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Noordrand I 

Huidig plan Potentie plan  
Conclusies: 

Het huidige plan voor het plangebied gebruikt de ruimte efficiënt en zorgvuldig, 

gebruikt duurzame energie en biedt enigszins ruimte aan natuurontwikkeling en 

klimaatadaptiviteit. 

 Er wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van klimaatadapatieve maat-

regelen (energie, biodiversiteit, water, bouwen). Door mogelijkheid tot het 

ontstaan van kwel, is het plangebied alleen niet geschikt voor (veel) water-

berging, maar wel robuuster dan de huidige situatie. 

  In het plangebied is er ruimte om een groene leefomgeving te realiseren.  In 

potentie kan het plangebied fungeren als eerste stap in de verbinding tussen 

twee natuurgebieden: de Nieuwkoopse plassen en de Kagerplassen. 

 In de huidige plannen is er voldoende gedaan om positieve effecten te reali-

seren voor Alphen aan den Rijn, bijvoorbeeld wordt door het realiseren van 

groene langzaamverkeersverbindingen en het bevorderen dan duurzame 

mobiliteit, zoals fietsen en wandelen. Ook wordt door mideel van een OV hub 

duurzame mobiliteit verder bevorderd. 

 In potentie kan het gebied energieleverend worden door ontwikkelingen in 

nieuwe vormen van energie.  

Conclusies: 

Het huidige plan voor het plangebied draagt enigszins  bij aan het bevorderen van 

het groen-economisch profiel van Alphen aan den Rijn.  

 Doordat er goede langzaam verkeersroutes worden gerealiseerd, wordt het 

gebruik van het recreatief gebied bevorderd.  

 Doordat de betekenis van duurzame economie van Alphen aan den Rijn nog in 

de kinderschoenen staat, is de impact lastig te meten. In potentie kunnen nog 

meer innovatieve en circulaire bouwtechniek gebruikt worden. Daarom 

neemt de gemeente deel aan het Convenant Klimaatadaptief bouwen. 

 Het plangebied draagt bij  aan het op peil houden van het voorzieningenni-

veau van Alphen aan den Rijn. 

 Het plangebied biedt vanwege de schaal geen ruimte voor het bevorderen 

van een groen-economisch vestigingsklimaat met hoogwaardige bedrijvigheid. 

Conclusies: 

Het huidige plan voor het plangebied heeft een enigszins positieve impact op het 

realiseren van een aantrekkelijk, gezond en groen leefmilieu in Alphen aan den Rijn. 

 Door de opzet van de wijk biedt het plangebied ruimte aan het realiseren van 

de ontbrekende schakel in de woningbouw: grondgebonden woningen. Dit is 

cruciaal voor het realiseren van een evenwichtig woningaanbod.  

 Het plangebied draagt bij aan de realisatie van aantrekkelijke groene openbare 

ruimte die uitnodigt tot gezond gedrag en ontmoeten (bijvoorbeeld recreatieve 

routes, mogelijkheid tot ‘ommetjes’, et cetera.) 

Conclusies: 

Het huidige plan voor het plangebied draagt in positieve zin bij  aan het behouden 

van het karakter van Alphen aan den Rijn en de connectie tussen landschap en 

kern. 

 Het bevorderen van groene langzaamverkeersverbindingen tussen landschap 

en kern is essentieel. Dit zit in de huidige plannen. Hierdoor zijn de voorzienin-

gen in de stadskern goed bereikbaar vanuit het plangebied. Andersom is het 

buitengebied met recreatievoorzieningen vanuit de stadskern goed bereik-

baar.   

 De zichtlijnen en groene inrichting van het gebied zorgen voor een goede 

beleving.  

 Het realiseren van een groene entree essentieel voor het behouden van het 

karakter van Alphen aan den Rijn.  
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Gnephoek 

Huidig plan Potentie plan 
Conclusies: 

Het huidige plan voor het plangebied draagt positief bij aan het efficiënt benutten 

van ruimte, klimaatadaptatie, duurzame energie en ruimte voor natuurontwikkeling.  

 In de huidige plannen is er voldoende gedaan om positieve effecten te realiseren 

voor Alphen aan den Rijn, bijvoorbeeld wordt door het realiseren van groene         

langzaamverkeersverbindingen en het bevorderen dan duurzame mobiliteit,  

zoals fietsen en wandelen. Meer potentie ontstaat door verdere ontwikkeling  

van de OV-hub en een daarbij passend integraal OV-plan. 

 In potentie kan de positieve impact vergroot worden door bijvoorbeeld energie-

leverend te worden. Nieuwe kansen ontstaan door ontwikkelingen in nieuwe 

vormen van energie, zoals aquathermie, geothermie en waterstof.   

 De problematiek rond bodemdaling is nauwelijks van toepassing in het plange-

bied.  

 Klimaatadaptatie: door voorgaande doelen hoog te stellen, is het plan in z’n  

algemeenheid klimaatadaptief. De potentie van het plangebied is hiermee volle-

dig benut. 

Conclusies: 

Het huidige plan voor het plangebied draagt enigszins bij aan het bevorderen van het 

groen-economisch profiel van Alphen aan den Rijn.  

 Er is ruimte voor recreatie en toerisme in het groen, zoals vaarroutes, wandel– en 

fietspaden van, naar en door het gebied. 

 Doordat de betekenis van duurzame economie van Alphen aan den Rijn nog in de 

kinderschoenen staat, is de impact lastig te meten. Het plangebied heeft potentie 

voor het realiseren van een circulaire materialenbank aan de rand van het gebied. 

Daarnaast kunnen in potentie nog meer innovatieve en circulaire bouwtechniek 

gebruikt worden. Daarom neemt de gemeente deel aan het Convenant Kli-

maatadaptief bouwen. 

 Het plangebied draagt bij aan het op peil houden van het voorzieningenniveau 

van Alphen aan den Rijn. 

Conclusies: 

Het huidige plan voor het plangebied heeft een positieve impact op het realiseren van  

een aantrekkelijk, gezond en groen leefmilieu in Alphen aan den Rijn. 

 Het plangebied biedt ruimte aan nieuwe stedelijke woonvormen en de ontbreken-

de schakel in de woningbouw: eengezinswoningen. Dit is cruciaal voor het realise-

ren van een evenwichtig woningaanbod.  

 Het plangebied draagt bij aan de realisatie van aantrekkelijke groene openbare 

ruimte die uitnodigt tot gezond gedrag en ontmoeten (bijvoorbeeld recreatieve 

routes, mogelijkheid tot ‘ommetjes’, et cetera.) 

Negatief Neutraal Positief Effect: 

Conclusies: 

Het huidige plan voor het plangebied draagt in positieve zin bij  aan het behouden van 

het karakter van Alphen aan den Rijn en de connectie tussen landschap en kern. 

 Het bevorderen van groene langzaam verkeersverbindingen tussen landschap en 

kern is essentieel. Hierdoor zijn de voorzieningen in de stadskern goed bereikbaar 

vanuit het plangebied. Andersom is het buitengebied met recreatievoorzieningen 

vanuit de stadskern goed bereikbaar.   

 Door realisatie van een vista op de fietsbrug is er een weids zicht over het gebied. 

Ook de groene en blauwe inrichting van het gebied zorgt voor een goede bele-

ving.  

 Er wordt geen groene entree gerealiseerd in de Gnephoek. 
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Oog van Koudekerk 

Huidig plan Potentie plan  Conclusies: 

 In het onderzoeksgebied is er door middel van natuur inclusieve inrichting 

voor klimaatadaptatie gezorgd.  

 Door natuurvriendelijke oevers te realiseren draagt het onderzoeksgebied in 

positieve zin bij aan biodiversiteit en het ecologisch netwerk. 

 Bodemdaling is niet van toepassing. 

 Door aanwezigheid van langzaam verkeersverbindingen zoals fietsen en wan-

delen bevorderd. In potentie kunnen autoluwe gebieden gerealiseerd wor-

den.  

 In het huidige plangebied is nog geen zekerheid over de mate waarin het 

plangebied energieneutraal is.  In potentie zijn er kansen voor de koppeling 

van restwarmte of energie van het bedrijventerrein Hogewaard. Ook is er 

ruimte voor zonnepanelen of een zonneweide. 

Conclusies: 

 Het plangebied wordt ontsloten door een groene langzaam verkeersverbin-

ding richting de kern. In potentie kunnen meer langzaamverkeersverbindin-

gen richting de kern Koudekerk aan den Rijn worden gerealiseerd. 

 Het huidige plangebied biedt geen ruimte aan het bevorderen van het vesti-

gingsklimaat voor groene hoogwaardige bedrijvigheid. In potentie kunnen 

bedrijven in een ruim groen frame worden geprogrammeerd.  

 Het plangebied draagt in beperkte mate bij aan het in stand houden van 

publieke voorzieningen door een beperkte groei van het aantal inwoners.  

 In potentie kunnen innovatieve en circulaire bouwtechnieken gebruikt wor-

den bij de realisatie van woningen in het plangebied.  

Conclusies: 

 In het huidige plangebied is het programma nog niet uitgekristalliseerd. In 

potentie is er ruimte voor woonwerk-kavels, en de mogelijkheid om in te 

spelen op vergrijzing 

 Het onderzoeksgebied draagt bij aan de realisatie van speel- en ontmoetings-

plekken en er worden natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. 

Conclusies: 

 Het plangebied wordt ontsloten door een groene langzaam verkeersverbin-

ding richting de kern. In potentie kunnen meer langzaamverkeersverbindin-

gen richting de kern Koudekerk aan den Rijn worden gerealiseerd. 

 In het stedenbouwkundig ontwerp is rekening gehouden met zichtlijnen op 

het bestaande landschappelijke raamwerk.  

 Er wordt een groene entree gerealiseerd middels een groene route tussen 

landschap en kern. 
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Oostvaartpark 

Huidig plan Potentie plan  
Conclusies: 

 Het plangebied draagt bij aan waterberging door de realisatie van grind-

stroken en het profiel van de wegen.  

 Het plangebied is via natuurtunnels onder het spoor verbonden met de 

Elfenbaan, waardoor biodiversiteit wordt bevorderd. In potentie kan het 

plangebied nog meer faciliteren aan flora en fauna.  

 Bodemdaling in dit plangebied is niet van toepassing. 

 Door aanwezigheid langzaamverkeersverbindingen wordt duurzame mobi-

liteit, zoals fietsen en wandelen, bevorderd. In potentie kunnen autoluwe 

gebieden gerealiseerd worden. 

 In het plangebied wordt energie opgewerkt middels zonnepanelen . In po-

tentie is er ruimte om een zonneweide te realiseren.  

Conclusies: 

 In het plangebied worden langzaam verkeersverbindingen gerealiseerd via 

het Spoorpad en het Oostvaartpad.  

 In het huidige plangebied is gekozen om geen ruimte te bieden aan het be-

vorderen van het vestigingsklimaat voor groene/hoogwaardige bedrijvigheid, 

, omdat het voornamelijk natuurgebied is. Hierdoor  heeft het plangebied 

hiervoor ook geen potentie. 

 Het plangebied draagt in beperkte mate bij aan het in stand houden van 

publieke voorzieningen, door zeer beperkte ruimte voor groei van het aantal 

inwoners.  

 In potentie kunnen innovatieve en circulaire bouwtechnieken gebruikt wor-

den in de realisatie van woningen in het plangebied, door middel van tiny 

houses en kleinschalige zelfbouw. 

Conclusies: 

 Er is beperkte ruimte voor unieke woonconcepten en kleinschalige zelfbouw in 

het plangebied.  Vanwege de kleine hoeveelheid woningbouw draagt dit in 

beperkte mate bij aan het evenwichtige woonaanbod.  

 In het onderzoeksgebied is er ruimte voor spelen en ontspanning. 

Conclusies: 

 In het plangebied worden langzaam verkeersverbindingen gerealiseerd via 

het Spoorpad en het Oostvaartpad.  

 In het stedenbouwkundig ontwerp is rekening gehouden met groene rafel-

randen.  

 Er wordt een kwalitaiteve groene dorpsrand gerealiseerd. 
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Zuid– en Noordeinderpolder 

Ideeën uit  

gebied 

Ambitie      

gemeente 

Conclusies: 

De huidige ideeën uit het gebied hebben een positief effect op  het efficiënt be-

nutten van ruimte, klimaatadaptatie, duurzame energie en ruimte voor natuur-

ontwikkeling.  De ambitie van de gemeente kan dit effect versterken.  

 In de huidige plannen is er voldoende gedaan om positieve effecten te realise-

ren voor Alphen aan den Rijn, bijvoorbeeld door het realiseren van groene         

langzaam verkeersverbindingen en het bevorderen dan duurzame mobiliteit,  

zoals fietsen, varen en wandelen. Meer potentie ontstaat door verdere ont-

wikkeling  van beter  OV verbindingen . 

 In potentie kan de positieve impact vergroot worden door bijvoorbeeld ener-

gieleverend te worden. Nieuwe kansen ontstaan door ontwikkelingen in nieu-

we vormen van energie, zoals toevoegen van ruimte voor zon– en windener-

gie of nieuwe vormen van energieopwekking.   

 De problematiek rond bodemdaling is van toepassing in het plangebied., maar 

mag meer aandacht krijgen, in de vorm van bijvoorbeeld onderwaterdrainage 

of nieuwe teelten passend bij nattere gronden. 

 Klimaatadaptatie: door voorgaande doelen hoog te stellen, is het plan in z’n  

algemeenheid klimaat adaptief. De potentie van het plangebied is hiermee 

volledig benut. 

Conclusies: 

Het huidige plan voor het plangebied draagt enigszins bij aan het bevorderen van 

het groen-economisch profiel van Alphen aan den Rijn.  

 Er is ruimte voor recreatie en toerisme in het groen, zoals vaarroutes, wandel– 

en fietspaden van, naar en door het gebied. 

 Doordat de betekenis van duurzame economie van Alphen aan den Rijn nog in 

de kinderschoenen staat, is de impact lastig te meten.  

 Het plangebied draagt enigszins bij aan het op peil houden van het voorzienin-

genniveau van de dorpen. Door de komst van recreanten en toerisme ontstaat 

op kleine schaal extra werkgelegenheid en worden bestaande voorzieningen in 

stand gehouden.  

Conclusies: 

De huidige ideeën  voor het plangebied hebben een positieve impact op het realiseren 

van  een aantrekkelijk, gezond en groen leefmilieu in Alphen aan den Rijn. 

 Het plangebied draagt bij aan de realisatie van aantrekkelijke groene openbare 

ruimte die uitnodigt tot gezond gedrag en ontmoeten (bijvoorbeeld recreatieve 

routes, mogelijkheid tot ‘ommetjes’, et cetera.) 

Conclusies: 

Het huidige ideeën voor het plangebied dragen in positieve zin bij  aan het behou-

den van het karakter van Alphen aan den Rijn en de connectie tussen landschap, 

dorpen en kern. 

 Het bevorderen van groene langzaam verkeersverbindingen tussen landschap, 

dorp en kern is essentieel. Hierdoor is het buitengebied met recreatievoorzie-

ningen vanuit de dorpen en stadskern goed bereikbaar.  Andersom zijn de 

voorzieningen in de dorpen en stadskern goed bereikbaar vanuit het plange-

bied. Het  groenblauwe karakter van het gebied zorgt voor een goede beleving.  

 Er is geen sprake van een entree, omdat er geen belangrijke toegangswegen 

van buiten Alphen aan den Rijn het plangebied in komen. 
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