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1. Uitleg V&A Teams



Doel en status van de bijeenkomst

1. Doel van deze bijeenkomst is informeren over stand van zaken en 

terugkoppeling aan bewoners wat er met opmerkingen en vragen is gedaan 

uit de vorige sessie. 

2. Deze bijeenkomst is op initiatief van Reales en gaat over fase 1. 

3. Ambitie Reales om bestemmingsplan in Q1 2023 ter inzage te leggen.

4. Ontwerp, planning en realisatie oeververbinding en Bestevaerstraat door 

gemeente Alkmaar. 

5. Er wordt een ontwikkelkader opgesteld voor bedrijventerrein Overdie door 

gemeente Alkmaar (gereed medio 2023).

6. Herontwikkeling overige fases hangt af van verkrijgen gronden en 

verplaatsing bedrijven.

7. Aanpassing geluidzonering industrieterrein Overdie door gemeente Alkmaar.

2. Terugkoppeling bijeenkomst fase 1



1.  Wat is de status van oeververbinding en waar komt deze te liggen?

2.  Hoe hoog worden gebouwen?

3.  Kan er een schaduw studie worden opgesteld?

4.  Wat is ons uitzicht in de toekomst?

5.  Realiseer voldoende parkeerplaatsen.

6.  Kan er onderzoek gedaan worden naar verkeersgeneratie en verkeersdruk.

7.  Wat is de planning?

8.  Hoe komt het groen en openbare ruimte er uit te zien?

9.  Kan de huidige snackbar in het plan behouden worden?
10. Is er ruimte voor een sportschool, supermarkt en café / restaurant?

In de kaart is het zoekgebied aangegeven. De verdere uitwerking 
oeververbinding en Bestevaerstraat volgt via gemeente Alkmaar.

De hoogte varieert van circa 13 tot en met 50m. Dit is visueel 
weergegeven in na volgende pagina`s van deze presentatie.

Ja. Er is een schaduwonderzoek opgesteld en opgenomen in deze 
presentatie.

Er zijn diverse beelden opgenomen in deze presentatie die dit 
visualiseren.

Fase 1 voldoet aan de parkeernorm van de gemeente Alkmaar. De 
parkeeroplossing is opgenomen in de presentatie. Voor het gehele 
gebied wordt nog een parkeervisie opgesteld.

De verkeersgeneratie voor fase 1 is onderzocht. Hieruit blijkt dat er een 
toename is van 80 auto`s in de spits. Omgerekend 1,5 auto per minuut. 
Dit is in de werkelijkheid nauwelijks waarneembaar.
De planning van diverse fase`s is opgenomen in deze presentatie.

Een eerste aanzet van het openbaar groen is opgenomen in deze 
presentatie.
Ja, dit kan. De snackbar is nu opgenomen in het plan.
In fase 1 is er geen ruimte voor een sportschool, supermarkt en/of Cafe 
Restaurant. In de overige fases is hier naar verwachting wel ruimte voor. 
De exact invulling is echter afhankelijk van marktpartijen. 
In fase 1 is 750 m² ruimte gereserveerd voor werkfuncties.

Vragen & opmerkingen participatiesessie 
16 & 17 november 2021

Antwoorden 20 december 2022



Tijdens participatie sessie 16 en 17 november 2021 
hebben wij de visie van Reales  gepresenteerd op een 
mogelijke transformatie van Overdie

Terugkoppeling bijeenkomst betreft planuitwerking 
van fase 1 en specifiek gebouw A, B, C en parkeer-
garage op de plek van toekomstig gebouw D

Voor de overige fases wordt een ontwikkelkader 
opgesteld door de gemeente Alkmaar

Stedenbouwkundig plan 16-11-21

3. Toelichting planuitwerking fase 1
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 Resulterend windklimaat na aanpassing bomenplan 
Figuur 5.8 toont het resulterende windprofiel op maaiveldniveau waarin de 
kleurmarkeringen de lokaal optredende windsnelheden weergeeft voor elk van de twaalf 
windrichtingen (situatie met bomenimplementatie). Vervolgens wordt is wederom 
gegevensverwerking en windstatistiek uitgevoerd om de jaarlijks te verwachten 
windcomfort klassen vast te stellen (figuur 5.9). 
 

 
Figuur 5.8: resulterende windplots per windrichting op voetgangershoogte 
 
 

 
Figuur 5.9: resulterend windcomfort met klasse beoordeling volgens NEN 8100 + superpositie bomen 
  

Conclusie windhinderonderzoek

Uit het onderzoek naar het te verwachten 

windklimaat op maaiveld rondom de gebouwen 

A,B,C is te concluderen dat:

• Rond het gebouw op de beoordelingsactiviteit 

"doorlopen" een "goed" tot "matig" windklimaat 

vastgesteld is bij implementatie van het voor ogen 

bomenplan.

• Op géén enkele locatie vindt een overschrijding 

met kwaliteitsklasse "slecht" plaats. Aan de voor 

het bestemmingsplan te realiseren minimale 

comfortklasse "matig" wordt dan ook voldaan.

• Er treedt "geen" windgevaar bij en nabij het 

gebouw of de omliggende omgeving op.
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Ontsluiting & Parkeren

Voldoet aan parkeernorm 2020-2027 

van de gemeente Alkmaar

• Circa 212 parkeerplaatsen in 

parkeergarage

• Circa 16 parkeerplaatsen in de 

Salomonstraat

• Circa 48 extra tijdelijke 

parkeerplaatsen

Spits toename circa 80 auto's per uur



Tekst

(Bron)

Ter verplaatsen bedrijven om 
Zeglis fase 1 mogelijk te maken:

• Scheepswerf Witsen  
(cat. 5.1 - 300m en 4.1 - 100m)

• Sterk Beton 
(cat. 4.2 - 200m)

• IJzerwerf Overdie 
(cat. 4.2 - 200m)

Milieucategorieën 
bedrijven
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• Groene parkzone als basis

• Woonboten blijven in de basis liggen 
op de huidige locatie. Er wordt nader 
onderzoek gedaan of relocatie mogelijk is.

• Autovrije kade, toegankelijkheid 
woonboten in nader overleg

Stedenbouw & Openbare ruimte
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materialisering in warme 
tinten baksteen

gridstructuur in 
baksteen

diepe neggen

hoogwaardige & fijnmazige 
detaillering

materialiteit en tactiliteit worden vergroot 

door ambachtelijke toepassing van baksteen 

in bijvoorbeeld bijzondere verbanden

het grid geeft de gevel een robuuste massa 

en monumentale geleding

de diepe neggen geven het gebouw meer 

massa en geven vorm aan de overgang 

tussen openbaar en privé als gebouwde 

transitiezone

DE BASIS VAN BAKSTEEN WORDT GECOMPLEMENTEERD MET 

HOOGWAARDIGE MATERIALEN IN FIJNMAZIGE STRUCTUREN

PARKWERF
palet architectuur

De Parkwerf verbindt Park Oosterhout met het kanaal. De 

landschappelijke opzet van de Parkwerf is de ruimtelijke 

drager voor stadsblokken met een eenduidige dakrand als 

begeleidende wand tot aan het kanaal. Rustig kleurgebruik 

in warme tinten maakt de architectuur ondergeschikt aan 

het park. De architectuur geeft vorm aan de menselijke maat 

en schaal. Verspringingen in de opbouw, terraswerking en 

balkons zijn nadrukkelijk onderdeel van het hoofdvolume en 

overwegend horizontaal geleed zijn. De stadsblokken staan in 

het park waarbij het groen tot aan de gevel komt en waar 

mogelijk onderdeel wordt van de gebouwde structuur. In de 

nabijheid van het kanaal en de mogelijke brug ontstaat een 

iets meer robuuste en uitgesproken stedelijkheid.

Beeldkwaliteit & Architectuur
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• Formele procedure bestemmingsplan 
• Inzage 
• Omgevingsvergunning
• Start  verkoop
• Start  bouw
• Oplevering

• Ontwikkelkader
• Part ic ipat ie
• Formele procedure bestemmingsplan
• Omgevingsvergunning
• Start  verkoop                                 
• Start  bouw
                                                     
• Oplevering 

Planning,  ontwerp en real isat ie via gemeente Alkmaar

Fase 1

Overige fases

Brugverbinding

Ontwerp kanaalpark en woonboten Zegl is  z i jde

Q1 & Q2 2023
Q 1 2023

Q2 & Q3 2023
Medio 2023

Q4 2023 of Q1 2024
Q4 2026

Q1 & Q2 2023
Q2 2023

Q3 & Q4 2023
Q1 t/m Q3 2024

Medio 2024
vanaf Q4 2024 

(afhankel i jk  van faser ing)
vanaf Q4 2026 t/m Q4 2028 

(afhankel i jk  van faser ing)

• Bijeenkomst Q1 2023

Ambitie planning Reales
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BESTEMMINGSPLAN ZEGLIS

Gemeente Alkmaar
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www.viewpoint.nl                      info@viewpoint.nl

Torenallee 45
5617 BA Eindhoven

040 304 10 85brengt data in kaart

projectnr. OPDR: .

projectnr. VWP: 21MEERM014

schaal: 1 : 1 000

formaat: A2

deelplan: 1 van 1

status: concept

voorontwerp: 20-10-2022 / AD

ontwerp: ..-..-.... / tekenaar

vastgesteld: ..-..-.... / tekenaar

concept: 08-07-2022 / FvK

wijziging: ..-..-.... / tekenaar

wijziging: ..-..-.... / tekenaar

wijziging: ..-..-.... / tekenaar

wijziging: ..-..-.... / tekenaar

bestandsnaam: 21MEERM014-011.dwg

Bestemmingsplanprocedure

Aankondiging bestemmingsplan
De gemeente kondigt  een bestemmingsplan met daar in ruimtel i jke ontwikkel ingen vooraf aan. 
Dat kan in een bewonersbrief,  een huis-aan-huisblad of op de website van de gemeente.

Ontwerpbestemmingsplan
De gemeente stelt  een ontwerpbestemmingsplan op.  Dit  ontwerp kan 6 weken 
worden ingezien.  Bi jvoorbeeld op het gemeentehuis ,  de gemeentel i jke website of v ia 
ruimtel i jkeplannen.nl .  In deze periode kunt u uw 'z ienswijze'  kenbaar maken aan de 
gemeenteraad. 

Vaststel len en bekendmaken bestemmingsplan
Na de periode van 6 weken moet de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan 
vaststel len.  Daarna heeft  z i j  2 weken de t i jd om het besluit  bekend te maken.

Beroep instel len
Bent u het niet  eens met het besluit  van de gemeenteraad? Dan kunt u beroep instel len bi j  de 
Afdel ing bestuursrechtspraak van de Raad van State.  De gemeente geeft  in de bekendmaking 
van het vaststel l ingsbesluit  aan in welke periode u beroep kunt instel len.  De periode bedraagt 
a lt i jd 6 weken.  Daarna treedt het bestemmingsplan in werking.  De gemeente kan beginnen 
met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.



VERVOLG
BIJEENKOMSTEN

• Bijeenkomst over Kanaalpark en woonboten Zeglis Q1 2023.

• Participatie fase 2 Q2 2023

• Informatieavond over bereikbaarheid en communicatie over 

bouwwerkzaamheden fase 1 (Q4 2023).

Disclaimer: er kunnen geen rechten worden ontleend aan de beelden in de presentatie. 
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RUIMTE VOOR
VRAGEN

Via V&A functie Teams

Of na de sessie via info@herontwikkelingoverdie.nl

Vragen die ingediend worden voor 22 december 
worden meegenomen in het verslag.

Disclaimer: er kunnen geen rechten worden ontleend aan de beelden in de presentatie. 
Beelden zijn nog aan verandering onderhevig.



AFRONDING
Verslag en presentatie komen op de website
www.herontwikkelingoverdie.nl

Fijne feestdagen!
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