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Aan College van Burgemeester en Wethouders,    Alkmaar, 24-7-2017 
t.a.v. Ruimtelijke vormgeving 
Postbus 53 
1800 BC Alkmaar 
 
Betreft: Zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie Alkmaar 2017-2040 
 
Geacht College, 
 
Hieronder geeft ANIMO een  zienswijze over voornoemd onderwerp.  
 
Algemeen 
De twee grootste problemen die op ons afkomen, namelijk klimaatverandering en verlies van 
biodiversiteit worden nergens genoemd in de Omgevingsvisie ! Alleen onder het kopje “ondergrond” 
worden enkele effecten genoemd (bodemdaling, verzilting en klimaatstress) en enkele oplossingen 
(aardgasloze wijken, geothermie, warmtenet, wko).  
Juist een Omgevingsvisie tot 2040 zou moeten voorsorteren op de vraag of diepliggende polders op 
den duur houdbaar zijn als landbouwgrond bij een stijgende zeespiegel. Ook de fundamentele vraag 
waar toekomstige woningen het best gebouwd kunnen worden, in de buurt van het werk 
(Amsterdam), in ruim opgezette wijken (Heerhugowaard) of toch in Alkmaar aan het kanaal zou aan 
bod moeten komen.  
Natuur in relatie tot biodiversiteit komt veel te weinig voor in de Omgevingsvisie.  In een tijdsperiode 
waarin we afstevenen op het grootste massale uitsterven sinds de verdwijning van de dinosauriërs, 
grotendeels veroorzaakt door de expansiedrang van de mens, is een vooral op exploitatie van de 
open ruimte gerichte visie niet meer op zijn plaats. 
 
Regionale positie 
De gemeente stelt dat Alkmaar de Metropoolregio Amsterdam veel heeft te bieden op de 
strategische speerpunten: 

• toerisme en recreatie 
• binnenstedelijk wonen 
• bedrijventerreinen, vooral de Boekelermeer 

 
ANIMO zou graag zien dat genoemde recreatieve mogelijkheden aan  natuurontwikkeling gekoppeld 
worden.  Alkmaar heeft veel natuur te bieden, buiten de stad de Schermer (open landschap, molens) 
en een parel als de Eilandspolder (een uniek cultuurhistorisch natuurgebied), binnen de stad   de 
Hout (een 400 jaar oud historisch stadspark) en de Oudorperhout (als uniek weidevogelgebied).  
Van belang is ook dat Alkmaar voor verblijfsrecreatie aantrekkelijk wordt. Daarom dient natuurrijk 
groen zoveel mogelijk de lelijke bedrijventerreinen aan het oog te onttrekken.  
 
Algemene ambities 
ANIMO  juicht een ambitie voor het uitbouwen van de hoofdgroenstructuur toe. De ambitie lijkt nu 
echter alleen gericht op het optimaal “benutten” van het onbebouwde deel van Alkmaar, dat nu 
gemakshalve “Groen” wordt genoemd. Echter het toevoegen van recreatiemogelijkheden, het 
stimuleren van amateurtuincomplexen, kinderboerderijen, groene begraafplaatsen en meer groen 
op sportterreinen gaat ten koste van c.q. levert geen bijdrage aan de ecologische kwaliteit. ANIMO 
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zou graag zien dat het herstellen, stimuleren en verbeteren van de ecologie en de natuur een 
essentieel onderdeel is van deze ambitie.  
  
“ANIMO zou graag zien dat groen wordt vervangen door  “groen met een hoge biodiversiteit.” 
 
Ambitie I: Kanaalzone 
ANIMO ziet op dit moment, zeker in de binnenstad, het kanaal als een hoge goot van steen, beton en 
staal, waar natuur geen kans krijgt. Als mens en dier in het water vallen sterven ze, net als in vele 
andere waterpartijen, een genadeloze dood. 
Met de aanwezigheid bouw van parkeergarage, Politiebureau, Stadskantoor en Brandweerkazerne is 
de kans van slagen van Ambitie I, Kanaalzone, alleen mogelijk door rigoureuze acties: lees sloop. Wat 
zou het mooi zijn als op die dan leeggevallen plekken stadswaterparken zouden worden aangelegd . 
 
Ambitie 2: Compacte stad 
ANIMO is het eens met u dat elke wijk haar eigen park heeft / krijgt, maar heeft bezwaar tegen  het 
streven om de parken samen met bewoners te thematiseren. Dit kan er toe leiden dat er alleen maar 
speeltuinen, klimrekken en hondenvrijloopgebieden komen. Het is van groot belang dat er ook 
stukken zijn waar de natuur nog de kans krijgt, opdat bewoners nog paddenstoelen kunnen zien en 
vogels kunnen horen zingen.  
In een toekomst waar alles gedaan moet worden om de biodiversiteit zo hoog mogelijk te houden is 
het van belang om verbindingszones  tussen de parken (ecologische kerngebieden)  zo robuust 
mogelijk te maken. 
 
Ambitie 3: Landelijk gebied 
ANIMO  is het er mee eens dat het natuurgebied Eilandspolder een water- en vogelrijk natuurgebied 
is. Het gebied is in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied in het kader van de EU Vogel- en 
Habitatrichtlijn, met expliciet benoemde doelstellingen voor habitats, dier- en plantensoorten en 
vogels. Deze status van het gebied dient in een Omgevingsvisie expliciet te worden genoemd. Het 
aantrekkelijk maken voor recreanten zou niet moeten worden aangemoedigd, omdat dit ten koste 
gaat van de natuur(doelstellingen).  
De genoemde grootschalige ontwikkeling zou gestuurd moeten worden vanuit duurzaamheid en 
biologische landbouw. Tijdens de bewonerssessies klonk  een duidelijke roep om duurzaamheid en 
natuur, maar ANIMO kan hierover maar weinig terugvinden. 
ANIMO  is tegenstander om de vrijkomende agrarische bebouwing te bestemmen voor recreatie 
zonder harde randvoorwaarden  t.a.v. zonering ten behoeve van recreatie en natuur.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Secretaris Rutger Polder 
        
 
Per adres Wilhelminalaan 15 
1815 JD Alkmaar 
06-23181433 of  
06-48433264 (coordinator)  


