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Coalitie akkoord 2014

“Uitgangspunt voor de coalitie is bereikbaarheid in twee richtingen 
voor iedereen op de Wageweg – Bierkade, waarbij vrachtverkeer 
wordt verboden en dit verbod wordt gehandhaafd met een camera. 
De coalitie beoordeelt of dit financieel en technisch uitvoerbaar 
is, hierbij wordt ook de optie fietsstraat of een inrichting als een 
fietsstraat onderzocht”.  

Het college van B&W heeft de ambitie om de 
bereikbaarheid van de binnenstad voor autoverkeer te 
vergroten middels het instellen van tweerichtingsverkeer 
op de Wageweg en Bierkade. Daarmee zou de volledige 
binnenring van Alkmaar tweerichtingsverkeer zijn. 
Mogelijk positief effect van deze ingreep is een betere 
benutting van de parkeergarage Schelphoek. Een ander 
onderdeel van de kernopgave is het onderzoeken van 
een alternatieve fietsroute voor het fietsverkeer dat nu 
over de Bierkade-Wageweg rijdt.

In 2016 hebben twee verkeerskundige bureaus (Sweco 
en Goudappel Coffeng) gekeken of het mogelijk is om 
de volledige binnenring weer twee richtingen te maken. 
Beide bureaus komen tot de conclusie dat dit niet 
mogelijk is wanneer je de fietsveiligheid en doorstroming 
van het autoverkeer wilt garanderen.

Studies van Goudappel Coffeng en Sweco 
tonen aan dat het op dit moment niet 
mogelijk is om tweerichtingsverkeer op 
de Wageweg – Bierkade toe te staan. De 
intensiteit is te groot. Afhankelijk van de 
insteek van de drie uitgevoerde onderzoeken 
zijn er verschillende obstakels. 
De hoofdobstakels zijn:

 >   Lange termijn: Grote aanpassingen 
op het kruispunt Kanaalkade-
Friesebrug-Wageweg, verslechtering 
verkeersafwikkeling, lange wachtrijen 
en geluidshinder Bierkade.

 >     Lange termijn: Te beperkte ruimte voor 
passende inrichting (inrichting passend 
bij de verwachte verkeersintensiteiten) 
op de Wageweg en met name de 
Bierkade.

 > Korte termijn aanpassing in kruispunt 
en in profiel zijn inpasbaar bij 
intensiteiten 2016, maar een te hoge 
intensiteit voor een verkeersveilige 
oplossing fietsverkeer.

 > Korte termijn oplossingen voor het 
verminderen intensiteiten door 
middel van gedragsbeïnvloeding 
hebben onvoldoende effect en 
beperkte afsluitingen (zoals in de 
spits) zijn onveilig.

>

>

>

>
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Het college van de gemeente Alkmaar heeft om deze 
reden de opgave breder getrokken dan sec een 
verkeerkundige verkenning. BVR adviseurs ruimtelijke 
ontwikkeling is gevraagd om vanuit een breder RO-
perspectief het vraagstuk te benaderen en vanuit deze 
andere zienswijzen oplossingsrichtingen te bieden voor 
de kernopgave: de bereikbaarheid van Alkmaar Oost 
en de mogelijkheden voor het kunnen instellen van 
tweerichtingsverkeer op de Wageweg – Bierkade.

BVR is een visionair en strategisch bureau voor integrale ruimtelijke 
vraagstukken en kent een gezonde dosis realisme. Ons werk is sterk 
beeldend. Met een frisse blik onderzoeken we de opgave en bekijken 
we waar de energie in de samenleving of bij de opdrachtgever zit. 
Onze kracht zit in de wisselwerking tussen inhoud, proces, ontwerp en 
realisatie. Wij worden vooral gevraagd om onze manier van denken: 
vanuit kansen en mogelijkheden, vanuit ambitie en vraagstelling 
opdrachtgever en we zijn sterk in het verbinden met andere  
vraagstukken zodat er mee koppel kansen ontstaan, zowel financieel, 
programmatisch, fysiek als maatschappelijk.

BVR heeft kennis genomen van de eerder genoemde 
verkeerskundige rapporten, heeft verschillende 
beleidsdocumenten geanalyseerd en, met haar 
ervaren blik door haar werk voor andere integrale 
bereikbaarheidsopgaven in Nederland, naar de 
situatie in Alkmaar gekeken. De resultaten zijn in een 
werkbijeenkomst met het voltallige college van B&W 
gedeeld. Deze rapportage is een beeldende weergave 
van de bevindingen van BVR. 

De rapportage  biedt een kansrijk en integraal 
perspectief voor de lange termijn waarbij de verbetering 
van de bereikbaarheid van Alkmaar Oost centraal 
staat. Naast dit lange termijnperspectief is tevens 
verkend wat mogelijke korte termijn ingrepen zijn die 
tweerichtingsverkeer op de Wageweg en Bierkade toch 
mogelijk maakt. Deze voorstellen zijn voorzien van voor- 
en nadelen. 
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Om de bereikbaarheid van Alkmaar Oost structureel 
te verbeteren hebben we gekeken naar actuele 
beleidsontwikkelingen op verschillende schaalniveaus, 
de trends en ontwikkelingen op het gebied van 
mobiliteit, energietransitie, gebiedsontwikkeling en 
naar de kansen voor verstedelijking en transformatie 
binnen Alkmaar. De actuele gedachtenvorming over de 
Omgevingsvisie voor Alkmaar is hierin meegenomen. 
Onderstaande verkenning is onze interpretatie van het 
materiaal wat wij hebben bestudeerd vermengd met 
eigen inzichten opgedaan in andere opgaven elders in 
het land. 

Opgaven vanuit Omgevingsvisie Alkmaar 
(momenteel in ontwikkeling)
Alkmaar is de centrale stad in de regio. Het is een 
complete stad. Alkmaar werkt momenteel aan een 
Omgevingsvisie. De concept Omgevingsvisie bevat drie 
hoofdambities:

 > Kanaalzone Alkmaar
 > Compacte stad Alkmaar
 > Landelijk gebied 

Alkmaar wil zijn woonopgave voor een belangrijk deel 
binnenstedelijk oplossen. Met stedelijke woonmilieus 
is Alkmaar interessant voor de regio rond Alkmaar 
en voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Met 
deze ontwikkelingen kan Alkmaar investeren in 
de bestaande stad. De Kanaalzone biedt Alkmaar 
vele kansen. Verouderde bedrijventerreinen maken 
plaats voor gemengd stedelijke gebieden met 
innovatieve oplossingen voor onder andere mobiliteit, 
duurzaamheid, en energie. Als compacte stad wil 
Alkmaar zich blijven ontwikkelen. Stad en landschap 
zijn sterk verweven en binnen 10 minuten ben je in de 
weidse omgeving. Verdichting vindt plaats waar het 
bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit. Meer stedelijke 
gebieden én een hoge kwaliteit van de (groene) 
openbare ruimte. 

De belangrijkste opgaven vanuit de omgevingsvisie zijn:
 > Binnenstedelijke ontwikkeling en het benutten van 

de Kanaalzone
 > Ontmoetingsfunctie van de stad versterken
 > Modernisering van de stad, stimuleren van 

innovatieve oplossingen (mobiliteit, duurzaamheid, 
etc.)

Situatiekaart verkeerssysteem Alkmaar en de opgaven 
Wageweg – Bierkade en parkeergarage Schelphoek

Opgave Kanaalzone en opgave compacte stad, bron: concept 
omgevingsvisie gemeente Alkmaar
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Ontwikkellocaties Alkmaar
Alkmaar heeft verschillende ontwikkellocaties benoemd 
in de stad. Deze zijn hoofdzakelijk gelegen aan het 
kanaal. Hier moeten de bestaande bedrijventerreinen 
transformeren tot (gemengde) stedelijke gebieden. 

Deze ontwikkellocaties zijn een kans voor nieuwe 
binnenstedelijke gebieden, om de ontwikkeling te 
koppelen aan toekomstige opgaven zoals energie, 
duurzaamheid en gezondheid en een kans om te 
werken aan de verbetering van het mobiliteitssysteem.

Opgaven vanuit regionaal perspectief 
Alkmaar en de MRA zijn sterk met elkaar verbonden. 
De MRA biedt het internationale topmilieu en een breed 
aanbod van werk, onderwijs en cultuur. Alkmaar is 
van waarde voor de MRA in (internationaal) toerisme 
en recreatie, voor binnenstedelijk wonen en met zijn 
bedrijventerreinen (Boekelermeer).

In het MIRT Onderzoek NOWA is verkend waar de 
belangrijkste opgaven liggen op gebied van mobiliteit en 
ruimtelijke ontwikkeling. De belangrijkste opgaven liggen 
in het stedelijk gebied.

De opgaven voor Alkmaar uit het regionale perspectief 
zijn:

 > Binnenstedelijk wonen en knooppuntontwikkeling
 > Verbeteren deel buitenring
 > Verbeteren stedelijk netwerk binnenring
 > Innovatie vervoer stimuleren
 > First en last mile verbeteren

Legenda
1.   Ontwikkeling Overstad 
2.   Transformatie bedrijventerrein Oudorp
3.   Bedrijfskavels bedrijventerrein Overdie
4.   Herstructurering Oud- en Nieuw Overdie
5.   Ontwikkeling Jaagpad-Oost
6.   Afronden ontwikkeling woonwijk Schelphoek
7.   Nieuwbouw Noord West Ziekenhuisgroep in 
      de Hout
8.   Transformatie gevangenis Schutterswei
9.   Ontwikkeling Nuon terrein
10. Ontwikkeling RWZI
11. Viaanse Molen 2e fase
12. Transformatie kantoor Rijkswaterstaat
13. Ontwikkeling PEN-dorp 
14. Transformatie van de spoorzone

Kaart met de ontwikkellocaties Alkmaar Opgavekaart 2030 MIRT NOWA, bron: Syntheserapport 
Analysefase MIRT Onderzoek NowA
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Opgaven vanuit perspectief centrumstad van de regio
Alkmaar is de centrumstad van de regio. Om zijn functie 
als centrumstad goed te kunnen vervullen moet het een 
breed aanbod aan voorzieningen, werkgelegenheid en 
wonen hebben en bereikbaar zijn vanuit alle windstreken 
en modaliteiten. De stad moet een attractief 
vestigingsklimaat bieden. Ruimtelijke kwaliteit en een 
klimaat van innovatie zijn hier belangrijke voorwaarden 
voor. 

De opgaven voor Alkmaar vanuit het perspectief 
centrumstad van de regio zijn:

 > Bedienen van alle windstreken en alle modaliteiten, 
het blijven verbeteren en moderniseren van het 
mobiliteitssysteem

 > Doorbouwen aan mix van functies (recreatie, 
werken, wonen, winkelen), ruimte creëren

 > Vestigingsklimaat versterken door investering in 
ruimtelijke kwaliteit (historie, landschap, water, 
openbare ruimte), het stimuleren van innovatie en 
het moderniseren van de stad

SPORT

ONDERWIJS

WERK

GEZONDHEID

WINKELEN &
RECREATIE

WINKELEN

OPGAVENKAART

Voorzieningen Alkmaar
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Opgave vanuit perspectief internationale toeristische 
bestemming
Alkmaar is met zijn kaasmarkt een belangrijke 
internationale toeristische bestemming. De toerist komt 
voor die ene topattractie. Daarbij reist deze toerist 
steeds meer op individuele basis. Het treinstation 
wordt belangrijker. Binnen de MRA kan de toerist met 
1 kaart reizen met het OV. Alkmaar is daar nog niet op 
aangesloten.

De opgaven voor Alkmaar vanuit het perspectief 
internationale toeristische attractie zijn:

 > Selectief excelleren in de topattractie in 
programmering, communicatie, inrichting van de 
openbare ruimte en het historische stadsbeeld

 > Systeem voor touringcars blijven verbeteren, een 
goed startpunt van de reis zonder de overlast van 
bus parkeren in de binnenstad.

 > Kansen verkennen voor een breder aanbod voor de 
internationale toerist
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Opgave vanuit trends en ontwikkelingen mobiliteit
Technologische ontwikkelingen (smart mobility), de 
opkomst van de e-bike en het veranderende gedrag 
van de nieuwe generatie ten aanzien van autobezit zijn 
tegenwoordig aanleiding om op een andere manier naar 
mobiliteitsaspecten te kijken.  Adviseurs op het gebied 
van Next Mobility geven een kijkje in de toekomst waar 
je via je smartphone elk moment kunt kiezen welke 
vorm van mobiliteit op dat moment bij je past: mobiliteit 
als een service. In de grote  en middelgrote steden 
in Nederland worden op dit moment parkeernormen 
losgelaten en worden concepten aangeboden waarin 
appartementen geen eigen parkeerplaatsen kennen 
maar gebruik kunnen maken van elektrische deelauto’s 
en fietsen. Of abonnementen met mobiliteitsaanbieders 
zodat mensen hun eigen vervoerssysteem kunnen 
samenstellen. De verwachting is dat daarmee 
ruimtewinst wordt behaald. Parkeergarages 
transformeren naar stallingsplaatsen voor collectief 
individueel vervoer of voor bewoners parkeren. Door de 
elektrificatie van het vervoer zijn deze parkeerplaatsen 
energiebronnen voor de wijk. Ontwikkelingen als 
zelfrijdende auto’s en collectief individueel vervoer zullen 
ook een impact hebben op het mobiliteitssysteem. 

Naast personenvervoer is de logistieke sector een 
belangrijke gebruiker van de openbare weg. De 
toename van internet winkelen geeft een toename van 
pakketdiensten. Steeds vaker ontstaan knooppunten 
in steden waar overstapmogelijkheden zijn naar ander 
vervoer, op- en afhaalpunten zijn voor producten en 
zakelijke ontmoetingsplekken. 

Door de koppeling van data zal de logistieke sector 
steeds efficiënter kunnen werken zodat bijvoorbeeld 
geen lege of half lege vrachten worden vervoerd en 
kan de overstap en uitwisseling tussen verschillende 
vervoerssystemen efficiënter worden geregeld. Ook ligt 
het in de verwachting dat vervoer over water toe zal 
nemen, zowel voor personen als voor stadsdistributie. 
Allemaal ontwikkelingen die voor Alkmaar consequenties 
zullen hebben en kansen bieden de binnenstad voor de 
toekomst bereikbaar te houden voor iedereen.  

Referenties van trends in gebruik

Referentie van de potentie van parkeergarages,
 bron: gebiedsvisie BrainportCity

Referentie van multimodale knoop aan de rand van de stad.
 bron: gebiedsvisie BrainportCity

Referenties van trends in gebruik
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Observaties huidige mobiliteitssysteem
Buitenring – ontsluitingswegen – binnenring 
Alkmaar kent een helder verkeerssysteem met een 
buitenring, ontsluitingswegen de stad in en een 
binnenring voor bestemmingsverkeer (hier zit dus ook 
veel doorgaand verkeer op daardoor loopt
het vast tijdens piek/spitsperioden als je het twee 
richtingen maakt) rond de historische binnenstad. 
De buitenring, tevens snelweg en provinciale weg 
in de regio, verdeelt het verkeer uit de regio. Het is 
zeker aan de zuid en westkant een aantrekkelijke 
landschappelijke route. Ook de invalswegen zijn 
aantrekkelijk door landschap, historie en functies (sport, 
onderwijs, gezondheid). De oostkant van de stad is 
meer functioneel en grootschalig, zowel buiten de ring 
als binnen de ring. Het is een minder attractieve entree 
tot de stad.

Hoewel het systeem als concept helder is, wordt deze 
ook op andere wijze gebruikt. De ontsluitingswegen en 
binnenring doen bijvoorbeeld dienst voor doorgaand 
verkeer met als gevolg extra verkeersdruk op de 
binnenring en de historische binnenstad. De buitenring, 
bestemd voor doorgaand verkeer, is niet altijd een 
alternatief. Voor veel gebruikers ligt deze op te grote 
afstand.

Schets van de buitenring en de landschappelijke structuur Alkmaar Kaart wegennet stad Alkmaar, 
bron: Concept Visie Mobiliteit en Bereikbaarheid ‘Alkmaar bereikt’

Referentie van multimodale knoop aan de rand van de stad.
 bron: gebiedsvisie BrainportCity

Kaart waarop het wegennet getekend is zoals deze ook wordt gebruikt, 
de binnenring als doorgaande weg
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Ring is niet meegegroeid
Een belangrijke oorzaak van een moeizame noord 
zuid verbinding is het kanaal. Hierdoor ontbreekt het 
aan voldoende alternatieven, de binnenring of de 
buitenring zijn de enige verbindingen tussen noordoost 
en zuidwest. Aan de zuidwestkant van het kanaal heeft 
Alkmaar een uitgebreid stedelijk netwerk waar het 
verkeer zich over kan verspreiden. Vanaf de buitenring 
en naar de historische binnenstad toe zijn vele wegen.

Aan de noordoostkant is het omgekeerde het geval. 
Dit deel van de stad hangt aan één ontsluitingsweg. 
Wijken zijn onderling beperkt verbonden. De historische 
binnenstad is alleen te bereiken over de Friesebrug 
en Tesselsebrug. Het verkeer concentreert zich op de 
Kanaalkade, Wageweg-Bierkade en Kwakelkade. De 
buitenring ligt op grotere afstand en is in afstand vaak 
een omweg.

Conclusie: het kanaal is een belangrijk obstakel in het 
verkeersnetwerk van Alkmaar. Het verkeer blijft zich 
verdelen over een binnenring die rond de historische 
binnenstad loopt. De binnenring is niet meegegroeid 
met de stad. Aan de oostkant van Alkmaar mist een 
verbinding over het kanaal.

OUDORP

FRIESEBRUG

TESSELSEBRUG

HUISWAARD

Schets van de huidige situatie mobiliteitssysteem. Beperkte verbindingen  tussen noordoost en zuidwest12



Binnenring, historisch ingepast
De binnenring van Alkmaar is historisch ingepast. De 
oude vestingstad Alkmaar, is historisch het logische 
kruispunt van wegen. Rond de vesting loopt de wal, 
het water en de wegen. Dit is aan de zuidwestkant 
duidelijk zichtbaar. Aan de zuidkant van Alkmaar is met 
de uitbreiding van de stad de binnenring op afstand 
gekomen van de vesting. Aan de westkant ligt de 
binnenring direct langs de vesting. 

Aan de noord en oostkant is de historische vesting 
doorbroken door het kanaal. De vesting is hier niet meer 
zichtbaar. Ook de wegen kunnen hier niet meer om de 
vesting lopen. Ze lopen langs het kanaal. De binnenring 
ligt hier bovendien aan de binnenzijde van het kanaal 
en daarmee binnen de historische vestingstad. Aan 
de noordkant loopt de ring ook door Overstad en 
daarmee buiten de historische stad. Aan de westkant 
daarentegen is er geen alternatief gekomen die buiten of 
op afstand van de vesting ligt. 

Conclusie: de binnenring is historisch ingepast. Het 
kanaal heeft het verkeer de historische stad ingeduwd. 
Er is geen alternatief gekomen buiten of op afstand van 
de binnenstad.

Schets historische binnenstad en de inpassing van de ring

Conceptuele schets van de historische binnenstad 
van voor het kanaal en na het kanaal. De vesting is 
doorbroken door het kanaal.
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Consequenties voor de noord en oostkant binnenstad

De kanaalkade is een doorgaande 
route voor auto, bus, fiets en 
voetganger. Er is geen ruimte voor 
stedelijke verblijfsplekken of groene 
oevers aan het kanaal. Er wordt 
momenteel geïnvesteerd in een 
beter verblijfsgebied met verlaagde 
kades. Verder vergroenen van het 
gebied zoude de verblijfskwaliteit 
en uitstraling van het gebied 
versterken.

De consequentie van het kanaal 
en de historisch gegroeide 
binnenring is een versteend 
en infrastructureel gebied aan 
de noordkant van Alkmaar. 
Er is geen relatie met de 
historische betekenis van de 
locatie. Als het gebied minder 
een doorgaande route kan 
worden, dan ontstaat er 
ruimte voor straten, bruggen, 
pleinen en parken die wel 
passen bij de historische 
context.
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De Friesebrug is een 
verkeerskundige brug. Het doet 
geen recht aan de bijzondere 
locatie: waar vesting, kanaal en 
Hoornsevaart samenkomen. Het 
transformeren (op middellange 
termijn) van de Friesebrug tot 
een stadsbrug doet recht aan de 
locatie. Dit vereist wijzigingen in 
het verkeerssysteem.

De Bierkade heeft duidelijk 
nog en historische 
inrichting en het park is een 
aantrekkelijk onderdeel van 
de historische binnenstad. 
De Wageweg is daarentegen 
zeer technisch ingericht. Het 
past slecht bij het karakter 
van de binnenstad. Passend 
zou zijn de Wageweg een 
historisch uiterlijk te geven. 
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MOGELIJK LANGE TERMIJN PERSPECTIEF 
ALKMAAR OOST 

Resume van de verkenning
Mobiliteit is niet meegegroeid met de stedelijke 
ontwikkeling

 > Entree stad oostkant blijft achter / niet aantrekkelijk
 > Binnenring functioneert niet volledig
 > Infrastructuur binnenring gaat niet goed samen met 

historische binnenstad en beperkt verblijfskwaliteit 
in de binnenstad en aan het kanaal

 > Oostkant ontbeert een kanaalkruising
 > Oplossingen in infrastructuur binnenring met kleine 

ingrepen kent geen meekoppelkansen voor de 
ontwikkeling van Alkmaar en speelt onvoldoende in 
op maatschappelijke trends en ontwikkelingen

Ontwikkelruimte is kans
 > Stedelijke dynamiek/ontwikkelruimte zit langs de 

Kanaalzone, onder andere aan de oostkant
 > Alkmaar kans om regionale positie te versterken 

en woonproducten aan te bieden interessant voor 
MRA

 > Kans voor modernisering en innovatie stad
 > Kans voor versterking van de historische 

binnenstad, de verblijfskwaliteit aan het water en 
recreatie en toerisme in stad en regio

Het perspectief
Het perspectief is opgebouwd in stappen. Deze zijn:

 > Het vergroten van de historische binnenstad en het 
integreren van het kanaal.

 > Het opschalen van de binnenring
 > Transformeren naar een modern mobiliteitssysteem
 > Benutten van de herontwikkelingslocaties



Schets van de huidige situatie binnenstad en schets perspectief van een vergrootte binnenstad 17

MOGELIJK LANGE TERMIJN PERSPECTIEF 
ALKMAAR OOST 

Het vergroten van de historische binnenstad en het 
integreren van het kanaal
Perspectief: de vesting wordt aan de noordkant 
“herstelt”. Het kanaal ligt binnen de vesting. Aan de 
noordkant krijgt Alkmaar een kwalitatieve entree. Het 
water en het groen loopt door in Overstad. Het kanaal 
is niet meer een grens, maar een verblijfsplek in de 
binnenstad. Er komen nieuwe stadsbrug(gen), een 
groene kade en pleinen, terrassen en aanlegplekken aan 
het water. Het winkelgebied in Overstad hoort ruimtelijk 
en mentaal meer bij de binnenstad. Een bezoek aan 
Overstad is sneller ook een bezoek aan de historische 
stad.



Schets van de huidige situatie binnenring Alkmaar en schets perspectief van een vergrootte binnenring18

Het opschalen van de binnenring
Perspectief: de binnenring wordt opgeschaald en ligt 
volledig buiten de vesting of zelfs op afstand.
Aan de oostkant komt een nieuwe verbinding tussen 
noord en zuid. De Friesebrug transformeert van 
autobrug tot stadsbrug. De zware verkeersfunctie kan 
van de Friesebrug af door de verbeterde binnenring. Hij 
kan “ontvlecht” worden uit het infrastructurele netwerk 
en maakt alleen nog onderdeel uit van het doorlopende 
stedelijke netwerk. De Friesebrug is niet meer direct 
verbonden met de binnenring. Ook de Kanaalkade, de 
Wageweg en  

 
de Bierkade kunnen nu onderdeel zijn van een het 
fijnmazige stedelijke netwerk. Er is daar alleen nog 
maar sprake van bestemmingsverkeer omdat het 
voor doorgaand verkeer minder aantrekkelijk is of niet 
meer mogelijk. De verbeterde binnenring is een betere 
verbinding. 

De binnenstad heeft nu een fijnmazig netwerk van 
straten, paden en stegen die past bij het karakter van 
de historische stad.



Stedelijke Knoop met 
OV halte, garage

Ontvlechten ring en 
stadsbrug FriesebrugMinder verkeer

Bus naar ring = 
Ruimte voor boulevard, 

pleinen en groen

Tesselsebrug

Kanaalkade

Wageweg

Overstad

Friesebrug

Ontspannen 
netwerk van 

straten, stegen, 
paden

Minder verkeer, 
2-richting kan

Schets huidige situatie noordoostkant binnenstad. 
Kanaal en infrastructuur zijn een breuk in de stad.

Schets van perspectief met:
 > Binnenring ligt buiten de vesting en aan de 

noordkant krijgt Alkmaar een multimodale 
knoop. De binnenstad is alleen nog maar 
bestemming. 

 > De groene vesting wordt hersteld aan 
de noordkant en is een aantrekkelijke 
stadsentree. Het Kanaal en Overstad liggen 
binnen de vesting. 

 > Alkmaar oriënteert zich weer aan het water 
met een boulevard, pleinen, parken en 
stadsbruggen.
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Schets van het moderne mobiliteitssysteem van Alkmaar. Een vergrootte binnenring, multimodale knopen en last mile vervoer.20

Transformeren naar een modern mobiliteitssysteem
Het vergroten van de binnenring is niet alleen een 
infrastructurele ingreep. Het is een kans om het 
verkeerssysteem van de stad te moderniseren, om 
innovaties in mobiliteit toe te passen. De stad kan 
daarmee verder ontlast worden en modern vervoer 
gestimuleerd.

Het verkeerssysteem van buitenring, binnenring 
en ontsluitingswegen krijgt een aanvulling. Aan de 
binnenring en ook aan de buitenring komen multimodale 
knopen. 

Deze multimodale knopen zijn overstapplek van auto, 
bus, trein, fiets en modern stadsvervoer. Maar de 
knopen zijn ook:

 > Het adres van de stad, hier kom je in de stad 
Alkmaar aan.

 > Ze zijn een service locatie, van stadsdistributie tot 
centrum voor zorg.

 > Ze zijn de plek voor modern vervoer (E-bike, 
deelauto’s, deelfietsen, zelfrijdende voertuigen) en 
het startpunt voor de Last mile naar bestemmingen 
in en om de stad.

 > De garage kan dienstdoen als batterij en 
energieleverancier voor de wijk en stad.

 > Het is een gemengd stedelijk gebied, een woon en 
werklocatie, een plek met regionale voorzieningen.

Daarnaast heeft de stad zijn bestaande parkeergarage 
die niet uitgebreid worden tot multimodale knoop, 
zoals de Schelphoek parkeergarage. Deze garages 
blijven goed bereikbaar. In de toekomst zullen ook 
deze garages steeds meer functies kunnen vervullen. 
De Schelphoek specifiek zou ook benut kunnen gaan 
worden als bewonersgarage om verdere verdichting in 
de binnenstad mogelijk te maken. Parkeerplaatsen in 
de garage kunnen bijvoorbeeld worden verkocht aan 
ontwikkelende partijen.

De modernisering verkeerssysteem Alkmaar bestaat uit:
 > Investering in vergrootte binnenring
 > Netwerk van (multimodale) knopen en investering 

in innovaties mobiliteit en verbetering van de first / 
last mile

 > Een meer ontspannen stadsnetwerk in de 
binnenstad

De infrastructurele ingrepen zijn:
 > Vergroten binnenring
 > Extra kanaalkruising (Oudorp-Overdie)
 > Ontvlechten en downgraden Friesebrug
 > Multimodale knooppunten maken
 > Wageweg – Bierkade tweerichtingsverkeer
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Benutten van de herontwikkelingslocaties
De ontwikkeling van het verkeerssysteem gaat hand 
in hand met de ontwikkelingsopgave voor de stad. De 
Alkmaarse stedelijke ontwikkellocaties zijn tevens de 
plekken waar ingrepen in het verkeerssysteem nodig 
zijn. 

 > De herontwikkeling van het bedrijventerrein Oudorp 
tot een aantrekkelijk woon- en werkmilieu aan het 
water gaat samen met de ontwikkeling van de 
Oudorp-Overdie verbinding en een multimodale 
knoop aan de oostzijde van Alkmaar.

 > De ontwikkeling van Overstad tot aantrekkelijk 
winkelgebied in Alkmaar gaat goed samen met 
de ontwikkeling van een multimodale knoop aan 
de noordzijde van Alkmaar. Aan de noordkant 
tussen Overstad en station Alkmaar Noord ligt een 
kans voor een aantrekkelijk woonmilieu aan het 
landschap rond de Hoornsevaart.

 > Het ontlasten van de kanaalkade, Friesebrug, 
Wageweg en Bierkade is een kans om een 
aantrekkelijk verblijfsgebied te maken, het 
historische karakter te versterken en het toeristisch 
– recreatief potentieel uit te breiden.

De stad Alkmaar heeft in de toekomst niet alleen 
attractieve entrees en gemengd stedelijke gebieden aan 
de zuidkant en westkant, maar nu ook aan de oost en 
noordkant. Ook de Historische binnenstad heeft aan alle 
zijden een aantrekkelijke openbare ruimte. 

De potentie van de herontwikkeling en modernisering 
verkeerssysteem zijn:

 > Versterken en vergroten historische binnenstad aan 
het water

 > Ontwikkelen van moderne stad (innovatie, 
duurzaamheid, woonmilieu)

 > Nieuwe gemengd stedelijke gebieden met 
woonmilieus die inspelen op de regionale en 
bovenregionale (MRA) vraag.

 > Versterking van Alkmaar als complete 
voorzieningenstad en als toeristisch – recreatieve 
trekpleister.

 > Ontwikkeling mobiliteitssysteem koppelen aan 
ruimtelijke ontwikkeling en versterking historische 
binnenstad

 > Ingrepen zijn niet alleen oplossing voor Wageweg – 
Bierkade maar veel grotere impact

 > Ingrepen sluiten goed aan op de ambitie 
Omgevingsvisie en regionale opgaven.
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MOGELIJKE KORTE TERMIJN OPLOSSINGEN

Op verzoek van het college van B&W heeft BVR 
adviseurs bekeken waar nog mogelijkheden liggen om 
het tweerichtingsverkeer op de Wageweg – Bierkade 
terug te brengen. Het uitgangspunt dat dit binnen het 
bestaande profiel moet worden opgelost is daarbij deels 
losgelaten. De verkeerskundige onderzoeken hebben 
immers uitgewezen dat dat niet mogelijk is. Toch 
hebben we een poging gedaan om nog eens creatief 
na te denken. De voorstellen zijn verkeerskundig en 
financieel niet doorgerekend. Wel is inzicht gegeven in 
de complexiteit van de oplossing, de voor- en nadelen 
en de toekomstbestendigheid van de oplossing.
Wij zijn gekomen tot de volgende opties:

Optie 1: Een fietsbrug over het kanaal voor 
doorgaand fietsverkeer + een alternatieve fietsroute 
door de binnenstad voor bestemmingsfietsverkeer. 

 > Voordeel: brug kan een structurele investering 
zijn. Het is een nieuwe verbinding tussen oost en 
binnenstad.

 > Voordeel: investering in kwaliteit fiets Alkmaar
 > Nadeel: Woningen en park aan Wageweg – 

Bierkade zijn slechter bereikbaar voor de fiets
 > Nadeel: meer fietsverkeer in de binnenstad. Dit kan 

leiden tot grotere conflicten met voetgangers, met 
name op de kaasmarkt

Ons advies: onwenselijke oplossing. Deze optie is goed 
voor fietsveiligheid. De verwachting is dat hierdoor 
de route aantrekkelijker wordt voor autoverkeer 
zodat het verkeer bij de Friese brug vastloopt. De 
investeringskosten zijn hoog en het stadsgezicht wordt 
aangetast. Het is dan ook geen duurzame oplossing.

Optie 2: Variant fietsroute hangend aan kade/
drijvend op water, tijdelijke oplossing

 > Voordeel: hangende fietsroute kan tijdelijk worden 
ingezet. Over 5 jaar kan het hergebruikt worden 
elders / verkocht worden.

 > Voordeel: investering in fiets. Het promoot fietsstad 
Alkmaar

 > Nadeel: bereikbaarheid woningen
 > Nadeel: beperking aanmeermogelijkheden boten
 > Nadeel: mogelijke beperking binnenvaart

Ons advies: onwenselijke oplossing. Deze optie is goed 
voor fietsveiligheid. De verwachting is dat hierdoor 
de route aantrekkelijker wordt voor autoverkeer 
zodat het verkeer bij de Friese brug vastloopt. De 
investeringskosten zijn hoog voor een tijdelijke oplossing 
en het stadsgezicht wordt aangetast. Het is dan ook 
geen duurzame oplossing.
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Concluderend
Eerder genoemde opties laten zien dat er mogelijk 
alternatieve oplossingen zijn te bedenken voor het 
omleiden van fietsverkeer en daarmee de Wageweg – 
Bierkade weer twee richtingen te kunnen maken. Echter 
aan de randvoorwaarden die ooit zijn gesteld moeten 
dan wel concessies worden gedaan. De doorstroming 
op de binnenring kan niet altijd worden gegarandeerd 
en de oplossingen worden niet altijd gevonden binnen 
het bestaande profiel.

Financieel zijn de voorgestelde ingrepen niet 
beoordeeld. Dit is complex omdat een goede financiële 
inschatting een gedetailleerd verkeerskundig ontwerp 
vraagt. Wel is per optie aangegeven wat de complexiteit 
van de ingreep is. Verder moet rekening gehouden 
worden met procestijd voor het doorlopen van 
planologische procedures om de alternatieve opties ook 
daadwerkelijk te realiseren. De korte termijn oplossingen 
houden nog geen rekening met veranderingen in 
mobiliteitsgedrag bijvoorbeeld door de deeleconomie 
en de opkomst van de e-bike. Ook is er niet gekeken 
naar de koppeling met de verstedelijkingsopgave en 
transformatieopgave van Alkmaar Oost en de koppeling 
met de Omgevingsvisie die op dit moment wordt 
gemaakt.
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SAMENVATTENDE CONCLUSIE

BVR adviseurs constateert dat de infrastructurele 
ontwikkeling van Alkmaar oost onvoldoende is 
meegegroeid met de ruimtelijke ontwikkeling. Het aantal 
kanaalkruisingen aan deze kant is onvoldoende en de 
binnenring functioneert voor een deel als doorgaande 
route. Hierdoor is de verkeersdrukte zo groot dat de 
combinatie van tweerichtingsverkeer voor auto en fiets 
op de Wageweg – Bierkade tot onveilige situaties leidt 
en de doorstroming ernstig wordt gehinderd. 

Actuele inzichten in gebruik en ontwikkeling van 
mobiliteit in combinatie met grote transformatieopgaven 
in Alkmaar Oost bieden een kans om de 
verkeersstructuur duurzaam te verbeteren. Dit kost 
echter tijd en vraagt forse voorinvesteringen die 
deels terugverdiend kunnen worden door nieuwe 
verstedelijking. Het is het waard om te onderzoeken of 
het mogelijk is om extra externe financiering te regelen 
van het Rijk en de regio aangezien de voorgestane 
infrastructurele ingrepen op meerdere schaalniveaus 
effect sorteren. Daarnaast ontstaat er de mogelijkheid 
Alkmaar Oost een forse kwaliteitsimpuls te geven wat 
ten goede komt aan het vestigingsklimaat van Alkmaar. 
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