Alkmaar, stad aan het water
Visie op water en ruimtelijke ordening
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Oplegnotitie:
Ter inzage legging Alkmaar, stad aan het water

1
Inleiding
Bijgevoegd vindt u de stukken van de visie Alkmaar, stad aan het water, een integrale visie op de
samenhang tussen water en RO in A lkmaar tot 2030.
2
Alkmaar, stad aan het water
Alkmaar staat de aankomende jaren voor de taak om de wateropgave in het stedel ijk gebied op te
lossen. De wateropgave bestaat uit:
• het realiseren van voldoende waterberging om wateroverlast te voorkomen;
• het verbeteren van de waterkwaliteit;
• het scheiden van afvalwater van schoon regenwater;
• het oplossen van grondwatcroverlast.

Voor het oplossen van de wateropgave is ruimte nodig en die ontstaat niet vanzelf. De gemeente
Alkmaar en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben daarom de handen ineen
geslagen: onder te titel Alkmaar, stad aan het 1vater hebben zij een integrale visie opgesteld hoc het
oplossen van de waterhuishoudkundige opgave kan worden gecombineerd met toekomstige stedelijke
ontwikke lingen. Naast het oplossen van de wateropgave is echter in de visie ook veel aandac ht
gegeven aan de bijdrage die water kan leveren aan de uitstraling van Alkmaar, aan natuurontwikkeling
en aan rccrcatiemogelijkhcdcn.
3
Waar bestaat de visie uit?
De plaats die water inneemt, of zou moeten innemen in de openbare ruimte, vcrschi lt van gebied tot
gebied. Zo is er aan de westrand van Alkmaar extra wa terberging nodig, liggen aan de noordrand veel
rccrcati cmogelijkhcdcn en kan water in de gebieden langs het Noordho llands Kanaal een belangrijke
beelddrager vormen voor de ruimtelijke inrichting. In de visie is Alkmaar daarom opgedeeld in vijf
karakteristieke gebieden die zich centreren rondom diverse watcrthcma's. Voor elk deelgebied is een
gewenste ontwikkelingsrichting omschreven, geïllustreerd met fotocollages. De totale visie is
samengevat op de watcrkanscnkaart. Na de ter inzage legging zal de visie worden uitgewerkt in
maatregelenpakketten die nodig z ijn om het beoogde eindbeeld te bereiken.
4
Procedure
De gemeente en het hoogheemraadschap zijn benieuwd hoc de visie valt bij a lle mensen en
organisaties die zich betrokken voelen bij het watersysteem van Alkmaar. Om die reden is de visie
openbaar ter inzage gelegd. Bijgevoegd vindt u de volgende stukken:
I. Waterkansenkaart
2. Algemene toelichting
3. Visie per deelgebied (Noordrand, Zuidrand, Westrand, Kanaalzone en Oudorpcrpoldcr)
4. Kaartmateriaal met de wateropgave (waterberging, waterkwaliteit, afkoppelen en grondwater), de
stedelijke ontwikkelingen en de opgaven voor natuur en recreatie.
5. Inspirerende fotocollages die het beoogde beeld geven van de plaats van water in de openbare
ruimte.
6. Een checklist van de waterprocedures

De zienswijzen die worden inged iend naar aanleiding van de ter inzage legging zullen zover passend
worden vcrwerkt in de visie. Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad zullen
maatregelenpakketten worden opgesteld.
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Visie op water en RO Alkmaar

Alkmaar, stad aan het water
{algemene toelichting)
Een visie op water en RO
Alkmaar staat de aankomende jaren voor
de taak om de wateropgaven in het
stedelijk gebied op te lossen. De
wa teropgave komt voort uit Europese,
landelijke en lokale afspraken en omvat:
• het realiseren van voldoende
wa terberging (voortkomend uit het
Nationaal Bestuursa kkoord Water en de
regionale uitwerking daarvan in de
raamplannen va n HHNK);
• het verbeteren van de waterkw alit eit
(voortkomend uit de Kad erri chtlijn
Water en het Waterplan Alkmaar);
• het scheiden van afvalwater en schoon
regenwater, ofwel, afkoppelen
(voortkomend uit de Basisinspanning
Riolering en het Waterplan Alkmaar);
• het oplossen van grondwateroverlast
(voortkomend uit het Nation aal
Bestuursakkoord Water).
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Voor het op lossen van de wateropgave is
ruimte nodig en die ontstaat niet vanzelf.
Voor Alkmaar is daarom een integral e visie
opgesteld hoe het op lossen van de
waterhui shoudkundige opgave kan worden
gecombineerd m et toekom stige stede lijke
ont wi kkeling en. De visie is een
gezamen lijk product van de gemeente
Alkmaar en Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) en vormt de
leidraad voor t oekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen

Meer dan het oplossen van een opgave
Niet al leen de wateropgave krijgt de aandacht in de
v isie. Onder de titel "Alkmaar, stad aan het water" zijn
ook ideeën gevormd hoe water kan bijdragen aan het
imago en de beleving van de stad. Daarbij wordt
gedacht aan waterfronten, waterp leinen, aan de
uitbreiding van aan wat er gerelateerde natuur en het
ontwikkelen van recreatieve structu ren. Niet alleen kan
een versterking van het waterimago een
concurrentievoordeel opleveren voor Alkmaar voor
mensen die in de stad willen wonen of werken, maar er
ontstaan ook mogelijkheden voor de vestiging van
ondernemers die inspelen op de toename van
bijvoorbeeld recreatiemoge I ijkheden.
Oplossingen voor de wateropgave
Alkmaar stad aan het water is primair gericht op het oplossen va n de wateropgave. In het NBW is
afgesproken dat het watersysteem in heel Nederland in 2015 op orde moet zijn . Dat betekent dat
het watersysteem voldoet aan de normen voor (grond)wateroverl ast en waterkwaliteit. Hieronder is
een kort overzicht gegeven van de opgave voor Alkmaar.

Waterberging
In het Nationaal Bestuursakkoord Water zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, provincies,
gemeenten en waterschappen om wateroverlast te voorkomen. Het stedelijk watersysteem van
Alkmaar is aan deze afspraken getoetst in de studie Bescherming Wateroverlast Noorderkwartier
van HHNK en verder uitgewerkt in het raamplan. Hieruit blijkt dat er extra waterberging moet
worden gerealiseerd in enkele polders in en rondom Alkmaar: de Egmondermeer, de Bergermeer,
de Eendrachtspelder Noord, de Oesterzijpolder en de Geestmerambachtpolder (zie bijlage 1,
opgave wateroverlast). Het graven van extra waterberging kost ruimte en geld. Maar het biedt ook
kansen: waterberging laat zich heel goed combineren met andere functies, zoals wonen, werken,
recreatie en natuur. Door deze combinaties ontstaan mogelijkheden voor het realiseren van
aantrekkelijke woon- en werklocaties, natuur- en recreatiegebieden met water als samenbindende
beelddrager! Enkele ideeën die in de visie zijn uitgewerkt:
• Langs de westelijke gemeentegrens kan een
waterbergingszone dienen als groenblauwe grens van
stadsuitbreidingen. Bij de inrichting van de
waterberging kan wat betreft thematiek aangesloten
worden op de uitbreiding van sportfaciliteiten langs de
Westrand en bij natuurontwikkelingsmogelijkheden.
• Langs de noordrand kan aangesloten worden op de
uitbreiding van het recreatiegebied Geestmerambacht.
Belangrijke thema's in dit gebied waarop kan worden
aangesloten zijn de uitbreiding van vaarmogelijkheden,
verbeteren van de waterkwaliteit en
natuurontwikkeling.
Waterkwaliteit
In de periode tot 2009 moet duidelijk worden welke waterkwaliteitsambities en bijbehorende
maatregelen volgen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor het stedel ijk water van Alkmaar. De
maatregelen vragen wellicht ook ruimte. Vooruitlopend op de KRW zijn in het Waterplan Alkmaar al
diverse maatregelen aangegeven om de waterkwa liteit te verbeteren, zoa ls bijvoorbeeld de aanleg
van ecologische oevers, verbeteren van de doorvaarbaarheid, het baggeren van de watergangen en
het aanpassen van de onderwaterbodem. Deze maatregelen zijn niet a ll emaal herhaald in deze
visie. Wel zijn kansen aangegeven voor een verdere verbetering van de waterkwaliteit (zie bijlage
1, opgave waterkwaliteit). Deze kansen doen zich bijvoorbeeld voor op plaatsen waar grootschalige
waterberging wordt voorzien en ruimte ontstaat voor bijvoorbeeld circu latie, flexibel peilbeheer of
de inrichting van helofytenfilters.
Afkoppelen
In het Waterplan Alkmaar zijn afspraken gemaakt over de maatregelen die nog moeten worden
uitgevoerd om te voldoen aan de basisinspanning. In het Waterplan is op enkele plaatsen
uitgegaan van de plaatsing van een bergbezinkvoorziening. Volgens de huidige inzichten wordt
echter gekozen voor een meer duurzame maatregel: afkoppelen. Daarvoor is een
afkoppelkansenkaart opgesteld. De verwachting is dat de
afkoppelopgave ruimschoots kan worden ingevuld vóór 2015.
De ambitie van de gemeente Alkmaar gaat echter verder: zij
streeft op lange termijn naar afkoppelen van alle verharde
oppervlakken voor zover nuttig en doelmatig. Afkoppelen is
een dure maatregel. Het is daarom wenselijk het afkoppelen
zo veel mogelijk te combineren met andere werkzaamheden,
bijvoorbeeld met onderhoud aan wegen of riolering, of met
maatregelen voor het oplossen van grondwateroverlast. In
de visie is een kaart opgenomen met alle kansrijke
afkoppellocaties, zodat bij eventuele werkzaamheden in de
stad snel zicht kan worden gekregen of er aanvullend
mogelijkheden zijn voor afkoppelen (zie bijlage 1, opgave
afkoppelen). De gemeente en het hoogheemraadschap
werken nauw samen op het gebied van het toepassen van
innovatieve technieken. Doel hiervan is alternatieven te gebruiken die een groter effect hebben dan
traditionele oplossingen. Dit geldt ook voor beperking van grondwateroverlast.

Grondwateroverlast
Op diverse locaties in de stad is sprake van grondwateroverlast. Er is een grondwaternota gemaakt
waarin deze locaties zijn vastgelegd (zie bijlage 1, opgave grondwateroverlast). Daarin zijn per
locatie principemaatregelen aangegeven. Het oplossen van grondwateroverlast met drainage is erg
duur. Ook hiervoor is het daarom wenselijk om zo veel mogelijk de combinatie te zoeken met
andere grondwerkzaamheden. In de visie is waar mogelijk een relatie gelegd met
afkoppelprojecten.
Alkmaar, stad aan het water
Water en Alkmaar hebben een bijzondere relatie met elkaar. Veel van de karakteristieke elementen
van Alkmaar hebben van oudsher een relatie met water, denk aan de grachten in de binnenstad, de
molen van Piet, de waterrijke parken Oosterhout, Oudorperhout en Rekerhout, het Noordhollands
Kanaal, en ga zo maar door. Er zijn in Alkmaar dan ook tal van mogelijkheden om water een
centrale plaats te geven in het gezicht van de stad. Het centrale thema van de visie is dan ook:
Alkmaar, stad aan het water.

Ondanks een veelheid aan mooie "waterplekjes", zou het imago
van Alkmaar, als stad aan het water, in veel meer delen van
Alkmaar verder uitgewerkt kunnen worden. De recreatieve
structuren kunnen uitgebreid worden, de toegangspoorten van de
stad kunnen worden voorzien van waterfronten, de unieke sfeer
van de grachten in de binnenstad kan een inspiratiebron vormen
voor de inrichting van nieuwe stedelijke gebieden, aan water
gerelateerde natuur kan verder worden ontwikkeld.
Aangezien Alkmaar een aaneenschakeling van afzonderlijke
poldertjes en boezemgebieden is, met elk een specifiek karakter
en dito problematiek, is de visie weliswaar samengevat in één
kaartbeeld maar vooral per deelgebied ingestoken. De oplossingen
verschillen per deelgebied van aard. Zo is voor de Noordrand
vooral gekozen voor een ontwikkeling van natuur- en
recreatiemogelijkheden, gekoppeld aan de uitbreiding van
recreatiegebied Geestmerambacht en is voor het gebied langs het
Noordhollands Kanaal vooral gekozen voor het versterken van de
stedelijke kwaliteit.
Opvallend is dat de grote kansen voor zowel RO als het Water veelal op het grensvlak met de
buurgemeenten ligt. Een heldere visie, goede communicatie en structurele samenwerking zijn
belangrijk om de samenhang tussen RO en Water daadwerkelijk vorm te gaan geven.
Relatie met andere plannen
Alkmaar, stad aan het water staat uiteraard niet op zichze lf. Er zijn meer langjarige ruimtelijke
visies gemaakt en in ontwikkeling. Een aantal belangrijke zijn hieronder genoemd:
• Structuurplan en beeldkwaliteitplan Westrand (in ontwikkeling): dit plan bevat een visie op de
inrichting van de Westrand van Alkmaar. Daarbij wordt onder andere de mogelijkheid
onderzocht voor het realiseren van een grootschalige groenblauwe buffer tussen het stedelijk en
landelijk gebied.
• Alkmaar 2030 (in ontwikkeling): deze visie biedt een langjarige doorkijk op de ontwikkeling van
Alkmaar tot 2030. De nadruk ligt daarbij op het behouden en versterken van de stedelijke en
ruimtelijke kwaliteit.
• Oostelijke Kanaalzone (2002): deze visie beschrijft op hoofdlijnen de gewenste ontwikkeling van
de zones aan weerszijden van het Noordhollands kanaal tussen de binnenstad en de Omval. Het
kanaal wordt daarbij gezien als (beeld)drager en bindend element van de stedelijke
ontwikkeling.
Status Alkmaar, stad aan het water
Alkmaar, stad aan het water is geenszins een 'af' plan maar vormt een leidraad voor toekomstige
ontwikkelingen en brengt afzonderlijke projecten in onderlinge samenhang. Alleen zo blijft het
bovenplanse watersysteem een stabiele factor voor de komende decennia. De visie is
richtinggevend voor stedelijke ontwikkelingen. Dat betekent dat bij stedelijke ontwikkelingen
uitgegaan wordt van het oplossen va n opgaven en benutten van kansen zoals aangegeven in deze
visie. Alleen dan kan worden gewaarborgd dat het watersysteem vóór 20 15 op orde is, zowel wat

betreft wateroverlast, riolering als waterkwaliteit. Wanneer er zwaarwegende argumenten zijn om
af te wijken van de visie, moet de motivatie hiervoor bestuurlijk worden goedgekeurd.
Watertoets
De visie is uitgewerkt in concrete projecten. De real isatie van de visie staat of valt met het tijdig
inbrengen van het waterbelang in ruimtelijke ontwikkelingen. Tussen de gemeente Alkmaar en het
Hoogheemraadschap zijn daarom in het kader van de watertoets procedureafspraken gemaakt die
zijn vastgelegd in een checkl ist (zie bij lage 3). De visie en de uitwerking per deelgebied zullen voor
toekomstige stedelijke ontwikkelingen het kader vormen voor de watertoets.

Alkmaar, stad aan het water

Kanaalzone
Lange termijn visie Kanaalzone
Kanaalzone is niet een specifiek deelgebied maar een meer
thematische benadering van de stedelijke gebieden in de zone langs
het Noordhollands Kanaal, de Hoornse Vaart en het kanaal OmvaiKolhorn. Het richt zich vooral op de stedelijke beleving van water. Niet
zozeer ingegeven vanuit een bepaalde wateropgave (kwa litatief of
kwantitatief) maar vooral gericht op stedelijke kwaliteit met water als
beelddrager. De aan de boezem gelegen gebieden binnen het stedelijk
weefsel bieden immers uitstekende kansen om het imago van Alkmaar
als stad aan het water of liever stad in het water vorm te geven.
De uitwerking van Schelphoek is daarbij 'leidend' voorwerp. De
inpassing van water als essentieel onderdeel van het
stedenbouwkundig concept zoals in het plan Schelphoek zou
maatgevend moeten zijn voor een aantal Stadseilanden waarin wonen
en werken aan stedelijk water de uitstraling van Alkmaar bepalen . Een
aantal gebieden komt daar in principe voor in aanmerking.
Het RWZI-terrein en Overstad zijn projecten die momenteel volop in
ontwikkeling zijn. Door deze gebieden een waterstructuur op
boezemniveau mee te geven ontstaan goede mogelijkheden voor het
creëren van specifieke woonmilieus die zich goed kunnen meten m et de regionale concurrentie
(bijvoorbeeld het waterrijke Stad van de Zon en De Draai in Heerhugowaard). Omgevingskwaliteit
is immers een belangrijke succesfactor
in de stedelijke herontwikkeling.
Voor beide plannen geldt dat de relatie
met het Noordhollands Kanaal sterker
zou kunnen worden gemaakt. Wanneer
de zone aan het kanaal integraal in de
plannen wordt meegenomen kan hier
een mooi stadse iland ontstaan
(vergelijkbaar met dat van Zaanstad
bijvoorbeeld) in plaats van een
invulling van ee n restgebied achter een
kwalitatief minder aantrekkelijke
bedrijvenzone. Idealiter kan dan ook
het station sgebied hierop aanhaken om
-AA""' rk ~l..t- - ) wAlf" t At-s P>::';>t..DDR AV!ó>"'-het project in totaliteit de status van
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grootstedelijkheid mee te kunnen
- ,.., "-i ' wet tf 1' ' "''2
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samenh angend geheel komt de
uiteindelijke kwaliteit ten goede. Voor
Wonen en werken aan water
het beoogde sfeerbeeld zie bijlage 2,
sfeerbeeld water in de stad.
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Realiseren van nieuwe woonmilieus op boezemniveau

Naast de koppeling va n lopende projecten kunnen
ook toekomstige herstructureringen in de zone
langs de boezemwateren aan gekoppeld worden
aan het thema "water als beelddrager". Te
denken valt aan het gebied rond om de Omva l,
het gebied rondom de Sluismolen en aan de
bedrijventerreinen Oudorp en Overdie. Maar ook
de stedelijke entrees van Alkmaar, zowel via de
N9 als via het Noordhollands Kanaal hebben de
potentie voor een uitstraling met een
wateraccent. Daarbij kan gedacht worden aan
grootschalige wat erfronten voor woonwijken of
bedrijventerreinen, aan aantrekkelijke kades
(horeca?) of waterpleinen.

Water kan een belangrijke bijdrage leveren
aan de stedelijke entrees van Alkmaar

Alkmaar, stad aan het water

Noordrand Alkmaar
Lange termijn visie noordrand
Dit deelgebied wordt begrensd door de
boezemwateren Noordhollands Kanaal, Kanaal OmvalKolhom en de Hoornse Vaart en aan de noordzijde
door de Koele Kreken van het Geestmerambacht en
de groene buffer (Groene Loper) tussen St Pancras en
Broek op Langedijk . Bij een verdere ontwikkeling van
dit deelgebied ligt het accent op de waterkwaliteit,
recreatie en natuurontwikkelinq.
Er liggen uitgelezen kansen om binnen dit hele gebied
een samenhangend watersysteem te maken waardoor
één groot robuust watersysteem op één peil wordt
gerealiseerd (NAP - 1,45 m). Mogelijk kan zelfs de
Geestmerambachtplas hierop worden aangesloten.
Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor een
doorgaande vaarroute, schaatsmogelijkheden en
migratiemogelijkheden voor natuur. Ook kan dit een
bijdrage leveren aan het verbeteren van de
waterkwaliteit in Alkmaar-noord. Om dit te bereiken
is het belangrijk dat de watersystemen van de
ruimtelijke ontwikkelingen (Vroonermeer noord ,
Twuyverhoek, Geestmerambacht, Nollen west/oost)
aansluiten op dit peilgebied en rekening wordt
gehouden met vaar- en circulatieroutes.
Het beeld dat wordt beoogd in het hele gebied zijn ruim gedimensioneerde waterlopen en
waterpartijen met een natuurvriendelijke inrichting en belevingswaarde en vaarmogelijkheden
(voor het beoogde beeld zie bijlage 2, sfeerbeeld water natuur recreatie).
Waterkwaliteit
Grofweg zal het watersysteem op de lange termijn als volgt worden ingericht : aan de zijde van St.
Pancras wordt schoon water ing elaten vanuit het Kanaal Omvai-Kolhorn. Vandaar stroomt het
water van noord naar zuid door de Vroonermeeren vervolgens naar Alkmaar-Noord. Omdat in
Alkmaar-Noord sprake is van een negatieve beïnvloeding van de waterkwaliteit door de aanwezige
kwel, stroomt het water op deze manier van schoon naar vuil. De inlaat van minder schoon water
in Alkmaar-Noord vanuit de Hoornse Vaart wordt stopgezet.
Water uit Alkmaar-noord komt vervolgens in de Koele Kreken, de nog aan te leggen parkstrook
tussen de stad en het recreatiemeer, om daar weer te kunnen worden gezuiverd, bijvoorbeeld in
een helofytenveld. Vanaf daar bestaat er de
keuze om het water weer door te voeren naar
hetzij het Noordhollands Kanaal, het
recreatiemeer of weer terug richting
Vroonermeer (nader onderzoek naar de
waterkwali t eitseffecten moet daar nog
uitsluitsel over geven).
Een mogelijkheid voor een grootschalige
waterpartij ligt er in het Groene Loper gebied.
De waterpartij kan een zuiverende fun ctie voor
water uit Alkmaar-Noord hebben , biedt
mogelijkheden voor natuur en kan we llicht als
waterco mpen satie dienen voor stedelijke
ontwikkelingen in dit gebied (VroonermeerNoord, woonlandschap gemeente Langedij k).
Het principe van de waterbank
Voor dit laatste kan het wenselijk zijn om een
waterbank in te richten.

Recreatie
Groot voordeel van deze
aaneensluiting van
watersystemen is dat de
recreatieve waarde, varen en
schaatsen, ook enorm
toeneemt. Dat daarvoor
doorvaarbare duikers en
bruggetjes nodig zijn spreekt
voor zich. Een ultieme
recreatieve ingreep is dan een
sluisje bij Koedijk en de
Twuyvermolen, waardoor een
verbinding met de boezem
wordt gelegd. Heel Alkmaar
Noord, Vroonermeer én de
plas zouden dan in principe
kunnen worden aangesloten
op het Blauwe Netwerk, het
aaneengesloten netwerk van
vaarwegen in de Kop van
Noord-Holland. Hoe vervolgens
dan om te gaan met
(motor)bootjes op de
Geestmerambachtplas is een
discussie waard. Op dit
moment is dat niet toegestaan.
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Verbindingsmogelijkheden Alkmaar-Noord
met de Geestmerambachtplas

Alkmaar, stad aan het water

Zuidrand Alkmaar
, :(

Lange termijn visie zuidrand
De zuidrand van Alkmaar is reeds tot aan de
gemeentegrens bestemd als bedrijventerrein
Boekelermeer. Het watersysteem is ruim
gedimensioneerd met veel ruimte voor natuurlijke
oevers en poelen voor de rugstreeppad. Schoon
regenwater stroomt af naar het oppervlaktewater.
Door het instellen van een flexibel peilbeheer kan zo
veel mogelijk schoon water worden vastgehouden.
Het duurzame karakter van het watersysteem heeft
een voorbeeldfunctie voor andere grote projecten in
de stad en het gedeelte dat door Heiloo wordt
ontwikkeld. Reeds in een vroeg planstadium is water
als sturend principe meegenomen in de ontwerpen en
dat werpt nu al zijn vruchten af.
Voor de komende periode richt de aandacht zich nu
nog vooral op ' de etalage' van het bedrijventerrein:
een waterrijke zone met zichtlocaties voor bedrijven
en, aan de andere kant van de snelweg, een natte
natuurontwikkeling tegen de strandwal waarop het
landgoed Nijenburg ligt.

In Overdie spelen de komende jaren diverse herstructureringen die kansen bieden voor afkoppelen
e n het oplossen van bestaande grondwateroverlast, waaronder herstructurering Overdie, Geert
Grote Pl ei n, en ontwikkeling van de locatie Oosterhout Schuurman. Herstructurering langs de N242
biedt kansen om water te gebruiken om de entree van Alkmaar, als stad aan het water, uitstraling
te geve n.
De zone vanaf bedrijventerrein Boekelermeer tot aan de
Omval vormt de entree van Alkmaar vanaf het
Noordhollands Kanaal. In deze zone ligt een kans om de
uitstraling van het gebied te verbeteren, zoals de aankleding
van de brug en de kades. Wellicht kan bij een toekomstige
herstructurering van het bedrijventerrein de relatie met het
kanaal worden versterkt door het realiseren van
grachtenstructuren. Ook biedt herstructurering van deze
zone een kan s om een oud probleem op te lossen:
vrachtboten die lossen in de Boekelermeer moeten
doorvaren tot na de Leeghwa t erbrug om te kunnen keren.
Met name in de spits is het dan vervelend dat de brug twee
keer open moet. Door een keerpunt ten zuiden van de brug
te realiseren wordt dit probleem opgelost.

Alkmaar, stad aan het water

Westrand Alkmaar
Lange termijn visie westrand
Voor de westrand van Alkmaar, het grensgebied met
buurgemeenten Bergen en Egmond, ligt het accent vooral op
waterkwantiteit. Berging voor de binnenduinrandpolders,
gecombineerd met een goede afronding van de
stadsrandverschijnselen. Insteek is om een brede waterrijke zoom
rond de bestaande bebouwing aan te brengen waarmee zowel
water, natuur als recreatie wordt ontwikkeld. Het aangegeven
principe "de hoogste sport" past daar prima binnen.
Voor de uitwerking van een groot samenhangend natuur en
recreatiegebied aan de westzijde van Alkmaar gelden, vanuit het
watersysteem bezien, nog een aantal opties die verder moeten
worden onderzocht. De benodigde waterberging, grofweg 30
hectare in de naastliggende polders Egmonder- en Bergermeer
(grotendeels buiten het gemeente-eigendom van Alkmaar) wordt
idealiter op polderniveau opgelost. Vanuit de recreatieve beleving
verdient het echter juist aanbeveling om het water op
boezemniveau aan te leggen. Bij die peilkeuze kunnen
verschillende bestaande kano- en vaarroutes worden gekoppeld en
de aanliggende woonwijken ontsloten.
Met de brede zoom, 50-100
meter natuur en water met
recreatief medegebruik, wordt
een stevige buffer
vormgegeven die een
ongewenste verstedelijking
tussen Alkmaar en Bergen aan
banden moet leggen en daarbij
een belangrijke
kwaliteitsimpuls voor het
landschap oplevert. Voor het
beoogde sfeerbeeld zie bijlage
2, sfeerbeeld water, natuur en
recreatie.
Met een lange termijn in het
achterhoofd is het niet
ondenkbaar dat de wijk
Hoefplan, in navolging van
Overdie, een facelift zal
krijgen. Dit biedt kansen voor
afkoppelen van schoon
regenwater in gebieden die
gemengd gerioleerd zijn. Deze
kansen zijn er ook bij de
toekom stige herstructurering
van het stationsgebied .
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Waterberging op polderpeil of op boezemniveau

Alkmaar, stad aan het water

Ou dorperpolder
Lange termijn visie Oudorperpolder
De Ouderperpolder wordt volledig omsloten
door boezemwater. Dat maakt het nastreven
van samenhang met omliggende gebieden
minder opportuun. Binnen de polder zijn de
ruimtelijke ontwikkelingen niet bijzonder
groot. De visie is dan ook vooral gericht op
het creëren van een zo goed mogelijke
interne waterkwaliteit. Dit wordt nagestreefd
door het verplaatsen van de inlaat, flexibel
peilbeheer en interne circulatie. De
hydrologische isolatie van het (natuur)park
Ouderperhout blijft voortbestaan, waarbij het
systeem zoveel mogelijk gebiedseigen water
vasthoudt en vervuiling van buitenaf moet
worden voorkomen.
Momenteel wordt de polder doorspoeld met
boezemwater dat wordt ingelaten aan de
zuidkant van de polder. Daarnaast wordt aan
de noordzijde water uit de Hoornse Vaart
ingelaten in de Oudorperhout. In de toekomst zal een deel van dit water uit de Hoornse Vaart door
een helofytenfilter in de Ouderperhout worden geleid. Vervolgens wordt dit schone water de
Ouderperpolder ingebracht. Hierdoor hoeft minder ongezuiverd boezemwater te worden ingelaten
waardoor de waterkwaliteit verbetert.
Op het bedrijventerrein Ouderperpolder liggen nog kansen voor een grootstedelijke
herontwikkeling. Hiervoor wordt verwezen naar het thema Kanaalzone.

BI.JLAGE 1: DE OPGAVEN VOOR ALKMAAR
• OPGAVE WATERBERGING
• OPGAVE WATERKWALITEIT
• OPGAVE AFKOPPELEN
• OPGAVE GRONDWATER
• STEDELI.JKE ONTWIKKELINGEN
• OPGAVE RECREATIEVE VAARROUTES
• OPGAVE NATUUR

Opgave waterberging
(polders met tekort aan waterberging)
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BI.JLAGE 2: FOTOCOLLAGES TER INSPIRATIE
•
•
•
•
•
•
•
•

SFEERBEELD WATER IN DE STAD
SFEERBEELD WONEN AAN HET WATER
SFEERBEELD WATER, NATUUR EN RECREATIE
SFEERBEELD WATERFRONT
IDEEIN AFKOPPELEN
IDEEIN FUNCTIECOMBINATIES
IDEEIN INFILTREREN
IDEEIN NATUURVRIENDELI.JKE OEVERS

Sfeerbeeld water in de stad

Wonen boven het water

Wonen aan het water

Wonen aan (passanten)haven

Schanskorven

Sfeerbeeld wonen aan het water

\;

Aanlegsteiger

Tuin aan het water

Drijvend wonen

Wonen aan het water

Sfeerbeeld water, natuur en recreatie

Fietsroutes van en naar en langs het water

Rietoevers

Flora en fauna

Waterrecreatie

Overhaal voor kano's

Sfeerbeeld waterfront
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Havengebouw

Appartementen in Overstad

Kantoor aan het water

Zeswielen
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Ideeën afkoppelen

_,
Afvoer langs gevel

Aansluiting woningen op weg met vrije uitstroom

Hoekoplossing

Aansluitng van woningen op straat

Ideeën functiecombi naties
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Principe parkeren op waterberging

Ideeën infiltreren

Infiltratiegoot

Infiltratiegoot

Infiltratieput

Infiltratieriool

Doorlatende verharding

Infiltratieveld in woonwijk

Infiltratiebollen

Ideeën natuurvriendelijke oevers

Schematische voorstelling van ecologische oever

Ecologische oever met beschoeiing

BI.JLAGE 3: CHECKLIST WATERPROCEDURES

Checklist 'Water'-procedures
Init iatiefnemer
Informeert en betrekt
de water-beheerder(s)
zo vroeg mogelijk en
vraagt om specifieke
water-systeemkennis

HHNK
Informeert de
initiatiefnemer over het
watersysteem, overlegt
met de initiatief-nemer
over wateraandachtspunten en criteria en
stelt prioriteiten.

Initatiefnemer en waterbeheerder
Maken samen duidelijke inhoudelijke en procesafspraken en leggen deze evt. vast in een afsprakennotitie

Initiatiefnemer
Ontwerpt het plan met
behulp van de criteria
en betrekt de
waterbeheerder bij het
ontwerpproces.

HHNK
Denkt mee in het
ontwerpproces.

'Toetst ' of het (voor)ontwerpplan aan afgesproken
cr iteria voldoet en stelt hierover een wateradvies op.

Initiatiefnemer
Weegt de wateraspecten definitief af met behulp van
het wateradvies en verantwoordt de afwegingen in de
waterparagraaf.

B~"orSel i n~Lbe,r~e
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Aanmelden watertoets :
Alle ruimtelijke plannen moeten tn de
initiatieffase worden aangemeld btJ HHNK voor
de watertoets. Het doel van de watertoets is dat
wateraspecten vroegtijdig in de
planontwikkeling worden meegenomen. U
kunt uw ru imtelijk plan vta het formulier
watertoets digitaal aanmelden 1 • De
waterthema's uit de watertoets zijn: veiligheid,
wateroverlast, riolenng, watervoorziening,
volksgezondheid, bodemdaling,
grondwateroverlast, oppervlaktewaterkwaliteit,
grondwaterkwaliteit, verdroging en natte
natuur.

Voorontwerp/wateradvtes:
Btj het opstellen van het voorontwerp worden de
waterthema's op hoofdlijnen uttgewerkt. Meer
informatie is te vtnden in de Letdraad
Wateradvies van HHNK.
Op grond van het concept-voorontwerp dient
aan HHNK in het kader van het art. 10-overleg
formeel om een wateradvies te worden
gevraagd.

Ontwerp/uitwerktnq wateradvies:
De initiatiefnemer weegt het wateradvtes af en
verantwoordt de afwegingen, tndten er sprake is
van een bestemmingsplan , in de
waterparagraaf. HHNK wordt hterover
geïnformeerd.

_________________________ _ ___ ___ ____ _ ______ _ ______ _ __ _ ______ __ ___ _

Beoordelaar (bij bestemmingsplan GS)
Beoordeelt het ruimtelijk plan, inclusief inhoud en
proces van de wat ertoets.

Indien sprake is van een bestemmmgsplan
wordt het ter beoordeling voorgelegd aan GS.
Zij informeert HHNK hierover. Indien HHNK het
niet eens is met de afwegingen in de
waterparagraaf kan zij beroep aantekenen.

Ontheffingen en vergunni ngen
Voor de uitvoering kunnen diverse "water"vergunningen
en ontheffingen nodig zijn, te weten een keurontheffing,
een peilbesluit of een WVO-vergunning. Hieronder volgt
een toelichting.

1

Voor meer informatie over de watertoets, het digitale aanmeldingsformulier, keurontheffing en Wvo, klik:
htto :1/wwV':l_. h h n k . nI/aso/get. a sp ?xdl= .. /v1ews/ri nternet/xd I/Page&! t m ldt= 00004158&Sitl dt = 000000 12& Va rld t
=00000001

Peil besluit:
Bij een significante wijziging van het waterpeil (meer dan 0,20 m) dient een wijziging van
het peilbesluit te worden aangevraagd. De wijziging kan worden aangevraagd zodra het
ontwerp definitief is. De proceduretijd, is 9 maanden, ervan uitgaande dat geen bezwaar
of beroep wordt ingediend. Over het algemeen wordt 1,5 jaar aangehouden voor het
gehele traject van het opstellen van het ontwerp-peilbesluit tot het goedkeuren ervan.
Keurontheffing:
Voor alle werkzaamheden in en rond het water zoals water graven en/of dempen en het
plaatsen van kunstwerken is een keurontheffing noodzakelijk. De keurontheffing kan
worden aangevraagd als het ontwerp definitief is. De proceduretijd is 8 weken.
Aanvullend wordt een keurontheffing nog 6 weken ter inzage gelegd.
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (Wvo):
Een Wvo-vergunning of ontheffingsbeschikking is benodigd voor lozingen op het
oppervlaktewater. De vergunning/ ontheffingsbeschikking kan aangevraagd te worden
zodra bekend is waar, hoeveel en welke kwaliteit water geloosd gaat worden. Lozingen
vanuit de riolering hebben een proceduretijd van 26 weken. Een (tijdelijke) lozing van
drainagewater heeft een proceduretijd van 8 weken; hierbij wordt geen vergunning maar
een ontheffingsbeschikking afgegeven.
Voor een goed verloop van bovenstaande procedures is het aan te bevelen om in een
vroeg stadium contact op te nemen met HHNK en ze te betrekken bij het initiatief.
Procedures worden dan niet geremd door gebrek aan gegevens of late wijzigingen in
ontwerp.

