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Wat ging er vooraf? 

• 21 september 2017: "verkenning woningbouwlocaties na 2020".
Noordrand I is een van de locaties voor nadere analyse van deze verkenning.

• 31 januari 2019: "analyserapport Toekomstperspectief voor landschap en stad".
Besluit om de haalbaarheid van Noordrand I te onderzoeken.

• 28 mei 2020: "Ontwikkelperspectief voor landschap en stad".
Besluit om een Masterplan voor Noordrand I op te stellen.



Meer concreet

De gemeenteraad heeft de opdracht gegeven om: 

• Een haalbaar plan te ontwikkelen voor Noordrand I;

• Dat plan te baseren op de ontwikkelambities uit het 

Ontwikkelperspectief Landschap en Stad;

• Als uitgangspunt het vastgestelde landschappelijk 

raamwerk te gebruiken; 

• Een participatieproces met o.a. direct betrokken / 

belangengroepen te doorlopen. 



“Ontwikkel een Masterplan Noordrand I”
Prima, maar wat is dat? 

Het masterplan Noordrand I is wél: 

• een impressie van hoe deze locatie ontwikkeld kán worden;

• het resultaat van een stedenbouwkundige, technische en financiële analyse; 

• een voorstel aan de gemeenteraad.

Het masterplan Noordrand I is niet:

• een in beton gegoten plan, waar u geen invloed op heeft!

Na vaststelling wordt het plan verder gedetailleerd, volgt een planologische 

procedure en zullen gesprekken met u vervolgd worden. 



Wat vindt u? (1)
Proces van participatie

• Proces van participatie bestaat uit twee delen:

1. Online participatie in zomer 2020;

2. Participatie met belangengroepen vanaf begin 2021 

(omwonenden, belangengroepen, dorpsraden, omliggende 

gemeenten, grondeigenaren etc.). 

• We willen met u in gesprek blijven over belangrijke thema’s. 



Wat vindt u? (2)
Online participatie zomer 2020:

• Niet iedereen is even enthousiast over deze ontwikkeling

- Nut en noodzaak van deze ontwikkeling was onvoldoende duidelijk.

• Maar ook inhoudelijke inbreng zoals:

- Ruimte voor water en groen;

- Zorg voor zichtlijnen / behoud van uitzicht;

- Wonen voor elke portemonnee: geen exclusieve woonwijk;

- Zorgen over verkeersituatie (via Herenweg en Kalkovenweg);

- Geen horizon vervuiling door opwekking energie (windturbines).e



Wat is er met uw input gedaan? 

1. Aanscherping uitgangspunten:
• Energie niet middels windturbines;

• Geen grootschalige zonneweides.

2. Bij het ontwerp is ingezet op: 
• Een omvangrijk natuurgebied, t.b.v. verbeteren biodiversiteit; 

(is normaal gezien geen start van een dergelijk uitbreidingsplan).

• Maximaal behoud uitzicht / zichtlijnen. 

3. Mobiliteit:
• Verkeerskundige berekeningen / modellen voor Herenweg en 

Kalkovenweg. 

4. Wonen voor iedereen:
• 800 – 1000 woningen: wonen voor elke woonbehoefte! 



Locatie Noordrand I

Karakteristieken van de locatie:

▪ Agrarisch gebied;

▪ Groen en open landschap; 

▪ Het gebied is niet openbaar toegankelijk;

▪ Beperkte ecologische waarde. 



Wat zijn de ontwikkelambities?

Ontwikkel met veel aandacht voor water en groen
• Bevorder de biodiversiteit;
• Zorg voor natuurbeleving, waterberging en recreatie;
• Verbindt het groen in de stad met het landschap buiten de stad.

Zorg voor bereikbaarheid
• Sluit de wijk aan op bestaande Openbaar Vervoer (OV) haltes;  
• Goede fietsverbindingen tussen centrum en het buitengebied; 
• Ontsluit het gebied via de Herenweg en Kalkovenweg. 

Maak een gezonde leefomgeving
• Wonen in groene, waterrijke omgeving;
• De wijk wordt energieneutraal of energieleverend.



Belangrijke maatschappelijke opgaven

• Kwaliteit biodiversiteit loopt terug, diersoorten verdwijnen.

• Het klimaat verandert, maatregelen nodig:
- Opvangen en vasthouden water; 

- Zorgen voor verkoeling in warmere zomers.

• Transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie:
- Vervoer;

- Warmte en energie (duurzaam / gasvrij). 

• Toenemende woningnood: 
- Woningen voor verschillende doelgroepen;

- Behoud van voldoende woningen voor inwoners van Alphen a/d Rijn;

- Recreëren en bewegen in je eigen omgeving.



Masterplan 
Noordrand I





Een ecologisch raamwerk als vertrekpunt

1. Basisontwerp voor ecologie en natuur

• Hoe zou deze ontwikkeling er uit zien, als we alleen rekening houden met 
ecologie en natuur? 

2. Welke ruimte wordt er gereserveerd voor natuur? 

• Welke ruimte is nodig om leefgebieden te ontwikkelen voor plant en dier?

• Inzet op doelsoorten die van origine in het gebied voorkwamen;

• Ontwikkeling van optimale leefgebieden. 

3. Welke ruimte blijft over voor andere functies, zoals wonen? 



Ecologisch raamwerk



Natuurgebied 
midden in een 
wijk…



Doelsoorten die:

• Hier van oudsher voorkwamen, maar verdwenen zijn; 
• Het zwaar hebben in stedelijk gebied; 
• Op de Provinciale doelsoortenlijst staan.  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 
- Blauwborst, purperreiger, grote en kleine karekiet, slobeend, 

zomertaling, merel, egel, huismus, etc. 

Noodzakelijk: 
- Onderling verbonden leefgebieden, optimale 

leefomstandigheden en de juiste plantensoorten.  



Woningbouw

• Opdracht Raad:

- Minimaal 25% sociale woningbouw;

- 10% woningen voor middeninkomens (middenhuur / 

goedkope koop). 

• In te passen in ecologisch raamwerk;

• Woningen voor jonge gezinnen, starters, vitale ouderen;

• Geen ‘exclusieve’ villawijk!



Verkeer en mobiliteit

Autoverkeer
• Geen Provinciale ontsluitingsweg door Noordrand I;

• Twee ontsluitingswegen: Herenweg / Kalkovenweg: 

- Niet gecalculeerd met de maximale capaciteit

- Verder studeren om sluipverkeer te voorkomen

- Daarover graag verder met u in gesprek! 

• Waar mogelijk loskoppelen van wandel-, fiets- en autoverkeer.

Duurzame mobiliteit
• Nabijheid OV;

• Aansluiting op buslijn naar Schiphol, fiets- en wandelpaden en 

snelfietsroutes;

• Volledige oplaadstructuur voor elektrische auto’s;

• Autoluwe gedeelten, parkeerpleinen.



Leidt 

tot een 

basis-

visie



Tot slot: wat brengt Noordrand I ú, als omwonende? 

Daarover blijven we uiteraard graag met u in gesprek!

Maar in ieder geval: 

• Bereikbare natuur om de hoek:
- Ruimte om te recreëren, te ontmoeten en te spelen.

- Uitloopgebied. 

• Kansen voor de versnelling energietransitie:
- Noordrand I wordt energieneutraal, met mogelijkheid in toekomst energie te leveren. 

• Behoud voldoende én de juiste woningen voor inwoners Alphen aan den Rijn.



Vervolgtraject 
participatie



Vervolg

• 15 maart meer inhoudelijke toelichting:

- In parallelle sessies worden thema’s behandeld; 

- Thema’s worden onder meer bepaald door de poll aan het eind van 

deze bijeenkomst.

• Informatie wordt in latere fase ook ter beschikking gesteld aan iedereen 

die geïnteresseerd is. 
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