
Nog even geduld, we gaan zo beginnen.

Welkom bij de informatiebijeenkomst 
voor De Tuinen van PEN-dorp 



Even voorstellen

Herman Horsman
HBB Groep

Sebastiaan van Zoelen
De Geusbouw

Lisa van der Slot
De Zwarte Hond

Claudia Moerland
De Wijde Blik

Jolijn Goertz
De Wijde Blik

Audrey Pattipeilohy
Gemeente Alkmaar



Agenda

• Kennismaken
• Aanleiding
• Visie Alkmaar 2040
• Toelichting plan
• Online peiling
• Vervolgproces en -planning
• Vragen beantwoorden

Heeft u een vraag? Stel deze dan via de chat.
Aan het eind van de presentatie beantwoorden we zo veel mogelijk vragen.



Vragenronde

• Gebruik de chatfunctie in de menubalk

• We behandelen zoveel mogelijk vragen

• Alle vragen en antwoorden komen op de website
www.pendorp-alkmaar.nl



Aanleiding





Visie Alkmaar 2040



Alkmaar de 
komende jaren

• Blijven voorzien in 
de (grote) 
woningbehoefte

• Kiezen voor een 
compacte stad

• Stad aan het water



De Viaanse Molen verandert 
van een werkgebied naar een 
stedelijk woon- en werkgebied 
in een groen landschap. Er is 
ruimte voor circa 5.000 
woningen met aandacht voor 
innovatie, klimaatadaptatie en 
duurzaamheid. 

Bedrijven, 
Maatschappelijk, 

sport

Viaanse Molen



Uitgangspunten 
PEN-dorp

• Behoud gedachtengoed 
Bonnema en Mien Ruys

• Houd je aan de 
uitgangspunten voor 
bouwen langs het ‘Alkmaars 
Kanaal’

• Verbind het PEN-dorp met 
het Noordhollandsch Kanaal

• Zorg voor verschillende 
soorten woningen

• Heb aandacht voor een 
groen landschap en 
klimaatadaptatie

Voortbouwen op:

• Omgevingsvisie

• Omgevingsbeeld Kanaalzone

• Ontwikkelbeeld Viaanse
Molen



Toelichting plan



‘Waar bouwen we opvoort?’

‘Wat voegen wetoe?’

Introductie0

1

2

Inhoud
De tuinen vanPEN-Dorp



1. Waar bouwen we opvoort?





PEN-Dorp,Alkmaar

binnenstad

N9



Stads wonen in het landschap

Voortbouwen op het gedachtegoed vanPEN-Dorp

Verschillende tijdlagen komensamen

Vijf pijlers
De tuinen vanPEN-Dorp

Een groen stedelijk eiland, waar iedereen kan komen

Een uniek en duurzaam stukje Alkmaar, voor iedereen

I

II

III

IV

V



1. Waar bouwen we opvoort?



Aanleg kanaal in het  

polderlandschap

Kantoorlocaties  

ingeklemd door 

infrastructuur

Geleidelijk ontwikkeld,  

aaneenschakeling  entiteiten,

transformatie

Historie

DeViaanse Molen en PEN-Dorp
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Ontwikkelbeeld Viaanse Molen en 

Omgevingsbeeld  Kanaalzone Alkmaar (BVR

i.s.m. Gemeente Alkmaar, 2019).

De Viaanse Molen als  

‘zachte stad’

“De zachte stad is een moderne 

stad in een vertrouwd Hollands  

landschap van water, riet en  

polderbomen. Je kunt hier wonen 

en werken binnen eilanden in het

groen.”

KlimaateilandPEN-Dorp



Het gedachtegoed van  

Bonnema en Ruys Vastgelegd

in het ‘plan van aanpak’ en

inzetten om het gehele kavel 

te transformeren.

Plan van Aanpak PEN-Dorp (De
Zwarte Hond, 2020).

PEN-Dorp

Plan van Aanpak



Een (zichtbaar)

duurzaam en gezond 

stuk stad

Toen



Bonnema & Mien 

Ruys Samenwerking

van architectuur &

landschap



2. ‘Wat voegen we toe?’



Een extravert

klimaateiland  

gebouwen op een 

groen eiland dat 

goed verbonden is



Binnentuin van Mien Ruys blijft behouden



Een nieuw PEN-gebouw  

met kenmerkende volume  

opbouw, binnentuin en  

routes richting de

omgeving 1. Nieuwe PEN-gebouwen



Een nieuwe tijdlaag
met eigentijdse

compacte gebouwen 

rondom vier nieuwe

tuinen

1. gebouwen nieuwe tijdlaag



De Tuinen van PEN-dorp

het beste van twee

werelden: groen én

stedelijk



1. Nieuwe PEN-gebouwen

A. Tuin van Mien Ruys

1.

A.

Een nieuw PEN-gebouw



A. PEN-Plein

B. Boomgaard

A. Buurtplein

1. gebouwen nieuwe tijdlaag

B. Boomgaard1.

B.

A.

A.

B.

Een nieuwe tijdlaag
met eigentijdse gebouwen rond

de vier nieuwe tuinen



Een extravert

klimaateiland

wonen op een 

groen eiland

2. Helderseweg

3. N9

B. Bosrand

A. Plas-drasrand

1.Kanaalpark

1.

A.

3.

2.

B.







Nieuwe PEN-gebouwen – vertaling naar nu  

Alle woningen een royale buitenruimte



Nieuwe PEN-gebouwen - ‘Best of both worlds’  

Groen-stedelijk woonmilieu



Nieuwe PEN-gebouwen - met aandacht ontworpen op basis van Bonnema architectuur  

Goede overgangen tussen binnen en buiten



Een divers 

woonprogramma  

binnen de tuinen van 

PEN-dorp kun je 

wooncarrière maken



Voortbouwen op ingenieus watersysteem
In ere herstellen systeem ontworpen  

door Mien Ruys en verder uitbouwen

Watersysteem de 

Tuinen van PEN-

dorp

Getallen staan voor

het waterpeil ter

plaatse



Een nieuwe tijdlaag



De verschillende tijdlagen komen samen in openbare ruimte, 

stedenbouw & architectuur





Het PEN-Plein wordt de huiskamer van de Viaanse Molen







Het Buurtplein is het kleine broertje van het PEN-plein:  

ontworpen voor omwonenden





Twee landschappelijke tuinen zorgen voor  

een adres aan het Alkmaars Kanaal





Het Alkmaars Kanaal wordt een langgerekt park met ruimte voor  
recreatie & ontspanning



Mentimeter



Mentimeter: online peiling

• Ga naar www.menti.com

• Vul de code in 6635 9533

• Klik op ‘Submit’

http://www.menti.com/


Vervolgproces en -planning



Participatie: uitgangspunten

• Voortborduren op reeds uitgevoerd participatietraject 

t.b.v. vaststellen gemeentelijke visie.

• Kennis van omwonenden en belangenorganisaties 

benutten voor planinvulling Tuinen van PEN-dorp.

• Nauwe samenwerking met gemeente Alkmaar.

• Transparant proces, te volgen via aparte website.

• Vanwege Covid19 moet veel online.



Participatie

• Op onderdelen 

informeren, o.a.  

inrichting, opzet, 

landschap.

• Op andere 

onderdelen 

raadplegen, o.a. 

voorzieningen en 

inrichting groen.



Proces en planning

1 Voorgesprekken met buren en stakeholders Juli 2020 - heden

2 Informatiebijeenkomst: kennismaken, informatie 
over plan, ideeën uitwisselen, vragen beantwoorden

24 maart 2021

3 Uitwerken plan incl. beoordelen en verwerken input 
informatiebijeenkomst

Heden – juni 2021

4 Opstellen bestemmingsplan
Vervolg informatiebijeenkomst - bestemmingsplan
Procedure bestemmingsplan (q4)

Q3 / Q4 2021

5 Vaststellen bestemmingsplan
Aanvragen omgevingsvergunningen
Voorbereiding bouw eerste fase

Q1 / Q2 2022

6 Start bouw
Start verkoop
Fasering
Oplevering

Nader te bepalen



Vraag en Antwoord



Vragenronde

• Gebruik de chatfunctie in de menubalk

• We behandelen zoveel mogelijk vragen

• Alle vragen en antwoorden komen op de website
www.pendorp-alkmaar.nl



Tot slot



Informatie

Ga naar www.pendorp-alkmaar.nl voor:

• online peiling voorzieningen en groen

• informatie over het project

• verslag van de bijeenkomst

• antwoord op de meest gestelde vragen 

• aanmelden nieuwsbrief (updates & uitnodigingen)

Aanvullende vragen? Mail naar info@pendorp-alkmaar.nl   

http://www.pendorp-alkmaar.nl/

