worden in Oudorp  
in totaal ca. 1200 woningen waar-
van 33% sociaal gerealiseerd.*

Economie 
Tot en met 2030 wordt er daar-
naast ca 20.000 m² bvo aan bedrij-
ven en voorzieningen gerealiseerd. 
Het deelgebied zal uiteindelijk een 
verhouding krijgen van 50% wonen 
en 50% werken.*

* de genoemde aantallen zijn vaak nog 
onderwerp van planvorming en politieke 
discussie en zijn daarom onder voorbe-
houd en indicatief.

 » BEREIKBAARHEID

Aanpassen verkeers-
structuur Oudorp
INVESTERING 21 
INFRASTRUCTUUR FIETS EN VOETGANGERS
HERSTRUCTURERING

De huidige wegenstructuur in Ou-
dorp is voornamelijk geënt op het 
autoverkeer. Op alle wegen geldt 
een maximum snelheid van 50 
kilometer per uur en er  ontbreken 
goede fiets- en loopvoorzieningen. 
Om de leefbaarheid en verkeersvei-
ligheid in het gebied te verbeteren 
worden aanpassingen gedaan aan 
veel wegen in Oudorp. Deze aan-
passingen zullen de verblijfskwali-
teit verbeteren en actieve mobiliteit 
verder faciliteren.

Alkmaars Kanaal 
Oudorp ca. 20.000

50 / 50 1

ca. 1.200

m² bvo niet-wonen

% werken / wonen

woningen

investeringen
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Alkmaars Kanaal 
Overdie
Stoere havenwijk aan 
het kanaal. Het deel-
gebied Overdie wordt 
een een duurzaam 
woon- en werkge-
bied met die stoere 
uitstraling. Om dat te 
kunnen realiseren zet 
de gemeente Alkmaar 
naast de aanpassing 
van de geluidszones 
een aantal stappen 
waaronder het ver-
plaatsen van bedrijven 
en het uitvoeren van 
structuuringrepen. In 
Overdie speelt op dit 
moment met name de 
ontwikkeling langs het 
Zeglis. In Overdie wor-
den mogelijk ca. 1.150 
woningen aan de stad 
toegevoegd.

 » PROGRAMMA IN 
CIJFERS

Woningbouw
Tot en met 2030 worden in Overdie 
in totaal ca. 1150 woningen gere-
aliseerd*. Hiervan is 1/3 sociaal 
(sociale huur/koop).

De verhouding in het deelgebied 
tussen wonen en werken is 30% 
wonen en 70% werken.

Economie 
Voor wat betreft ‘niet woningbouw’ 
wordt er in het deelgebied ca 3.500 
m² bvo toegevoegd*. 

* de genoemde aantallen zijn vaak nog 
onderwerp van planvorming en politieke 
discussie en zijn daarom onder voorbe-
houd en indicatief.

 » BEREIKBAARHEID

Herstructurering 
Herculesstraat 

INVESTERING 22
BEREIKBAARHEID FIETSERS VOETGANGERS
NOG NIET GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD

De Herculesstraat is in de huidige 
situatie uitsluitend ontsluiting van 
het bedrijventerrein. Er zijn geen 
fietsvoorzieningen of trottoirs. De 

herstructurering geeft fietsers en 
voetgangers weer een plek in dit 
gebied, zodat er beter gebruik kan 
worden gemaakt van lopen of fiet-
sen als vervoerswijze.

Herstructurering 
Bestevaerstraat 
INVESTERING 23
BEREIKBAARHEID FIETSERS VOETGANGERS
NOG NIET GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD

De Bestevaerstraat is één van de 
belangrijkste ontsluitingswegen 
van Overdie. Vanwege het vele 
vrachtverkeer heeft de Bestevae-
rstraat een breed profiel en een 
deels onduidelijke wegindeling. 
Op de Bestevaerstraat is ook 
de dichtstbijzijnde ov-halte met 
slechts aan één zijde een trottoir. 
Ook zijn er niet over de gehele 
lengte fietsvoorzieningen aanwe-
zig en is de oversteekbaarheid bij 
een toenemende drukte slecht. De 
aanpassingen van de Bestevaer-
straat behouden het karakter van 
ontsluitingsweg, maar geven tege-
lijkertijd meer ruimte aan actieve 
mobiliteitsvormen als lopen en fiet-
sen en laten het te herontwikkelen 
gedeelte van de Bestevaerstraat 
beter aansluiten op het openbaar 
vervoer.

ca. 3.500

30 / 70 2

ca. 1.150

m² bvo niet-wonen

% werken / wonen

woningen

investeringen

PROJECTEN EN DEELGEBIEDEN | ALKMAARS KANAALOVERDIE GEBIEDSPLAN ALKMAAR

42 43



Voor een vitale en 
dynamische binnen-
stad zijn vier functies 
van belang: winkelen, 
werken, wonen en ver-
blijven. Deze probeert 
Alkmaar te versterken.
Daarom is in de Detail-
handelsstructuur Bin-
nenstad en Overstad 
een integrale visie op 
het optimale samen-
spel tussen de deelge-
bieden geformuleerd. 

Daarbinnen wordt on-
der andere gewerkt 
aan het ontwikkelen 
van nieuwe winkelcon-
cepten, het regisseren 
van verplaatsing van 
detailhandel naar het 
kernwinkelgebied en 
van ‘wonen boven win-
kels’ zodat de huurprij-
zen van winkels kunnen 
dalen. Door winkels 
verder te concentre-
ren ontstaat buiten 
het kernwinkelgebied 

ruimte om winkelpan-
den te transformeren 
tot woningen. Daar-
mee wordt plaats ge-
maakt voor de woning-
bouwopgave.

Alkmaar zet daarnaast voor de 
binnenstad in op de vestiging 
van werkfuncties als ambachten, 
kantoren, cultuur en gezondheids-
zorg. En gaat bij herontwikkelop-
gaven sturen op een aantrekkelijke 
functiemix. Met nieuwe functies, 
aanpassing van bestaand vast-
goed, ondernemerschap en crea-
tiviteit.

Historische Vitale 
en Dynamische 
binnenstad 

?2

ca. 750

woningen

investeringen

PROJECTEN EN DEELGEBIEDEN | HISTORISCHE VITALE EN DYNAMISCHE BINNENSTAD GEBIEDSPLAN ALKMAAR

44 45



 » PROGRAMMA

Woningbouw
Noord-Hollandse winkelgebieden 
kampen met toenemende structu-
rele leegstand, nog eens versterkt 
door de impact van het corona-
beleid. Het toekomstperspectief 
voor detailhandel is bovendien in 
allerlei winkelgebieden niet roos-
kleurig. De leefbaarheid van steden 
en kernen komt daardoor onder 
druk te staan. Tegelijkertijd staan 
Noord-Hollandse gemeenten voor 
de opgave behooorlijke aantallen 
nieuwe woningen te realiseren.

De provincie Noord-Holland wil 
deze opgaven verknopen door 
transformatie van structureel 
leegstaande winkelpanden naar 
woningen in centrumgebieden te 
stimuleren. Hiervoor is een traject 
opgezet bestaande uit vier fasen. 
Een eerste inventarisatie laat zien 
dat in Alkmaar een potentieel is 
om 650 tot 750 woningen door 
transformatie toe te voegen. Daar 
waar van toepassing wordt con-
form Alkmaars beleid 1/3 in het 
sociale segment gerealiseerd.

* de genoemde aantallen zijn vaak nog 
onderwerp van planvorming en politieke 
discussie en zijn daarom onder voorbe-
houd en indicatief.

Economie 
Door het kernwinkelgebied com-
pacter en gemengder te maken zal 
een verschuiving plaatsvinden van 
detailhandel naar andere sectoren. 
Behoud van economische activiteit 
in de binnenstad, en dus arbeids-
plaatsen is daarbij uitgangspunt.

 » OPENBARE 
RUIMTE /
VERBLIJFSRUIMTE 

Onderdeel van het versterken van 
de binnenstad is het herinrich-
ten van de openbare ruimte. Het 
kernwinkelgebied wordt met 30% 
vergroend, door gevelgroen in de 
smalle historische prachtstraatjes 
en in bijvoorbeeld winkelstraat de 
Laat met 30% op het maaiveld. 
Hiermee wordt een aantrekkelijk 
winkel- en verblijfsgebied ontwik-
keld voor bewoners en bezoekers 
van de binnenstad.

 » DUURZAAMHEID / 
KLIMAAT
ADAPTATIE

Daar waar de openbare ruimte 
wordt aangepakt wordt deze sub-
stantieel vergroend t.b.v. biodiver-
siteit en klimaatadaptatie.

 » BEREIKBAARHEID

Verbeteren looproutes 
historisch centrum – 
Overstad via 
Gedempte 
Nieuwesloot
INVESTERING 24
INFRASTRUCTUUR VOETGANGERS
HERSTRUCTURERING 

Alkmaar werkt aan een fijnmazig 
fietsnetwerk waarbij optimale 
bereikbaarheid van de binnenstad 
prioriteit heeft. Daartoe wordt het 
aantal gebouwde fietsparkeerplaat-
sen uitgebreid.

Het aantal routes tussen het his-
torisch centrum en Overstad en het 
stations gebied is nu nog beperkt. 
Daarnaast zijn de routes niet goed 
herkenbaar en niet aan trekkelijk. 
Om de koppeling tussen Overstad, 
het stations gebied en het histo-
risch centrum te versterken worden 
rood-groene-lopers uitgewerkt en 
aangelegd. Hiermee wordt de in-
teractie tussen twee commerciele 
hubs en de verhoershubs versterkt.  

Herinrichting westelijk 
deel winkelstraat de 
Laat
INVESTERING 25
INFRASTRUCTUUR VOETGANGERS
HERSTRUCTURERING 

Om het kernwinkelgebied te ver-
sterken verbetert de gemeente de 
ruimtelijke kwaliteit. Dat gaat hand 
in hand met het verbeteren van de 
bereikbaarheid van de binnenstad. 
Het kernwinkelgebied wordt een 
primaire, groene voetgangerszone. 
Concreet betekent dit de herin-
richting en het vergroenen van het 
westelijk deel van winkelstraat de 
Laat. Deze straat is door middel 
van smalle verbindingsstraatjes 
verbonden met de Langestraat, 
daar waar de landelijke ketens ge-
vestigd zijn. 

Doorgaand fietsverkeer wordt om 
het kernwinkelgebied heen geleid. 
Voor bestemmingsfietsverkeer is 
ten westen van het kernwinkelge-
bied reeds een gebouwde fietsen-
stalling aanwezig, ten oosten van 
het kernwinkelgebied is de ambitie 
hier ook een te realiseren.
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Gebiedsontwikkeling 
doe je niet voor een 
paar jaar. Maar voor 
tientallen jaren en 
soms nog langer. Dan 
is het goed om vooruit 
te kijken en vooruit te 
denken. Anticiperend 
op tegen het eind van 
deze eeuw mogelijke 
merkbare veranderin-
gen in het klimaat, kijkt 
Alkmaar naar hoe het 
zich daar als stad op 
kan voorbereiden. En 
er zich op kan aanpas-
sen. 

Alkmaar heeft de intentie om aan 
te sluiten bij de Klimaatadaptie-
ve Eisen Nieuwbouw MRA en 
Noord-Holland. Deze basisveilig-
heidseisen worden in het gebieds-
plan opgenomen bij de herziene 
versie, na ondertekening van de 
intentieverklaring eind 2021 

Inrichting openbare 
oevers Alkmaars 
kanaal
INVESTERING 14 
WATEROPVANG EN VERGROENING
NIEUW/TOEVOEGEN 

Dit project betreft onderzoek naar 
de inrichting van de openbare 
oevers langs het Alkmaars kanaal 
zodat alle gebieden met elkaar 
verbonden worden en de identi-
teit van het kanaal als geheel en 
van de verschillende onderdelen 
tot uitdrukking komt. Elementen 
van het onderzoek: langzaam 
verkeersroutes langs en over het 
kanaal, toegankelijkheid van het 
water, een groen en ecologie pro-
gramma op en aan het water, sport 
en recreatie en de relatie tussen 
het kanaal en de te ontwikkelen 
deelgebieden. Het betreft een ge-
leidelijke transformatie over een 
lange tijdsspanne gerelateerd aan 
de ontwikkelingen die plaatsvinden 
langs het kanaal.

Vaste oeververbinding 
Oudorp – Overdie
INVESTERING 13 
INFRASTRUCTUUR ALLE MODALITEITEN 
NIEUW/TOEVOEGEN 

Tussen Oudorp en Overdie loopt 
het Noordhollandsch Kanaal. In 
de huidige situatie is er geen over-
steekmogelijkheid, waardoor beide 
gebieden geïsoleerd van elkaar 

zijn. Het maken van een vaste 
oeververbinding tussen Oudorp en 
Overdie draagt bij aan de interactie 
tussen- en het gebruik maken van 
elkaars faciliteiten van de gebie-
den. Daarnaast wordt de fiets- en 
loopafstand vanuit Oudorp naar 
zowel het historisch centrum als 
het station Alkmaar verkort en 
ontstaat er een verkeersveilige 
verbinding. Ook ontstaat zo een 
ontbrekende schakel in de bui-
ten-centrumring die de diverse 
fietsradialen van Alkmaar onder-
ling met elkaar verbindt.

Regionale doorfiets-
route deel Alkmaar
INVESTERING 15 
INFRASTRUCTUUR FIETS EN VOETGANGERS 
NIEUW/TOEVOEGEN 

De fiets speelt een belangrijke 
rol als vervoersmiddel in het toe-
komstige mobiliteitssysteem en 
als onderdeel van de ketenver-
plaatsing. De gemeenten Alkmaar, 
Heerhugowaard /Langendijk, de 
BUCH gemeenten en provincie 
Noord-Holland werken daarom 
samen aan het realiseren van een 
doorfietsroute tussen Heerhug-
owaard en Uitgeest om zo de rol 
van de fietser verder te versterken. 
De doorfietsroute zorgt er ook voor 
dat je binnen Alkmaar alles nog 
sneller en comfortabeler met de 
fiets kan bereiken.

Gebiedsoverstijgende 
investeringen en 
programma’s
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Mobiliteit Alkmaars 
Kanaal – hoogwaardig 
openbaar vervoer
BEREIKBAARHEID OV  EN FIETSERS 
HERSTRUCTURERING 

Om Alkmaar ook in de toekomst be-
reikbaar en verkeersveilig te houden 
hebben openbaar vervoer samen met 
fietsen en de focus. In alle deelge-
bieden en op de verbindende routes 
wordt daarom ingezet op hoogwaar-
dig openbaar vervoer, zowel op lokaal 
als regionaal niveau.

Herinrichting rotonde 
Zeswielen/Hertog 
Aalbrechtweg
INVESTERING 27 
INFRASTRUCTUUR 
HERSTRUCTURERING 

Vanwege de komst van de Europese 
School naar de Station Alkmaar Noord 
locatie en de mede daardooor veran-
derende verkeers- en gebruikssituatie 
ter plekke wordt ook deze rotonde 
aangepakt. Zo wordt het gebied nog 
veiliger en prettiger bereikbaar. 

Rode loper historische 
binnenstad-station 
Alkmaar-Overstad
INVESTERING 17 
GROEN EN OPENBARE RUIMTE 
NIEUW/TOEVOEGEN 

In het nieuwe stadshart zijn nog 
geen duidelijke routes tussen de drie 
deelgebieden. Met de ontwikkelingen 
rondom het stations gebied Alkmaar 
en Overstad is er behoefte aan herken-
bare, prettige en veilige routes voor 
fietsers en voetgangers. Het project 
de Rode Loper zorgt voor deze duurza-
me verbinding, voor actieve mobiliteit 
en draagt bij aan de bereikbaarheid 
van het nieuwe Stadshart per open-
baar vervoer (trein en bus) en per fiets.

Klimaat-
adaptatie
Alle deelgebieden worden klimaat-
adaptief ingericht. De raad heeft 
hiertoe de Nota klimaatadaptatie 
vastgesteld die voornamelijk is ge-
richt op het benutten van meekop-
pelkansen en het zo efficiënt en 
flexibel mogelijk werken. Meekop-
pelen betekent dat op het moment 
dat het speelt, wordt gekeken naar 
de beste strategie en aanpak met 
andere opgaven zoals energietran-
sitie, woningbouw, natuurontwikke-
ling en circulariteit. Op dit moment 
wordt een programma van eisen 
hiertoe onderzocht.

In april 2021 is de Klimaatadapta-
tiestrategie en de uitvoeringsagen-
da Regio Alkmaar door de gemeen-
teraad vastgesteld. 

 » KLIMAATADAP
TATIE VER
GROENING EN 
DEELGEBIEDEN

In veel van de deelgebieden komt 
er ruimte voor wateropvang en 
vergroening. Bij die ontwikkelingen 
zal daarom een deel onbebouwd 
en onverhard blijven. Ook moet er 

ruimte komen voor infiltratie van 
regenwater. In de Viaanse Molen 
wordt nog eens 10% extra groen 
toegevoegd in verband met het 
groene karakter van het landschap 
en de oevers. Daarnaast zal er 
worden ingezet op zoveel mogelijk 
groen in de openbare ruimte en 
ook groen in, op en aan gebouwen. 

 » KLIMAATADAPTA
TIESTRATEGIE 

De klimaatadaptatiestrategie geeft 
aan op welke manier Alkmaar en 
de regio klimaatbestendig worden 
ingericht. De belangrijkste thema’s 
zijn:

• Droogte en wateroverlast in 
het stedelijk gebied;

• Droogte en wateroverlast in 
het landelijk gebied;

• Hitte en gezondheid;
• Veiligheid, calamiteiten en 

kwetsbare functies;
• Klimaatbestendige nieuwbouw 

en stedelijke ontwikkeling.

 » UITVOERINGS
AGENDA

De klimaatadaptatiestrategie leidt 
tot de zogenaamde Uitvoeringsa-
genda. Hierin zijn de activiteiten 
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benoemd die de komende jaren staan 
gepland om Regio Alkmaar verder kli-
maatbestendig te maken.  Dit betekent 
dat de aanpak continu in ontwikkeling 
is en de regio flexibel is om de komen-
de jaren aan te sluiten bij de ruimtelijke 
ontwikkelingen. 

Een gedetailleerde uitwerking van de 
klimaatbestendige maatregelen vindt 
plaats binnen de voorbereiding van 
de projecten. Bij de prioritering van de 
projecten is rekening gehouden met de 
verschillende opgaven, zoals de aanleg 
van het warmtenet, de vervangings-
opgave en de woningbouwopgave. Zo 
maken we werk met werk. De Deltabe-
slissing Ruimtelijke Adaptatie stelt dat 
vanaf 2020 alle Nederlandse overhe-
den klimaatbestendig inrichten tot hun 
standaard werkwijze moeten maken. 
Hiermee is de afspraak gemaakt tus-
sen het Rijk, de provincies, gemeenten 
en waterschappen dat alle uitvoerings-
projecten vanaf nu klimaatbestendig 
en waterrobuust zijn.

Vergroenen en 
bio-diversiteit
In 2020 is besloten door de gemeente-
raad om – naast de uitvoering van het 
bestaande groenbeleidsplan – extra 
aandacht te geven aan vergroening en 
biodiversiteit. 

 » VERGROENING

Als uitwerking van het Groenbeleids-
plan 2017-2027 en invulling van het 
collegeprogramma Alkmaar aan zet 
2018-2022 wordt ingezet om Alkmaar 
regen- en hittebestendig te maken. 
Hiervoor is ‘groen’ een belangrijk mid-
del. Tevens is meer groen in de stad 
belangrijk voor het behoud en de ver-
sterking van de biodiversiteit. Niet in 
de laatste plaats voelen mensen zich 
beter en gezonder in een groene omge-
ving. Er liggen nog volop kansen voor 
Alkmaar om te vergroenen. De ambitie 
is om tot 2027 te zorgen voor 5 hectare 
extra groen in de stad. 

 » BIODIVERSITEIT

Biodiversiteit draagt bij aan een mooie-
re, aantrekkelijke leefomgeving en een 
verbetering van het vestigingsklimaat 
voor bedrijven en bewoners. Tevens 
heeft een grotere biodiversiteit een 
economische waarde, denk bijvoor-
beeld aan onze voedsel- en watervoor-
ziening. Zo zorgen we voor nog meer 
natuurvriendelijke oevers en gaan we 
ons inzetten voor natuurinclusief bou-
wen. Biodiversiteit krijgt daarom een 
meer prominente plek in de HIOR en 
inrichtingsplannen.

GEBIEDSPLAN ALKMAAR
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Onder deze pijler vallen onder 
meer de volgende economische 
projecten 

• Advisering omtrent economi-
sche ontwikkeling deelgebie-
den Kanaalzone;

• Onderzoek functiemenging 
Kanaalzone Ontwikkeling Ka-
naalzone; 

• Bevorderen functiemenging;
• Uitwerking behoefteraming 

werklocaties Regio Alkmaar;
• Opstellen Convenant werklo-

caties Regio Alkmaar;
• Inventarisatie mogelijke uit-

breiding  werklocaties;

 » BINNENSTEDE
LIJKE LOGISTIEK.
ONDERNEMEND 
EN INNOVATIEF 

De pijler Ondernemend en inno-
vatief richt zich op het vergroten 
van de innovatiekracht van de Alk-
maarse economie. De concurren-
tiekracht van Alkmaar moet sterker 
worden, moet meer hoogwaardige 
werkgelegenheid opleveren en ver-
ankerd zijn in stad en regio. Binnen 

deze opgave richten we ons op 
duurzame innovatie en de verbe-
terde aansluiting van onderwijs en 
arbeidsmarkt. 

Om onze positie op innovatieve 
markten (zoals energie) te behou-
den is het nodig voortdurend te 
innoveren, voldoende kennis aan te 
trekken, voldoende schaalgrootte 
op te bouwen en steeds met nieu-
we initiatieven te komen. In het 
Actieprogramma werken we vanuit 
de Kennisregio aan innovatie met 
het accent op: 

• Data science en smart city;
• IT-bedrijven aan de top;
• Innovatieve en creatieve 

werklocaties.
• Aansluiting arbeidsmarkt

 » AANTREKKELIJK 

Een basisvoorwaarde voor eco-
nomische groei is dat een stad 
aantrekkelijk is. Alkmaar heeft, als 
centrumstad voor Noord-Holland 
Noord met de daarbij behorende 
regionale functies, altijd een grote 
aantrekkingskracht gehad. Deze 

positie is echter geen vanzelfspre-
kendheid. Alkmaar blijft werken 
aan het verleiden van bewoners, 
bedrijven en bezoekers. Het ver-
sterken van de historische bin-
nenstad is daarbij een belangrijk 
onderdeel, zodat bezoekers langer 
worden vastgehouden en de leeg-
stand afneemt. 

Economische projecten om Alk-
maar aantrekkelijk te houden zijn 
onder meer: 

• Verbinding station-binnenstad;
• Aantrekkelijke centrum en 

verminderen van leegstand;
• Vitale verblijfsaccom-

modaties; 
• Evenementenprogrammering;
• (Regionaal) recreatief route-

netwerken;
• Ruimtelijke uitwerking van de 

horecanota.

Economische 
Projecten
De economische doel-
stellingen voor de pe-
riode 2020-2024 zijn in 
het Actieprogramma 
Economie Alkmaar in 
Evenwicht opgeno-
men1. Met de pijlers 
Aantrekkelijk, Onder-
nemend & Innovatief 
en Uitnodigend wordt 
ingezet op een vitaal 
economisch klimaat. 
Evenwicht in de econo-
mische ontwikkeling is 
hierbij het centrale uit-
gangspunt.

Belangrijk voor dit evenwicht is 
natuurlijk de groei van Alkmaar 
(Kanaalzone) met ca. 30.000 inwo-
ners waardoor Alkmaar zich nog 
sterker profileert als hoofdstad van 
Noord-Holland Noord met een hoog 

1	 	Voor	het	Actieprogramma	Economie	en	de	volledige	lijst	met	projecten	zie:	
Definitief_Actieprogramma_Economie_2020-2024	(raadsinformatie.nl)

stedelijk milieu. De verwachte groei 
van Alkmaar vraagt om een nieuw 
evenwicht tussen wonen, werken 
en voorzieningen. Naast een even-
wichtige woon/werkbalans vraagt 
de groei van Alkmaar ook om fysie-
ke ruimte die nodig is om de groei 
in bedrijven, woningen en voorzie-
ningen mogelijk te maken, alles in 
evenwicht met een duurzame ont-
wikkeling van ons leefklimaat. 

 » UITNODIGEND 

De pijler Uitnodigend richt zich op 
het vestigingsklimaat in Alkmaar 
dat uitnodigend moet zijn voor 
ondernemers en maatschappelijke 
organisaties om hier hun bedrijf of 
instelling (blijvend) te vestigen. 

Hiervoor biedt Alkmaar ruimte voor 
vitale woonwerkgebieden. Met als 
doel een evenwichtige groei van 
de woon-werkbalans; het aantal 
banen gelijke tred laten houden met 
het aantal woningen en blijvend 
voldoende ruimte bieden voor vitale 
woon-werkgebieden. Voor een uit-
nodigend vestigingsklimaat is een 
goede bereikbaarheid essentieel. 

Programma 
overstijgend
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2020 2021 2022 2026 20312023 2027 20322024 2028 20332025 2029 20342030 2035

Verplaatsen busstation naar noordzijde stations gebied

Bergerhoutrotonde

Capaciteitsvergroting kruispunt N9 – Kogendijk

Aanpassen verkeersstructuur Overstad

Aanleg fiets- voetgangersbrug Taqa-terrein – A. Noord

Verleggen Helderseweg Noord

Ondertunneling spoor Helderseweg en Noorderkade

Aanleg langzaam verkeersbrug (stations	gebied	–	Alkmaar	Noord)

Aanleg interwijkverbindingen over spoor

Realiseren mobiliteitshub met regionale P+R functie

Aanpassen interne verkeersstructuur Oudorp

Realiseren mobiliteitshubs stations gebied Alkmaar Centraal

Fietsbrug Zaagmolenstraat

Verbeteren fietsverbinding Overstad – historisch centrum

Nieuwe oeververbinding Oudorp-Overdie

Regionale doorfietsroute deel Alkmaar

Rode loper historische binnenstad-station Alkmaar-Overstad

Mobiliteits Alkmaars Kanaal – hoogwaardig openbaar vervoer

Overstad aanleg fietstunnel onder het spoor naar Huiswaard

Tussen de infrastruc-
turele projecten zit-
ten vanzelfsprekend 
belangrijke afhanke-
lijkheden. Zo kunnen 
projecten die gelijktij-
dig worden uitgevoerd 
leiden tot opstoppin-
gen of overlast voor 
bewoners en bezoe-

kers en de bereikbaar-
heid van de stad juist 
tijdelijk verslechteren. 
Anderzijds zijn projec-
ten ook afhankelijk van 
bijvoorbeeld lopende 
onderzoeken, politieke 
keuzes, impulsgelden 
en cofinanciering.  

Deelprojecten nu - 2035

Stationsgebied Alkmaar
Stationsgebied Alkmaar Noord
Viaanse Molen 
Overstad 
Oudorp 
Gebiedsoverstijgend 

Timing en flexibiliteit
Alkmaar anticipeert in de fasering van de integrale gebiedsontwikkeling zo goed 
mogelijk op deze onzekerheden en inter-afhankelijkheden. Realistisch alle omstan-
digheden in acht nemend, ziet de gemeente welke invloed ‘de markt’ heeft en gaat 
daar intelligent en flexibel mee om.  
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programmadirecteur, een Kern-
team en een Programmateam. In 
het Kernteam zitten managers 
bedrijfsvoering, beleid en gebieden, 
de directeur Alkmaars Kanaal en 
vanuit de algemene directie van 
Alkmaar de directeur Beleid. De di-
recteur Alkmaars Kanaal houdt het 
budgetrecht voor de begroting 
van programma. Daarnaast zijn 
er 5 deelgebieden met elk een 
programma manager, projectlei-
ders en een projectteam, bestaan-
de uit gemeentelijke - en waar 
nodig - externe specialisten. Er zijn 
wekelijks overleggen met porte-
feuillehouders en maandelijks af-
stemmingsoverleggen met het 
college. De programmabegroting 
loopt mee met de P&C cyclus van 
de gemeente; de gemeenteraad 
wordt ook via diezelfde cyclus op 
de hoogte gehouden van de ont-
wikkelingen, met daarnaast apar-
te informatieavonden. Via de 
directieraad en het GMT wordt 
steeds de relatie met de staande 
organisatie gelegd en bewaakt. 
Door maandelijkse informatie-
bijeenkomsten, nieuwsbrieven op 
de interne site en bijeenkomsten 

met beleidsmedewerkers, blijft de 
organisatie betrokken en geïnfor-
meerd.

Per onderwerp en thema worden 
bijeenkomsten georganiseerd 
met betrokken partijen als pro-
jectontwikkelaars en bouwers. De 
gemeente heeft daarnaast eigen-

standig overleg met woningcor-
poraties. Met provincie en Rijk is 
contact over subsidiemogelijkhe-
den en ook met regionale partijen 
is over dit onderwerp een bijeen-
komst georganiseerd. 

Essentieel voor een 
succesvolle ontwikke-
ling van de stad is een 
heldere ambitie waar 
naartoe wordt gewerkt 
met een slimme stra-
tegie, een stevige pro-
jectorganisatie en dui-
delijke communicatie 
en commitment op de 
plannen door bestuur, 
ambtelijke organisatie, 
burgers, bewoners én 
ondernemers. 

Integrale 
aanpak, 
intensieve 
afstemming
Alkmaar zorgt dat de gebiedsont-
wikkeling integraal en in samen-
hang wordt gecoördineerd.  
Vanuit het gebiedsportfolio 
Bereikbare Steden worden de 
onderstaande werkzaamheden 

afgestemd om vanuit inzicht en 
overzicht relevante keuzes te kun-
nen voorleggen aan het bestuur. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om:

• Inzicht en overzicht  
Inzicht in de projecten, plan-
ningen en de onderlinge af-
hankelijkheden van projecten. 

• Risicomanagement 
Om de drie maanden (of bij 
mijlpalen) een risicoanalyse 
gemaakt voor alle deelgebie-
den en daar ook de financiële 
gevolgen inzichtelijk gemaakt/ 
bijgehouden.

• Stakeholdersanalyse 
Inzichtelijk houden wie welke 
subsidie aanvraagt en wie 
waar mee bezig is (provincie, 
regio, overstijgende program-
ma’s zoals klimaatadaptatie 
en project- en programmama-
nagement voor gebiedsont-
wikkeling) en zicht houden op 
de stakeholders en (nieuwe) 
partners waarmee Alkmaar de 
stad ontwikkelen.

• Strategie 
Investeringsstrategie en ont-
wikkelstrategie voorbereid en 
geagendeerd voor de bestuur-
lijke tafel(s).

De werkgroep voor gebiedsportfo-
lio bestaat uit:

• Projectleider Bereikbare  
Steden

• Portfoliomanager 
• Planner
• Adviseur risicoanalyse
• Adviseur communicatie
• Directeur Kanaal
• Planeconoom
• Financiën

Per onderwerp schuiven de pro-
jectleiders, programma managers, 
beleidsadviseurs en stadsbeheer 
aan.

Het gebiedsplan bevat verschillen-
de deelprogramma’s, ieder met een 
eigen aansturing onderling verbon-
den met een integrale afstemming 
via zowel het ‘Afstemmingsoverleg 
college’ als het ‘Coördinatie-over-
leg college’. De deelprogramma’s 
zijn:

De twee stations gebieden hebben 
beiden een projectorganisatie met 
een bestuurlijke en ambtelijk op-
drachtgever, projectleider en het 
projectteam Alkmaars Kanaal.

Het programma Alkmaars Ka-
naal wordt aangestuurd door de 

ORGANISATIE 
DRAAGVLAK & 
COMMUNICATIE

Netwerkorganisatie 
Programma Alkmaars 
Kanaal 

Organisatieschema Dynamische en Vitale Binnenstad
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Historische 
Vitale en 
Dynamische 
Binnenstad
 Het Uitvoeringsprogramma Vitale 
en Dynamische binnenstad is een 
veranderopgave gericht op het 
compacter en gemengder maken 
van het kernwinkelgebied waardoor 
deze toekomstbestendig wordt.

De bestuurlijk opdrachtgever is 
Wethouder Economie, de ambte-
lijk opdrachtgever is Unitmanager 
Ruimtelijke Ontwikkeling en Econo-
mie en de ambtelijk opdrachtnemer 
is de programmamanager. 

Het Programmateam bestaat uit de 
programmamanager, projectleiders 
van de deelopgaven en inhoudelijke 
adviseurs. De externe Adviesgroep 
bestaat uit vertegenwoordigers van 
de verschillende belangenorgani-
saties. In de Adviesgroep toetst 
de portefeuillehouder periodiek de 
koers. De Adviesgroep is tevens 
een platform waarin betrokken 
belangenorganisaties hun ideeën 
kunnen inbrengen. In het Bestuur-
lijk Coördinatie-Overleg wordt over 
belangrijke onderwerpen van ge-
dachten gewisseld met het college. 
Jaarlijks volgt een bestuurlijke rap-
portage over de voortgang van het 
Uitvoeringsprogramma.

Opschaling 
organisatie
Voor het jaar 2022 is budget 
aangevraagd voor de project- en 
programmaorganisatie voor Be-
reikbare Steden. Hiermee wordt er 
voldoende ontwikkelkracht gereali-
seerd om het gebiedsplan van Alk-
maar daadwerkelijk uit te voeren 
conform de planning.

Aanvullende 
capaciteit en 
expertise
De opgave waar Alkmaar voor 
staat is groot en ambitieus. Vanuit 
de staande organisatie is een deel 
van de capaciteit beschikbaar voor 
de projecten uit het gebiedsplan. 
Deze capaciteit is echter niet toe-
reikend. Kennis uit de eigen organi-
satie wordt aangevuld met externe 
expertise. Met name op planeco-
nomie en plancapaciteit is extra 
inzet belangrijk om de projecten 
uit Bereikbare Steden in onderlinge 
samenhang te bezien, berekenen 
en te programmeren. Extra capaci-
teit wordt besproken met het Rijk 
en de provincie.

Stationsgebieden en 
Centrumgebied

De extra ontwikkelkosten voor de 
lijnorganisatie voor 2022 en verder 
worden gemaakt door inhuur te 
realiseren voor de lijnorganisatie.

• Unit Ruimtelijke Ordening en  
Economie; 

• Unit Leefgebied; 
• Unit Vastgoed en Duurzaam-

heid; 
• Transformatie manager leeg-

staand vastgoed.

 
Alkmaars kanaal 
De extra ontwikkelkosten voor de 
lijnorganisatie van de gemeente 
voor 2022 en verder worden ge-
maakt door inhuur te realiseren 
voor de lijnorganisatie.

• Unit Ruimtelijke Ordening en 
Economie; 

• Unit Leefgebied; 
• Unit Vastgoed en Duurzaam-

heid.

Programmaorganisatie 

Ook voor de programmaorganisatie 
van het kanaal is budget opgeno-
men in de begroting 2022. Het gaat 
hierbij om de volgende posten:

• Programmadirecteur, program-
ma managers, projecten ma-
nagement en ondersteuning;

• Branding, communicatie en 
relatiemanagement;

• Kwaliteit;
• Onderzoek en pilots.
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Bestuurlijk 
draagvlak
Alkmaar is ervan 
overtuigd dat groot 
bestuurlijk draagvlak 
essentieel is voor lang-
jarige en belangrijke 
gebiedsontwikkelin-
gen. Dit gebiedsplan 
is daarom de logische 
verdere uitwerking van 
de eerdere visies en 
besluiten die de raad 
hierover heeft geno-
men.

Station Alkmaar 
Centraal

Voor het stations gebied wordt 
gewerkt aan een Ontwikkelbeeld 
of gebiedsvisie met een voorziene 
besluitvorming door de gemeente-
raad eind 2021. 

Station Alkmaar 
Noord

De raad heeft in 2019 een fi-
nanciële bijdrage geleverd aan 
de vernieuwing van het station 
Alkmaar Noord en het opstellen 
van een Ontwikkelbeeld voor het 
stations gebied. Er is een bidbook 
uitgebracht voor de nieuwe locatie 
van de Europese school op basis 

waarvan het ministerie van OCW 
Alkmaar heeft voorgedragen als 
nieuwe vestigingslocatie. De defi-
nitieve vaststelling van het Ontwik-
kelbeeld door de raad is voorzien 
voor najaar 2021.

Alkmaars Kanaal

Het programma Alkmaars kanaal 
is een van de ambitielijnen uit 
de in oktober 2017 vastgestelde 
Omgevingsvisie Alkmaar. De raad 
heeft op 4 juli 2019 het Omgevings-
beeld Alkmaars kanaal vastgesteld 
evenals 5 ontwikkelbeelden voor 
de hiervan deel uitmakende gebie-
den.  De raad wordt continue van 
de voortgang van de plannen op 
de hoogte gehouden (zie ook hier-
boven). Het Omgevingsbeeld is na 

een brede maatschappelijke con-
sultatieronde vastgesteld en er is 
sprake van overleg en afstemming 
met de belangrijkste partners in de 
onderscheiden deelgebieden. Ook 
bij het opstellen van beleid worden 
de partners en marktpartijen ge-
hoord. 

Historische Vitale en 
Dynamische 
binnenstad

De raad heeft op 8 juni 2020 het 
Onderzoek Detailhandelsstructuur 
Binnenstad en Overstad vastge-
steld. Het onderzoek met voorge-
stelde projecten is met brede parti-
cipatie van ondernemers tot stand 
gekomen. Dit raadsbesluit vormt 
de basis voor de verdere uitvoering 

van projecten met betrekking tot 
het verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit, het tegengaan van leeg-
stand en branding & conceptont-
wikkeling van Alkmaar als stad 
van de toekomst. Deze projecten 
zijn vervolgens opgenomen in het 
Uitvoeringsprogramma Vitale en 
Bruisende Binnenstad.  

Bij het opstellen van beleid en het 
uitvoeren/ realiseren van de plan-
nen worden de partners,  marktpar-
tijen en bewoners gehoord. 

Veel van de besluiten zijn per deel-
gebied en vaak gefragmenteerd 
genomen. Dit gebiedsplan bundelt 
deze plannen en laat de samen-
hang zien.
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Waar schuilen – be-
stuurlijk, ambtelijk, 
markttechnisch, finan-
cieel of anderszins 
– de grootste risico’s 
voor de doorontwikke-
ling van het stadshart 
en hoe is Alkmaar hier-
op voorbereid? 

In de uitvoering van het gebieds-
plan schuilen risico’s die kunnen 
leiden tot kostenoverschrijding 
en/of vertraging. Deze kunnen 
zowel bij de gemeentelijke als bij 
de ontwikkelende en bouwende 
partijen optreden. Te denken valt 
aan overkoepelende risico’s zoals 
de economische situatie en mark-
tontwikkelingen maar ook risico’s 
die specifiek gelden voor Alkmaar. 
Niet al deze risico’s zijn beïnvloed-
baar maar wel zo goed mogelijk te 
beheersen. De gemeente Alkmaar 
heeft de belangrijkste risico’s in 
beeld gebracht en monitort deze 
in een continu proces van identifi-
ceren, kwantificeren en het afwe-
gen van beheersmaatregelen. 

Hiernaast zijn de top-6 risico’s die 
optreden bij externe invloeden 
uitgewerkt, vóór beheersmaatre-
gelen links, en ná beheersmaatre-
gelen, rechts.

Grootste 
risico’s
1. De doelstelling van het wo-

ningprogramma wordt niet 
gehaald;

2. Business case van ontwikke-
laars niet sluitend;

3. Woon-/werkverdeling is onvol-
doende passend bij ambitie;

4. Impact op woningbouwop-
gave 2040  door vastgelopen 
verkeersysteem;

5. Financiële haalbaarheid on-
voldoende voor Gemeente 
Alkmaar door marktwerking;

6. Onvoldoende vraag voor gere-
aliseerde woningen.

De gemeente heeft een uitgebrei-
de risicoanalyse gedaan die aan 
de hier opgenomen samenvatting 
ten grondslag ligt (zie bijlage). 
Deze risicoanalyse heeft geleid 
tot veel extra inzicht, passende 
beheersmaatregelen en wordt 
breed als belangrijke meerwaarde 
ervaren.

SLIM OMGAAN 
MET RISICO’S

RISICO 1:

DE DOELSTELLING VAN 
HET WONINGPROGRAM-

MA WORDT NIET  
GEHAALD

GESCHAT  
INITIEEL RISICO* 

ZONDER BEHEERS- 
MAATREGELEN

GEPLANDE 
BEHEERSMAATREGELEN

GESCHAT 
RESTRISICO 
NA BEHEERS- 
MAATREGELEN

• Bouwvolume/aantallen stedenbouwkundig toetsen mbv massastu-
die, plankosten inschatten obv minder woningen, planconsequen-
ties aanvaarden

• Centraal delen woningbouwprogramma (financiële haalbaarheid); 
typologie en plots

• Scenario’s parkeernorm doorrekenen

• Concretisering Ontwikkelbeeld stedenbouwkundig raamwerk / 
functiemenging en voorzieningen

• Verwachting van en naar ontwikkelaars scherp neerzetten
• Vinden partner ontwikkelen en bouwen; bouwcombinatie voor meer 

planmatig werken

• Meer variatie in woonmilieus/-typologieën en flexibiliteit
• Concrete spelregels vastleggen t.a.v. de functiemenging (obv Stec/Urhahn)
• Vinden partner ontwikkelen en bouwen; bouwcombinatiek voor  

meer planmatig werken

• Vaststellen hoofdstructuur tbv ontwikkelaars en programmamanagers: verkeersaf-
wikkeling, collectieve parkeeroplossingen en stedenbouwkundig raamwerk

• integraal mobiliteitsonderzoek, mobiliteitsvraagstuk beschouwen die aansluit bij 
vraag, aanbod en ambitie Gemeente Alkmaar (bv. parkeernorm)

• Slim omgaan met (investeren in) huidige wegenstructuren, meer/beter OV in de stad 

• woningmarktonderzoek inz vraag en aanbod
• blijvend monitoren type & aantallen woningen en aantallen tov de marktvraag
• integraal afstemmen woningbouwprogramma’s op te bouwen type woningen, zorgen 

voor meer variatie in woonmilieus/-typologieën en flexibiliteit

• Oude oplossingen heroverwegen inz conjunctuur/financiële haalbaarheid 
• Beschouwen op lange termijn en ambitie op lange termijn aansluiten 
• Uitwerken van scenario’s (worst case, best case)

RISICO 2:

BUSINESS CASE VAN 
ONTWIKKELAARS NIET 

SLUITEND

RISICO 3:

WOON-/WERKVER-
DELING ONVOL-

DOENDE PASSEND 
BIJ AMBITIE

RISICO 4:

IMPACT OP WONING-
BOUWOPGAVE 2040  

DOOR VASTGELOPEN 
VERKEERSYSTEEM

RISICO 6:

ONVOLDOENDE VRAAG 
VOOR GEREALISEERDE 

WONINGEN

RISICO 5:

FINANCIËLE HAALBAAR-
HEID ONVOLDOENDE VOOR 

GEMEENTE ALKMAAR 
DOOR MARKTWERKING

* in een uitgebreide interne  
risicoanalysesessie in kaart  

gebracht
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COLOFON
Gemeente Alkmaar 
  
In samenwerking met:
Provincie Noord-Holland
NS
Prorail 
Vervoersregio Amsterdam
Metropoolregio Amsterdam

met bijdrage van:  
Inbo
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