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VOORWOORD
Pluk de
vruchten
van wonen
in de Noordrand!
(Letterlijk....)

Met trots presenteer ik u het ‘Masterplan Noordrand I’. In

dit masterplan geven we als gemeente een doorkijk naar de
ontwikkeling van een deel van onze noordelijke stadsrand.

We tonen aan dat de ontwikkeling van een stadsrand op een

hoogwaardige, verantwoorde en innovatieve manier plaats kan
vinden. Dit masterplan geeft een denkbaar antwoord op de

vraag hoe wij als gemeente om kunnen gaan met complexe

maatschappelijke vraagstukken waar we in toekomst in toenemende
mate mee te maken zullen krijgen. Vraagstukken die bovendien
gezien moeten worden in de context van onze positie tussen
landschap en stad. Het is een concrete vertaling van onze

LEF IN HET GROENE HART
Alphen aan den Rijn

kernspreuk: “Lef in het Groene Hart!”.

Alle maatschappelijke opgaven vragen ruimte. Of het nu
maatregelen zijn op het gebied van klimaatadaptatie,

energietransitie, het verbeteren van de biodiversiteit of het

toevoegen van het juiste woningaanbod. Omdat we niet alle

locatie

NOORDRAND I

Noordrand I vormt met haar groene entree een eerste
kennismaking met de Alphense identiteit van groene
gemeente.
Wonen in Noordrand I is wonen in een groene en
waterrijke omgeving. Door de ruime opzet is in
het gebied ruimte voor spelen, ontspanning en
kleinschalige stadslandbouw.
Door de zorgvuldig ontworpen zichtlijnen ervaar je de
weidsheid van het polderlandschap. De groenblauwe
polderstructuur loopt vanuit het landschap Alphen aan
den Rijn in en vormt zo een zachte overgang met de

bestaande kern. Recreatieve langzaamverkeersroutes
door het gebied heen verbinden de kern Alphen aan
den Rijn met de recreatiemogelijkheden in het Groene
Hart. Andersom maken deze routes de voorzieningen
in kern Alphen aan den Rijn bereikbaar.
Noordrand I sluit aan op een ov-hub, die het gebied
verbindt met Schiphol en andere plekken in de
noordelijke Randstad. Haltes voor openbaar vervoer
zijn op loopafstand gesitueerd.
Het gebied is energieleverend voor bewoners van
zowel de Noordrand I als (delen van) Ridderveld.

^ Landschap & Stad, Perspectief Alphen aan den Rijn

antwoorden op deze opgaven binnenstedelijk kunnen vinden,

zijn we een aantal jaar geleden gestart met het in kaart brengen

van de mogelijkheden van het ontwikkelen van onze stadsranden.

We zijn actief op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag

Alleen vanuit de kracht van en respect voor het landschap is

meerwaarde voor onze gemeente oplevert.

ontwikkelen op een kwalitatief hoogwaardige wijze, waarbij we

of gebiedsontwikkeling in de stadsranden maatschappelijke

Noordrand I, een locatie aan onze noordelijke gemeentegrens, is

één van de locaties waar dit het geval bleek. We hebben op deze

plek een unieke kans om de Groene Hart-kwaliteiten van water en

groen te verbinden met maatschappelijke en sociale opgaven. Maar
dit vraagt wel om een zorgvuldige en integrale manier van werken:

gebiedsontwikkeling in Noordrand I mogelijk. We willen deze locatie
klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten zeer hoog
in het vaandel hebben staan. We ontwikkelen een nieuw deel van
onze mooie gemeente, waarbij de natuur de stad ‘ingetrokken’

wordt. Er is daardoor volop ruimte voor recreatie, ontmoeting en
natuurbeleving.

hoe gaan we zo goed mogelijk om met de schaarse ruimte?

Dit masterplan is een eerste stap in de integrale ontwikkeling van

In deze ontwikkeling hebben we ervoor gekozen om de eigenheid

verdere ontwikkeling van onze gemeente.

en karakteristieken van de locatie als vertrekpunt voor de

planvorming te nemen. Dit maakt het een verre van standaard
ontwikkeling. We werken precies andersom door voor deze

locatie een landschappelijk en vervolgens ecologisch raamwerk te

onze stadsranden en markeert daarmee een nieuw hoofdstuk in de

Ik hoop u allen snel in de Noordrand
te mogen ontmoeten!

ontwikkelen als basis. Maatschappelijke opgaven worden in deze

G.P. (Gerard) van As

bij het DNA van onze gemeente: het is een manier van werken met

Gemeente Alphen aan den Rijn

ecologisch drager geïntegreerd. Dit is uniek en innovatief en past
een blik op de toekomst.

wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling,
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SAMENVATTING
Noordrand I voorziet in de Alphense woningbehoefte aan woningen met een
tuin aan de rand van de stad. Met deze ontwikkeling krijgt Alphen aan den
Rijn een markante noordelijke entree. Een visitekaartje, waarbij we laten zien
hoe stadsrandontwikkeling op een hoogwaardige, verantwoorde, duurzame en
innovatieve manier plaats kan vinden. Inspelend op de grote maatschappelijke
opgaven voor landschap en stad én met oog voor de specifieke kwaliteiten van
het Groene Hart.
Dit noemen we: ontwikkelen met Groene Hartkwaliteit. We hebben het
landschappelijke raamwerk voor dit gebied vervolmaakt met een ecologisch
raamwerk: een zorgvuldig uitgedachte groenblauwe onderlegger als borging
voor het behoud en versterken van de biodiversiteit. De grote maatschappelijke
opgaven als klimaatadaptatie, energie, biodiversiteit, duurzame mobiliteit en
wonen worden in dit raamwerk geïntegreerd. Deze werkwijze sluit naadloos aan
op de inrichtingsprincipes van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
Noordrand I wordt een gebied met veel aandacht voor natuur, gezondheid en
duurzaamheid. Waar de genius loci oftewel de geest van de plek nog zichtbaar
is. Op deze plek ervaar je een grenzeloos gevoel van landschap en ontspanning.
Een gastvrije omgeving die verleidt om gezamenlijk gezelligheid, avontuur, maar
ook ruimte en stilte te ervaren. Een nieuwe plek die bewoners verbindt met de
natuur en met elkaar.

^ Het ecologisch raamwerk dient twee doelen (en richtingen)

^ Noordrand I: een nieuwe plek die bewoners verbindt met de natuur en met elkaar

Ecologische wijk

het verstedelijkt gebied van Alphen aan den Rijn. Dit fijnmazig en stevig

De ligging aan de noordelijke stadsrand biedt bij uitstek kansen om een

ecologisch netwerk legt een duurzame relatie met de rijke stadsecologie.

ecologisch bloeiende plek te worden. Het opgestelde ecologisch raamwerk dient

Het Groene Hart wordt haast tot de voordeur gebracht. Voor inwoners

hierbij twee richtingen en doelen:

wordt de natuur toegankelijk, zichtbaar en voelbaar gemaakt. Zelfs tot in

•

Oost-west: Noordrand I kan een eerste en belangrijke stap(steen) worden,

de achtertuin. Bewoners hoeven niet verrast op te kijken als er een egeltje

die in de toekomst de bovenregionale ecologische en natuurlijke verbinding

hun tuin inwandelt of als er vleermuizen in de schemering van een mooie

kan gaan vormen tussen het Braassemermeer en de Nieuwkoopse plassen.

zomeravond langs scheren. De natuurinclusieve woningbouw met schuil-

Noord-zuid: via een centraal in de wijk gelegen “Groenblauw” hart en

en nestplaatsen voor insecten, vogels en kleine zoogdieren draagt bij aan

kleinere groen- en waterstructuren wordt Noordrand I verweven met

deze natuurbeleving. Platte daken en gevels, die zijn voorzien van vegetatie,

•

bieden leefruimte aan vogels, insecten en zoogdieren.

^ Referenties ecologische en recreatieve bufferzone

Gezonde wijk

is de (elektrische) fiets meestal de snelste optie. Fiets- en wandelpaden beginnen

Noordrand I krijgt een gezonde woon- en leefomgeving. De met zorg

voor de deur. Een uitgekiend fiets- en wandelnetwerk zorgt voor rechtstreekse

geselecteerde combinatie van groen in de openbare ruimte draagt bij aan

en groene langzaamverkeersroutes naar de voorzieningen in de stad en ontsluit

het welzijn van mens en dier. Door de ruime ecologische opzet wordt ingezet

tegelijkertijd de recreatievoorzieningen in het buitengebied. De R-nethalte, waar

op gezondheid beschermende factoren, waaronder het minimaliseren van

vandaan de bus zowel naar het station van Alphen aan den Rijn als Schiphol rijdt,

luchtvervuiling, geluid- en geurhinder. Onderdeel hiervan is – naast een

ligt nabij.

omvangrijk groen en blauw hart van de wijk – een ecologische en recreatieve
bufferzone tussen de N207 en de woonbebouwing.

De veilige en aantrekkelijke openbare ruimte is ingericht op ontmoeten,
bewegen, educatie en natuurbeleving. Met speel- en rustplekken, veel groen

Een aantal slimme keuzes in de fysieke omgeving en de openbare ruimte nodigen

en stadslandbouw. Door eigen voedsel te verbouwen en de mogelijkheid om

uit tot een gezonde leefstijl. Omdat de auto veelal op afstand staat geparkeerd,

gezamenlijk zorg te dragen voor en gebruik te maken van de verschillende
kruidentuinen, fruitbomen en -struiken, die in de wijk geplant zijn, wordt het
uitoefenen van een gezonde leefstijl haast vanzelfsprekend.

^ Klimaatadaptieve en natuurinclusieve wijk

^ Pluk de vruchten dus! Letterlijk!

Duurzame wijk

Energie

Noordrand I kenmerkt zich door een duurzame manier van bouwen en inrichting:

Noordrand I is volledig energieneutraal en biedt zelfs de mogelijkheid om in de

klimaatadaptief en natuurinclusief, energieneutraal en waar mogelijk circulair.

toekomst energieleverend te worden voor omliggende buurten. De aanwezigheid
van een volledige elektrische laadinfrastructuur sluit aan op de milieubewuste

Klimaatadaptief en natuurinclusief

leefstijl van bewoners. Om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte zijn de

Noordrand I is maximaal voorbereid op de gevolgen van extreme

daken van woningen en overdekte parkeerplaatsen zoveel mogelijk voorzien

weersomstandigheden. De groene en waterrijke inrichting kent een diversiteit aan

van zonnepanelen. Op elk parkeerterrein is minstens één laadpaal met twee

beplanting, waterplanten en bloemrijke graslanden. Deze inrichting voorkomt

aansluitpunten, waarvan één beschikbaar wordt gesteld voor een eventuele

overlast bij steeds zwaardere regenbuien en beperkt de gevolgen van droogte

elektrische deelauto.

en hittestress vanwege langere en drogere perioden. Het uitgekiende duurzaam
waterbeheer zorgt voor het opvangen, bergen, filteren, zuiveren en hergebruiken
van regenwater. Bijvoorbeeld als sproeiwater voor de (voedsel)tuinen.

Sociaal
Bewoners zijn gericht op duurzame manier van samenleven. Er zijn aan
weerszijden van het centraal gelegen “Groenblauw hart” verschillende intieme
buurten ontstaan met een divers suburbaan woningaanbod: voor jong en oud,
voor alleenstaanden, koppels en gezinnen met kinderen; voor verschillende
inkomensgroepen. De woningen en buitenruimtes bieden de bewoners privacy
en leggen tegelijk een goede verbinding met de collectieve en openbare
buitenruimte, zodat men makkelijk contact houdt met het buitenleven en elkaar.
Er zijn mogelijkheden om zeggenschap te krijgen over de inrichting en het
beheer de woonomgeving. De dagelijkse boodschappen worden gehaald in de
Baronie en de Herenhof. Voor sociaal-maatschappelijke voorzieningen maakt men
gebruik van de aanwezige voorzieningen in Ridderveld.
^ Energieopwekking in de Noordrand I

Daarom Noordrand I!

Circulair en levensloopbestendig

Noordrand I wordt echt een voorbeeld van hoe wonen, ontspanning,

De woningen worden zoveel mogelijk gebouwd met materialen die in alle fasen

natuurbeleving, educatie en recreatie hand in hand gaan. Het wordt een proeftuin

van hun levenscyclus -grondstofwinning, productie, transport, verwerking, gebruik

voor energietransitie, duurzame mobiliteit, natuurinclusief en klimaatadaptief

en na de sloop - een minimale milieubelasting opleveren. Ook bij de inrichting

bouwen, ecologisch beheer en voedselvoorziening. Een plek waar je van alles

van het gebied (bouw- en woonrijp maken) wordt gekozen voor een circulaire

kunt leren en beleven!

aanpak. De woningen en woonomgeving zijn grotendeels levensloopbestendig
ingericht, zodat het gebied in verschillende levensfasen aantrekkelijk blijft.

1. INLEIDING
“ Alphen aan den Rijn haalt het landschap naar binnen en opent zich naar het Groene Hart ”
Toekomstperspectief Landschap en Stad

1.1

Aanleiding - Een nieuwe vraag, een ander antwoord

Dit inzicht heeft ook zijn weerslag op de wijze waarop we bestaande gebieden

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. We staan als maatschappij

transformeren of nieuwe gebieden aan de randen van de stad ontwikkelen.

voor een aantal grootschalige transities: in onze omgang met energie, in de

Het vraagt om een duurzame en integrale aanpak, waarbij de urgente

wijze waarop wij onszelf verplaatsen, in de wijze waarop we voedsel produceren,

maatschappelijke opgaven van het landschap én de stad in samenhang met

hoe en waar we willen wonen en leven, hoe we omgaan met de natuur en

elkaar worden beschouwd.

biodiversiteit en hoe we omgaan met het veranderende klimaat. We kunnen deze
veranderende context niet langer negeren. Er moet gehandeld worden en wij zijn

Het College van Rijksadviseurs1 bevestigt dit en stelt dat juist de stadsranden

aan zet.

interessante kansen bieden om ‘de urgente ruimtelijke en maatschappelijke
opgaven van deze tijd integraal aan te pakken’. Op deze manier worden

Een grote natuurbeschermingsorganisatie uit dit in haar reclame-uitingen als

bestaande en nieuwe wijken verbonden via weiland, water en/of natuur. Groen

volgt:

en water worden de wijk in geleid, oude landschappelijke structuren worden
hersteld en de openbare ruimte krijgt een kwaliteitsimpuls. Daarmee kan

“We zijn de eerste generatie die weet dat we de wereld aan het vernietigen zijn. En

stadsrandontwikkeling bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit, aan een

we zijn de laatste generatie die er nog iets aan kan doen. Wij hebben een keuze.”

gezonde leefomgeving met een aantrekkelijk woningaanbod, aan het vinden

12

1

Panorama Lokaal, College van Rijksadviseurs, september 2020

In Noordrand I hebben we de uitdaging opgepakt. In dit masterplan schetsen
we het beeld van onze noordelijke stadsrand, die -anticiperend op de urgente
maatschappelijke opgaven- ontwikkeld wordt tot een aantrekkelijk woongebied
dat letterlijk één is met de natuur. Een beeld dat past bij de uitgangspunten die
opgenomen zijn in het coalitieakkoord ‘Groene stad met lef’ (2018-2022),
waarin staat dat nieuwe woongebieden aan de randen van de stad ingepast
worden in het landschap.
Deze manier van gebiedsontwikkeling met het oog op toekomstige generaties,
past tevens naadloos in het gedachtengoed van de Nationale Omgevingsvisie
(NOVI), die de volgende inrichtingsprincipes hanteert:
1.
^ Figuur 1. Plangebied Noordrand I (rood omcirkeld)

van oplossingen voor klimaatverandering, aan behoud en versterking van een

Combineren van functies boven sectorale inrichting; gericht op efficiënt en
zorgvuldig ruimtegebruik.

2.

Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal.

3.

Voorkomen van afwenteling naar tijd (niet afwentelen naar volgende

gemeentelijke identiteit en aan natuurbeleving. Als het maar op een zorgvuldige

generaties) en plaats (bij ingrepen in het ene gebied moeten de negatieve

en doordachte manier gebeurt, waarbij het landschap als identiteitsdrager voor

effecten in het andere gebied worden voorkomen).

verstedelijking geldt.
Noordrand I is hiermee een gebiedsgerichte uitwerking van de NOVI.
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MAATSCHAPPELIJKE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
Ecologie en biodiversiteit

Door de toename van intensieve landbouw en verstedelijking staat de natuur steeds meer onder druk

en worden natuurgebieden meer en meer versnipperd. Hierdoor verdwijnen er steeds meer dieren- en
plantensoorten. Waar de stad oprukt, waar de schaarse binnenstedelijke ruimte gebruikt wordt voor

woningbouw, verdwijnt de natuur meer en meer naar de achtergrond. Daarnaast heeft het Groene Hart
te kampen met bodemdaling, bodemverzilting en kwel en een afnemende waterkwaliteit.

In dit masterplan is een bewuste keuze gemaakt voor ecologie als vertrekpunt (zie hoofdstuk 3).

Enerzijds om de kwetsbare biodiversiteit een impuls te geven, maar ook omdat natuur en biodiversiteit

belangrijke verbinders zijn voor andere maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, gezond wonen
en leven en recreatie.

Demografie, gezondheid en verstedelijking

De laatste jaren is de vraag naar woningbouw in de Randstad flink toegenomen, waardoor de druk

op de beschikbare ruimte voor woningbouw oploopt. Met name starters en jonge gezinnen vinden
moeilijk geschikte woonruimte. De discrepantie tussen de kwalitatieve vraag en het aanbod groeit.

Recent woningmarktonderzoek heeft aangetoond dat er in Alphen aan den Rijn een forse behoefte
is aan zowel stedelijk als een suburbaan woonmilieu2. De binnenstedelijke plancapaciteit biedt

vrijwel alleen ruimte voor de realisatie van appartementen, vaak in hoge dichtheden. Juist in de

vraag naar eengezinswoningen in een groene woonomgeving kunnen we nauwelijks voorzien. Voor
een gedifferentieerde bevolkingssamenstelling is het echter noodzakelijk om ook woningen in een
2

Woningmarktonderzoek Alphen aan den Rijn 2020, Companen

suburbaan woonmilieu te realiseren. Om starters en ( jonge) gezinnen aan onze stad te kunnen binden moeten we keuzes maken. Waar

we op andere plekken kiezen voor de bouw van appartementen, is het nodig om in Noordrand I de kans te verzilveren om een wijk met
voornamelijk grondgebonden (gezins)woningen te realiseren.

De maatschappelijke tendens naar individualisering zet nog steeds door: huishoudens worden kleiner en de maatschappij is meer gericht
op ‘ik’ dan op ‘wij’. Er moet veel meer dan vroeger het geval was, moeite gedaan worden voor sociale interactie. Het elkaar ontmoeten

gebeurt veel meer dan ooit tevoren online. Ook kinderen ontmoeten elkaar tegenwoordig steeds vaker zonder een stap buiten de deur te

zetten. Het aantal uren dat ze buiten spelen, is de afgelopen decennia hard gedaald. Dit terwijl juist het ontmoeten (face-to-face) essentieel
is voor ons welbevinden. Zo heeft de recente corona-crisis ons geleerd.

Naast het elkaar kunnen ontmoeten, heeft er het afgelopen jaar een herwaardering van de groene private buitenruimte en het openbaar
groen, parken, natuur- en recreatiegebieden plaatsgevonden. Kunnen sporten en kunnen bewegen, dichtbij huis, een ommetje of lange

wandeling kunnen maken en kunnen recreëren in een groene omgeving zijn snel in waarde toegenomen. Er is een verhoogde aandacht

voor ziektepreventie door bewegen, gezonde voeding en natuurbeleving. Met andere woorden, we zijn ons snel meer bewust geworden
van onze kwetsbaarheid en van de waarde van een groene omgeving en gezonde producten.

In dit masterplan is er vanuit gegaan dat het willen wonen in Noordrand I een bewuste keuze is van mensen die in een groenblauwe

omgeving en met de natuur willen wonen. Zij zijn bereid om daartoe concessies te doen: door wellicht in de ochtend iets verder lopen

naar de auto of sneller de fiets pakken. De toekomstige bewoners krijgen een gezicht door de beschrijving van verschillende persona’s (zie
hoofdstuk 4). Met weliswaar diverse profielen en woonbehoeften, maar met een gedeelde levensstijl: gezond en bewust.

MAATSCHAPPELIJKE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
Duurzaamheid

Duurzaamheid lijkt tegenwoordig een vanzelfsprekend uitgangspunt. Duurzaamheid gaat over:
•

•

De wijze waarop wij ons voorbereiden op klimaatverandering. Het wordt warmer, maar ook natter.

We moeten nadenken over hittestress, over koeling, over het verwerken en opvangen van extreme
piekbuien zonder dat dit leidt tot overlast.

De versnelde overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen, zonder dat dit
een al te grote impact heeft op het landschap. Het duurzaam opwekken en opslaan van energie

vraagt nu eenmaal om ruimte en zal zichtbaarder zijn dan de huidige energievoorziening. Hoe kan

innovatie en technologische ontwikkeling een rol spelen bij het combineren van de functies energie,
•
•

groen, water en wonen?

Duurzame voedselvoorziening: voedselproductie dicht bij huis, eventueel door middel van
stadslandbouw, wordt door steeds meer mensen omarmd.

Besparen en hergebruiken: op welke manier kan circulaire gebiedsontwikkeling vorm krijgen?

De gekozen ruime opzet van de landschappelijke en stedenbouwkundige basisvisie in dit masterplan
(zie hoofdstuk 5) en de bewuste keuze voor een ecologisch raamwerk als vertrekpunt (zie hoofdstuk
3), bieden een goede basis voor een duurzame wijk. Een groene en blauwe basis biedt verkoeling,

maar ook de mogelijkheid om water langer in het gebied vast te houden. Daarnaast zal Noordrand I

zelfvoorzienend zijn op het gebied van energieopwekking: de energie die nodig is om te kunnen wonen
en fiets en auto op te kunnen laden, wordt lokaal opgewekt. Er is ruimte voor stadslandbouw en er
wordt ingezet op een minimale milieubelasting bij de realisatie van woningen.

Mobiliteit

Eerlijk gezegd weet niemand echt welke kant het op gaat met het vraagstuk rondom mobiliteit. We

hebben ideeën maar er is geen vastomlijnd beeld van hoe wij ons in de toekomst zullen verplaatsen.

We proberen wel van alles uit: we rijden in elektrische auto’s en op elektrische fietsen, we onderzoeken
nieuwe vervoersconcepten, nieuwe infrastructuren en nieuwe brandstoffen. Welke impact dit heeft op
de openbare ruimte is lastig te voorspellen.

Daarnaast worden we ook meer en meer bewust van onze eigen ecologische footprint, waardoor we

ook in toenemende mate bereid zijn om concessies te doen. We denken na over de noodzaak van het
hebben van een (of meerdere) auto(‘s) en tonen interesse in concepten zoals deelauto’s.

In dit masterplan zetten we in op elektricifering van ons vervoer en zorgen voor een goede

laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Verblijfskwaliteit in het gebied staat op nummer 1 en daarom
realiseren we rechtstreekse langzaam verkeersverbindingen van en naar het centrum en het groene
ommeland. In het gebied zijn centrale goederenhubs voor pakketjes te vinden.

1.2

Ontwikkelperspectief voor landschap en stad

Het waarmaken van deze beloftes vraagt LEF, buiten de lijntjes durven kleuren,

Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad het Ontwikkelperspectief voor landschap

innovativiteit, overtuigingskracht en bovenal een lange adem. Juist in de locatie

en stad vastgesteld. Met deze vaststelling heeft de gemeenteraad een aantal

Noordrand I ligt een unieke kans om dit lef te tonen en om de gemeente

beloftes gedaan:

Alphen aan den Rijn als groene stad met lef op de kaart te zetten. Door niet
woningbouw, maar ecologie en biodiversiteit als uitgangspunt te nemen als

Beloftes

verdieping van het vastgestelde landschappelijk raamwerk en deze vervolgens

1.

“Noordrand I fungeert als eerste stap in de ontwikkeling van een

te koppelen aan maatschappelijke opgaven als klimaat, energie, mobiliteit en

landschappelijke ontwikkelzone, die de Nieuwkoopse Plassen via Alphen aan

wonen, ontstaat een gewaagd en aantrekkelijk nieuw deel van onze gemeente.

den Rijn verbindt met het Braassemermeer en de Kaag. Deze verbinding

2.

zet dit deel van het Groene Hart als toeristisch-recreatieve plek op de kaart

Maar wat als we de mogelijkheid van stadsrandontwikkeling niet benutten?

en draagt bij aan klimaatbestendige, landschappelijk aantrekkelijke en

Ook dan gaat er op afzienbare termijn iets veranderen. Of we dat nu willen of

waterrobuuste inrichting, die tegelijkertijd de biodiversiteit vergroot.”

niet. De bevolking vergrijst, jonge gezinnen trekken – bij gebrek aan passende

(zie hoofdstuk 3)

en betaalbare woonruimte – weg, de kwaliteit van de randen van onze stad

“Het wonen in/aan het groen en water in de stadsranden zorgt voor

én de daarin beperkt aanwezige biodiversiteit zal nog verder teruglopen, de

zachte overgangen tussen landschap en stad. Het landschap wordt via

leefbaarheid in het bestaande verstedelijkt gebied zal door de klimaatverandering

langzaamverkeersroutes verbonden met de stad. De Alphense entrees

steeds verder onder druk komen te staan en door verzilting zal het in de

hebben karakter. Gebiedsontwikkeling op deze plekken vormt een aanvulling

droogmakerijen in Zuid-Holland steeds lastiger worden om voldoende

op binnenstedelijke ontwikkeling.”

voedselproductie te genereren.

(zie hoofdstukken 4 en 5)
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Daarnaast accepteren we overduidelijk gemiste kansen. Zo kent de Polder
Vierambacht een lange traditie als energieleverancier en voedselproducent
voor het omliggend stedelijk gebied. De locatie Noordrand I heeft de potentie
om de functie als energieleverancier of duurzame voedselproducent opnieuw
te gaan vervullen. Maar ook de kansen op het vergroten van de biodiversiteit
voor gemeente en regio en het vergroten van de aantrekkingskracht van onze
gemeente op recreanten, bestaande en nieuwe bewoners en ondernemers
blijven onbenut.
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1.3

Waarom een masterplan?

worden. Het toont een realistisch beeld van een toekomstige woonwijk, die met

Met de vaststelling van het Ontwikkelperspectief voor Noordrand I3 - de

respect voor het landschap op een klimaatadaptieve en natuurinclusieve wijze

gebiedsuitwerking van het Toekomstperspectief voor Landschap en Stad - is het

ontwikkeld is.

landschappelijk raamwerk voor Noordrand I vastgesteld. Het college heeft toen
opdracht gekregen om:

Maar het masterplan is meer dan dat. Het is ook een handreiking aan de markt,

•

De locatie Noordrand I verder uit te werken in een masterplan, waaruit een

een uitnodiging om samen met ons dit mooie plan te gaan ontwikkelen. In

financiële, technische en qua ontwerp haalbare ontwikkeling blijkt.

het masterplan maken we een aantal slimme, bewuste keuzes als concrete

De middellange en lange termijnontwikkeling voor verstedelijking, mobiliteit en

vertaling van de ambities die we gesteld hebben aan de ontwikkeling van onze

landelijk gebied te betrekken bij de uitwerking van dit masterplan.

stadsranden. Met het masterplan zorgen we voor borging van die belangrijke

Voor Noordrand I een participatiestrategie op te stellen en uit te werken.

uitgangspunten voor een gezonde, ecologische en duurzame wijk. We

•
•

presenteren een “foto” van de toekomst in de hoop en veronderstelling dat
In dit masterplan wordt een denkbaar en haalbaar eindbeeld geschetst, dat

marktpartijen zich herkennen en graag onderdeel van deze ontwikkeling willen

tegelijkertijd voldoende ontwikkelvrijheid en flexibiliteit biedt om andere keuzes

uitmaken.

te maken als de maatschappelijke opgaven dit vragen; zonder dat de aard en het
karakter van de voorgestelde richting aan kwaliteit zullen inboeten.

1.4

Participatie en proces

Dit masterplan is het resultaat van een intensief en zorgvuldig proces. In
Dit masterplan is nadrukkelijk geen vastomlijnd ontwerp. Het is een

werksessies met inhoudelijk specialisten en belangrijke kennishebbers, zoals de

houtskoolschets van de wijze waarop Noordrand I ontwikkeld zou kunnen

Wageningen Universiteit (WUR) en het Hoogheemraadschap Rijnland (HHR)
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3

Zaaknummer 301884

als klankbord, zijn de aan deze ontwikkeling gekoppelde ambities vertaald in

groepen zijn actief bevraagd op de inhoud van de plannen en hun inbreng is

een nieuwe landschappelijke en stedenbouwkundige basisvisie, die vervolgens

gebruikt om het plan nader te kunnen detailleren en aanscherpen.

getoetst is op haalbaarheid.

1.5

Leeswijzer

Gelijk oplopend is de basisvisie ambtelijk én bestuurlijk besproken met de

Dit masterplan kent de volgende opbouw:

ons omringende gemeenten, Kaag en Braassem en Nieuwkoop, en met de

•

Hoofdstuk 2 beschrijft de karakteristiek van Noordrand I en de uitdagingen

Provincie Zuid-Holland. Dat is van belang, want deze ontwikkeling stopt niet bij

en kansen die deze locatie met zich meebrengt. De ontwikkeling van dit

de gemeentegrens. Het betreft een bovenregionale ontwikkeling die aan meer

gebied start met een blik naar het verleden: wat is de historische waarde van

belangen raakt dan slechts die van onze eigen gemeente.

de plek en wat zijn kenmerkende karakteristieken. Die vormen de basis voor
de planontwikkeling.

In de zomer van 2020 is – midden in de coronacrisis – een online

•

participatieproces doorlopen voor geïnteresseerden en belanghebbenden. Voor
onze gemeente een nieuwe manier van participatie, waartoe we min of meer

Daarna volgt in hoofdstuk 3 de waarde van het ecologische raamwerk, dat als
basis voor deze ontwikkeling geldt.

•

gedwongen werden. Dat was nieuw, uitdagend, maar vooral ook leerzaam.

In hoofdstuk 4 wordt een beeld geschetst van de Alphense woningmarkt
en op welke manier we met deze ontwikkeling inspelen op de Alphense
woningbehoefte.

Daarop volgend is een participatieproces doorlopen waarin de basisvisie

•

besproken is met direct omwonenden, met natuur- en milieuverenigingen en met
mensen die zich aangemeld hebben voor actieve rol in dit vervolgproces. Deze

Hoofdstuk 5 vertelt in woord en beeld de ruimtelijke vertaling van de
ambities voor Noordrand I.

•

In hoofdstuk 6 tenslotte wordt de haalbaarheid van dit masterplan
verantwoord.
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2. KARAKTERISTIEK NOORDRAND I
“ Zoals het landschap van vandaag niet hetzelfde is als het landschap van gisteren,
zal het landschap van morgen verschillen van dat van vandaag ”
Landschapsbiografie Alphen aan den Rijn

De locatie Noordrand I betreft het westelijk deel van de noordelijke stadsrand van

Vervolgens is de vraag hoe we de kenmerken en kwaliteiten van het gebied

Alphen aan den Rijn. Het gebied ligt ten noorden van de feministenbuurt, ten

optimaal kunnen benutten om de uitdagingen en opgaven van deze tijd een plek

westen van de Herenweg/N207, ten zuiden van de noordelijke gemeentegrens

te geven. Dusdanig dat zowel het landschap als de stad hier beter van worden.

en ten oosten van Woubrugseweg. Noordrand I is het zuidelijk deel van de

In dit hoofdstuk schetsen we daarom de kansen en uitdagingen van de locatie

Vierambachtspolder, die ligt tussen het Braassemermeer, de Langeraarse plassen

Noordrand I vanuit verschillende perspectieven: historisch, huidig en toekomstig.

en het verstedelijkt gebied van Alphen aan den Rijn.
Het nadenken over de gewenste toekomstige ontwikkeling vereist inzicht in wat
voor plek Noordrand I is. Wat is de positie van deze plek in de gemeente Alphen
aan den Rijn en wat maakt Noordrand I zo bijzonder? Om dit goed te kunnen
bepalen, is het noodzakelijk om terug te gaan in de tijd.

22

^ Figuur 2. Noordrand I, in vogelvlucht gezien vanuit oostelijke richting
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2.1

Historisch perspectief

door middel van elf windwatermolens begonnen met het droogmalen van de na

Tot ongeveer de dertiende eeuw was de omgeving van Alphen aan den Rijn

de veenwinning ontstane meren in de polder. Dit proces duurde tot 1744, waarna

hoogveenmoeras, met een vegetatie van veenmos en her en der een groepje

een gesloten ringdijk om de gehele polder werd gelegd. De Vierambachtspolder

wilgen, elzen en berken.

als droogmakerij was daarmee een feit.
Eenmaal droog gemaald, kreeg de Vierambachtspolder een stelselmatige

Vanaf de 13e eeuw zette de bevolkingsgroei door langs de rivieren en in grote

inrichting met een wat grovere en efficiëntere blokverkaveling. De uiteindelijke

steden. Met de toename van de bevolking nam de vraag naar brandstof en

verkavelingsrichting werd in 1746 bepaald. Deze verkaveling is (waarschijnlijk)

voedsel toe. Op grote schaal werd het veenweidelandschap afgegraven. En

gebaseerd op de verkaveling die bestond voor de drooglegging. De definitieve

werden copes4 verstrekt, die haaks op een ontginningsbasis werden uitgezet. Op

verkaveling werd bepaald tijdens de ruilverkaveling eind jaren 70 (zie kaart uit

de copes werden eerst graangewassen verbouwd. Echter, met de ontginning is

1981). Hier is te zien dat sloten verdwijnen en grotere kavels ontstaan. Met rechte

ook het inklinkingsproces op gang gekomen en is de bodem door ontwatering

lijnen en een open landschap. Het gebied werd vooral agrarisch gebruikt.

gaan zakken. Na afname van de draagkracht van de grond werd langzaam
overgegaan tot weidebouw.

Herenweg / N207
De basis voor de Herenweg (N207)/Oude Herenweg werd in 1520 gelegd met

De volgende stap in de transformatie van dit gebied ligt in het weer droogmalen

een karrenspoor, dat een aantal dorpen met elkaar verbond. In 1953 wordt dit

van de ontstane meren na de veenwinning. De Vierambachtspolder is in

wegenstelsel vervangen door de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden.

1736 ontstaan door het samenvoegen van negen omliggende polders. Deze

Door deze ontwikkeling werd Alphen aan den Rijn aanmerkelijk beter aangesloten

polders waren verdeeld over vier ambachtsheerlijkheden5 (Esselijkerwoude, Ter

op de noordelijke Randstad, Amsterdam en Schiphol. Tussen 2015 en 2018 is

Aar, Rijnsaterwoude en Oudshoorn) waaruit de naam ‘Vierambachtspolder’

het wegvak tussen Alphen aan de Rijn en Leimuiden verbeterd en zijn er twee

voortgekomen is. De samenvoeging was de aanzet tot drooglegging. In 1739 is

extra rijstroken aangelegd, waardoor de wegbreedte op vier rijstroken voor het

4
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Omstreeks het jaar 1250 verstrekt de graaf van Holland zogenaamde concessies. Een concessie, die Cope werd genoemd, was zes voorling diep (1250 meter) en kende een breedte van 29

roeden (110 meter). Dit systeem van cope-ontginningen werd mathematisch uitgezet haaks op een ontginningsbasis, vaak een hoger gelegen bebouwingslint langs een rivier of veenstroom.
5

Bestuursvorm in het feodale stelsel, waarin een ‘heer’ het recht tot bestuur, wetgeving en rechtspraak, markt, jacht enz. bezat.

^ Figuur 3. 1751 - Zichtbaarheid ringdijk en vier ambachtsheerlijkheden na samenvoeging

^ Figuur 4. 1981 - grotere percelen na de ruilverkaveling

gemotoriseerd verkeer is uitgekomen en twee voor het busverkeer, waaronder

dat het Groene Hart in toenemende mate gebruikt werd als recreatiegebied.

R-net bus 470, die Alphen aan den Rijn met Schiphol verbindt.

Zonder als groeikern te zijn aangewezen, groeit Alphen aan den Rijn vanaf

De verbeterde bereikbaarheid in de jaren 50 in combinatie met de gunstige prijs/

de jaren ‘60 explosief. Van de nieuwe inwoners van de gemeente vonden er

kwaliteitverhouding van woningen in een groene omgeving, zorgde ervoor dat

velen een woning in de wijk Ridderveld, die volgens de normen van die tijd

Alphen aan den Rijn steeds aantrekkelijker werd voor woningzoekenden uit de

werd gekenmerkt door een scheiding van functies, waardoor ook een scherpe

gehele Randstad. Daarnaast zorgden de toegenomen vrije tijd en welvaart ervoor

scheiding tussen het landschap en de stad ontstond.
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2.2

Huidig perspectief

Bovenstaande geschiedenis is nog steeds zichtbaar in de kenmerkende
landschappelijke structuur van Noordrand I. Belangrijke karakteristieken van
de locatie worden gevormd door de geografische positie, het (omringende)
landschap, de bodem- en waterkwaliteit en het huidig (agrarisch) gebruik.
Geografische positie
De noordzijde van de kern Alphen aan den Rijn wordt gekenmerkt door
uitgestrekte poldergebieden en verderop gelegen plassengebieden. Noordrand
I vormt de noordelijke entree van Alphen aan den Rijn. Door de klassieke wijze
van gebiedsontwikkeling van de zuidelijk gelegen feministenbuurt is er een harde
scheiding tussen stad en land ontstaan aan de noordelijke gemeentegrens. Dit
geeft, wanneer men vanuit het noorden Alphen aan den Rijn in rijdt, een abrupt

^ Figuur 5. Noordelijke entree met harde scheiding tussen land en stad

beeld: het groene Hollandse decor van weilanden en vergezichten wordt snel

Landschap

verruild voor een stedelijk rood en grijs decor van voornamelijk (woon)bebouwing

De locatie kenmerkt zich vanuit de stad door prachtige vergezichten over het

en infrastructuur. Door het ontbreken van goede groene verbindingen is deze

landschap. Op de locatie zelf is door de genoemde veenontginning aan de

harde overgang tussen stad en land voor zowel mens, dier als natuur niet

westzijde een cope-structuur te zien van oost-west gerichte percelen, met

eenvoudig te overbruggen.

de Heijmanswetering als ontginningsbasis. Iets wat bijzonder is, omdat de
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^ Figuur 6. De Scheidtocht ligt op het scheidsvlak van het kenmerkende oost-west en noord-zuid georiënteerde slagenlandschap
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omliggende ontginningsrichtingen een noord-zuidoriëntatie kennen. Het oostelijk
deel kent deze noord-zuid gerichte structuur, met de Oudshoornse Buurtweg
(de huidige Heuvelweg) als ontginningsbasis. De twee dwars op elkaar staande
landschapsstructuren zijn na de turfwinning en drooglegging van de veenplas
terug gebracht in de percelering van de huidige droogmakerij.
Bodem en water
Een watergang, de Scheidtocht, die met een bajonet-beweging het
plangebied opdeelt, ligt op het scheidsvlak van deze twee kenmerkende
verkavelingsrichtingen. Deze verbindt -via gemalen- de watersystemen van
Ridderveld (tussenboezem) met de polder en boezem van de Heimanswetering.

^ Figuur 7. Overzicht hoogte waterpeil in de Noordrand I

Het gemaal aan de Woubrugseweg verbindt het watersysteem van de
Heimanswetering met omliggende waterstructuren.

Het huidige agrarisch maaiveldniveau ligt op NAP -4,5 m tot -4,8 m. Het gebied
heeft een kleibodem, die bloot kwam te liggen nadat het water op het oude

In de Vierambachtspolder wordt een winterpeil aangehouden van NAP -5,67 m

hoogveenpakket was verdwenen. Op circa 6 meter diepte is nog een dunne

en een zomerpeil van NAP -5,52 m. In het oostelijk gedeelte van Noordrand I

veenlaag van 0,5 meter aanwezig. Daaronder ligt een zandpakket. Door het

bevindt zich een onderbemaling, waarbij het winterpeil op NAP -5,92 m ligt en

ontbreken van veen aan maaiveld is de autonome bodemdaling beperkt. De

het zomerpeil op NAP -5,77 m (zie figuur 7).

bodemgesteldheid wordt goed beoordeeld6. Deze relatief diep gelegen polder is

28

6

Onderzoek Integrale omgevingsbeoordeling, Perspectief voor landschap en stad, Arcadis (2020).

op een aantal plekken echter minder bestand tegen kwel. Het graven van water

Weliswaar is het gebied aangewezen als weidevogelgebied, maar de huidige

kan leiden tot verzilting als gevolg van een toename van brakke kwel. De stijging

waarde van het gebied voor weidevogels is zeer beperkt (zie hoofdstuk 6). Er zijn

van de zeespiegel versterkt deze ontwikkeling. Echter, zolang in het gebied

in de jaren 2015 – 2020 geen waarnemingen bekend van broedende weidevogels

relatief smalle, ondiepe watergangen aanwezig zijn, eventueel afgewerkt met klei,

of andere soortgroepen, die duiden op een bijzondere ecologische betekenis van

vormt de aanwezigheid van kwel geen probleem.

het gebied7.

Recreatie

De combinatie van het monofunctioneel (agrarisch) gebruik van het gebied,

De recreatieve waarde van het gebied is momenteel laag, omdat het gebied

de nabijheid van de verbrede N207, de ontwikkeling van de wijk Ridderveld en

beperkt toegankelijk is. De gronden in Noordrand I zijn particulier eigendom.

de lintbebouwing aan de westzijde (Woubrugseweg) hebben geleid tot een

Noordrand I vormt daarmee momenteel geen poort naar het Groene Hart of

verstoring en verarming van de biodiversiteit in dit deel van de gemeente.

naar de stad.
Huidig gebruik
De huidige functie in het gebied is voornamelijk agrarisch grasland. Aan de
west- en zuidrand van Noordrand I wordt op zeer beperkte schaal gewoond.
Vanwege het intensieve gebruik van het gebied als agrarisch grasland zijn de
natuurwaarden en biodiversiteit in het gebied ondergeschikt en relatief laag.

7

bron: NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna)
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2.3

Toekomstig perspectief - Ambities en kansen

•

Een eerste stap worden gezet in het ontwikkelen van een bovenregionale

De ontwikkeling van Noordrand I past in een lange traditie van

ecologische en aquatische verbindingszone, die uiteindelijk de Nieuwkoopse

landschapstransformaties in dit gebied. Door de eeuwen heen zijn

Plassen kan verbinden met het Braassemermeer en de Kaag. Hierdoor

voedselproductie, energiewinning en waterhuishouding de meest

ontstaat op ecologisch en recreatief gebied maatschappelijke meerwaarde

belangrijke drijfveren voor deze transformatieslagen geweest. Passend bij

voor de Rijn- en Veenstreek als geheel.

de maatschappelijke opgaven van die tijd. Ook nu gelden deze opgaven als
belangrijke drijfveren voor een volgende transformatie van het landschap,

Duurzaamheid

aangevuld met de opgaven van ecologie en biodiversiteit, mobiliteit,

In deze lager gelegen droogmakerij zal moeten worden ingespeeld op de

duurzaamheid en demografie, gezondheid en verstedelijking.

gevolgen van klimaatverandering: langdurige droge en warmere periodes en
extreme regenbuien. Tijdens lange droge periodes, waarbij veel zoet grondwater

Ecologie en biodiversiteit

nodig is, wordt de zoetwaterbubbel kleiner en de zoute kwel groter. Dit resulteert

De noordelijke stadsrand heeft door haar strategische ligging in het Groene

in verzilting van met name de lager gelegen gebieden. Door een (toekomstige)

Hart en door het vele groen en water in het gebied volop kansen om de

toename van verzilting in de droogmakerijen zal het voor agrariërs lastiger

natuurwaarden en biodiversiteit in ere te herstellen; in samenspel met andere

worden om voldoende productie van het land te halen. In de drogere periodes

urgente maatschappelijke opgaven. Door het verbinden van groen- en

wordt het grondwater steeds brakker door een tekort aan zoetwater en een

waterstructuren kan:

stijgende zeespiegel. Het vernatten van het gebied biedt oplossingen voor deze

•

Groen en water het stedelijk gebied in geleid worden, kunnen oude

klimaat- en wateropgaven, door bijvoorbeeld water langer in het gebied vast te

landschappelijke structuren hersteld worden en krijgt de openbare ruimte

houden en verkoeling te brengen op hete dagen.

een kwaliteitsimpuls.

Polder Vierambacht heeft een traditie als energieleverancier voor omliggend

30

stedelijk gebied. Nu we midden in de transitie van fossiele naar duurzame

gerealiseerd. De ligging aan de N207 met een R-netverbinding naar Schiphol

vormen van energie zitten, heeft Noordrand I potentie om deze functie ook voor

en het station van Alphen aan den Rijn maakt de locatie interessant voor

delen van Ridderveld te vervullen.

gebiedsontwikkeling nabij een HOV-halte.

Polder Vierambacht heeft tevens een traditie als voedselleverancier voor

Aangezien de laadinfrastructuur nog aangelegd moet worden in dit gebied, ligt

omliggend stedelijk gebied. Kleinschalige vormen van stadslandbouw, waarbij het

de keuze voor een duurzame vorm voor de hand. Op deze manier is Noordrand

gebied leverancier wordt voor duurzame voedselvoorziening, zijn goed inpasbaar

I goed voorbereid op de verdere elektricifering van ons vervoer.

in het gebied.
Tot slot biedt Noordrand I de ruimte om de stap naar circulaire

Demografie, gezondheid en verstedelijking

gebiedsontwikkeling te zetten. Zowel voor de woningen als de inrichting van de

Noordrand I biedt kansen voor wonen in een ruime groen/blauwe setting.

woonomgeving kan worden ingezet op een circulaire aanpak.

Waar mensen elkaar vanzelfsprekend ontmoeten. Met natuur om de hoek en
vergezichten op het weidse polderlandschap. Deze mogelijkheid is er niet op de

Mobiliteit

binnenstedelijke ontwikkellocaties, terwijl er in onze gemeente wel behoefte is

Het Groene Hart is al decennia lang het decor voor de stedeling die dit gebied

aan een dergelijk woonmilieu.

als recreatief uitloopgebied ziet. Noordrand I benut haar recreatieve potentie

Daar komt het groeiende besef van de positieve effecten van een groene

op dit moment nog beperkt. Het gebied heeft door haar ligging en aard echter

leefomgeving op mensen bij. Groen maakt mensen gelukkiger en gezonder.

wel degelijk recreatieve potentie. De behoefte om in een groene omgeving te

Groen zorgt voor schaduwplekken, waardoor hittestress wordt tegengegaan

bewegen groeit immers. Om dit mogelijk te maken voor de Alphense inwoners

en houdt water vast in een gebied ten tijde van extreme regenval. Groen biedt

is het noodzakelijk dat er goede en rechtstreekse langzaamverkeersverbindingen

daarmee kansen voor klimaatadaptatie, recreatie en ontmoeting. Ook stijgt de

van en naar (de voorzieningen in) het centrum en het groene ommeland worden

waarde van woningen met uitzicht op groen of in een groene omgeving sneller
dan woningen waarbij dit niet het geval is.
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2.4

Kortom

In het Ontwikkelperspectief voor Landschap en Stad is een aantal

De vertaling van deze ambities voor Noordrand I wordt in de hoofdstukken 3, 4

ontwikkelambities voor de locatie Noordrand I opgenomen. Ter ondersteuning

en 5 toegelicht. De omschreven kansen zijn een uitnodiging aan marktpartijen

van deze ontwikkelambities is een maatschappelijke waardenanalyse voor

om samen met de gemeente de uitwerking verder vorm te geven en op te

deze locatie uitgevoerd met als voorname conclusie dat Noordrand I bij

pakken.

uitstek kansen biedt voor een klimaatadaptieve, natuurinclusieve en circulaire
gebiedsontwikkeling. De voornaamste ambities en kansen zijn in onderstaand
schema, themagewijs, aan elkaar gekoppeld.
Opgave

Ambitie ontwikkelperspectief

Kansen ontwikkelperspectief

Ecologie en biodiversiteit

Noordrand I ligt in de landschappelijke zone die de verbinding vormt tussen het oostelijk en westelijk poldervenster. Het bijdragen aan het realiseren van een bovenregionale
De Scheidtocht geldt hierbij als de waardedrager, die de nieuwe wijk en het omringende landschap met elkaar

ecologische verbinding tussen het Braassemermeer en

verbindt. Met deze ontwikkeling wordt een eerste stap gezet voor de realisatie van een landschappelijke

de Nieuwkoopse plassen.

ontwikkelzone, die uiteindelijk de Nieuwkoopse Plassen verbindt met het Braassemermeer en de Kaag.
In Noordrand I ervaar je door de zorgvuldig ontworpen zichtlijnen de weidsheid van het polderlandschap. De

Het verbeteren van de biodiversiteit.

groenblauwe polderstructuur loopt vanuit het landschap Alphen aan den Rijn in en vormt zo een zachte overgang
met de bestaande kern.
Duurzaamheid

Noordrand I wordt een gezonde en duurzame wijk.

Het realiseren van klimaatadaptieve maatregelen, ter
ontlasting van deze opgave in binnenstedelijk gebied.
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Noordrand I wordt energieneutraal; waar mogelijk energieleverend voor (delen van) de nabijgelegen wijk

Het leveren van een bijdrage aan de energietransitie,

Ridderveld.

door Noordrand I energieneutraal te ontwikkelen en in
potentie ook energieleverend te zijn voor een deel van
het omliggende stedelijk gebied.

Mobiliteit

Realisatie goede langzaamverkeersroutes verbeteren bestaande routes zorgen voor meer toegankelijkheid van het

Het bijdragen aan een gezonde leefomgeving en

landelijk gebied naar de stad als andersom. Via de snelfietsroute fiets je vanuit Noordrand I in zo’n 10 minuten naar

leefgewoontes en het verduurzamen van de mobiliteit.

het centrum en het station.
Noordrand I sluit aan op een ov-hub voor de R-netverbinding naar Schiphol en andere plekken in de noordelijke

Het bijdragen aan verduurzaming van de mobiliteit.

Randstad.
Vanuit het noorden komend, vormt het groenblauwe woongebied een eerste kennismaking met de Alphense

De mogelijkheden van het ontwikkelen van een groene

identiteit van groene stad. Dit groenblauwe leefmilieu onderscheidt zich door een ruimere opzet ten opzichte van

entree van Alphen aan den Rijn, vanuit noordelijke

de woningdichtheden in de bestaande kern.

richting, die bijdraagt aan het verbeteren van het groene
karakter van de gemeente.

Groen als nutsvoorziening, waarbij woningen zijn aangesloten op kwalitatief groen zoals eetbaar groen, een

Groen in de nabijheid heeft positieve effecten op de

gemeenschappelijke binnentuin of een groene route tussen kern en ommeland.

gezondheid van inwoners.

Blijvend inspelen op de Alphense woningbehoefte door in Noordrand I wonen in een groene en waterrijke

De mogelijkheid om relatief snel een deel van de

omgeving te realiseren. Gebiedsontwikkeling van de stadsranden vormt een aanvulling op binnenstedelijke

marktvraag naar suburbaan wonen in te vullen. Dit

ontwikkeling. De woningen en woonomgeving zijn zo mogelijk circulair gebouwd en ingericht.

leidt tot een evenwichtiger woningaanbod binnen de
gemeente.

^ Tabel 1. Ontwikkelambities en kansen
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3. ECOLOGIE ALS VERTREKPUNT
“ Noordrand I fungeert als eerste stap in de ontwikkeling van een landschappelijke ontwikkelzone, die de
Nieuwkoopse Plassen via Alphen aan den Rijn verbindt met het Braassemermeer en de Kaag. Deze verbinding
zet dit deel van het Groene Hart als toeristisch-recreatieve plek op de kaart en draagt bij aan klimaatbestendige,
landschappelijk aantrekkelijke en waterrobuuste inrichting, die tegelijkertijd de biodiversiteit vergroot. ”
belofte van het Ontwikkelperspectief voor landschap en stad
Noordrand I heeft door haar strategische ligging aan de noordelijke stadsrand

Hierdoor worden meerdere vliegen in een klap geslagen:

en het vele groen en water in het gebied volop kansen om de natuurwaarden

•

in het gebied sterk te verbeteren en de kwetsbare biodiversiteit een impuls te
geven. Hiervoor is het noodzakelijk dat de natuur- en ecologische waarden van

Door functies te combineren en koppelkansen te benutten, gaan we
zorgvuldig met onze schaarse ruimte om.

•

We ontwikkelen met Groene Hart-kwaliteit door voort te borduren op de

het gebied in ere worden hersteld door oude water- en groenstructuren weer met

groene en blauwe kenmerken en structuren en identiteit van het gebied.

elkaar te verbinden. Herstelde groenblauwe assen kunnen hierdoor zorgen voor

We takken aan op herkenbare en zichtbare structuren vanuit en naar de wijk

een veerkrachtig en flexibel ecosysteem met een rijke en complexe biotoop, die

Ridderveld.

zichzelf redt omdat soorten elkaar in evenwicht houden. Op deze manier kan het

•

We voorkomen afwenteling naar tijd en plaats en grijpen op tijd in door

juiste habitat gecreëerd worden voor planten- en diersoorten, die in de loop van

de maatschappelijke opgaven nú serieus te nemen en in te zetten op een

de jaren door het ontbreken van deze habitat uit het gebied zijn verdwenen.

duurzame gebiedsontwikkeling.

Daarom is bewust gekozen om een ecologisch raamwerk als drager voor deze
ontwikkeling op te stellen. Natuur en biodiversiteit leggen immers eenvoudig

Het werken met een ecologisch raamwerk – als een verdieping van het

verbinding met andere maatschappelijke opgaven als gezond wonen en leven,

vastgestelde landschappelijk raamwerk – sluit hiermee naadloos aan op de

duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en recreatie.

inrichtingsprincipes van de NOVI (zie hoofdstuk 1).
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ecologisch raamwerk zorgt niet alleen voor directe natuurbeleving voor de
toekomstige bewoners van Noordrand I, maar zorgt ook voor een open
landschap dat als daadwerkelijke groene poort naar het Groene Hart gezien
kan worden voor iedere inwoner van Alphen aan den Rijn. Zowel in recreatief
als educatief opzicht.
Deze oriëntaties ontmoeten elkaar in een centraal gelegen ‘Groenblauw Hart’ in
Noordrand I, dat hiermee als scharnierpunt fungeert. In onderstaande schets zijn
de contouren van het ecologisch raamwerk zichtbaar gemaakt. Dit raamwerk is
^ Figuur 8. Schematische weergave van het ecologisch raamwerk

3.1

Principe ecologisch raamwerk

opgebouwd uit een groot natuurlijk kerngebied van ongeveer 15 hectare groot,
dat een thuis zal zijn voor talloze dier- en plantensoorten. Vanuit dit kerngebied
loopt een aantal vertakkingen naar grotere en kleinere groenblauwe stapstenen

Belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van het ecologisch raamwerk is de

die een ecologische rol vervullen voor weer andere soorten. Tegelijkertijd

visie dat de noordelijke stadsrand ecologisch gezien twee functies kent:

hebben ze een rol in de groen- en natuurbeleving in de wijken (denk aan

•

het stimuleren van de biodiversiteit in het gebied door Noordrand I te

speelnatuur) en in het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering (door

ontwikkelen als stapsteen voor de bovenregionale ecologische en aquatische

bijvoorbeeld water langer in het gebied vast te kunnen houden). Deze eenheden

koppeling van de Nieuwkoopse plassen, het Braassemermeer en de Kaag;

ondersteunen de ecologische functionaliteit van het kerngebied maar vormen

het ‘de stad in kunnen geleiden’ van het Groene Hart: een goed doordacht

daarnaast ook de ‘stapsteen’ vanuit de kern naar de stedelijke ontwikkeling.

•
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middels de smallere corridors. Op deze wijze zijn alle stapstenen verbonden
middels groen of blauwe corridors aan het grote natuurlijke kerngebied. De
onderlinge afstand tussen de ‘stapstenen’ bedraagt maximaal circa 400 meter
voor de middelgrote eenheden en circa 200 meter voor de kleine eenheden.
Elke stapsteen heeft zijn eigen biotopen of leefgebieden en deelpopulaties van
de verschillende soorten en soortgroepen. Voor behoud van een duurzame
populatie is het van belang dat uitwisseling tussen de eenheden en kerngebieden
mogelijk is via de corridors. Deze uitwisseling vraagt een goede onderlinge
^ Figuur 9. Verdeling van middelgrote en kleine kerngebieden. Donkergroene blokjes en

verbondenheid. Dit houdt in dat:

cirkels: kerngebieden van 1,5 hectare; Lichtgroene blokjes en cirkels: kerngebieden van 0,75

•

de stapstenen niet te ver uit elkaar mogen liggen;

hectare; Lichtblauwe lijnen: brede corridor van 30 meter als verbinding tussen kerngebieden

•

de corridors voldoende breed moeten zijn en daadwerkelijk verbindende

van 1,5 hectare

biotopen kennen;

De stapstenen zijn grofweg verdeeld in twee grootten: middelgrote eenheden

•

er geen of beperkte onderbrekingen zijn in de corridors;

van circa 1,5 hectare en kleinere eenheden van circa 0,75 hectare. Deze

•

barrières zoals kruisende wegen moeten kunnen worden overbrugd (bv.

stapstenen zijn onderling verbonden door middel van corridors, ook weer in twee

ecologische duikers of faunapassages).

maten namelijk circa 30 meter breed en van circa 10 meter breed. De middelgrote
stapstenen zijn verbonden middels brede corridors en de kleine eenheden

Hiernaast worden de drie beschreven typen eenheden stapsteen nader
gespecificeerd.
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Grote eenheid (15 hectare)

Middelgrote eenheid (1,5-2 ha)

Kleine eenheid (0,75 ha)

Aantal

1

5

10-15

Afstand

n.v.t.

300-400 meter

100-200 meter

Breedte

n.v.t.

30 meter

10 meter (exclusief bermen van eventuele aangrenzende

corridors

fietspaden)

Samenstelling

Groen en blauw: open water, rietzones, moeras / grasland

Groen: moerasoever, rietzone, struweel, opgaande bomen.

Groen: bloemenweiden in wadi’s, struiken langs de rand met

corridors

volgens procentuele verdeling Veenmoeras.

Blauw: jaarrond waterhoudend, waterbergend tijdelijke

aandeel opgaande bomen.

Rietzones zijn vrijgehouden van verstoring door infra en

buffering door peilstijging/fluctuatie.

Lichtblauw: jaarrond waterbergend tijdelijk, vertraagde afvoer

recreatie.

hemelwater.

^ Tabel 2. Toelichting type eenheden

Zowel de grote, middelgrote als kleine eenheden krijgen een

De rol van de verschillende grootten stapstenen in maatschappelijke opgaven

medegebruiksfunctie voor het waterbeheer in het gebied. Daarbij zal in de

(koppelkansen) wordt in het schema op de volgende pagina toegelicht.

verdere uitwerking van het ontwerp worden gekeken naar zowel de natte kant
(berging en buffering van pieken) als naar de droge kant (vasthouden van
water voor droge perioden). Een en ander zal vanuit klimaatadaptatie tevens
een rol krijgen in de bestrijding van hittestress, maar zal ook bijdragen aan de
groenbeleving door ‘speelnatuur’ te realiseren.
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Grote eenheid (15 hectare)

Middelgrote eenheid (1,5-2 ha)

Kleine eenheid (0,75 ha)

Relatie met

Wegen met autoverkeer alleen langs de rand.

Waterpartij kan functie vervullen in tijdelijk bufferen van

Wadi’s vervullen functie in tijdelijk vertraagd afvoeren en

wateropgave

Waterpartij kan functie vervullen in piekberging van neerslag.

piekafvoer bij zware buien. Ecologische functie stelt grenzen

bufferen van neerslag bij zware buien.

woningbouw

aan fluctuaties van peilstijging.

Klimaat-

Waterpartij draagt bij aan opvang van toenemende extreme

Begroeiing van struiken en bomen draagt bij aan verkoeling

Berging van piekafvoeren van heviger buien bij

adaptatie

regenval en zorgt voor verkoeling in aangrenzend stedelijk

in het aangrenzende stedelijk gebied; waterpartij zorgt voor

klimaatverandering; daarnaast dragen bomen bij aan het

gebied.

waterbeschikbaarheid voor de groei van bomen.

bestrijden van hittestress.

Natuurbeleving.

De groeneenheden vervullen een functie als park op

Lokale kleinschalige groenelementen en grasvelden (met

loopafstand binnen de wijk, en daarmee in de beleving van

enkele bomen) vervullen een functie in de beleving van groen

groen.

direct in de straat.

Fiets- en wandelroutes.

Speelvoorzieningen en kleine wandelroutes (‘rondje met de

Beleving

Recreatief

Langs de rand, extensieve paden voor wandelaars deels ook

medegebruik

in het gebied.

^ Tabel 3. Koppelkansen per eenheid
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hond’).
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3.2

Twee oriëntatierichtingen

Omdat de identiteit van het gebied en hiermee het kenmerkende
verkavelingsrichtingen als een van de inrichtingsprincipes is gesteld, kent het
ecologisch raamwerk twee bepalende oriëntaties: een oost-west oriëntatie en een
noord-zuid oriëntatie; beide met een eigen functie en schaalniveau.

3.2.1

Oost-West oriëntatie: bevorderen biodiversiteit en 		
natuurherstel

Alphen aan den Rijn in de regionale landschappelijke context bestaat aan de
noordzijde uit een plassengebied met uitgestrekte poldergebieden. Deze polders
lopen door tot in het plassengebied bij het Braassemermeer (gemeente Kaag
en Braassem) en de Nieuwkoopse Plassen (gemeente Nieuwkoop). Noordrand
I ligt tussen deze twee natuurlijke gebieden en kan dus een belangrijke parel of
stapsteen worden aan het snoer dat in de toekomst de ecologische en natuurlijke
verbinding tussen deze plassengebieden kan gaan vormen.
^ Figuur 10. De noordzijde van Alphen aan den Rijn met een blauwe en groene as: het
plassengebied en uitgestrekte polderlandschap
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^ Figuur 11. Noordrand I als ‘stapsteen’ tussen de Nieuwkoopse Plassen en het Braassemermeer
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^ Figuur 12. (Van links naar rechts) De Blauwborst, Slobeend en de Purperreiger

Om de functie als stapsteen echt tot uitdrukking te kunnen laten komen, wordt in

libellen, rietvogels, eenden, weidevogels, reigerachtigen en watergebonden

Noordrand I een natuurlijk kerngebied van 15 hectare aangelegd. Een omvangrijk

zoogdieren. Voor het creëren van een zo optimaal mogelijke verbinding is

groen en blauw ‘gebaar’. Deze robuuste natuurkern krijgt een dusdanige omvang

het in de tussenliggende gebieden nodig dat verbetering van het leefklimaat

en kwaliteit dat het gebied een ‘stapsteen’ vormt en een rustpunt voor soorten

voor dieren en planten plaatsvindt in de vorm van aanleg van onder meer

die komen van verder weg gelegen natuurgebieden, zoals de Nieuwkoopse

natuurvriendelijke oevers, grondwaterpeilverhoging en ontsnippering van

plassen, de Langeraarse Plassen en het Braassemermeer. De inrichting van

kruisende wegen.

het kerngebied maakt het voor deze populaties een interessant verblijfs- en
foerageergebied.

Deze leefgebieden zijn watergerelateerd en betreffen een gradiënt van open
water, dat via rietoevers naar ruigte en wilgenstruweel met enkele bomen leidt.

Het kerngebied biedt een natuurlijk habitat voor soorten die gebruik maken van

Deze gebieden zijn interessant voor doelsoorten als de grote en kleine karekiet

natuurlijke moerassen en waterrijk agrarisch land, zoals orchideeën, vlinders,

en rietzanger, baardman, porseleinhoen, blauwborst en sprinkhaanrietzanger
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^ Figuur 13. (Van links naar rechts) De Dotterbloem, Gewone rietorchis en de Grote karekiet

(vogels). Daarnaast voelen sommige primaire weidevogels8 (zie hoofdstuk 6),

Er wordt aansluiting gezocht bij de doelsoorten die door de provincie zijn

waaronder de slobeend en de zomertaling, zich thuis in het gebied. Maar ook

aangemerkt als icoonsoorten9. Dit zijn soorten waarvoor de provincie actief

de heikikker, de ringslang, de waterspitsmuis, de argusvlinder en de dotterbloem

beleid wil voeren ter bescherming van de soort en waarvoor zij subsidie

zullen in het gebied terug te vinden zijn. Incidenteel kan de roerdomp het gebied

beschikbaar stelt10. Icoonsoorten in deze oriëntatie zijn onder meer: de

bezoeken als rust- of fourageerplaats.

blauwborst, de purperreiger, de argusvlinder en de gewone rietorchis.

8

Primaire weidevogels zijn: kievit, grutto, scholekster, wulp, tureluur, watersnip, kemphaan, slobeend, kuifeend, zomertaling, graspieper, veldleeuwerik en gele kwikstaart (bron: WUR).

9

Van den Boogaard, B. R.G. Verbeek & J.D. Buizer, 2019. Icoonsoorten Zuid-Holland. Projecten en maatregelen voor icoonsoorten in de Provincie Zuid-Holland. Rapportnummer 19-015. Bureau Waardenburg.
Culemborg.

10

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/422145/CVDR422145_13.html.
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^ Figuur 14. Noordrand I als ‘stapsteen’ tussen stad en land

3.2.2

^ Figuur 15. Natuurinclusief bouwen, waardoor de natuur zichtbaar, voelbaar en beleefbaar is

Noord-Zuid oriëntatie: verweving stadsnatuur met 		

toegang tot natuur en biodiversiteit door de natuur toegankelijk, zichtbaar en

buitengebied

voelbaar te maken.

Noordrand I vormt een belangrijke schakel in de overgang van landelijk naar

Door op, aan of in nieuwe gebouwen voorzieningen op te nemen, die ruimte

stedelijk gebied: het is de locatie waar stad en land elkaar ontmoeten. Het

bieden aan diersoorten van de stedelijke omgeving, draagt Noordrand I

centrale groengebied fungeert als venster op het open landschap. Door groen-

bij aan de ambitie van natuurinclusief bouwen. Het aanleggen van groene

en waterstructuren te herstellen, zal de vrij abrupte overgang tussen stad en land

gevels of binnentuinen, het planten van bomen en struiken, het integreren

worden verzacht en zal de natuur de stad in worden geleid. Hierdoor krijgen

van nest- of inbouwkasten voor diverse soorten vogels (de huismus, de merel,

inwoners van Noordrand I maar zeker ook van de omliggende wijken beter
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^ Figuur 16. Bloemrijke grasweiden zorgen voor beleving van de natuur dicht bij huis

de gierzwaluw, de weidehommel, de egel en de zwarte roodstaart) en enkele

kunnen er meer verschillende planten- en diersoorten leven. Zo wordt de natuur

soorten vleermuizen (waaronder de ruige dwergvleermuis) of het aanleggen

dicht bij huis beleefd in de aantrekkelijke bloemrijke grasweides met wadi’s,

van natuurlijke vijvers, zorgen voor zowel verblijfplaatsen van deze stedelijke

struiken en bomen.

diersoorten als voor voldoende leef- en foerageergebied.
In deze oriëntatie wordt ook ingezet op de stedelijke soorten van de provinciale
Ook kunnen er voor vleermuizen routes naar het buitengebied worden

icoonsoortenlijst, waaronder de huismus, de merel, de egel, de gierzwaluw en

gecreëerd om daar voedsel te gaan zoeken. Door bewust ruimte voor stedelijke

de weidehommel. Ook hiervoor stelt de Provincie subsidie beschikbaar11.

biodiversiteit te creëren in het ontwerp van gebouwen en de openbare ruimte

11

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/422145/CVDR422145_13.html
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^ Figuur 17. (Van links naar rechts) De weidehommel, de gierzwaluw en de egel

^ Figuur 18. (Van links naar rechts) De merel en de huismus
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3.3

Ecologisch beheer

•

Ecologisch waterbeheer betreft het schonen en baggeren van watergangen

Dit ecologisch raamwerk vraagt om ecologisch groen- en waterbeheer: het

en poelen, gericht op de ecologische waarden. De ecologische kwaliteit

beheer van groene en waterstructuren waarbij de flora en fauna centraal staat.

van het water is immers een belangrijke meetindicator voor de algehele

Ecologisch groen- en waterbeheer is gericht op behoud of ontwikkeling van

waterkwaliteit. Het gevoerde beheer is van directe invloed op de

ecologische waarden in het gebied. Denk hierbij aan:

soortensamenstelling in en rond het waterlichaam.

•

•

Ecologisch bermbeheer: bermen zijn naast natuurgebieden belangrijke
groenstructuren voor met name plantensoorten. Bermen worden niet

In de nadere uitwerking van de ontwikkeling van dit gebied wordt de beheervorm

bemest, de activiteit van mensen is veelal beperkt én het maaisel wordt in

verder uitgewerkt. Er liggen kansen om een (een deel van) het ecologisch

de meeste gevallen afgevoerd in verband met de brandveiligheid. Hierdoor

beheer uit handen te geven aan bijvoorbeeld de Stichting Landschapsfonds

ontstaat een vrij gunstige situatie voor plantensoorten.

Alphen aan den Rijn e.o., IVN, basis- en middelbare onderwijsinstellingen

Beheer van natuurvriendelijke oevers: deze vorm van beheer vraagt om

(bijvoorbeeld het Wellantcollege), HBO instellingen (als Hogeschool Inholland)

specialistische kennis. Afhankelijk van de abiotische omstandigheden, zoals

of andere samenwerkingspartners als natuureducatievereniging IVN. Het

grondsoort en grondwaterstand en breedte van het oevertalud, zal zich een

uitvoeren van ecologisch beheer van delen van Noordrand I door vrijwilligers,

natuurlijk vegetatietype ontwikkelen. Het is noodzakelijk om het gewenste

of het organiseren van rondleidingen, het aanbrengen van bijvoorbeeld speciale

natuurdoel hierop af te stemmen.

informatieborden waarop men kan zien welke dieren en planten er in het gebied
voorkomen of door een digitaal platform op te stellen waar je alle nieuwtjes en
informatie kunt vinden als je door de Noordrand I heen loopt, vormen denkbare
elementen van een dergelijke samenwerking.
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3.4

Kortom

Noordrand I biedt bij uitstek kansen om een ecologisch bloeiende plek te
worden, die meerwaarde biedt voor stad en regio en een prettig en aantrekkelijk
leefklimaat voor mens en dier:
•

Regio (oost-west oriëntatie): Noordrand I kan een eerste en belangrijke
stap(steen) worden aan het snoer dat in de toekomst de bovenregionale
ecologische en natuurlijke verbinding kan gaan vormen tussen de
Nieuwkoopse Plassen en het Braassemermeer.

•

Stad (noord-zuid oriëntatie): Noordrand I is via een groene corridor
verweven met het verstedelijkt gebied. Op deze manier wordt de natuur uit
het Groene Hart de stad in geleid en wordt een duurzame relatie gelegd
met de rijke stadsecologie. In noord-zuid richting wordt een raamwerk
ontwikkeld, waardoor de inwoners van Noordrand I maar zeker ook van de
omliggende wijken beter toegang krijgen tot natuur en biodiversiteit door de
natuur ‘toegankelijk, zichtbaar en voelbaar’ te maken. Ook het nemen van
maatregelen op het vlak van natuurinclusief bouwen draagt hier aan bij.
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4. WONEN IN NOORDRAND I
“ Gebiedsontwikkeling in de stadsrand vormt een aanvulling op de binnenstedelijke ontwikkeling ”
belofte van het Ontwikkelperspectief voor landschap en stad

Wonen in Noordrand I is wonen in een groene en waterrijke omgeving; passend

ten opzichte van de grote steden, het goede voorzieningenniveau, de groene

bij de Alphense identiteit en woningbehoefte. Dit gebied is in trek bij mensen, die

woonomgeving en de goede prijs/kwaliteitverhouding van woningen als

een groene en duurzame levensstijl nastreven.

argumenten om in Alphen aan den Rijn te willen wonen.

4.1

Woningbehoefte

Alphense woningbehoefte

Beeld van de woningmarkt

De woningbehoefte in de kern Alphen aan den Rijn betreft voor 30% een

Uit een recente woningmarktverkenning blijkt dat in de kern Alphen een

woonwijk met laagbouw; doorgaans aan de rand van de stad en bestaande

grote, gedifferentieerde opgave ligt in zowel kwantiteit als kwaliteit. In de

uit hoofdzakelijk grondgebonden woningen. Deze behoefte komt voor een

periode 2019-2030 zijn 3.380 tot 3.94012 woningen nodig. Bijna de helft van de

belangrijk deel van starters en jonge gezinnen, die nu nauwelijks aan bod

huishoudensontwikkeling is een gevolg van instroom van buiten.

komen door een gebrek aan aanbod (geen nieuwbouwaanbod, nauwelijks

De meeste verhuisbewegingen vinden plaats tussen Alphen aan den Rijn, Leiden

doorstroming), korte inschrijftijd en/of beperkte financiële middelen in combinatie

en Nieuwkoop. Daarnaast heeft Alphen aan den Rijn een aantrekkingskracht uit

met hoge koopprijzen. Ook voor vitale senioren is de behoefte urgent gezien de

een brede regio. Dit zijn relatief vaak jonge huishoudens (uit de regio Amsterdam)

snelle groei van de omvang van deze groep.

en gezinnen (uit de regio Haaglanden). Nog steeds gelden de centrale ligging

12

Provincie Zuid-Holland 2019, bewerking Companen (2020)
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^ Figuur 19. (Van links naar rechts) tiny houses, hofjeswoningen, gecombineerde starterswoningen

De huidige plancapaciteit in de kern Alphen aan den Rijn bestaat echter voor

Om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te blijven voor onze

ongeveer 80% uit appartementen. Binnenstedelijk is er nauwelijks ruimte voor

inwoners is het nodig om fors in te zetten op een wijk die vooral gericht is op

grondgebonden nieuwbouwwoningen. In de behoefte van (aankomende)

(aankomende) gezinnen. Van belang is om een gevarieerd woningaanbod

gezinnen kunnen we nauwelijks voorzien. Dit is zorgelijk: zonder de realisatie

te realiseren, waarbij ook oog is voor mensen met een laag of lager

van geschikte woongebieden voor gezinnen zullen zij uitwijken naar andere

middeninkomen. De woningbouwprogrammering vraag om differentiatie, waarbij

gemeenten. Dit leidt door vergrijzing en ontgroening tot een eenzijdige

er kansen zijn om vernieuwende woonvormen (specials) te realiseren, zoals tiny

demografische opbouw, die het draagvlak voor voorzieningen en daarmee

houses, woon-werkwoningen, goedkope afbouwwoningen, hofjeswonen en/of

het prettige karakter van de stad uitholt. Een trend die nu al zichtbaar is, maar

creatief gecombineerde starterswoningen. We dagen de markt uit hier creatief

aantoonbaar te keren, zodra er woningen voor gezinnen worden gerealiseerd.

mee om te gaan en een plan met voldoende betaalbare opties te ontwikkelen.
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4.2

Een kennismaking met de toekomstige bewoners

kopen en er een gezonde levensstijl op na houden. Zij kiezen vaker voor

Wonen in Noordrand I is een bewuste keuze voor veel van haar toekomstige

duurzame vormen van vervoer: minder reizen (en meer thuiswerken), gebruik

bewoners. De potentieel toekomstige bewoners zijn bepaald op basis van

van de (elektrische) fiets voor middellange en korte afstanden; gebruik van het

leefstijlbenadering. In dit masterplan onderscheiden we vier persona’s of profielen:

openbaar vervoer, de deelauto of een elektrische auto voor lange(re) afstanden.

starters, jonge gezinnen, gezin met oudere kinderen en vitale senioren. Met ieder

Niet zelden zijn het sociaal betrokken mensen: bewoners willen van betekenis zijn

een eigen woningbehoefte13, maar met een gezamenlijke leefstijl: gezond en

voor elkaar. Soms in hun eigen netwerk, soms in hun buurtgemeenschap.

bewust.
De toekomstige bewoners van de sociale huurwoningen kiezen waarschijnlijk
De verwachting is dat de toekomstige bewoners georiënteerd zijn op een

minder bewust voor wonen in Noordrand I. Woningzoekenden in de

groene woonomgeving en onderdeel zijn van de groeiende groep mensen die

sociale huur zijn namelijk afhankelijk van hun positie binnen het regionale

een duurzame leefstijl belangrijk vindt. Deze toekomstige bewoners proberen

woonruimteverdeelsysteem. Deze groep is qua profiel divers en voor hen is

hun ecologische voetafdruk te beperken door een eerlijker aandeel aan land

met name betaalbaarheid van doorslaggevende betekenis bij de keuze voor de

en natuurlijke hulpbronnen te gebruiken. Dat betekent ook dat ze veelal lokaal

woning.

13

De genoemde huur- en koopprijzen zijn gebaseerd op de woningbehoefte van de beschreven doelgroepen.
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Profiel 1: Starters
•

Schoolverlaters, recent afgestudeerd;

•

Alleenstaand of net samenwonend;

•

Eerste huis; vanwege inkomen nog vaak gericht op huur of goedkope koop;

•

Werkzoekend of eerste baan;

•

Kostenbewust en streven een duurzame leefstijl na;

•

Staan open voor andere leefstijlen of culturen;

•

(Nog) geen kinderen;

•

Geen auto / of een oude tweedehands;

•

Mobiliteit: OV / fiets, maar ook vinden zij deelauto’s (of zelfs deelfietsen) een
interessant concept dat hoort bij deze tijd;

•

Opgegroeid in Alphen aan den Rijn: ouders en vrienden wonen er ook (nog);

•

Steeds vaker weet deze groep uit de grote omliggende steden Alphen aan
den Rijn te vinden.
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Woonbehoefte doelgroep Starters

ook om zelf groente te telen. De prijs van de woning varieert tussen €

Koop

100.000 voor de kleinere en € 200.000 voor de grotere woningen. De prijs

Betaalbare, relatief kleine woningen die geschikt zijn voor de starters die een

kan deels gedrukt worden doordat bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor

eerste woning kopen. Als stel of nog alleen. Koopstarters kijken vaak wat verder

de inrichting van de omgeving. Dit segment is een nichemarkt.

vooruit. Nu vormen ze een klein huishouden; op termijn wellicht niet meer. Om
de woningen betaalbaar te houden, zijn twee arrangementen denkbaar:

Daarnaast kunnen enkele wat meer reguliere koopwoningen met een

•

Woningen met de mogelijkheid om ze als “afbouwwoning” op te leveren,

woonoppervlakte van 95 tot 125m2 geboden worden in het segment tussen €

waar bewoners door een deel zelf te doen de prijs kunnen drukken. Deze

200.000 en € 325.000 (NHG-grens, 2021). Dit segment is haalbaar voor oudere

kunnen tot € 200.000 aangeboden worden. Deze woningen zijn 80 tot

starters die wat spaargeld of hulp van ouders hebben.

100 m2 groot. Deze woningen liggen op een beperkte grondoppervlakte

•

om de prijs te drukken, zodat ze bij verkoop ook weer voor koopstarters

Huur

beschikbaar blijven. Mocht dit vanwege bouwkosten niet haalbaar zijn, zijn

Een deel van de starters is op de sociale huur georiënteerd en een deel

appartementen van 60 tot 80 m2 met goede buitenruimte een alternatief,

(tweeverdieners) op de vrije sector huur tot circa € 900. Zij zien uit naar een

maar in beperkte aantallen.

wat ruimer appartement of kleine eengezinswoning waar ze even vooruit

Voor de avontuurlijker ingestelde starters zijn tiny house-achtige concepten

kunnen, ook als er op termijn een partner of kind komt. Een deel van deze

interessant: woningen van een beperkte omvang (variërend van 30 tot 65

groep is geïnteresseerd in tiny houses in de huur. Omdat elders in Alphen veel

m2) in een groene omgeving. De woningen zijn vaak makkelijk te plaatsen,

appartementen worden gerealiseerd, bedienen we in de Noordrand met name

bijvoorbeeld door houtskeletbouw en voldoende (gedeelde) buitenruimte,

de starters die op een eengezinswoning zijn gericht.
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Profiel 2: Jong gezin / jonge kinderen
•

Tweeverdieners;

•

MBO / HBO / WO;

•

Samenwonend of net getrouwd;

•

Jonge kinderen, basisschool leeftijd;

•

Eerste of tweede koopwoning;

•

Al één of meerdere banen gehad;

•

Eén auto: (droomt van) een elektrische auto;

•

Druk met werk maar ook tijd voor sport en (avontuurlijke) uitstapjes met het
gezin;

•

Betrokken bij het milieu en de maatschappij;

•

Willen in een stad wonen met voldoende voorzieningen;

•

Hiervoor elders in Alphen of in een omliggende grote stad gewoond maar
behoefte aan meer ruimte en groen en een gezellige en veilige buurt.
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Woonbehoefte doelgroep Jong gezin / jonge kinderen

Huur

Koop

Een bescheiden deel van de gezinnen is gericht op een sociale (eengezins)

Voor het overgrote deel van de jonge gezinnen, die willen doorstromen, geldt

huurwoning. Belangrijke waarden zijn hierin dat er voldoende ruimte is voor de

dat zij zich richten op de markt van eengezinskoopwoningen. Een deel van deze

kinderen en de buurt kindvriendelijk en veilig is. De huurprijs dient nagenoeg

groep wil uit hun huurwoning doorstromen, maar heeft nog geen mogelijkheid

altijd onder de hoge aftoppingsgrens (€ 663,25 per maand voor een- en

opgebouwd om een koopwoning te kunnen financieren.

tweepersoonshuishoudens en (€ 678,66 per maand14 voor huishoudens van
drie of meer personen) te liggen. Daarnaast is er ruimte om een klein deel

Deze groep is tevreden met een woning van 95 tot 125m2. Prijzen van de

eengezinswoningen in de vrije sector aan te bieden, door de toename van

woningen in deze categorie variëren tussen de € 200.000 tot € 325.000 (NHG-

gezinnen die net buiten de boot vallen. Om ook deze gezinnen een plek te

grens, 2021).

bieden, streven we naar een maximale huurprijs van € 900 per maand.

14

Prijspeil 2021
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Profiel 3: Gezin / oudere kinderen
•

Tweeverdieners, MBO / HBO / WO;

•

Getrouwd of duurzaam samenwonend;

•

Bewust met duurzaamheid bezig;

•

Gemakzuchtig en weinig tijd: boodschappen worden online besteld, veel
online winkelen;

•

Gevorderde wooncarrière: 2e , 3e huis;

•

Hoofdverdiener is forens / tweede inkomen wordt lokaal verdiend;

•

Meerdere auto’s: één elektrisch. Maar ook bereid om een auto op te geven
in ruil voor andere vormen van mobiliteit of wonen in een ecologische of
bijzondere omgeving;
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•

Al meerdere banen gehad;

•

Bewust kinderloos of twee of meer kinderen op de middelbare school;

•

Roots in Alphen aan den Rijn, willen graag blijven of terugkeren.

Woonbehoefte doelgroep Gezin / oudere kinderen

Huur

Koop

Er is een bescheiden vraag naar duurdere eengezinshuurwoningen. De prijs kan

De wijk vervult een belangrijke rol voor gezinnen met oudere kinderen die

variëren tussen € 900 en € 1.200 euro per maand. De eisen zijn vergelijkbaar met

toe zijn aan een volgende stap in hun wooncarrière. Kenmerkend is dat deze

een koopwoning voor jonge gezinnen en net wat luxer, tussen 100 en 150m².

groep hun koopwoning in de bestaande stad achter zich laat, of van buiten de
gemeentelijke grenzen komt.
Deze doelgroep wenst een woning die wat ruimer is dan een doorsnee
eengezinswoning. Hieronder verstaan wij een woning met 4 tot 6 slaapkamers,
bergruimte en een ruime tuin. Prijzen van de woningen in deze categorie starten
vanaf € 450.000.
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Profiel 4: Vitale senioren
•

Tweeverdieners (vaak al met pensioen), zetten zich vaak voor samenleving in;

•

Kinderen zijn het huis uit;

•

Willen kleiner wonen en zoeken een gelijkvloerse woning met tuin of
appartement, levensloopgeschikt;

•

Hebben een actief bestaan; Staan nog midden in het leven, sportief vanwege
gezondheid en sociale karakter;

•

Ze zijn zich ervan bewust dat ze door nieuwe technologische en
maatschappelijke ontwikkelingen (boodschappen aan huis, hulp op afstand)
lang zelfstandig kunnen wonen;

•

Eén auto, maar ze pakken waar mogelijk de fiets;

•

Waarderen de nabijheid van de natuur;

•

Voelen verbondenheid met Alphen en onderhouden hun netwerk binnen en
buiten de buurt.
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Woonbehoefte doelgroep Vitale senioren

Huur

Voor deze groep speelt de kwaliteit van de woning een grote rol. Ze willen

Een beperkt aandeel van deze doelgroep is gericht op een huurappartement.

hun eengezinswoning achterlaten, maar omdat zij (inmiddels) lage woonlasten

Zij zijn bereid rond € 900 per maand aan een woning te besteden. De woning

hebben (huis afbetaald, lage huur) willen ze waar voor hun geld. Deze doelgroep

kenmerkt zich door de aanwezigheid van minimaal drie kamers en een goede

vermijdt woningen met een seniorenuitstraling15.

buitenruimte (balkon en/of kleinere tuin). Het andere (kleine) deel van deze
doelgroep wil in het luxe segment wonen (huur vanaf € 900 per maand). De

Koop

ideale woonvorm wordt gezien als een appartement met een oppervlakte tussen

Het grootste deel van de doelgroep is gericht op een koopwoning met name een

de 120 en 130m². Het uitzicht op het groen is hierin gewenst.

gelijkvloerse woning. Hier kan worden gedacht aan een hofjeswoonvorm, met
zowel appartementen als gelijkvloerse woningen met een terras of bescheiden
tuin. De seniorenwoningen zijn onderdeel van een plan voor een gemengde
doelgroep en vormen dus geen seniorencomplex. De groep vitale senioren is
actief en wil dan ook mengen en in contact staan met andere (meestal) jongere
doelgroepen die woonachtig zijn in de Noordrand I. Tevens speelt mee dat
bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen voor deze groep sterk van
belang is. Prijzen van de woningen in deze categorie variëren tussen de €300.000
tot € 450.000.

15

Gezien de kansen die voor deze groep elders worden geboden, zal het aandeel voor senioren geschikte woning beperkt zijn.
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4.3

Kortom

Noordrand I is nog een van de weinige plekken in Alphen aan den Rijn waar
eengezinswoningen met een tuin in verschillende prijssegmenten toegevoegd
kunnen worden. 30% van de totale woningbehoefte van kern Alphen aan den
Rijn betreft een woonwijk met laagbouw aan de rand van de stad. Met de
realisatie van Noordrand I kan worden voorzien in deze behoefte.
Wonen in Noordrand I is een bewuste keuze voor veel van haar toekomstige
bewoners. Deze bewoners behoren tot de groeiende groep mensen die een
duurzame leefstijl belangrijk vindt. Zij zoeken een gastvrije omgeving, die
uitnodigt om elkaar te ontmoeten en verleidt om gezamenlijk gezelligheid,
avontuur, ruimte en stilte te ervaren. Noordrand I wordt een plek die bewoners
verbindt met de natuur en met elkaar.
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5. NOORDRAND I VERBEELD
“ Het wonen in/aan het groen en water in de stadsranden zorgt voor zachte overgangen
tussen landschap en stad. Het landschap wordt via langzaamverkeersroutes verbonden
met de (voorzieningen in de) stad. Deze routes in combinatie met hobbymatige
stadslandbouw zorgen voor een gezonde leefstijl. De Alphense entrees hebben karakter. ”
belofte van het Ontwikkelperspectief voor Landschap en Stad

Basis voor de ontwikkeling van Noordrand vormt het landschappelijk raamwerk.
Het raamwerk vormt het casco, waarbinnen een flexibele invulling mogelijk is, dat
kan mee ademen met de tijd, de natuur en nieuwe leef- en woonbehoeftes.

5.1

Basis ontwerpprincipes

Aan de doorvertaling van het eerder vastgestelde landschappelijk raamwerk
naar de landschappelijke- en stedenbouwkundige basisvisie ligt een aantal
basisontwerpprincipes ten grondslag.
^ Figuur 20. Landschapsframe, ofwel “framing the landscape”
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^ Figuur 21. Het ecologisch raamwerk

^ Figuur 22. Aanwezige polderstructuur

Ontwerpprincipe 1: ecologisch raamwerk

in hoofdstuk 2. Dit is nu nog herkenbaar in de huidige polderstructuur:

In hoofdstuk 3 is het ecologisch raamwerk geïntroduceerd in de vorm van een

•

de Scheidstocht, die een zigzag beweging maakt door het gebied.

‘vlekkenplan’. Daarin wordt geschetst hoe het landschappelijk raamwerk –als

•

de oost-westverkavelingsrichting aan de westzijde, haaks op de

ideaalschema- vanuit ecologische doelstellingen georganiseerd zou moeten
worden. Het ecologisch raamwerk is daarmee maatgevend als uitgangspunt voor
de ruimtelijke inrichting van Noordrand I.

Heijmanswetering; en
•

de noord-zuidverkavelingsrichting aan de oostzijde, haaks op de bestaande
stadsrand van Alphen aan den Rijn.

Ontwerpprincipe 2: voortbouwen op de polderstructuur

Door de ontstaansgeschiedenis en de polderverkaveling te combineren met het

Het ecologisch ‘vlekkenplan’ is gecombineerd met de ruimtelijke eigenschappen

ecologische raamwerk wordt het landschappelijke kader verrijkt. In Noordrand

van de landschappelijke ondergrond. Deze ondergrond is grotendeels bepaald

wordt daardoor een nieuw hoofdstuk aan de transformatiegeschiedenis van de

door de transformatiegeschiedenis van de polder Vierambacht, zoals beschreven

polder Vierambacht toegevoegd, zonder het verleden te verloochenen.
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^ Figuur 23. Clusters in Noordrand I

^ Figuur 24. Stadsentree

Ontwerpprincipe 3: groenblauw hart met twee 			

Ontwerpprincipe 4: groene en herkenbare entree

bebouwingsclusters

Beide bebouwingsclusters zijn niet alleen in oriëntatie onderscheidend; ook

Het vanuit de ecologische doelstellingen bepaalde kerngebied wordt

in de presentatie naar buiten toe verschillen ze. Het westelijk wooncluster is

gepositioneerd bij de overgang van de twee dominante polderrichtingen. Dit

introvert gericht; met achtertuinen aan het landschap. Zij geven daarmee vorm

natuurgebied vormt binnen Noordrand het “Groenblauw Hart”. Aan weerszijden

aan de beloofde groene zachte stadsrand. In het oostelijk wooncluster tekent

ontstaan twee bebouwingsclusters, ieder met een eigen structuur en karakter,

het carrévormige cluster zich wat scherper af ten opzichte van het landschap.

voortbordurend op het onderliggende landschap: aan de westkant een oost-west

Voorkanten en adressen begrenzen hier het landschap en geven de Voorpost in

gericht bebouwingscluster, en aan de oostzijde een bebouwingscluster met een

die zin ook een ‘publiek balkon’ op het landschap. Aan de noordoostzijde, daar

noord-zuid gerichte opzet.

waar de N207 de gemeente binnenkomt, mag de stad zich wat prominenter
etaleren. Hier wordt met een markant appartementencomplex een herkenbare,
unieke kennismaking met Alphen aan den Rijn als groene stad geënsceneerd.
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^ Figuur 25. Het venster op het landschap

^ Figuur 26. Het land in de stad

Ontwerpprincipe 5: venster

Ontwerpprincipe 6: interactie tussen stad en land

Met de introductie van een ecologische kerngebied ontstaat er één grootschalig

Het venster ligt ook in het verlengde van de bestaande stedelijke groenblauwe

‘venster’ op het buitengebied. Dit venster is precies daar gepositioneerd, waar de

structuren in Ridderveld. De water- en groensingels langs de Aletta

bestaande stadsrand nu al uitzicht heeft op de polder. Het betreft het deel van

Jacobsstraat en Roosje Vosstraat (en verder) lopen hierdoor vloeiend door

de Jeltje de Bosch Kemperstraat waar de voorgevels naar buiten zijn gericht en

richting het buitengebied. Secundair wordt aan de westzijde aangesloten op

waar het uitzicht niet wordt geblokkeerd door de sierteelttuinderij. Het ecologisch

de groenstructuur langs de Marga Klompéstraat. Zodoende komt ook het

kerngebied is grotendeels open met slechts een beperkt aandeel opgaand groen,

Weteringpark in directe verbinding met Noordrand I te staan. Het land wordt in

zodat daadwerkelijk vergezichten mogelijk zijn. Plaatselijk wordt het bestaande

de stad gebracht, waardoor maximale interactie tussen stad en land mogelijk is.

vrije zicht daarmee zo goed mogelijk gerespecteerd.

Dit geldt zowel in recreatief en ecologisch opzicht.
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^ Figuur 27. Aansluiting groenblauwe structuur op de bestaande wijk
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^ Figuur 28. Weergave van de ontsluiting

Ontwerpprincipe 7: ontsluiting
De aansluiting van Noordrand I op de stad is gebaseerd op de bestaande
infrastructuur: in het westen de Kalkovenweg, in het oosten de parallelbaan
N207 (Herenweg)16. Zowel het westelijke als het oostelijke cluster hebben
daardoor hun ‘eigen’ aansluiting op de stad. De interne verkeersinfrastructuur in
Noordrand I is zoveel mogelijk oostwaarts gericht, omdat de ontsluiting hier het
meeste afwikkelcapaciteit kent. Voor de bebouwingsclusters betekent dit dat het
zwaartepunt zal liggen op het oostelijk deel.

16

Raadsbesluit 301884
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^ Figuur 29. Stedenbouwkundige basisstructuur
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5.1.1

Stedenbouwkundige basisstructuur

De “Slagen”

Bovenstaande ontwerpprincipes hebben als ingrediënten gediend voor de

Het westelijke cluster is geënt op de lange oost-west gerichte verkaveling van de

stedenbouwkundige basisstructuur. Daarin tekent zich een onderverdeling af in

polder: “De Slagen”. Dit is een knipoog naar het slagenlandschap, die voorafging

drie deelgebieden:

aan de vervening en droogmaking van de Vierambachtspolder. Dit deelgebied
is ruimtelijk aangetakt op de Heimanswetering en wordt door een groenzone

Groenblauw Hart

ten noorden van de Scheidstocht verbonden met de stadsrand van Alphen aan

Het centraal gelegen natuurgebied vormt op wijkniveau de schakel tussen de

den Rijn. Deze zone staat in directe verbinding met de groene as vanuit de

beide nieuwe woonclusters. Dit is het cluster “Groenblauw Hart”. Dit nieuwe

Windjammer en Marga Klompéstraat.

natuurgebied sluit in het zuiden aan op de groenblauwe singelstructuur langs
de Aletta Jacobsstraat en Stoelmatter. Op het regionale schaalniveau heeft dit

De “Voorpost”

gebied ook een functie als belangrijke stapsteen in het ecologische netwerk

Het oostelijke cluster is qua opzet noord-zuid gericht en vormt de ‘voorpost’ van

van het noordelijke polder- en plassengebied. Aan weerszijden ontstaan twee

Alphen aan den Rijn. Het is minder fijnmazig en meer compact van aard. Het is

bebouwingsclusters: “De Slagen” aan de westkant en “Voorpost” aan de oostzijde,

als het ware een vooruitgeschoven deel van de stad Alphen aan den Rijn, die als

ieder met een eigen structuur en karakter.

poortwachter uitkijkt over de noordelijke toegangsweg N207.
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^ Figuur 30. De “Slagen” met lange oost-westgerichte verkaveling en “Voorpost” als vooruitgeschoven deel van de stad
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^ Figuur 31. (Van links naar rechts) Het eerder vastgestelde landschappelijke raamwerk doorontwikkeld naar de huidige landschappelijke raamwerk

5.1.2

Van landschappelijk naar ecologisch raamwerk

1.

Het eerder vastgestelde landschappelijke raamwerk is op basis van de
ontwerpprincipes verder gemodelleerd. In de verdeling tussen het raamwerk

In plaats van overwegend te focussen op de oost-westoriëntatie krijgt nu ook
de noord-zuidoriëntatie meer aandacht.

2.

In plaats van meerdere kleinere doorzichten uit het vastgestelde

en woonvlekken heeft een vergroving plaatsgevonden. In plaats van meerdere

landschappelijk raamwerk is gekozen voor één robuust venster op het

kleine wooneilanden is er nu sprake van twee grotere bebouwingsclusters aan

landschap. Eén groot venster op de polder dus, dat aansluit op de stedelijke

weerzijden van het groenblauwe kerngebied. Binnen deze woonclusters is

groen en waterstructuur. Deze aansluiting bevordert de interactie van

vervolgens een verdere verfijning en groene dooradering aangebracht. Op deze

verschillende natuurdoelsoorttypen tussen stad en land maximaal.

wijze is het groenblauwe raamwerk voor Noordrand I verder geoptimaliseerd,
waarbij twee belangrijke verdiepingsslagen zijn aangebracht:
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NOORDRAND I
LANDSCHAPPELIJKE
EN STEDENBOUWKUNDIGE
BASISVISIE

5.2

Lagenbenadering

Laag 1:
groenblauwe raamwerk

De landschappelijke en stedenbouwkundige basisvisie voor de ontwikkeling van
Noordrand I wordt themagewijs toegelicht op basis van de lagenbenadering,
zoals die in het ‘Ontwikkelperspectief voor Landschap en Stad’ gepresenteerd is.
•

Laag 2:
netwerken

Laag 1 – Groenblauwe raamwerk: borging van de ‘Groene Hart’ kwaliteit;
ruimtelijke basisstructuur.

•

Laag 2 – Netwerken: borging van het functioneren van de verbindingen;
aansluiting op de regio, op de stad en verbindingen in het gebied.

•

Laag 3:
leefomgeving

Laag 3 – Leefomgeving: borging van de kwaliteit van wonen, leven en
recreëren.

•

5.2.1

Laag 1 – Groenblauwe raamwerk

De eerste laag bestaat uit de voornaamste en meest unieke landschappelijke
elementen van het vastgestelde landschappelijk raamwerk. Ze worden gevormd
door:
•

Groen;

•

Water.
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^ Figuur 33. Lagenbenadering

Groen

Centraal in het landschappelijk raamwerk ligt het ecologisch kerngebied, het

In hoofdstuk 3 is aangegeven hoe het landschappelijk raamwerk is verfijnd met

groenblauwe hart. Dit ‘venster’ op de Vierambachtspolder ligt in het verlengde

een ecologisch raamwerk. Een ‘patchwork’ van ecologische steppingstones en

van de bestaande stedelijke groenblauwe structuur van de feministenbuurt.

bebouwingsclusters worden onderling verbonden door groene corridors. De

De water- en groensingels langs de Aletta Jacobsstraat en Roosje Vosstraat (en

groene corridors zijn deels opgehangen aan de bestaande slotenstructuur en

verder) lopen hierdoor vloeiend door in Noordrand I richting het buitengebied.

accentueren de landschappelijke ondergrond. In mindere mate vormt ook de
paden- en wegenstructuur onderdeel van het ecologisch netwerk. Minimalisering

Door het verzachten van de huidige overgang tussen stad en land kan de Groene

van wegverharding (door onder andere de toepassing van woonpaden) biedt

Hart-kwaliteit breder worden ervaren. Logischerwijs zal het bestaande uitzicht

ruimte voor groenbermen, waarin schaduwrijke bomen tot volle wasdom kunnen

vanaf de Jeltje de Bosch Kemperstraat op de Vierambachtspolder hierdoor

komen.

veranderen (zie bijlage 2). Door de inpassing van een ruime groene bufferzone
blijft echter sprake van een groen en vrij uitzicht, met de nieuwbouw op gepaste
afstand. De vergezichten dieper de polder in worden meer ingekaderd. Het
Groenblauw hart is daarin het centrale venster op het buitengebied. Dit vrijwel
open gebied is zó gepositioneerd, dat zoveel mogelijk adressen aan de Jeltje de
Bosch Kemperstraat daarvan profiteren.
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GROEN EN WATER STRUCTUUR
Groen-blauw hart
Wijk of buurtgroen
Ecologische verbinding

^ Figuur 34. Groen- en waterstructuur Noordrand I
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Water

Het westelijk cluster “Slagen” houdt het waterniveau van het huidige polderpeil

Het watersysteem van “Voorpost” en het “Groenblauw Hart” wordt aangesloten

aan. Kortsluiting met het stedelijk watersysteem is hier niet mogelijk door de

op het stedelijk systeem van Ridderveld II. Door deze aansluiting ligt het peil circa

aanwezigheid van de Scheidtocht, die een belangrijke waterafvoerende sloot

20 centimeter hoger dan het polderpeil van de Vierambachtspolder. Sloten en

is. Deze bestaande hoofdwatergang naar het uitwateringsgemaal blijft in stand.

waterpartijen in het centraal gelegen “Groenblauw Hart” hoeven dan minder

Gelet op het waterpeil van ruim 5 meter onder NAP worden alle woningen in

diep te worden afgegraven voor een nattere ecologische zone. Dit vermindert

“Slagen” op een verhoogd maaiveld geplaatst om wateroverlast te voorkomen.

het risico op zoute kwel. In dit “Groenblauw Hart” wordt het water door het riet
aan de slootkanten gezuiverd. Het hogere waterpeil buffert water in tijden van

In dit woongebied is het slagenlandschap in het ontwerp meegenomen. Hierbij

droogte of juist extreme regenval en vergroot de zoetwaterbel in de strijd tegen

bevinden de sloten zich tussen de achtertuinen van de woningen. Er kan een

de verzilting en zoute kwel.

getrapt maaiveldverloop van de woning naar de sloot worden aangebracht
waarbij er ruimte is voor een droge en natte vegetatie. Rietzones kunnen zorgen
voor een zachte overgang van land naar water.
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WATERSYTEEM
Poldersysteem
Stedelijk systeem
Pomp of gemaal
(groen ) Scheiding waterbeheer
^ Figuur 35. Watersysteem Noordrand I
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getransporteerd via het geheel van DWA-riolering, gemalen persleidingen en
het bestaande rioolstelsel in de omliggende wijken. Op de zuivering kunnen
doelstellingen op het gebied van het winnen van energie en grondstoffen het
beste gehaald worden.
Er liggen ook kansen voor hergebruik (en reiniging) van bijvoorbeeld bad- en
douchewater (grijs water), waarbij niet alleen water maar ook energie kan worden
bespaard op woningniveau. Voor de hemelwaterafvoer wordt de trits vasthouden
- bergen - afvoeren aangehouden. Water vasthouden kan op (platte) groen/
^ Figuur 36. Weergave van een duikerprofiel. Een ruim duikerprofiel draagt bij aan de

blauwe daken, in tuinen met weinig verharding en veel groen en in de openbare

ruimtelijke en ecologische continuïteit van een watergang

ruimte in groenzones en wadi’s.

Van belang is dat de kwaliteit van het water uit het stedelijk gebied gewaarborgd

Om een gezond ecosysteem met veel ruimtelijke variatie in leefmilieus en grote

blijft door het uitsluiten van (chemische en fysische) verontreinigingen

onderlinge verbondenheid van leefgebieden te realiseren, staan watergangen

(zwerfafval).

met elkaar in verbinding. Waar het water bijvoorbeeld kruist met wegen en
paden dient de ecologie zo min mogelijk verstoord te worden en moet rekening

Wat betreft de waterketen wordt er een gescheiden stelsel aangelegd.

gehouden worden met doorstroming en tijdig beheer en onderhoud van de

Droogweerafvoer (dwa) wordt naar de Afvalwaterzuivering (AWZI) Alphen-Noord

watergang.
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Door goede waterverbindingen is uitwisseling tussen populaties dier- en

5.2.2

Laag 2 – Netwerken

plantensoorten mogelijk. Door het jaar heen bestaat de uitdrukkelijke wens dat er

De tweede laag zijn de netwerken. Hoe zorgen we ervoor dat dit gebied straks

bij zowel droogte als bij wateroverlast plekken zijn waar dieren naar toe kunnen

goed functioneert? Op welke netwerken wordt Noordrand I aangesloten en welke

vluchten of waar zij zich als soort (populatie) kunnen terugtrekken. Van belang

rol speelt Noordrand I in deze netwerken? De volgende netwerken zijn essentieel

is dat de waterpeilen in het oppervlaktewater geen extreme peilfluctuaties17

voor een goed functionerend gebied:

vertonen, die kunnen leiden tot sterfte van dieren die in droge gebiedsdelen

•

Ontsluiting en duurzame mobiliteit;

plotseling te maken krijgen met hoog water.

•

Energienetwerk en

•

Sociale netwerk.

Daarom wordt in het ontwerp van het watersysteem ingezet op:
•

vertraagde afvoer van buien door vasthouden en bergen in het woongebied;

Ontsluiting en duurzame mobiliteit

•

zo lang mogelijk vasthouden van water nabij de groengebieden met

Binnen Noordrand I staat de verblijfskwaliteit van het gebied voorop. Daarom

opgaand groen;

wordt ingezet op een sterk netwerk van langzaamverkeersverbindingen. Er zijn

•

zorgdragen voor koppeling van wortelzone van bomen met het grondwater;

fietspaden in alle richtingen voorzien: richting de Herenweg, de Jeltje de Bosch

•

zorgdragen voor variatie in waterdiepten in diverse slootsystemen.

Kemperstraat, de Kalkovenweg en de Woubrugseweg. Een verbeterde inrichting
van de Kalkovenweg (noord) moet ervoor zorgen dat de verbinding tussen

Deze ontwerpaspecten zijn meegenomen in de uitwerking van het ecologisch

Noordrand I en de bestaande wijken op een veilige en verantwoorde manier tot

raamwerk in de landschappelijke en stedenbouwkundige basisvisie.

stand komt.
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17

Maximaal 30 centimeter
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De Herenweg wordt opgewaardeerd als snelfietsroute en takt aan op de Jeltje
de Bosch Kemperstraat. Deze straat wordt tevens geschikt gemaakt voor nooden hulpdiensten. Wel dient de aansluiting met de Jeltje de Bosch Kemperstraat
aangepast te worden. Dit wordt een zogenaamde fietsstraat, waar de fietser
prioriteit heeft en de auto te gast is.
Ontsluiting voor autoverkeer is secundair. Toch is ook een goede ontsluiting
voor autoverkeer nodig. De op te waarderen Herenweg (parallelweg N207, in
zuidelijke richting) en de Kalkovenweg fungeren als erftoegangswegen18 voor
Noordrand I en hebben een gelijkwaardige functie als ontsluiting van Noordrand
I. Het autoverkeer heeft geen rechtstreekse verbinding met de N207. Modellering
van de verwachte verkeersstromen heeft aangetoond dat – door het relatief lage
aantal woningen dat gerealiseerd wordt en door de gekozen (scheve) verdeling
van het aantal woningen over het westelijk en oostelijk cluster – het verkeer goed
afgewikkeld kan worden. Wel is het zo dat er meer verkeer dan de verwachte
autonome groei door de Kalkovenweg afgewikkeld zal worden. Het kruispunt van
de Eisenhowerlaan kan het extra verkeer aan, waardoor er naar verwachting geen
^ Figuur 37. Verkeersontsluiting op de directe omgeving
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18

civieltechnische ingreep nodig is.

Erftoegangswegen zijn bedoeld als ontsluiting van erven. Deze wegcategorie is er in beginsel voor alle vervoerswijzen: voetgangers, fietsen, bromfietsen,

motorvoertuigen en overige wegvoertuigen. Binnen de bebouwde kom geldt voor een erftoegangsweg een snelheidsregime van 30 km/uur.

^ Figuur 38. Referentiebeeld fietssnelweg (links) en fietsstraat (rechts)

De ontsluitingsstructuur voor auto- en langzaamverkeer is opgenomen in de

zijn de basisscholen in de wijk Ridderveld goed per fiets en te voet bereikbaar.

figuur hiernaast.

De belangrijkste eerste lijn zorgfuncties zijn de huisartsen (Preludeweg, Ambacht,
Medzorg) en het Alrijne Ziekenhuis. Deze voorzieningen zijn goed bereikbaar per

De vrijliggende fiets- en wandelpaden zorgen voor goede recreatieve

fiets, openbaar vervoer en auto.

verbindingen tussen (de voorzieningen in) het centrum en het buitengebied.
Tussen het Weteringpark en Noordrand I wordt een recreatief voet-fietspad

Winkelcentrum Herenhof fungeert als wijkwinkelcentrum voor bewoners van

gerealiseerd. Ter hoogte van de Wilhelmina Druckerstraat wordt een extra

Noordrand I. Tevens is het stadcentrum met al zijn voorzieningen en het

fietspad gerealiseerd richting de basisscholen in de bestaande wijken. Hierdoor

station via de Eisenhowerlaan en Prins Bernhardlaan per fiets, auto en HOV
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VERKEER
Auto
Woonpad (fiets/voet bereikbaar voor diensten)
Wandel- of fietspad
Snelfietspad
Wandelpad
^ Figuur 39. Ontsluitings- en interne verkeerstructuur voor auto- en langzaam verkeer
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^ Figuur 41. Verkeersontsluiting richting het centrum

Noordrand I een uitgelezen kans om duurzame mobiliteit te stimuleren. Het actief
inzetten op duurzame mobiliteit kan een gedragsverandering teweeg brengen.
^ Figuur 40. Verkeersontsluiting richting voorzieningen in woonwijk Ridderveld en het
winkelcentrum Herenhof

De aanwezigheid van een goede infrastructuur in de vorm van wandelpaden,
(snel)fietspaden of de aanwezigheid van een laadinfrastructuur voor elektrische
auto’s kan de drempel om het mobiliteitsgedrag te veranderen verlagen.

busverbinding goed bereikbaar. Door de aanwezigheid van al deze voorzieningen

Naar aanleiding van een uitgevoerde maatschappelijke waardenanalyse en

zullen er in Noordrand I geen nieuwe (commerciële/maatschappelijke)

aanvullend extern onderzoek naar de kansen voor duurzame mobiliteit voor

voorzieningen worden toegevoegd.

Noordrand I is besloten in de planontwikkeling in te zetten op de volgende

Door de verblijfskwaliteit van het gebied voorop te stellen, is de ontwikkeling van

mobiliteitsaspecten:
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^ Figuur 42. Dwarsdoorsneden profielen weggebruikers

1.

Verblijfskwaliteit woongebieden

Voor de verblijfskwaliteit binnen de wijk wordt zoveel mogelijk uitgegaan van

In de woonwijk ligt de focus op de verblijfskwaliteit en het faciliteren van de

woonpaden. Hier is slechts incidenteel autoverkeer mogelijk. Parkeren vindt

voetganger en fietser. Zo worden er fietsstraten aangelegd, waar de auto enkel

daarom deels geclusterd plaats, op enige afstand van de woning. Dit ontmoedigt

te gast is. Er is bewust gekozen voor veel ruimte voor voetgangers, fietsen en

om steeds de auto te gebruiken. Door de toepassing van het principe van

ontmoeten in een groene en waterrijke omgeving. Voet- en fietspaden hebben

een woonpad wordt het aandeel verharding beperkt en ontstaat ruimte voor

directe verbindingen met zowel de voorzieningen in de stad als het buitengebied.

veel (opgaand) groen in het straatprofiel. Het groene en verkeervrije karakter

Ze zijn visueel aantrekkelijk en veilig.

nodigt uit om de straat niet alleen als ontsluiting te gebruiken maar ook als
verblijfsruimte, bijvoorbeeld als alternatief voor de achtertuin.
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Waar het noodzakelijk is om autoverkeer te scheiden van voetgangers (30km/h

2.

Langzaamverkeersverbindingen en openbaar vervoer (OV)

straten) wordt uitgegaan van brede stoepen met drempelvrije oversteken. Open

Gebruik van de fiets en het OV zijn logische keuzes. Uitgangspunt voor de fiets is

zichtlijnen zorgen ervoor dat verschillende weggebruikers elkaar goed kunnen

een optimale verbinding met voorzieningen in Alphen aan den Rijn en het groene

zien. De weginrichting met onder meer gebakken klinkers dwingt autoverkeer om

achterland. Noordrand I wordt zo goed mogelijk aangetakt op snelfietsroutes.

langzaam te rijden.

Het OV sluit aan op de huidige halte voor R-net. Het openbaar vervoer is in de
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nabijheid van de woningen gesitueerd. In gesprek met concessiehouder wordt
onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een (kleinere) elektrische stadsbus als
ontsluiting door Noordrand I.
3.

Parkeren

Het autoparkeren vindt deels plaats op gebundelde parkeerplaatsen. Op
deze parkeerplaatsen is tevens ruimte voor het opladen van elektrische
voertuigen. Door in een vroeg stadium het gebruik van deelauto’s te stimuleren,
worden mensen getrokken die hier affiniteit mee hebben en bereid zijn dit
vervoersconcept te gebruiken. Voor delen van het gebied kan dan worden

^ Figuur 43. Bi-directionele laadinfrastructuur

afgeweken van bestaande parkeernormen en kan een lagere parkeernorm
worden gehanteerd. Ook kan het op termijn voorkomen dat delen van het
gebied autoluw of zelfs geheel autovrij worden gemaakt.

4.

Laadinfrastructuur

De elektrische bi-directionele laadinfrastructuur19 is optimaal aanwezig en
gekoppeld aan duurzame opwek en opslag van energie. Om te voorzien in de

Op een aantal plekken kan bundeling van fietsparkeren plaatsvinden, zoals

elektriciteitsbehoefte van auto en fiets zijn de daken van openbare parkeerclusters

bij de toegang tot de wandelpaden in het groenblauwe natuurcluster of in

zoveel mogelijk voorzien van zonnepanelen. Met mantelbuizen is voorzien in een

het oostelijk cluster ter hoogte van de appartementencomplexen. Dit om ook

mogelijke toekomstige uitbreiding tot een laadplein.

bezoekersparkeren voor fietsen ruimtelijk goed in te passen.
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19

Bi-directioneel laden: door een speciale regelunit wordt het mogelijk om de accu op te laden en te ontladen. Met deze regelunit kan de accu
van een elektrische auto worden opgeladen, maar de accu kan ook energie teruggeven aan het elektriciteitsnet.

^ Figuur 44. (Van links naar rechts) Een pakketkluis, (elektrische) leen bakfiets en parkeervak voor deelauto’s

5.

Goederenhubs

Op centrale plaatsen in de wijk is ruimte voor centrale “hubs” voor de
afgifte en het ophalen van goederen, zodat de stadsdistributie kan worden
geminimaliseerd.
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ENERGIE
Zonne-energie daken
Zonne-energie overig

^ Figuur 45. Zonne-energie Noordrand I
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^ Figuur 46. Energienetwerk, all electric in de Noordrand I		

^ Figuur 47. Nul-op-de-meter-woning		

														

^ Figuur 48. Voorbeeld overdekte parkeer-/		
laadpleinen i.c.m. zonnepanelen

Energienetwerk

cluster). De benodigde elektriciteit voor de warmtepompen wordt opgewekt door

Noordrand I wordt een energieneutrale wijk, waarbij de energie die nodig is

zonnepanelen op daken van de woningen, in combinatie met zeer goede isolatie

om te kunnen wonen en om elektrische vervoersmiddelen te kunnen laden,

en warmteterugwinning.

lokaal wordt opgewekt20. Dit gebeurt via een ‘all-electric’ energiesysteem. Dit

De enkelvoudige elektriciteitsinfrastructuur van het all-electric energienet is goed

systeem bestaat uit individuele elektrische warmtepompen per woning en/of

inpasbaar in de tracé-infrastructuur. Het systeem vraagt om een beperkt aantal

semicollectieve oplossingen op appartement- en/of blokniveau (in het oostelijk

trafohuisjes in de openbare ruimte21, die ruimtelijk goed inpasbaar zijn.

20
21

In overeenstemming met de doelen van het Klimaatakkoord

Verwacht aantal trafohuisjes: 8 (Energievisie Noordrand I)
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Woningen

Elektrisch vervoer

De ‘nul-op-de-meter’-woningen22 (NOM-woningen) wekken zowel het

De elektriciteitsvraag voor het elektrisch vervoer wordt in de wijk opgewekt door

gebouwgebonden energiegebruik (verwarming, warm tapwater, verlichting) als

middel van zonnepanelen boven openbare en privéparkeerplaatsen. Passend bij

het gebruiksgebonden energiegebruik (huishoudelijke apparatuur) op middels

de uitgangspunten van slim ruimtegebruik en toepassing van de zonneladder23.

zonnepanelen.
Privé-parkeerplaatsen worden overkapt met een pergola met zonnepanelen.
Om nul-op-de-meter-woningen te realiseren, wordt in eerste instantie gekeken

Daarnaast wordt 50% van alle collectieve parkeer- en laadpleinen overkapt

naar de daken van woningen. Desgewenst worden deze daken wat groter

met zonnepanelen. Per elektrische auto is er 12 m2 zonnepanelen nodig om te

gemaakt (met bredere overstekken) waardoor meer oppervlakte beschikbaar is

voorzien in de gemiddelde jaarlijkse energievraag.

voor zonnepanelen. Daarbij heeft een royale overstek ook nog het voordeel van
een beschaduwde gevel in de zomer, die oververhitting voorkomt.

Met de aanleg van bidirectionele laadpalen wordt een (gedeeltelijk) Smart
Grid ontwikkeld: een efficiënt en (deels) zelfvoorzienend systeem van energie-

Voor vrijstaande woningen is er circa 30 m2 aan panelen nodig, voor twee-onder-

uitwisseling. Dit Smart Grid zorgt voor energie-uitwisseling onder meer via

een-kapwoningen 28 m2, voor rijwoningen 22 m2 en voor een appartement 17

de accu’s van elektrische auto’s, zodat pieken en dalen in de vraag en aanbod

m2.

van energie, in balans worden gebracht en wordt voorkomen dat het netwerk
overbelast wordt.

22
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Het verbruik wordt berekend door het totale energieverbruik te verminderen met de opbrengst van lokale duurzame bronnen, uitgaande van
standaard klimaatcondities, zoals die gelden in Nederland en van een gemiddeld gebruik van de woning door de bewoners.
23

Eerst zonnepanelen op daken, dan boven parkeerplaatsen en tot slot in het openbaar gebied.

^ Figuur 49. Voorbeelden van speelnatuur (links en midden) en voedseltuin (rechts)

Sociale netwerken

De toekomstige bewoners van Noordrand I zijn naar verwachting

Naast het fysiek functioneren van een gebied is het essentieel dat het gebied ook

omgevingsbewust. Niet alleen ten aanzien van ecologische waarden en

in sociaal opzicht goed functioneert. Noordrand I wordt een wijk waar je vanuit

biodiversiteit, maar ook ten aanzien van de manier waarop zij contacten (willen)

het stedelijk gebied de natuur in wordt geleid. Met de juiste ruimtelijke inrichting

leggen en behouden met hun buren. Zij streven ernaar om in harmonie te

van het gebied, zoals het zorgen voor ontmoetings- en speelplekken, wordt een

leven en een hechte gemeenschap te zijn. Door nauw contact te hebben en

eerste stap gezet in het opbouwen van sociale netwerken in het gebied.

elkaar binnen de wijk te ontmoeten, ontstaat een sociaal netwerk van bewoners.
Zij willen ‘iets’ betekenen voor en samenwerken aan hun wijk. Meedoen aan
en welkom zijn in worden daarmee centrale begrippen waarin bewoners zich
herkennen.
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In Noordrand I worden verschillende ontmoetingsplekken gecreëerd:

•

Collectief bouwen: er is ruimte voor stichtingen of collectieven om in
gezamenlijkheid een woonproject te starten; in nauwe samenwerking met

•
•

Speelnatuur: kinderen en ouders ontmoeten elkaar door spelenderwijs in de

de gemeente. In strategisch gelegen appartementencomplexen kan tevens

wijk de natuur te ontdekken. Dit zijn plekken waar je vies mag worden!

worden aangestuurd op de realisatie van een multifunctionele ruimte. Een

Voedseltuinen: bewoners zijn niet bang om hun handen vies te maken. Zij

dergelijke ruimte, bij voorkeur gekoppeld aan de centrale entree, kan ruimte

zetten zich sterk in om gezamenlijk met hun buren de wijk te onderhouden

bieden aan diverse activiteiten voor bewoners (bv. voor vergaderingen van

en te verbeteren door gezamenlijk de lokale voedseltuinen te onderhouden.

de VVE) of diensten van derden, zoals een thuiskapper of pedicure.

Producten en voedsel van die de tuinen worden verdeeld over de wijk of
geconsumeerd tijdens een georganiseerd buurtfeest.

Dit soort plekken en voorzieningen zorgen er voor dat bewoners elkaar kunnen
ontmoeten. Tegelijkertijd creëren ze een gevoel van veiligheid en van sociale

Daarnaast is het goed denkbaar dat in Noordrand I de volgende voorzieningen
een plek krijgen:
•

Sharing services / voorzieningen: door het lenen en delen van producten
(zoals gereedschap) en diensten ontstaat duurzaam en efficiënt gebruik
ervan. Tegelijkertijd bevordert het sociale interactie en ontmoeting.
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inclusie binnen de wijk.

^ Figuur 50. Ecologisch kerngebied

5.2.3

Laag 3 - Leefomgeving24

De derde laag tenslotte betreft de leefomgeving: Noordrand I als locatie om te
wonen, (mogelijk) te werken en/of te recreëren. Deze paragraaf beschrijft op de
ruimtelijke inrichting van de verschillende deelgebieden:
•

Groenblauw hart;

•

Oostelijk wooncluster: Voorpost en Stadsmarkering;

•

Westelijk wooncluster: De Slagen.

24

De in deze paragraaf getoonde verkavelingen en bijbehorende woningtypologieën zijn indicatief en met name ingezet om de technische en
financiële haalbaarheid te kunnen bepalen. In de verdere uitwerking zal ook ruimte worden geboden aan niche- woonproducten.
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Groenblauw hart
De beide woonclusters delen het ecologisch kerngebied, dat haast als een
natuurlijk ‘Central Parc’ de beide delen verbindt. Alle woongebieden in “Slagen”
en “Voorpost”, maar ook een deel van de bewoners van de feministenbuurt kijken
er op uit. Het is daarmee een venster op de polder, een poort naar het Groene
Hart.
Het gaat hier echt om de natuur; de mens is hier te gast. Recreatiemogelijkheden
blijven daarmee beperkt tot de wandel- en fietspaden en één noodzakelijke
verbindingsweg. Dit om de natuurwaarden en de aanwezige diersoorten zo min
mogelijk te verstoren. Op strategische plekken zullen (vogel)observatieplekken,
bankjes en fietsenstallingen worden aangebracht.

^ Figuur 51. Uitsnede Groenblauw hart

96

Oostelijk wooncluster: “Voorpost” en “Stadsmarkering”
De stedenbouwkundige opzet van het oostelijke cluster is noord-zuid gericht
en bestaat uit een aantal parallel gelegen noord-zuid lanen en een tweetal
sloten (ecologische corridors). Hiermee komt onderliggende verkaveling van het
cultuurlandschap tot uiting.
In dit deel liggen de deelgebieden: “Voorpost” en “Stadsmarkering”.
Deze opzet definieert verschillende bouwvelden en ecologische stapstenen die
wisselend van breedte zijn. De woonvelden worden als een schaakbord telkens
afgewisseld met de ecologische stapstenen. Deze spelen een grote rol in de

Voorpost

natuurbeleving tot ‘aan de voordeur’, maar zijn ook belangrijk voor de infiltratie
en geleidelijke afvoer van water naar de lager gelegen delen. Hemelwater van
straten en daken, voor zover niet gebufferd op groene en/of polderdaken, wordt
in eerste instantie opgevangen in deze wadi’s. Deze geven het water geleidelijk
af aan de interne oost-west sloten, waarna het water in het waterstelsel rondom
het oostelijke cluster belandt. Hiervandaan legt het water een zigzaggend circuit
af door helofytenfilters in het ecologisch kerngebied, waarna het -indien nodigverder afvloeit naar de Scheidtocht op het huidige polderpeil.

^ Figuur 52. Uitsnede Groenblauw hart
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^ Figuur 53. Voorbeelden van ecologische stapsteen als schakel in de waterhuishouding

De ligging aan de N207/Herenweg, de ontsluitingsmogelijkheden via de
parallelweg N207 en de nabijheid van goede openbaar vervoersvoorzieningen
geven aanleiding om hier iets dichter en intensiever te programmeren.
In dit cluster zijn woningen geprogrammeerd in een wisselende mix van
grondgebonden en gestapelde woningen, met als verbijzondering een
markant appartementencomplex tegen de noordelijke gemeentegrens: de
“Stadsmarkering”.
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^ Figuur 54. Voorbeelden van verkeersvrije promenade met uitzicht op de natuur rondom

“Voorpost”

De bouwvelden aan de westelijke en oostelijke rand in dit cluster zijn royaal

Een binnenlus door dit deel van de wijk ontsluit de het noordelijk deel van de

bemeten en worden ingevuld met gesloten bouwblokken. Binnen de blokken is

“Voorpost” per auto. Vrijwel alle overige wegen kunnen daardoor gevrijwaard

voldoende ruimte voor achtertuinen én private parkeerplaatsen, die overkapt

blijven van autoverkeer. Langs de randen van het carrévormige cluster

worden met zonnedaken. De bouwblokken richten zich met de voorkant

ontstaat daardoor een verkeersvrije promenade; uitkijkend over het ecologisch

nadrukkelijk naar buiten; uitkijkend over enerzijds het ecologisch kerngebied

kerngebied. De buurt is symmetrisch opgezet.

en anderzijds richting de oostelijke Vierambachtspolder. Deze woningoriëntatie
zorgt ervoor dat verkeersgeluid vanaf de N207 wordt geweerd en de woningen
beschikken over een geluidsluwe buitenruimte in het binnenhof.
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^ Figuur 55. Voorbeelden van een gesloten bouwblok met parkeren op binnenhof

Aanvullend biedt de ruime afstand van de woningen tot de weg ruimte voor

De bouwblokken worden afgewisseld door ecologische stapstenen. De “Voorpost”

een ‘geluidslandschap’. Bescheiden landschappelijk vormgegeven grondlichamen

staat daardoor in intensief contact met het ecologische groenblauwe systeem

van beperkte hoogte -op strategische plekken onderbroken door zichtvensters-

daar omheen.

zorgen voor een aanzienlijke reductie van verkeersgeluid. Het ruimtelijke
contact tussen Noordrand I en het buitengebied blijft hierdoor intact. Het
geluidslandschap biedt tegelijkertijd aanleiding voor een ecologisch interessante
inrichting en recreatief medegebruik.
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^ Figuur 56. Voorbeelden van wonen aan de sloot, tuin en sloot als ondeelbaar geheel

Eén slag naar binnen worden de bouwvelden in de lengterichting doorsneden
door een sloot. Deze sloot rijgt als het ware de ecologische stapstenen in dit
cluster aan elkaar. De achtertuinen richten zich op sloot. Tuinen en sloot gaan
geleidelijk in elkaar over en worden dus niet voorzien van harde beschoeiingen,
steigers en dergelijken.
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^ Figuur 57. Eigenzinnige (evt. meer verdichte) woonmilieus.

Centraal in het gebied ligt een zone die zich leent voor meer eigenzinnige
woningmilieus, zoals bijvoorbeeld patiowoningen. Het is daarmee mogelijk
om grondgebonden woningen in een relatief hoge dichtheid te realiseren met
voldoende (privé)ruimte.
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^ Figuur 58. Voorbeelden van urban villa’s

In zuidelijke richting waaiert het carré uit in een meer losse configuratie van
urban villa’s (appartementen), doorlopend ten zuiden van de centrale oost-west
verbindingsweg. Voor een aantal strategisch gelegen appartementengebouwen
wordt gestimuleerd om ook een multifunctionele ruimte of een ruimte voor
gemeenschappelijk gebruik op te nemen.

103

^ Figuur 58. Voorbeelden van urban villa’s
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^ Figuur 59. Voorbeelden stadsmarkering

“Stadsmarkering”
Op de noordelijke kop van het oostelijke wooncluster wordt het carré
opengebroken met enkele half gesloten hoven. Het meest noordoostelijke
hof wordt de eerste kennismaking met de stad. Dit kan bijvoorbeeld een
appartementengebouw met enige massa zijn, die oprijst uit het water; met de
voorkanten uitkijkend over de Scheidtocht en het buitengebied. Hiermee wordt
de nieuwe stadsgrens voorzien van een zichtbare en herkenbare markering. Het
hof iets ten westen daarvan is met de voorkanten juist intern gericht en omsluit
een groen besloten plantsoen.
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Westelijk cluster: De “Slagen”

De slagenstructuur wordt afgewisseld door de ecologische stapstenen met

Dit cluster is opgezet langs lange continue oost-westlijnen, gebaseerd op de

kleine tot middelgrote natuurparkjes. Hier krijgt de laanstructuur een speelse,

onderliggende polderverkaveling. De “Slagen” vormen een soort pieren in het

meer meanderende vorm. Deze stapstenen leggen de diagonale fiets- en

groenblauwe landschap. Zij doen hierbij nog het meest denken aan de klassieke

wandelverbinding tussen de verschillende slagen. Naast de natuurwaarde zijn

legakkers, zoals bekend van de Nieuwkoopse of Vinkeveense plassen, waar

deze ook bestemd voor stedelijk medegebruik en het bijdragen aan de gevolgen

vroeger het turf op te drogen werd gelegd. Een landschap geïnspireerd op de

van klimaatverandering. Hier wordt ruimte geboden aan spelen, ontmoeten,

situatie, die hier twee-en-een-halve eeuw geleden waarschijnlijk ook is geweest.

sporten, voedseltuinen e.d. Deze stapstenen bieden ook een habitat voor meer
stedelijke doelsoorten en dragen daardoor bij aan de wens tot natuurinclusief

Binnen het plandeel van de slagen wordt een woonprogramma gerealiseerd
dat overwegend bestaat uit aaneengesloten rijwoningen, twee-onder-eenkapwoningen en vrijstaande woningen. De woningen worden ontsloten door
de lanen met aan weerzijden adressen. De lanen worden consequent royaal
ingeplant met laanbomen, die daardoor bijdragen aan een verkoelend klimaat op
hete dagen. De lommerrijke publieke zijde staat in contrast met het open karakter
van de sloten- en rietstructuur aan de achterzijde. Elk van deze sloten staat in
directe verbinding met het ecologisch kerngebied.
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bouwen. De natuur ligt namelijk letterlijk voor de deur.

^ Figuur 60. Uitsnede westelijke cluster
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^ Figuur 61. Voorbeeld van een middelgroot natuurpark

^ Figuur 62. Voorbeelden van tiny houses

In de kleinere en middelgrote stapstenen is medegebruik door een beperkt aantal
(tijdelijke) tiny houses denkbaar. De bewoners zijn hier te gast. Deze woonvorm
is ideaal voor de idealistisch ingestelde bewoner, die een zo klein mogelijke
ecologische footprint nastreeft. Deze bewoners komen midden in de natuur
te wonen. Afhankelijk van de bewoners en hun persoonlijke interesses bestaat
de mogelijkheid hen een rol te geven in het beheer en onderhoud van de hen
omringende natuur of groen. Bij voldoende interesse, vakkennis en betrokkenheid
kan de tiny house woonvorm positief uitwerken op de kwaliteit van de te
ontwikkelen natuurwaarden in de betreffende groengebieden.
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^ Figuur 63. Voorbeelden van ruimtelijke woonclusters van tiny houses

Naast de westelijke entree tot de wijk ligt een afzonderlijk wooncluster. De
Kalkovenweg draait hier met een bajonetbeweging omheen, waardoor er een
‘onhandige’ slinger ontstaat die het autoverkeer ter plekke van de Kalkovenweg
ontmoedigt. Op deze plek is een tiny houses parkje denkbaar. Anders dan
de meer idealistische en ecologisch georiënteerde tiny houses in de groene
stapstenen gaat het hier om een projectmatige en meer bebouwingsintensief
gebied. Hier staat vooral betaalbaarheid en vlotte beschikbaarheid voorop.
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^ Figuur 64. Voorbeelden van verandawoningen aan een straat

Wonen in de “Slagen” betekent wonen in directe verbinding met de natuur.

Ook het realiseren van collectieve hagen op de perceelsgrens is een denkrichting,

Achtertuinen gaan hier naadloos over in het landschap en geven hier een groot

die hoort bij de gewenste opzet en het gewenste functioneren van dit gebied.

gevoel van vrijheid. De achtertuinen doen mee in de ecologische waarde van het
landschappelijk raamwerk. Schuttingen, hekwerken, keerwanden of achterpaden,

De woningen en de weg in de “Slagen” liggen verhoogd ten opzichte van het

die het landschap buiten sluiten, zijn hier dan ook taboe. De rijwoningen krijgen

huidige maaiveld. Zij zijn daarmee voorbereid op eventuele hoogwater bij

waar mogelijk geen klassieke berging in de achtertuin. Dit kan betekenen dat

langdurige regenval en worden hiermee klimaatadaptief ontwikkeld en gebouwd.

fietsen bijvoorbeeld in een collectieve fietsenberging ‘in de straat’ (achter de

De achtertuin loopt getrapt af naar de oost-west georiënteerde sloten, waardoor

rooilijn) kunnen worden gestald.

er rijke gradiënten voor verschillende doelsoorten ontstaan. Hemelwater dat niet
op de kavel zelf kan worden vastgehouden, loopt af naar de sloot.
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^ Figuur 65. Klimaatadaptieve ontwikkeling met trapsgewijze afloop van de achtertuin naar de sloot
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5.3

Kortom

Noordrand I wordt een gebied waar wonen, ontspanning, natuurbeleving,
educatie en recreatie hand in hand gaan. Een plek waar je van alles kunt leren en
beleven. De aanwezigheid van het grote centrale natuurgebied, maar ook de vele
parkjes, waterstructuren, fiets- en wandelpaden zal een aantrekkende werking
hebben op bewoners van de omliggende wijken, die een veel hogere mate
van verstedelijking kennen. Noordrand I wordt daarmee een maatschappelijke
voorziening waar niet alleen de toekomstige bewoners, maar ook de bewoners
van de omliggende wijken kunnen ontspannen, recreëren, elkaar kunnen
ontmoeten en de natuur kunnen beleven.
Tegelijkertijd kan Noordrand I worden beschouwd als een proeftuin voor de
energietransitie, duurzame mobiliteit, ecologisch beheer en voedselzekerheid
door de aanwezigheid van stadslandbouw. Ook biedt Noordrand I de
mogelijkheid om de waterafvoer vanuit omliggende wijken te optimaliseren ten
tijde van zware regenval.
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^ Figuur 66. Voorbeeld van natuureducatie
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6. HAALBAARHEID
Aan de totstandkoming van dit masterplan ligt de opdracht van de

veen aan maaiveld is de autonome bodemdaling beperkt. Er is geen sprake van

gemeenteraad om te komen tot een technisch, financieel en qua ontwerp

een spoedlocatie ten aanzien van mogelijke verontreiniging. Mogelijk is een

haalbaar plan voor de ontwikkeling van Noordrand I ten grondslag. In de

actualiserend bodemonderzoek vereist.

voorgaande hoofdstukken is beschreven en toegelicht hoe dit deel van de
noordelijke stadsrand ruimtelijk en stedenbouwkundig ontwikkeld kan worden op

Luchtkwaliteit

basis van de door de gemeenteraad gestelde ambities.

Uit de monitoringtool van het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma

Conclusie is dat het masterplan (ontwerp)technisch en financieel haalbaar is.

Luchtkwaliteit) blijkt dat de luchtkwaliteit ter plaatse voldoende is voor de
gewenste ontwikkeling.

6.1

Technische haalbaarheid

Uit eerder onderzoek25 en na overleg met het Hoogheemraadschap Rijnland en

Stikstof

de Omgevingsdienst Midden-Holland blijkt dat bodem- en luchtkwaliteit, water

De conclusie uit overleg met de Omgevingsdienst Midden-Holland is dat

en geluid geen onoverkomelijke bezwaren vormen voor de realisatie van het in

ontwikkeling van Noordrand I niet leidt tot stikstofdepositie op dichtbij gelegen

de masterplan opgenomen programma. Bij de uitwerking van dit masterplan

Natura 2000-gebieden Nieuwkoopse Plassen en De Haeck. Dit geldt zowel

in een omgevingsplan of bouwplannen zullen, waar gewenst, aanvullende

voor de aanleg/bouwfase als de gebruiksfase. Op 9 maart 2021 heeft de Eerste

onderzoeken worden uitgevoerd.

Kamer ingestemd met de nieuwe stikstofwet. Deze gaat over het afschaffen van
vergunningplicht voor tijdelijke stikstofdepositie in de bouwfase. Dit besluit draagt

Bodemkwaliteit

bij aan de voorlopige conclusie dat er op het gebied van stikstofdepositie geen

In het onderzoek Integrale omgevingsbeoordeling (Arcadis, 2020) wordt de

belemmeringen voor de ontwikkeling van Noordrand I is.

draagkracht van de bodem als redelijk beoordeeld. Door het ontbreken van
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25

Onderzoek Integrale omgevingsbeoordeling Perspectief voor landschap en stad, Arcadis, januari 2020

Water(compensatie)
De keuze om aan de westkant hetzelfde waterpeil als het polderpeil aan te
houden wordt door Hoogheemraadschap Rijnland positief beoordeeld. Ook het
verhogen aan de oostkant heeft de instemming van het Hoogheemraadschap.
Wel wordt aangeraden om bij de verdere uitwerking te zoeken naar meer
uitwisseling met de watergangen van Ridderveld II, omdat Ridderveld gevoelig is
voor wateroverlast. Op deze manier komt de overmaat aan waterberging in de
“Slagen” en het “Groenblauw Hart” ook ten goede aan de omliggende wijken.
Hoogheemraadschap Rijnland stelt dat de toename van het verhard oppervlak
met 15% toename van het oppervlak water moet worden gecompenseerd. Op
basis van een eerste berekening rondom watercompensatie kan geconcludeerd
worden dat de compensatienorm van 15% ruim wordt gehaald voor zowel het
te handhaven watersysteem op polderpeil in de “Slagen” als voor het nieuwe
watersysteem in het “Groenblauw Hart” en “Voorpost” met het peilniveau gelijk
aan dat van Ridderveld II.
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Heren

Geluid
Uit het onderzoek Integrale omgevingsbeoordeling26 volgt dat de
geluidsbelasting in een zone van circa 50 m breed, gerekend vanaf de weg,
de maximaal toelaatbare geluidsbelasting overschrijdt. Daarom zijn de eerste
6043

woningen buiten deze strook gesitueerd. Om voor de woningen die het
dichtst tegen de N207 aan liggen te komen tot een geluidsniveau dat zo dicht
mogelijk ligt bij de voorkeurgrenswaarde van 48 dB, zijn mogelijke aanvullende

5020

geluidsmaatregelen afgewogen tegen andere stedenbouwkundige of
maatschappelijke maatregelen.
De ontwikkelopgave is hierbij te komen tot een maatregel, die zowel recht doet
aan de wens tot een minimum te beperken, alsook aan de landschappelijke,
ecologische en recreatieve doelstellingen voor Noordrand I. Aan de hand van een

5647

referentieontwerp voor een ‘akoestisch landschap’ is daarin een balans gezocht.
Uitgangspunt is dat bij de woonbebouwing een relatief lage wal wordt aangelegd,
die op de plek van de groene corridors wordt onderbroken. Door deze ‘vensters’

6045

blijft het contact tussen wijk en het landschap behouden. Het geluidsreducerende
landschap biedt tevens aanleiding voor recreatief medegebruik in de vorm van

6084

onder andere spelen, struinen en wandelen. Verder bieden de niveauverschillen
een interessante biotoop voor de flora en fauna. Tegelijk wordt op het leefniveau

^ Figuur 67. indicatief referentieontwerp geluidslandschap zijde

een substantiële reductie aan geluid behaald.

N207

5674

Arcadis, Integrale Omgevingsbeoordeling, Perspectief voor Landschap en Stad, januari 2020.
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6083

Ruimtegebruik

Ruimtegebruik

Noordrand I

Er is sprake van meervoudig ruimtegebruik. Door ruimteclaims in gezamenlijkheid

Woongebied (uitgeefbaar)

147.600 m2

te bekijken, wordt efficiënt met de beschikbare ruimte omgegaan. Het totale

(Hoofd)ontsluiting

95.500 m2

plangebied bestaat grofweg uit 74 hectare. In onderstaande tabel is het

Verharding

75.400 m2

ruimtegebruik globaal weergegeven.

Half verharding parkeren

20.100 m2

Groen / natuur

346.000 m2

Inrichtingsgroen

70.800 m2

Stadsnatuur

103.300 m2

Ecologische zone

171.900 m2

Water

149.500 m2

Bestaand

117.000 m2

Nieuw

32.500 m2

TOTAAL

738.600 m2

^ Tabel 4. Tabel ruimtegebruik in Noordrand I

117

Wonen

Woningsegmenten

Aantal

Uit onderzoek van Companen27 en uit navraag bij plaatselijke makelaars blijkt

Sociale huur

239

dat er behoefte is aan voorgesteld woonmilieu. Het woningbouwprogramma is

Middenhuur

96

vervolgens bepaald op basis van trends en ontwikkelingen, sociale kenmerken

Vrije sector huur

40

van de doelgroepen, de uitgangspunten van het woonbeleid (25% sociaal +

Koop middelduur

127

10% middelduur), de karakteristieke kenmerken van het gebied en het maximaal

Koop duur

453

aantal woningen op basis van het ecologisch raamwerk en de afwikkelcapaciteit

TOTAAL

955

van de erftoegangswegen.

^ Tabel 5. Woningbouwprogrammering in aantallen en per type woning

Voor dit masterplan is gerekend met de volgende (indicatieve)

Deze (indicatieve) woningprogrammering kan de volgende ruimtelijke vertaling

woningprogrammering:

krijgen in het gebied:
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27

Woningmarktonderzoek Alphen aan den Rijn 2020, Companen

WONINGTYPOLOGIEEN
Appartementen
Eengezinswoningen rij
Vrijstaand of 2 onder een kap
Tiny house
^ Figuur 68. Mogelijke ruimtelijke vertaling indicatief woningbouwprogramma
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Voorzieningen

en vooralsnog niet voorzien in Noordrand I. In het Uitvoeringsplan/

Met het oog op de verwachte aantallen nieuwe inwoners lijkt het niet realistisch

Huisvestingsplan Senioren is opgemerkt dat het voor senioren belangrijk

en wenselijk om nieuwe maatschappelijke of commerciële voorzieningen in

is om nabij voorzieningen, zoals de supermarkt, huisarts en apotheek te

Noordrand I te realiseren:

wonen. Noordrand I is daarom niet interessant voor de doelgroep minder

•

Uit het Masterplan (voortgezet onderwijs) en het Integraal

vitale senioren. Voor vitale senioren alsmede gezinnen en jongeren is de

Huisvestingsplan (primair onderwijs) blijkt dat er geen behoefte is aan extra

afstand naar deze voorzieningen te overbruggen.

onderwijshuisvesting in (de omgeving van) Noordrand I.
•

In het kader van de herijking van dorps- en buurthuizen is bepaald dat

Er wordt daarom ingezet op behoud en versterking van bestaande voorzieningen

iedere wijk een buurthuis heeft. In Ridderveld is locatie Aquarijn aangewezen

in de aangrenzende wijken.

als buurthuis en er zijn twee satellieten (Briljantstraat en een nog nader te

•
•
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bepalen locatie). Er is geen ruimte voor extra buurthuis in Noordrand I. Tom

Verkeer

in de buurt werkt veelal vanuit de bestaande multifunctionele accommodaties

Voor het borgen van een goede afwikkeling van het verkeer is door Royal

(MFA).

Haskoning DHV onderzoek gedaan naar alternatieve afwikkelmogelijkheden.

Uit informatie van het Zorgkantoor blijkt dat er geen ruimte is voor een

Hieronder vallen een afwikkelroute via de Woubrugseweg, via een directe

verpleeghuis in Noordrand I.

aantakking op de N207, op de parallelweg langs de N207 in noordelijke richting

Het verzorgingsgebied van Herenhof strekt uit tot aan Noordrand I. De

en via de Jeltje de Bosch Kemperstraat. Deze ontsluitingsvarianten zijn in het

vestiging van medische en commerciële voorzieningen is vrije markt

verkeerskundig onderzoek afgevallen, waardoor de hoofdontsluiting via de

Kalkovenweg en de Herenweg wordt voorzien. Uit deze modellen blijkt dat het

Om pieken op het net te verminderen, wordt voorgesteld om de publieke

verkeer, uitgaande van een erftoegangsweg voor beide wegen, goed afgewikkeld

zonnepanelen en laadpalen slim te combineren in een Smart Grid. Het is aan te

kan worden. Een verdere toename van het aantal woningen in Noordrand I is

bevelen om de publieke zonnepanelen en de laadpalen door een partij te laten

niet wenselijk, omdat de afwikkelstructuur dan aan haar maximum capaciteit

exploiteren. Zo wordt een extra netaansluiting voorkomen.

raakt. In het vervolgtraject kan een aanvullend verkeersonderzoek plaatsvinden,
om er zorg voor te dragen dat het verkeer in de omliggende wijken optimaal

Energielevering aan Ridderveld28

afgewikkeld kan worden. Hierbij dient ook de bestaande verkeerskundige situatie

In dit masterplan is vooralsnog geen rekening gehouden met het leveren

te worden geanalyseerd en te worden betrokken.

van elektriciteit voor Ridderveld. Vanwege de ruime opzet van het gebied
zou op lange termijn onderzocht kunnen worden of, en zo ja op welke wijze

Energie

zonnepanelen ingepast zouden kunnen worden, zonder afbreuk te doen aan de

Energieadviesbureau Merosch heeft onderzoek gedaan naar het meest

gecreëerde ecologische waarde en karakter van deze wijk. Het is denkbaar dat

realistische energiesysteem voor Noordrand I, passend bij de gekozen

op de lange termijn strategisch geplaatste clusters van zonnepanelen kunnen

uitgangspunten en ambities. Uitkomst van dit onderzoek is dat een all-electric

worden gebruikt voor zowel het opwekken van elektriciteit (PV panelen) als

energienetwerk de meest duurzame vorm is én binnen het gebied gerealiseerd

warmte (zon thermische collectoren) of een combinatie hiervan (PVT panelen).

kan worden. Deze keuze heeft geen nadelige gevolgen voor andere ambities
voor dit gebied.

28

In het kader van de Transitievisie Warmte zal Ridderveld eerst moeten worden aangewezen als gebied waarvoor een wijkuitvoeringsplan zal
worden gewerkt.
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Ridderveld West is in de Transitievisie Warmte (TVW) aangewezen als potentiële

Belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat er geen sprake mag zijn van grote

verkenningsbuurt om vóór 2030 aardgasvrij te maken in het kader van de

zonnevelden, maar dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om zonnepanelen

Transitievisie Warmte, die eind 2021 ter vaststelling wordt aangeboden aan de

meer diffuus te plaatsen. Dit alles met het uitgangspunt om de ecologische

gemeenteraad. De voorgestelde warmteoplossing hierbij is een collectief systeem

waarde/het ecologische raamwerk van de wijk te waarborgen.

met gebruikmaking van aquathermie uit de Heijmanswetering en mogelijk
aangevuld met zonthermie. Voor aquathermie is elektriciteit benodigd voor

Wanneer deze zonnepanelen op enige hoogte zijn geplaatst, is er ruimte

het laten werken van de warmtepompen. Naar verwachting is er meer ruimte

voor licht en regen, zodat vegetatie kan groeien en er ecologisch beheer kan

nodig voor het produceren van de benodigde warmte – en elektriciteit - voor

plaatsvinden. Indien in de toekomst deze keuze wordt gemaakt, levert dit een

dit collectief systeem, dan beschikbaar op de daken van de huizen in Ridderveld

hoeveelheid energie aan Ridderveld, vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik

West. Een mogelijke oplossing voor de benodigde ruimte zou op lange termijn

van ongeveer 500 huishoudens. Naast deze mogelijke energielevering aan

gezocht kunnen worden in Noordrand I.

Ridderveld zou de wijk Ridderveld zelf door een koppeling met Noordrand I een
bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de ambitie om een (gedeeltelijk)

Indien er onderzoek voor de oriëntatie van strategische geplaatste clusters voor
het opwekken van energie wordt uitgevoerd, kan ruimte gezocht worden in het
zuidelijk deel van de “Slagen” en in de ecologische en recreatieve zone tussen de
“Voorpost” en de N207 (zie figuur 69).
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elektrisch Smart Grid te realiseren.

^ Figuur 69. Ruimtelijke impressie van de locaties waar zonnepanelen eventueel kunnen komen in de Noordrand I
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Ecologie
Voor de ontwikkeling van het ecologisch raamwerk is een ervaren ecoloog
van Antea Group ingeschakeld. Hij heeft, met aanvullende inzichten van
de Wageningen Universiteit, dit raamwerk opgesteld en heeft daarin de
gemeentelijke, regionale en provinciale belangen op het gebied van biodiversiteit,
klimaatadaptatie, gezondheid en natuurbeleving gewogen. Dit raamwerk
is door technisch specialisten van de gemeente, in samenwerking met de
Omgevingsdienst Midden-Holland en het Hoogheemraadschap Rijnland getoetst.
In verband met de voorziene kans op kwel is besloten om de waterstand te
verhogen tot het peil van het aangrenzende Ridderveld, waardoor dit risico
beperkt blijft. Hierna is, opnieuw in afstemming met een ecoloog, beoordeeld
dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de benoemde doelsoorten. Voor het
verkrijgen van ecologische waarden (vanaf de start van de ontwikkeling) is het wel
zaak om waar mogelijk te starten met deels volwassen, opgaand groen, opdat
het ecologisch hart geen jaren nodig heeft om tot ontwikkeling te komen.

^ Figuur 70. Voorbeeld koppelkans energieopwekking en ecologie
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Weidevogelgebied

1.

“Onder de wezenlijke kenmerken en waarden van belangrijke

Noordrand I kent de aanduiding beschermd weidevogelgebied en is daarmee in

weidevogelgebieden worden verstaan: de hoge weidevogeldichtheden alsmede

principe compensatieplichtig. Dit betekent dat alle plannen of projecten die ertoe

de factoren die deze dichtheden bepalen zoals het agrarisch (grasland)gebruik,

leiden dat delen van belangrijke weidevogelgebieden een andere bestemming

de waterhuishouding, de landschapsstructuur, openheid en rust. Er zijn geen

krijgen, en daardoor in oppervlakte afnemen, door de provincie als significant

inventarisaties beschikbaar van Polder Vierambacht, waardoor niet exact is

worden aangemerkt en daarmee compensatieplichtig.

te zeggen hoeveel broedgevallen van weidevogels voorkomen binnen het
weidevogelgebied. Het weidevogelgebied van de Polder Vierambacht dat direct

Kwaliteit weidevogelgebied

grenst aan de N207 staat niet specifiek bekend om een hoge dichtheid aan

Bij het voorspellen van de effecten van ingrepen in belangrijke

weidevogels. Dit blijkt onder andere uit het feit dat hier geen weidevogelbeheer

weidevogelgebieden gaat het niet alleen om het ruimtebeslag maar - bij de

wordt uitgevoerd.”

aanleg of uitbreiding van infrastructuur als wegen, spoorwegen en fietspaden,

2.

“In het weidevogelgebied direct nabij de N207 worden geen broedgevallen

hoogspanningsleidingen en windturbines - ook (en vooral) om de bijbehorende

verwacht. Er vindt hier geen weidevogelbeheer (legselbescherming, uitgestelde

verstoringszones (door geluid, beweging en licht) die daardoor minder of

maaidatum etc.) plaats. Daarnaast zorgt de weg in de huidige situatie voor

ongeschikt worden voor weidevogels.

de nodige licht- en geluidsverstoring. Uit onderzoek van o.a. Molenaar et al.

In het rapport “Compensatieplan weidevogelgebied, verbreding N207

(2000) en Reijnen en Foppen (1991) blijkt dat weidevogels gebieden mijden

tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden29”, dat in opdracht van de

waar sprake is van aanzienlijke licht- en geluidinvloed.”

Provincie Zuid-Holland is opgesteld ten tijde van het verbreden van de N207,

3.

“Van grutto’s is verder bekend dat deze niet broeden nabij bomen (in verband

heeft de Provincie de waarde van onder meer Noordrand I als beschermd

met een verhoogde kans op predatie) en bebouwing (Veer, 2008). Ten westen

weidevogelgebied benoemd. Onderstaand is een aantal citaten uit dit rapport

van de parallelweg is een rij bomen aanwezig. Het betreft relatief jonge

opgenomen:

29

Compensatieplan weidevogelgebied, Verbreding N207 tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden, projectnummer b120760, Provincie Zuid-Holland.
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bomen, desondanks kunnen deze al resulteren in een verhoogde kans op

Natuurnetwerk Nederland (NNN) waarin op grond van recente gegevens hoge

predatie, aangezien deze reeds geschikt zijn als uitkijkpost voor roofvogels.

tot zeer hoge dichtheden van weidevogels voorkomen (>35 broedparen per 100

Daarnaast is ook de nabij gelegen bebouwing van Alphen aan den Rijn

ha).

(Woubrugseweg, Ridderveld) en de hier aanwezige opgaande beplanting van
nadelige invloed op de geschiktheid van het weidevogelgebied.”

Dat is in Noordrand I omwille van reeds bestaande verstorende aspecten
(waaronder de verbrede N207) én de zeer geringe aantallen waarnemingen

Belangrijke weidevogelgebieden zijn gras- en landbouwgebieden met een

niet het geval. Bovendien wordt voor een aantal soorten weidevogels, zoals de

zodanige specifieke gesteldheid, dat weidevogelsoorten in (naar verhouding)

slobeend en de zomertaling, in het centrale groene hart van de wijk een nieuw

grote aantallen op deze gebieden zijn aangewezen als broedgebied. Daarbij

en geschikt habitat ontwikkeld. In rapportages van onderzoek30 dat door Alterra /

gaat het om zowel om de minder als de meer kritische soorten. In tegenstelling

Wageningen Universiteit uitgevoerd is, blijkt dat dergelijke natuurlijke en extensief

tot graslanden, die in beheer zijn bij terrein beherende organisaties, hebben de

beheerde gebieden zich kunnen ontwikkelen tot brongebieden, die geschikt

agrarisch beheerde graslanden veelal in eerste instantie een productiefunctie,

zijn voor sommige van de meest kritische weidevogels, zoals de slobeend en de

waardoor deze minder geschikt zijn als beschermd weidevogelgebied.

zomertaling. Deze soorten gedijen goed in natte, kruidenrijke graslandgebieden

Weidevogels hebben bloem- en kruidenrijke graslanden nodig en variatie in het

met een late maaidatum.

landschap. Dat zorgt voor voldoende voedsel in de vorm van insecten, wormen
en zaden, en voor schuilmogelijkheden tegen roofdieren.

Compensatie?
Mocht uit overleg met de Provincie Zuid-Holland blijken dat compensatie toch

De belangrijke weidevogelgebieden in Zuid-Holland zijn weergeven op de

nodig is, dan zal een nader te ontwikkelen compensatieplan gestoeld worden op

functiekaart in de Provinciale Structuurvisie. Dit zijn graslandgebieden buiten het

drie pilaren:
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30

Kerngebieden voor weidevogels in de praktijk, Alterra Wageningen UR, maart 2014, Beleid kerngebieden weidevogels vergt keuzes (WUR depot 2488886).

1.

2.

De beperkte, bestaande kwaliteit van de locatie Noordrand I als

3.

Het onderzoeken van de geschiktheid van in de nabijheid van Noordrand

weidevogelgebied. Eerdere onderzoeken (zoals hierboven benoemd), de

I gelegen gebieden als compensatiegebied voor weidevogels. Door een

beschikbare data in de Nationale Databank Flora en Fauna en onderzoek van

gebied open te houden en vrij van hoge structuren kan de weidevogel

een ecoloog, hebben geleid tot de conclusie dat er nauwelijks weidevogels

populatie tegemoet gekomen worden in omliggende poldergebieden.

voorkomen in het plangebied.

Gebieden in de directe omgeving van Noordrand I zijn geschikt om te

In het masterplan voor Noordrand I wordt uitgegaan van een grote

vormen naar kruidenrijke, natte graslanden. Hierdoor krijgt het leefgebied

kwalitatieve impuls voor biodiversiteit, door in te zetten op belangrijke

voor weidevogels een impuls en kunnen interessante verbindingen ontstaan.

doelsoorten (zie hoofdstuk 3) die van nature in het gebied voorkomen, maar

Het weidevogelleefgebied in Noordrand I kan worden gecompenseerd door

uit het gebied verdwenen zijn of onder druk staan, waaronder een aantal

een impuls te geven in één van de nabijgelegen gebieden.

weidevogels zoals de eerder genoemde slobeend en zomertaling. Bijna 50%
van het plangebied wordt gebruikt voor een solide ecologisch raamwerk

Aandachtspunt

waarin habitatten worden gecreëerd voor icoonsoorten. Het centrale

Het realiseren van daadwerkelijke succesvolle weidevogelgebieden vraagt om

“Groenblauwe hart” van Noordrand I biedt een plek aan verschillende

het gecoördineerd inzetten van middelen binnen een aaneengesloten gebied.

soorten en is verbonden aan de bestaande watergangen. Op deze manier

De inzet vereist het samenbrengen van deelnemende landbouwbedrijven,

kan het plangebied bijdragen aan het verder verbinden van natuurgebieden

zorgdragen voor de aanwezigheid van de verschillende begroeiingstypen /

in Zuid-Holland.

gewastypen / graslengten, een uitgekiend beheerprotocol in de aangewezen
perioden van broeden en uitkomen van de jongen, het coördineren van de inzet
van vrijwilligers en de daarbij behorende financiering. Dit vergt aldus nadere
afstemming met de Provincie Zuid-Holland.
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6.2

Financiële haalbaarheid

De kosten van de grondexploitatie kunnen onder meer bestaan uit kosten voor

Deze paragraaf gaat in op de financiële haalbaarheid van het masterplan. De

aankoop van de grond, bouwrijp maken (grondwerk, riolering, etc.), woonrijp

financiële cijfermatige uitwerking en onderbouwing maken geen deel uit van het

maken (inrichting openbare ruimte), planvorming en voorbereiding en toezicht

hoofdrapport, maar is gelet op bedrijfseconomische belang van de gemeente

op de uitvoering. Indien de opbrengsten van de grondexploitatie toereikend zijn

opgenomen in een geheime, separate rapportage.

om de kosten te dekken, dan is sprake van een haalbaar plan.

Bepaling financiële haalbaarheid: de grondexploitatieberekening

Uitgangspunten en conclusies financiële haalbaarheid

Ter bepaling van de financiële haalbaarheid is een grondexploitatieberekening

In februari 2020 is een eerste financiële doorrekening gemaakt van de

opgesteld. Een grondexploitatie geeft inzicht in de haalbaarheid van een plan,

haalbaarheid van de ontwikkeling van Noordrand I. Hierbij is uitgegaan van een

omdat enerzijds de opbrengsten van de ontwikkeling en anderzijds de kosten van

globaal planconcept waarin de ontwikkeling van een groenblauwe hoofdstructuur

de ontwikkeling worden geraamd. Beiden worden in de tijd gezet waardoor ook

centraal staat en hierbinnen een woningbouwprogramma van circa 840 woningen

rekening wordt gehouden met rente en inflatie.

wordt ingepast. Dit planconcept was echter nog niet vertaald in een uitgewerkt
(indicatief ) plan, waardoor deze een globaal karakter had. De financiële

De opbrengsten van de grondexploitatie bestaan uit de gronduitgifte van

doorrekening van februari is daarom gebaseerd op algemene uitgangspunten en

bouwkavels. De opbrengst uit gronduitgifte wordt bepaald door de marktpotentie

kengetallen ten aanzien de grondexploitatie.

van het plan. In het geval van Noordrand I zijn deze residueel bepaald. Dit
betekent dat de marktwaarde van de toekomstige woningen als uitgangpunt is

In dit masterplan is het planconcept van februari nader uitgewerkt. Dit heeft

genomen en hiervan de kosten voor de bouw van de woningen in mindering is

geleid tot een nieuw (indicatief ) plan, waarvan zowel het programma als

gebracht. Het residu dat overblijft is de opbrengst uit gronduitgifte.

ruimtegebruik afwijkend zijn ten opzichte van de uitgangspunten die gebruikt
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zijn voor de eerste financiële analyse in februari. Concreet gaat het masterplan

De conclusie is dat, uitgaande van een gemeentelijke grondexploitatie,

uit van de ontwikkeling van circa 74 hectare waarvan 50 hectare gebruikt zullen

het verdienend vermogen van het masterplan toereikend is om de

worden voor natuur, groen en water. Binnen de hoofdstructuur is een verwacht

grondexploitatiekosten, waaronder de verwerving van voor de ontwikkeling

(indicatief ) woningbouwprogramma van net iets meer dan 950 woningen met

benodigde gronden, te dekken.

(weg)ontsluiting ingepast.
Ontwikkelstrategie
Om het benodigde ruimtebeslag van de woningen en ontsluiting te bepalen zijn

De gemeente heeft een WVG (wet voorkeursrecht gemeenten) gevestigd op de

deze ingetekend op een indicatieve plankaart.

particuliere gronden die samen de locatie Noordrand I uitmaken31 en ingezet op
actief grondbeleid. De aard en moeilijkheidsgraad van het plan gecombineerd

Op basis van dit ruimtebeslag zijn de grondexploitatiekosten geraamd,

met het hoge kwaliteitsniveau, maken dat de gemeente deze regierol ook stevig

waarbij rekening is gehouden met een hoogwaardige afwerking van de

moet blijven vervullen en dat zij zich als regisseur manifesteert.

openbare ruimte. Ook zijn de gronduitgifte opbrengsten van het indicatieve
woningbouwprogramma bepaald. De marktwaarden van de vrije sector woningen

De uiteindelijk te kiezen ontwikkelstrategie krijgt in het verdere planologische

zijn getoetst door middel van een extern prijsadvies. De geactualiseerde

proces verder vorm. Gelet op de gewenste regierol ligt het voor de hand dat de

ramingen op basis van het masterplan hebben geleid tot een herijking van de

gemeente actief grondbeleid zal voeren. Van belang voor het welslagen van de

grondexploitatieberekening van februari.

ontwikkeling van Noordrand I op een wijze zoals in dit masterplan is vastgelegd,
is het komen tot de juiste selectiecriteria voor ontwikkelaars. De selectiecriteria
hebben betrekking op de deskundigheid en ervaring van de ontwikkelaars met
het realiseren van een hoog kwaliteitsniveau op deze locatie.

31

Zaaknummer 251154
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NAWOORD
Dit masterplan voor de toekomstige ontwikkeling van Noordrand

Deze keuze vergt het continu vragen stellen als: welke impact heeft

ontwikkeling van één van onze stadsranden. Maar het is meer dan

mobiliteit? Zijn onze parkeernormen nog van deze tijd? Hoe gaan

I biedt onze gemeente een kompas. Het is een koers voor de

dat. Het biedt ook een doorkijk naar de wijze waarop we als Groene
Hart-gemeente toekomstbestendig aan onze stad kunnen blijven
bouwen.

dit voor toekomstig beheer bijvoorbeeld? Welke blik hebben we op
we om met aanbestedingstrajecten? Welke afspraken willen we en

kunnen we doorleggen naar de markt? Welke financiële bril zetten
we op?

Het ontwikkelen van dit plan is een leerzaam proces geweest.

Met dit masterplan tonen we aan dat het kan. Zolang je bereid bent

gericht op het verbeteren van kwalitatieve en ecologische waarden,

verschillende brillen op te zetten – om maar eens wat metaforen

Het ontwikkelen van een gebied vanuit de bestaande kwaliteiten,

en vanuit de zoektocht naar antwoorden op maatschappelijke en

sociale vragen, kent een andere ontwikkelroute dan veel gemeenten
tot nu toe gewend zijn. Tot voor kort werden gebiedsontwikkelingen
gestart vanuit een solitair vraagstuk: woningbouwbehoefte,
de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen of een

bedrijventerrein. Die aanpak lijkt vanaf nu tot het verleden te

behoren. Bij iedere ontwikkeling zal gekeken moeten gaan worden

buiten de lijntjes te kleuren, gebaande paden te verlaten en vele

te gebruiken – is er veel mogelijk. Daarom markeert dit masterplan
voor onze gemeente een koerswijziging en vormt het ook voor

andere gemeenten in het Groene Hart, of voor gemeenten die met
soortgelijke vraagstukken kampen, een voorbeeld. Noordrand I zal

hopelijk een referentie vormen voor andere gemeenten: zó kan het
dus ook, als je maar lef hebt.

naar de waarde van de plek, naar de mogelijkheden klimaatadaptief

Maar ook voor ontwikkelaars biedt dit masterplan een goed

vanaf de start mee ontwikkeld kan worden.

aan kennisinstellingen, aan belangengroepen, aan buurgemeenten

te bouwen, naar de wijze waarop de natuur en natuurbeleving

vertrekpunt. Zie het als een uitgebreide uitnodiging aan de markt,

om aan boord te komen. Om Noordrand I te transformeren tot

plek met ecologische en landschappelijke structuren én waardevol
woon- en recreatiegebied is samenwerken essentieel. Er zal over

eigendoms- en gemeentegrenzen heen moeten worden gekeken
om aanwezige kansen optimaal te benutten. Het doel is om

gezamenlijk tot concrete, hoogwaardige en toekomstbestendige
gebiedsontwikkeling te komen, waarin de kansen voor stad,

landschap en de doelgroepen en -soorten, ten volle worden benut.
We schetsen als gemeente een vergezicht: waar willen we heen?
Maar we zijn uiteraard ook erg nieuwsgierig welke partijen aan
boord willen komen. We gaan graag met u de uitdaging aan.

We willen samen de vruchten kunnen plukken van deze mooie
ontwikkeling. Samen kunnen we zorgen voor een nog prettiger
woon- en leefomgeving. Voor nu en later.
Dhr. A. van Klaveren
Opgavemanager

Gemeente Alphen aan den Rijn
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