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Omgevingsvisie 2040: Overstad = Stedelijk hoogtepunt  

“De historische binnenstad en het moderne Overstad vormen de stedelijke 

hoogtepunten langs het Noordhollandsch Kanaal. Overstad vormt de 

moderne en grootstedelijke tegenpool van de historische kleinschalige 

binnenstad. Hier ontstaat aan de rand van de binnenstad een bruisend 

gebied. Nieuwe pleinen, straten en stedelijke functies maken van 

Overstad een stedelijke plek waar het prettig wonen, winkelen, werken en 

verblijven is. Centraal element in Overstad vormt het kanaal met een 

doorlopende prettige verblijfsruimte en vrij zicht op de binnenstad.”  
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Inleiding  

In 2014 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelingsvisie Overstad 

vastgesteld vanuit de visie dat Stedelijke herontwikkeling stap voor stap 

plaats vindt (organisch), inspelend op de vraag van ondernemers, 

bewoners en bezoekers. De visie is aanvullend op het bestemmingsplan 

Overstad en de nota Ruim baan voor de ontwikkeling van Overstad 

(inclusief welstandscriteria), die beide in 2013 door de gemeenteraad zijn 

vastgesteld. De strategie hierbij is dat initiatieven die passen binnen de 

koers die in de Ontwikkelingsvisie is uitgezet, kunnen rekenen op 

(planologische) medewerking van de gemeente.  

 

De afgelopen jaren hebben diverse partijen de handschoen opgepakt en 

heeft de gemeente Alkmaar, om de gebiedsontwikkeling aan te jagen, 

een begin gemaakt met de reconstructie van de openbare ruimte.  

De vele afzonderlijke initiatieven die ontwikkeld zijn of in ontwikkeling 

zijn en de Omgevingsvisie Alkmaar 2040 (gemeenteraad 2017) zetten 

nadrukkelijk in op het introduceren van de woonfunctie op Overstad. Om 

hier invulling aan te geven zijn de ambities uit de Omgevingsvisie 2040 

vertaald naar ontwikkelprincipes en uitgangspunten in dit Aanvullend 

Kader Overstad. 

 

Het introduceren van de woonfunctie op Overstad betekent niet dat de 

grootschalige en perifere detailhandel uit Overstad verdwijnt. Het 

betekent echter wel dat Overstad een aantrekkelijk verblijfsgebied moet 

worden om de woonfunctie, ook op maaiveldniveau, te ondersteunen. 

Een aangenaam woongebied is een gebied waar ruimte is voor licht, 

lucht, zicht en transparantie. Hierdoor zal het bebouwd oppervlak  

 

 

afnemen ten gunste van het (semi) openbare gebied. Dit nieuwe DNA 

voor Overstad zal naar verwachting als eerste nadrukkelijk zijn beslag 

krijgen bij de herontwikkeling van de zone tussen de Zijperstraat en de 

Pettemerstraat. Een grootschalig aan elkaar geknoopt bazaargebied, 

zoals in deze zone voorzien in de Ontwikkelingsvisie Overstad 2014, past 

daarom niet binnen dit Aanvullend Kader Overstad. 

 

Overstad maakt onderdeel uit van het centrum gebied van Alkmaar. In de 

Omgevingsvisie 2040 wordt gesteld: “Overstad vormt de moderne en 

grootstedelijke tegenpool van de historische kleinschalige binnenstad”. 

Door hoogbouw te introduceren en stedelijk te verdichten markeert de 

grootstedelijke tegenpool Overstad het centrumgebied. Hoogbouw op 

Overstad is ruimtelijk interessant omdat het de ruimtelijke structuur 

versterkt, als centrummarkering vanuit de wijdere omgeving en als 

ruimtelijke vertaling van het moderne centrum naast het historische. 

Met de stedelijke verdichting wordt invulling gegeven aan de ambitie om 

voldoende woningen toe toevoegen aan Alkmaar, voor verschillende 

doelgroepen en in verschillende centrum stedelijke woonmilieus. 

 

Aanvullend op de Ontwikkelingsvisie 2014 is dit Aanvullend Kader 

Overstad een belangrijk communicatiemiddel voor de verdere 

ontwikkeling. Een middel dat een bijdrage dient te leveren aan het laten 

ontstaan van een nieuw stedelijk weefsel dat een boeiende ervaring is 

met een balans tussen leefbaarheid en afwisseling, geruststelling en 

prikkeling, orde en verrassing. Kortom een gebied waar men graag leeft 

en een visitekaartje is van het moderne Alkmaar. 
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A  -  Ontwikkelprincipes 

Langs het kanaal bouwt Alkmaar aan nieuwe leefomgevingen met een 

uitgesproken stedelijk karakter met een voor de gemeente hoge stedelijke 

dichtheid. Hiermee versterkt Alkmaar zijn bijzondere rol als stad te 

midden van een regio met voornamelijk lage bebouwingsdichtheden.  

(Omgevingsvisie 2040) 

Overstad, met zijn ligging tegenover de historische binnenstad en nabij 

OV-knooppunten is het centrale plangebied van de Kanaalzone. 

 

Aanvullend op de Ontwikkelingsvisie Overstad 2014 gelden de hieronder 

vermelde Ontwikkelprincipes voor Overstad 

 

• Overstad ontwikkelt zich tot een aantrekkelijke en aantrekkende 

mix van wonen, werken, detailhandel en recreatie in een 

stedelijke setting.  

• De bebouwing op Overstad wordt geïntensiveerd en 

gecombineerd met een duurzame, groene en leefbare openbare 

ruimte waar het voor mensen die er wonen en komen prettig 

verblijven is. Dit betekent dat Overstad in de toekomst minder 

bebouwd grondoppervlak heeft. 

• De inrichting van de openbare ruimte dient tevens een bijdrage 

te leveren aan het tegengaan van hittestress en natuurlijke 

opvang van hemelwater. 

• Overstad zal haar kwaliteit van een goed bereikbaar 

winkelgebied nabij het historisch centrum behouden maar zich 

nadrukkelijker manifesteren als woongebied.  

• Wonen aan de randen, werken en winkelen in het middengebied 

langs de verbindingswegen vormt het uitgangspunt.  

• De bestaande hoofdinfrastructuur wordt nadrukkelijker 

geaccentueerd door de grootschalige detailhandel hieraan te 

positioneren.  

 

 

 

• Kringloopwinkels kunnen zich ook vestigen langs de 

hoofdinfrastructuur, een centrale bazaargedachte is niet het 

uitgangspunt. 

• Het woongebied zal aan de noord- en zuidkant aansluiten bij de 

bestaande woongebieden, Huiswaard en de Rekerbuurt. Tussen 

Overstad en deze woongebieden ligt een natuurlijke barrière van 

water dat, aangevuld met groen, tot een goede woonkwaliteit zal 

leiden.  

• In lijn met de geformuleerde ambities in de Omgevingsvisie 

Alkmaar 2040 wordt ook de kwaliteit van de Kanaalzone optimaal 

benut om de woonfunctie toe te voegen.  

• Hoogbouw komt op specifieke plekken waar de ruimtelijke 
structuur versterkt wordt en een waardevolle aanvulling is. 
Hierbij hoort een passende woon- en leefomgeving. 

• Onderscheidende architectuur en hoogteaccenten tot 70 meter 

in het centrumdeel markeren de ontwikkeling van de 

Kanaalzone.  

• De intensivering van de bebouwing in het achterliggende gebied 

krijgt vorm door wonen (en wonen boven winkels) met 

gevarieerde hoogbouw waarbij de gemiddelde hoogte 15 meter 

is met ruimte voor hoogteaccenten tot 45 meter op ruimtelijk 

gezien interessante locaties.  

• Ruimte geven aan de ontwikkeling van woningbouw op Overstad 

betekent ook het ontwikkelen van een interessant openbaar 

verblijfsgebied. Dit manifesteert zich nadrukkelijk aan de randen 

van het gebied maar ook door vanaf die randen het groen het 

gebied in te trekken en van het Huiswaarderplein een groen hart 

te maken.  
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Ontwikkelkaart
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B - Uitgangspunten 

In dit Aanvullend Kader Overstad zijn ter ondersteuning van de 

ontwikkelprincipes uitgangspunten gedefinieerd.    

Hieronder worden, onderverdeeld in een 8-tal thema’s, de 

uitgangspunten voor de verdere transformatie van Overstad beschreven. 

Achtereenvolgens wordt ingegaan op ruimtelijke kwaliteit; stedelijkheid; 

duurzaamheid; sociaal; innovatief; economie; groen en de infrastructuur. 

 

 

 
 

Uitgangspunt 1: Ruimtelijke kwaliteit  

• De ontwikkelingen op Overstad dienen ter versterking van de 

(stedelijke) structuur.  

• De diverse centrum stedelijke woonmilieus zijn divers, versterken 

en vullen elkaar aan en/of zijn een aanvulling op het Alkmaars 

stedelijk gebied.  

• Ontwikkelingen krijgen een levendig en stedelijk karakter dat 

aansluit op de menselijke maat. 

• Deelgebieden hebben elk een eigen karakter en 

verschijningsvorm. Deze zijn levendig, aantrekkelijk en 

uitnodigend om te verblijven. Ruimtelijke kwaliteiten van de plek 

worden hiervoor benut en versterkt. Bebouwing reageert hierop 

in architectuur en functie.  

• Langs de hoofdroutes (Koedijkerstraat, Pettemerstraat) is ruimte 

voor grootschalige detailhandel (PDV*) in de verhoogde 

bebouwingsplint, met op de verdiepingen soms ruimte voor deze 

grootschalige detailhandel maar ook nadrukkelijk voor wonen 

boven deze winkels. 

• Voor wonen vanaf het maaiveld is ruimte aan de randen van 

Overstad langs de Kwakelkade en langs de Zijperstraat maar ook 

langs de hoofdroutes kan wonen vanaf het maaiveld voorkomen. 

• Voor recreatie wordt ruimte gerealiseerd door zowel intern als 

extern recreatief aantrekkelijke objecten te maken en/of te 

verbinden.  

• Stedelijke voorzieningen, als kleinschalige voorzieningen en 

bedrijvigheid, in voornamelijk de bebouwingsplint, dragen bij aan 

diversiteit, levendigheid en (lokale) werkgelegenheid.  

• Kenmerkend is de collectieve binnenruimte als verlengstuk van 

de privétuin en/of -terras. De overgang privé-openbaar is 

collectief vormgegeven; zo ontstaat een dwaalmilieu die het ook 

voor de bezoeker aantrekkelijk maakt om in het gebied te zijn.  
* PDV: Perifere Detailhandel Vestigingen; kortweg grootschalige detailhandel in 

woninginrichting, keukens, sanitair, bouwmarkt, tuincentrum, auto’s, boten en caravans. Deze 

winkels hebben een minimaal vloeroppervlak van 500m2. 
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Uitgangspunt 2:  Stedelijkheid voor Overstad 

In de Omgevingsvisie 2040 is aangegeven dat Alkmaar langs het kanaal 

bouwt aan nieuwe leefomgevingen met een uitgesproken stedelijk 

karakter met een voor de stad Alkmaar hoge stedelijke dichtheid.  

• De gewenste dichtheid gaat niet ten koste gaan van het woon- 

en verblijfsgenot.  

• De kwaliteit van de woning, het woongebouw en de omliggende 

openbare ruimte bieden de compensatie voor de bereikte 

dichtheid.  

• Stedelijk wonen is het uitgangspunt, hierbij hoort een 

gemiddelde FSI van 1 -1,25**.  

• In het centrum deel van Overstad, kan deze FSI-waarde hoger 

zijn om de centrumgedachte te versterken.  

• Voor de bouwhoogtes geldt het principe, de gemiddelde 

bouwhoogte is 5 lagen met ruimte voor hoogteaccenten nabij 

het kanaal tot 70 meter en nabij entreepunten en enkele locaties 

die de ruimtelijke structuur versterken tot 45 meter in het 

achterliggende gebied.  

• Een verhoogde plint t.b.v. werken/detailhandel wordt toegepast 

daar waar deze een toevoeging is voor de ruimtelijke structuur.  

• In het centrumdeel / langs het kanaal is ruimte voor gestapelde 

woningbouw met (gemeenschappelijke) tuin terrassen, in het 

achterliggende gebied voor een mix van gestapelde en 

grondgebonden woningbouw. 

• Parkeren vindt plaats ondergronds/inpandig of wordt centraal 

geregeld. 

• Het groenbeeld wordt bepaald door groene (openbare) 

verblijfsgebieden, groene daken / gevels / terrassen / 

binnenruimtes.  
**FSI : Floor Space Index: voor het bepalen van de aanwezige of de te realiseren 

bebouwingsdichtheid wordt onder andere de FSI (of Floor Function Index) gebruikt. Dit is een getal 

dat voortkomt uit het totaal gerealiseerde bouwoppervlak delen door het oppervlak van de kavel 

waar dit bouwoppervlak op staat. Hoe meer m2 bouwoppervlak gerealiseerd worden hoe hoger de 

FSI. Het is een manier om plannen te vergelijken op stedelijkheid/dichtheid.  
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Uitgangspunt 3: Duurzaamheid  

• Overstad wordt klimaatbestendig ontwikkeld met goede 

waterberging en -afvoer en oplossingen voor hittestress.  

• Verharding wordt beperkt o.a. ten gunste van, bufferen, 

vertragen en reduceren van de regenwaterafvoer. (Overstad 

heeft een goed doorlatende ondergrond). 

• Regenwater wordt eerst opgevangen en verwerkt op de kavel.  

• Bebouwing moet zo vormgegeven worden dat het makkelijk en 

logisch is dat mensen er voor kiezen om zich te voet of per fiets 

te verplaatsen.   

• Optimaal ontwerp faciliteert het opwekken van duurzame 

energie.  

• Bij alle (deel) ontwikkelingen wordt de opwekking van zonne-

energie maximaal benut.  

• De ondergrondse infrastructuur wordt toekomstbestendig 

ingericht met ruimte voor energieopslag en energienetten.  

• Gebouwde ontwikkelingen worden aangesloten op het 

Warmtenet van de HVC.  

• Overstad heeft als onderdeel van de Kanaalzone de doelstelling 

energie positief te worden. 

• Gestreefd wordt naar circulair bouwen van gebouwen en de 

buitenruimte.  

• Er wordt rekening gehouden met de gezondheid van 

werknemers, toekomstige bewoners en omwonenden bij de 

keuze, de productie, en het assembleren van materialen.   
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Uitgangspunt 4:  Sociaal  

• De focus bij de ontwikkeling van Overstad ligt op het aantrekken 

van doelgroepen met een voorkeur voor stedelijk wonen.  

• De nieuwe stedelijke woonomgevingen zijn niet alleen 

aantrekkelijk voor de Alkmaarders zelf maar bieden ook een 

serieus alternatief voor nieuwe doelgroepen zoals bewoners uit 

de regio en de Metropoolregio Amsterdam.  

• Stedelijke (woon)typologieën vormen de basis met aandacht 

voor collectieve ruimten en meervoudig grondgebruik. 

• In de Spoorzone is ruimte  voor meer experimentele 

woningbouw met een innovatieve vorm van samenleven en 

werken.  

• Binnentuinen vormen als collectieve groene binnenruimte in de 

nieuwe ruimtelijke opzet het collectieve hof. Hierdoor wordt 

beoogd een vorm van verbondenheid en saamhorigheid te 

stimuleren en laten ontstaan. Dit heeft een positief effect op de 

sociale controle, cohesie en veiligheid en daarmee de 

leefbaarheid van het woongebied.  

 

 

Uitgangspunt 5: Innovatief  

• Plannen worden mede beoordeeld op de mate van innovatieve 

concepten.  

• Er wordt ruim baan gegeven voor het experimenteren met 

nieuwe technologieën om de leefbaarheid en het 

vestigingsklimaat te verhogen.   

• In de Kanaalzone en dus ook op Overstad wordt 

geëxperimenteerd met smart city concepten. 

• Overstad ontwikkelt een Slim Energienet (smart grid) met ruimte 

voor energieopslag.  

• Er  vinden voorbeeldprojecten plaats op het gebied van 

duurzaamheid, klimaatadaptatie, wonen en (kleine) 

representatieve en innovatieve bedrijven en kantoren. 
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Uitgangspunt 6: Economie  

• Overstad behoudt en versterkt zijn aantrekkelijke 

vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe ondernemingen.  

• Het gebied biedt ruimte voor vernieuwende en innovatieve 

ondernemingsconcepten en vormt een plek die mogelijkheden 

biedt om vernieuwende werkconcepten te realiseren.  

• De leegstand in het centrumdeel wordt aangepakt door 

herbestemming van de Ringersfabriek met horeca en wonen. 

Planologisch zal de reguliere detailhandelsfunctie van de 

Ringersfabriek verdwijnen. 

• De grootschalige detailhandel (PDV) van minimaal 500m2 wordt 

in de toekomst geconcentreerd langs de hoofdroutes op 

Overstad. Planologische verschuivingen zijn hiervoor 

noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij is dat de planologische 

capaciteit van PDV op Overstad niet verder toeneemt.  

• Omdat wonen langs de randen het uitgangspunt vormt, is 

nieuwe vestiging van perifere detailhandel langs de Kwakelkade 

en langs de Zijperstraat ongewenst.  
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Uitgangspunt 7: Groen  

• Groen wordt als uitgangspunt genomen bij het ontwikkelen van 

locaties / deelgebieden, dit draagt bij aan een duurzame 

ontwikkeling van Overstad.  

• Kansen om de groene identiteit op Overstad te realiseren liggen 

aan de randen van het gebied. Hier wordt de relatie met het 

aanwezige water gemaakt.  

• Vanuit deze parkachtige zones aan de randen, waar gewoond 

wordt,  wordt het groen het gebied in getrokken.  

• Via ‘groeneilanden’ zoekt het groen uit de randen aansluiting bij 

de groene begeleiding van de hoofdinfrastructuur. Daarmee 

worden de ‘groeneilanden’ onderling verbonden. 

• Behalve in de openbare ruimte is ook het toevoegen van groene 

daken, binnenruimten en gevels een belangrijk onderdeel van 

vergroening die ook bijdraagt aan het reduceren van hittestress.  
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Uitgangspunt 8: Infrastructuur  

• De hoofdroutes (Koedijkerstraat, Pettemerstraat) worden 

versterkt met de concentratie van grootschalige detailhandel 

hierlangs. 

• De infrastructuur aan de randen kan transformeren om de 

verblijfs- en woonkwaliteit te vergroten. 

• Ter versterking van de langzaamverkeersverbindingen wordt de 

toegevoegde waarde van een verbinding over de Hoornse Vaart 

en een extra verbinding over het Noordhollandsch kanaal nader 

onderzocht. 

• Parkeren concentreert zich langs de hoofdroutes in bij voorkeur 

collectieve gebouwde parkeervoorzieningen waardoor de 

parkeerdruk uit het openbare gebied verdwijnt ten gunste van 

het verblijfsklimaat.  

• Alle ontwikkelingen op Overstad kunnen een deel van de te 

realiseren parkeercapaciteit afkopen in het parkeerfonds. 

• Ter verbetering van de openbare ruimte wordt als uitgangspunt 

gehanteerd dat parkeren op straat alleen gefaciliteerd wordt 

indien dit noodzakelijk is. Langsparkeren langs de bestaande 

infrastructuur wordt zoveel mogelijk uitgefaseerd.  

• Bij het aantal benodigde publiek toegankelijke parkeerplaatsen 

wordt gekeken naar de parkeerdruk (het totale aantal 

geparkeerde voertuigen gedeeld door de parkeercapaciteit) in 

het gebied. Een maximale parkeerdruk lager dan 85% wordt als 

acceptabel beschouwd en lager dan 70% als uitstekend.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


