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Sein op groen voor vernieuwing Station Alkmaar
Noord

Het veertig jaar oude stationsgebouw en de perrontunnel van station Alkmaar Noord zijn
aan vervanging toe. Het station voldoet zonder liften niet aan de toegankelijkheidseisen
voor mindervalide reizigers. Ook vraagt het gesloten karakter van het gebouw om
vernieuwing.

Daarom ondergaat Alkmaar Noord de komende jaren een volledige metamorfose en krijgt het
een transparante uitstraling. De perrontunnel krijgt twee glazen liften naar de perrons. Er
komen royale perronoverkappingen met daaronder glazen wachtruimtes. Met op het dak
zonnepanelen wordt het station Alkmaar Noord ook nagenoeg energieneutraal. De panelen
wekken straks ruim 90% van het jaarlijkse verbruik van dit station op. In het stationsgebouw en
de perrontunnel komt energiezuinige ledverlichting.  De stationswinkel krijgt een nieuwe plek in
de huidige fietsenstalling. Het nieuwe stationsgebouw is ontworpen door architectenbureau
VenhoevenCS, dat eerder ook het Alkmaarse hoofdstation onder handen nam.

Sein op groen
Donderdag 12 december ondertekenden de gemeente Alkmaar, NS en firma K Dekker bouw &
infra overeenkomsten met ProRail, die de nieuwbouw mogelijk maken. Daarmee staan het sein
op groen voor de start van bouw.  De vernieuwing van het station start augustus 2020. De
oplevering wordt mei 2021 verwacht.    

Impuls
Wethouder verkeer Marcel van Zon is ingenomen met de nieuwbouw. “Door de slechte
toegankelijkheid van het station voor mindervaliden was dit een reeds lang gekoesterde wens
van de gemeente. Daarbij is de vernieuwing van het station Alkmaar noord ook een belangrijke
impuls voor de ontwikkeling van de totale stationsomgeving. De gemeente maakt daarom in
2020 samen met de Provincie, betrokken partijen en omwonenden een ontwikkelvisie voor het
stationsgebied. Het blijft dus niet alleen bij het nieuwe station”, aldus Van Zon.
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OVER GEMEENTE ALKMAAR

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het
uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele
kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en
werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de
kracht van stad en land.

Gemeente Alkmaar

http://www.alkmaar.nl/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_alkmaar
https://pers.alkmaar.nl/
https://pers.alkmaar.nl/

