VERSLAG participatieavond 25 februari 2020, stationsgebied Alkmaar
Noord
 Transformatie van de locatie POSTNL naar wonen
 Vernieuwen NS‐station Alkmaar Noord.
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1. Doel van de participatieavond
Doel van de participatieavond van 25 februari 2020 is om de omwonenden en belanghebbenden op
de hoogte te brengen van de ontwikkelingen op de stationslocatie in Alkmaar Noord.
Op deze avond is er in het bijzonder aandacht voor de ontwikkeling en start bouw van het nieuwe
NS‐station in Alkmaar Noord en de toekomstige ontwikkeling van het Post NL‐terrein naar een
woonlocatie, een zogenaamde “Micro City”. De avond vond plaats op de Hertog Aalbrechtweg 22 te
Alkmaar, direct gelegen nabij de ontwikkellocatie. Diverse vertegenwoordigers van de gemeente
Alkmaar waren aanwezig van verschillende afdelingen, vertegenwoordigers van architectenbureau
VenhoevenCS, woordvoerders van Dekker Infra die de bouw realiseert van het nieuwe NS‐station,
vertegenwoordiger van de NS en vertegenwoordigers van ontwikkelaar Vastesteen.

2. Verloop van de participatieavond
Er waren 650 uitnodigingsbrieven verstuurd en naar schatting 80 mensen zijn ontvangen op de
avond. Zie de uitnodigingsbrief in bijlage 2.
25 mensen hebben zich ingeschreven via een presentielijst om de hoogte gehouden te worden van
de ontwikkelingen in het stationsgebied. Voor de toekomstige ontwikkeling van het PostNL gebouw
hebben 15 omwonenden een formulier ingevuld waarvan 11 mensen opmerkingen hebben gemaakt.
In de bijlage 3 is de presentielijst toegevoegd en de 11 opmerkingen.
Vanaf 19.30 uur waren alle genodigden welkom en om 20.00 uur is er een presentatie gehouden
door Aart Jonker, projectleider vanuit de gemeente Alkmaar en de heer Danny Esselman van
VenhoevenCS. Deze presentatie was gericht op de omgevingsvisie en het formuleren van een
ontwikkelbeeld. Hieronder vallen een aantal deelprojecten waarvan PostNL er een is. Na de
presentatie konden de aanwezigen vragen stellen over de ontwikkeling van de locatie PostNL naar
wonen en in het algemeen over de stationslocatie. De avond trok veel geïnteresseerden en er was
ruimschoots tijd om iedereen persoonlijk te woord te staan. Ook waren er meer dan voldoende
vertegenwoordigers aanwezig.

3. Presentatie Gemeente en VenhoevenCS om 20.00 uur.
De heer A. Jonker van de gemeente Alkmaar geeft een plenaire presentatie over het stationsgebied
wat de omwonenden kunnen en mogen verwachten de aankomende periode. Er wordt gesproken
over de revitalisatie van het NS‐station en in welk tijdspad dit gaat gebeuren. Ook wordt benadrukt
dat het stationsgebied getransformeerd gaat worden waarbij de PostNL locatie een 1e aanzet is en
dat meerdere initiatieven gaan volgen. In dat kader wordt ook de potentiele locatie van de Europese
school aangehaald. De heer Danny Esselman presenteert het stationsgebied en spreekt over de
kwaliteiten die het gebied heeft en zal gaan krijgen waarbij het station een belangrijke “Hub” gaat
worden. In het gebied wordt de voetganger op nummer 1 geplaatst en komt er meer aandacht voor
groen en verblijfsgebied. Auto’s zullen zoveel als mogelijk onder maaiveld verdwijnen. Zowel de heer

Jonker als Esselman benadrukken de aanwezigen dat deze avond bedoeld is om opmerkingen,
vragen, suggesties, verbeterpunten op te halen vanuit de omwonenden en belanghebbenden. Zij
kennen immers de omgeving en weten wat er speelt. Deze opmerkingen en suggesties worden dan
meegenomen en meegewogen in volgende planfases.

4. PostNL locatie transformeren naar wonen
Voor de transformatie van het PostNL pand naar wonen was een separate ruimte gereserveerd
waarbij de genodigden de gelegenheid hadden om te zien welke ideeën er zijn met de locatie. In
totaal waren er 12 presentatieborden met ‘Visuals’ te zien die aangaven hoe de PostNL locatie er
straks in de toekomst uit kan gaan zien. Via de borden was goed te zien wat de architect bedoelt met
een “Microcity" en dat naast wonen er voldoende ruimte beschikbaar is in het pand voor “leisure”,
werken en ontspanning. Zo wordt gedacht een sporten, werken, eten, samenzijn, 24 uurs conciërge,
wellness, daktuinen, duurzaamheid, groen gezamenlijke daken en ruimtes.
Ook was er een groot satellietbeeld gemaakt op de vloer zodat exact te zien was waar je zelf woonde
en waar de ontwikkellocatie en het station zich bevindt. Dit werd als zeer overzichtelijk ervaren. Zie
onderstaande afbeelding.

Het doel van de avond was niet om alleen informatie te zenden, maar ook om informatie op te halen
bij genodigden. Op een aantal panelen kon men op een aantal onderdelen zoals, architectuur,
bouwstijl en woonvorm hun voorkeur uitspreken door stickers te plakken. Mensen reageerden zeer
positief op deze insteek. Niet alleen werden er hierdoor wensen opgehaald, maar ontstond er ook
een positieve dialoog tussen de bezoekers. Onderstaand een voorbeeld van een van deze panelen.

De algehele reactie van de genodigden is een positieve houding tegenover een “upgrade” van het
stationsgebied en de ontwikkeling van het PostNL gebouw naar wonen. Er werd met omwonenden
gesproken over de verkeersveiligheid, het woningprogramma, het “Micro City” concept, het aantal
parkeerplaatsen in combinatie met het aantal woningen en hoe de tijdsplanning gaat verlopen.
Direct omwonenden stelden vragen hoe hoog het pand gaat worden en wat dit betekent voor de
schaduwwerking op hun eigen woning. Er was duidelijk een behoefte om dit in kaart te brengen bij
een volgende participatieronde en dat gaat initiatiefnemer ook oppakken.
Het concept van een “Micro City” met een actieve plint op de begane grond sprake aan. Ook het feit
dat de voetganger centraal wordt gesteld in de gehele ontwikkeling en dat de auto’s onder het
maaiveld komen werd als zeer positief ervaren. Dat een “Micro City” een hoeveelheid woningen
dient te bevatten vonden de aanwezigen prima en werd positief ontvangen.
Bewoners maken zich wel zorgen over de parkeeroverlast rondom het stationsgebied.

5. Conclusie
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Positieve houding tegenover ontwikkeling stationsgebied en realisatie nieuw NS station
Er was een positieve feedback over de ontwikkeling van PostNL naar wonen en commerciële
ruimte.
Het “Micro City” concept wordt als zeer positief ontvangen.
Diversiteit aan woningen en ook kleinere wooneenheden werden positief ontvangen
Genodigden vonden het fijn dat zij geïnformeerd werden en betrokken worden in de
planvorming.
Er was een duidelijk algemene behoefte merkbaar dat er gebouwd moet gaan worden. Er is
woningnood zo gaven sommige aan.
Vragen over de hoogte en invloed op bezonning en wind
In een volgende sessie zal initiatiefnemer meer doen met schaduwwerking van de
toekomstige ontwikkeling.
Parkeren en verkeersveiligheid was een terugkerend onderwerp.
Oproep om rekening te houden met het groengebied (oudorperpolder) en het versterken
van de verbinding met het groen

PostNL is op dit moment nog in de ontwerpfase. Tijdens de volgende participatieavond op 22
april zal aan de hand van verschillende modellen inzichtelijk worden gemaakt wat de invloed is
op de bezonning op de omliggende omgeving.
Tijdens een volgende participatiemoment wordt ook nader ingegaan op het parkeervraagstuk in
het gebied rondom het station.
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Binnen de rode contouren is iedereen uitgenodigd, ca. 650 omwonenden en bedrijven

