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1 lnleiding

Het ziekenhuis in Alkmaar.ondezoekt de mogerijkheden om op.de huidige rocatie een nieuwziekenhuis te realiseren' ri;oens oe ,Lr*-rr.iÀö;;; #iliËr."nr,ris in Arkmaa. ont"t rt ".,
tekort aan parkeerplaaï.?l:È; 

ör-ooi-oï_o-rang van de parkàervraag exact is, is nier meeg*nomen in dit ondezoek' Het *rró" r'rÀaw r',"Ërtïà"riíËi5"0 een vr.,-ftarporentiere rocarÈsaangewezen, waar. parkeermogerilà;;, kunnen *oro"n öà[""riseerd. óeze tocatiïs z4n:1' Harddraversraan, incrusËi;JàË;p de kop 
". i,"i àrËËrd naast de bunker;Z Ïï:,,iö::i ï:,ï:i:". *ï:ï,if*íï 

;;;#il"';;'ËH op maaive,d (ook op devrver);4' glffiH:?lan tussen iurianàLan en Broemen ktok,2opties, een met en een zonder5' Labotheek' plaatsen van een parkeerdek op het oosterijk deer van het binnenterrein.
De gemeente heeftaan o.l-ol!'u de vraag,geslerd om deze rocaties (grobaar) op haarbaarheidte onderzoeken, waarbij vragen àan oe àioé zi;n à", ;n"Z'ààifrrkeerpraatsen 

kunnen op detocatie sereatiseerd 
.worden;, 'hoe is àu;i"tui'irs;";;;';7"i;,,, ,wet*e 

omsevinssaspecrenzijn retevant om in de.bes";";;;r; ;"" à ,tr;,r, en ,riiirr-ii"cteke 
(technische) omstan_!fli;:,,;{::; ï:ff:i#:":i:;i,;' *,;à", sehouden: en ,i[i,4, 

gtobaat de aanteg_ en her_

1l Scope van de opdracht:
ue ondezoeksvraaq..van de quickscan rich]-1c!_voorarop de fysieke haarbaarheíd van hetaanleggen van tijoeiijke p"t"orËà"iË.'iilà"n, o" verbouw r".iÀ"t NZ/v. Er is een quickscansemaakt van een ,"nt"r'""ntà*ólËïË"àïi911;;;Ë,ï-sËï,;il; 

he_t ziekenhuis Let wer hetbetreft hier een onderzoek nà., i"ài,ài-n-àxunt van parià"rro'.í:"". De tijdspanne van het on_
derzoek bedroeg ons^"^:l_r.l*"" *"*Ër. Éï;'g31ifr!ài,-,,s, à"'l.'.q.gruk op een expert_judse_ment van de fysieke aspecten, zoals de oeLikoaarneio, oàïiÀt"iijke inpassing en evóntuereondersrondse beremmering", ilt'i;] ;;; r"t onJàiràài ;#;à; gericht om per rocatie toteen analyse te komen. oe-quictsóà, ,or# a" oplegge*oo, ,"rí"r" studie.
Bij het fysiek realiseren van.de tijdelijke parkeermaatregeren moet rekening worden gehouden,T:l::l S:ïlï:ï,ijj'or«eneïà,ï'à"[ïön"oo;ffi;ö"À'=à,",r"g mer ar dezè partijen is

1.2 Leeswijzer
ln hoofdstuk 2 worden de algemene aandachtspunten beschreven die voor (nagenoeg) are ro-::15;i;j#r:'iJ:i íJ,J 

t"'i"n' oo*i,Ïffispunten oescnÈven dre sehanteerd ziln b,i het be-
vervolgens worden in de hoofdstukken 3 tot en met g de diverse rocatíes separaat behandetdiÍffi 

,.1 iïï:: i ïyï,,""ï: ïï m*tm;"; ;,ï;:ïJ;," 
"". r, noàro J,r ö I 

" 
o"

De ontwerpschetsen van het uit te breiden aantarparkeerpraatsen zijn separaat bijgevoegd.
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2 Algemene aandachtspunten

2.1 Planologisch
o De vigerende bestemmingsplannen staan inpassing van de tijdelijke parkeerlocaties niet toe.

Algemeen beschouwd is gebleken dat geen van de parkeerlocaties past binnen het bestem-
mingsplan. Om de tijdelijke parkeerplaatsen mogelijk te maken dient altijd een omgevings-
vergunning te worden aangevraagd. Met een omgevingsvergunning kan tijdelijk worden af-
geweken vàn het bestemmingsplan. Hiervoor geldt de reguliere voorbereidingsprocedure
Uitzondering is het tijdelijk parkeren op de rijbaan van de Julianalaan. Hiervoor is geen be-

stemm ingsplanwijziging nod ig.

o Daarnaast geldt op alle locaties een dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3. Bij aanleg

van verharding en graven in.de grond dient hier naar nader onderzoek plaats te vinden.

o De quickscan voor de flora & fauna is uitgevoerd op basis van beschikbare studies uit het

(recente) verleden, Nationale databank flora en fauna (NDFF) en Waarneming.nl. Een ver-

der ondezoek naar de flora en fauna in de omgeving van de parkeerlocaties is noodzakelijk.

o Westerlicht is een Rijksmonument. Dit brengt extra risico's met zich mee ten aanzien van
procedures, fysie ke beperki n g en, maatschappel ij k draagvlak etc.

o Alle parkeerplaatsen liggen in of nabij de Alkmaarderhout. Deze heeft de status van 'be-

schermd stadsgezicht'. Met het oog op maatschappelijk draagvlak is deze status een risico

voor elke locatie.
o Een watertoets in overleg met het Hoogheemraadschap is vereist om definitieve goedkeu-

ring te krijgen over de nemen maatregelen ten aanzien van de waterhuishouding in het ge-

bied.

2.2 Groen en Civieltechnisch
o De intekening van de parkeerlocaties en de impact op de bomen is bepaald op basis van [o-

catiebezoek en de basiskaart van Alkmaar. Hier kunnen afwijkingen in voorkomen ten op-

zichte van de werkelijke situatie.
o Uitgangspunt is om de grote, monumentale bomen in het park te handhaven en kleinere bo-

men teverplanten. Nader bomenonderzoek naar verplantbaarheid en handhaafbaarheid van
de betreffende bomen is noodzakelijk.

Er is een kapvergunning nodig bij bomen met een stamdiameter groter dan 20 centimeter,

op 1,30 meter boven maaiveld. Bomen met een stamdiameter kleiner dan 20 cm zijn niet op-
genomen als te kappen bomen

Bij elke locatie en in de kostenraming is uitgegaan van het aanbrengen van halfuerharding.

Een (tijdelijke) constructie van een gebouwde parkeergarage in het gebied is niet meegeno-
men. Na een eerste beschouwing heeft dit grote impact voor de omgeving. Permanente
schade aan het wortelpakket, aantasting van de karakteristieke boomkronen van de huidige

karakteristieke bomen en de aanwezigheid van kabels en leidingen is het bouwen van een
parkeerdek een zeer gevoelige en kostbare aangelegenheid.

Van de genoemde kostenraming zijn ramingen op hoofdlijnen op basis van de nu bekende
gegevens gemaakt. Kosten ten behoeve beheersing van de risico's zijn niet meegenomen.

ln deze quickscan is geen onderzoek naar de bodemkrrualiteit, waterstanden en eventuele
beperkingen van belendende gebouwen verricht.

a

a
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Pagina 5 van 19f Grontmij



Algem e ne aa nd achtsp u nten

2.3 Parkeren
o lndien voor de extra aan te leggen parkeerplaatsen betaald parkeren wordt ingevoerd, is

een aanpassing van de gemeentelijke parkeerverordening voor een aantal locaties (parkeer-
regime-gebied) noodzaketíjk.

o ln dit onderzoek zijn de extra 80 parkeerplaatsen in de Singelgrachtgarage niet meegeno-
men.

2.4 Financiën
. Op basis van de schetsen is een kostenindicatie opgesteld, op basis van kentallen en erva-

ring.
o De opbrengsten bestaan uit parkeeropbrengsten uit betaald parkeren en vergunningen.

Deze ztln bepaald op basis van extrapolatie van de parkeeropbrengsten van parkeerplaat-
sen in de directe omgeving uit 2015. Deze gegevens zijn verkregen van de gemeente Alk-
maar.

, revisie
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Locatie í - Harddraverslaan

f croot risico

[-'..l *,","o
§M ceenlnau\ivelijks risico

I Nietvantoepassing

1. Aantal te realiseren parkeerplaatsen op maaiveld

1. Kabels & leidingen

Bijzonderheden

1. Riolering

Bijzonderheden

1. Bijzonderheden
Vliegroute en foerageren van vleermuizen. Hiervoor is afstemming

nodig bij toepassing met extra verlichting

, revisie
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Locatie 1 - Harddraverslaan
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Pagina 8 van 19

1. Openbareverlichting

2. Verharding

3. Constructief

Bijzonderheden

Extra verlichtjng afslemmen met eisen flora & fauna

Toegang naar parkeerterrein naast Kolverspad zo vormgeven dat
geen extra druk ontstaat op woÍlelpakket van bomen lanqs Hard_
dravers I aan

Bomen

Bossage en lage beplanting

Bijzonderheden

Aandacht voor aanwezige wortelpakketten langs i-a-l:.3.:-s ::-

Kapvergunnrng nodig voor c rca g borren

í. Bereikbaarheid

2. Fietsroutes

3. Routes voetgangers

4. Busroutes

BUzonderheden

Loopafstand naar entree MCA: circa 3OO meter

Maatschappelijke draagvlak

Sociaal veilige routes

Bijzonderheden

|n2007 zijn 50 parkeervakken langs Harddraverslaan verwijderd,
vooruitlopend op autovrije Harddraverslaan (Raadsbesluit).

Aandacht nodig t.a.v. voldoende verilchting (en flora & fauna)

Kosten (aanleg en herstel, excl btw)

Opbrengsten parkeren

1_

2.

€I
€ 85.000,- per jaar

Lf Grontmï
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Locatte 2a - Westerlicht, rondom vijver

verxtaflnq: I Groot risico

[-l nis"o
ffi Geenlnauwetijks risico

-I Nietvan toepassing

2. Aantal te realiseren parkeerplaatsen op maaiveld

2. Kabels & leidingen

Bijzonderheden

. revisie
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64 parkeerplaatsen

2. Riolering

Brjzonderheden
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Locatie 2a - Westerticht, rondom vijver

2. Bijzonderheden r Aandacht voor watervogels in broedseizoen (maart_juli)
Locatie is aangeduid als Rijksmonument

I 
openbare verrichtins

| 

. Verharding

6. Constructief

Buzonderheden 
l

r
m
§

Extra lichtmasten ivm sociale veiligheid plaatsen

Keerwanden nodig bij parkeerplaatsen langs gebouw om hoogte_verschil op te vangen

la Bomen
I

4. Bossage en lage beplanting

Bijzonderheden 
]

§
w

Kapvergunning voor circa 1 boom

I 
t Bereikbaarheid

t^
I o. Ftetsroutes

t_

l, 
Routes voetgangers

8. Busroutes 
/

Bijzonderheden 
I

ffi
w
W

w
Loopafstand naar entree MCA: circa 300 meter

I

J 
3 MaatschappetlJke draagvtak

I

4. Sociaal veilige routes

Buzonderheden 
l

r
w

Aanpassing aan voorterrein Westerlicht (Rijksmonument)

1. Kosten (aanleg en herstel. excl btw)

2. Opbrengstenparkeren
€r
€ 30.000,- perjaar

, revisie
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5 Locatie 2b - Westerlicht, inclusief vijver

Verklarinq: & croot risico

tr Risico

W Geen/nauwelijksrisico

W Nietvantoepassing

Aantal te realiseren parkeerplaatsen op maaiveld

Bijzonderheden

152 parkeerplaatsen

Aanleg van parkeerdek heeft grote consequenties voor de con-

structie van de vijver (Rijksmonument) door aanbrengen funde-

Afhankelijk van uiteindelijke ophoging moeten kabels en leidingen

worden vedegd

, revisie
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Locatie 2b - Westerticht, inclusief vijver

3. Riolering

BUzonderheden

r
I

AfhankelUk van uiteindelijke ophoging moet riolering worden aan_
gepast

Vijver maakt onderdeel uit van waterbeheersysteem van HHNK.
Volgens beleid HHNK moet deze oppervlakte (11O0 m2) 1_op-1
binnen zelfde peilgebied worden gecompenseerd.

3. BUzonderheden I Aandacht voor watervogels in broedseizoen (maart_juli)
Aandacht voor viss oorten
Locatie is aangeduid als Rijksmonument

7. Openbareverlichting

8. Verharding

9. Constructief

Bijzonderheden

tr
w
I

Extra lichtmasten ivm sociale veiligheid plaatsen

VUver leegpompen en volgooien met zand voor gdijkmatige belas_
ting. Berekeningen zijn noodzakelljk_ En na bouwwerkzaamheden
wijgraven vijver. C onstructi e is kwetsbaar (R ij ks m onument)

6.

Bomen

Bossage en lage beplanting

Bijzonderheden

w
e§

Twee grote bomen naast vijver behouden

Kapvergunning nodig voor circa .l boom

9. Bereikbaarheid

'10. Fietsroutes

1 1. Routes voetgangers

í2. Busroutes

Bijzonderheden

w
§
w
§

Loopafstand naar entree MCA: circa 300 meter

5. Maatschappelijkedraagvlak

6. Sociaal veilige routes

Bijzonderheden

r
w

Grote aanpassing aan voorterrein Westerlicht (RiJksmonument) en
ligt maatschappel|Jk gevoelig

í. Kosten (aanleg en herstel, excl btw)

2. Opbrengstenparkeren

€r
€ 70.000,- perjaar

, revisie
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6 Locatie 3 - Julianalaan

Verklarinq: I Groot risico

fl *,","o

§M ceenlnauwelUks risico

M Nietvantoepassing

4. Aantal te realiseren parkeerplaatsen op maaiveld

Kabels & leidingen

Bijzonderheden

4. Riolering

Bijzonderheden

Aandacht voor muissoorten in bermen

10. Openbare verÍichting

11. Verharding

12. Constructief

Bijzonderheden

, revisie
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7.

o_

Bomen

Bossage en lage beplantjng

Bijzonderheden

Locatie 3 - Julianataan

Kleine strook verwijderen ten behoeve van uitstapstrook

, revisie
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13. Bereikbaarheid

14. Fietsroutes

15- Routes voetgangers

'16. Busroutes

Bijzonderheden

Versmald wegprofiel is alleen mogelijk met verkeer in één richting.
Dit leidt tot wijziging van de verkeerscirculatie en _stromen

Fietsverkeer in twee richtingen blijft mogelijk

Loopafstand naar entree MCA: circa 3OO meter

Ondezocht moet worden of (en hoe) busverkeer in twee richtin_
gen mogelijk blijft en welke alternatieven ziin.

Maatschappeliike draagvlak

Sociaal veilige roules

Bijzonderheden

Eénrichtingsverkeer leidt tot wijzigingen in verkeersstromen ni om_

1

2.

Kosten (aanleg en herstel, excl btw)

Opbrengsten parkeren

€I
€'16.000,- per jaar

S Grontrnij
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7 Locatie 4 - Wilhelminalaan
nalaan en bloemenklok

tussen Julia-

-T"ï:l-Ilf:.::" ;-j l.l']l.

Verklaring: I Groot risico

[l *,","o
K§ ceen/nauwelijks risico

W Nietvantoepassing

Aantal te realiseren parkeerplaatsen op maaiveld

Bijzonderheden

40 parkeerplaatsen

Parkeerdek is niet mogelijk vanwege boomwortels, -kronen en ka-

5. Kabels & Ieidingen

BUzonderheden

, revisie
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Beoordeli ngsaspect:
foets
luidige
iituatie

Opmerking/maatregel

Riolering

Bijzonderheden
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_a:.:a : _ ,^,,,nelmtnalaa, Íusser, Julianalaan en bloemenktok

5. BUzonderheden
Locatie is vliegroute en foerageren vleermuizen.

13. Openbareverlichting

14. Verharding

15. ConstrucÍef

Bijzonderheden

Extra verlichting afstemmen met eisen flora & fauna

Bomen

Bossage en lage beplanting

Bijzonderheden

Aandacht voor wortelpakketten lan gs noordzUde Wilhelminalaan

'Í7. Bereikbaarheid

18. Fietsroutes

'19. Routes voetgangers
Loopafstand naar entree MCA: circa 400 meter

9. Maatschappelijkedraagvtak

10. Sociaal veilige routes

Bijzonderheden

1. Kosten (aanleg en herstel, excl btw)

2. Opbrengstenparkeren
€ '18.000,- per jaar

, revisie
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8 Locatie 5 - Labotheek

6. Aantal te realiseren parkeerplaatsen op maaiveld

7. Aantal te realiseren parkeerplaatsen op parkeerdek

Verklarinq: Groot risico
Risico
Geen/nauwelij ks risico
Niet van toepassing

Opmerking/maatregel

Minus '14 parkeerplaatsen op maaiveld (komen te vervallen door

helli ngbaan)

69 parkeerplaatsen; parkeerdek is alleen rendabel wanneer bouw-

werk op terrein verplaatst wordt. Functie bouwwerk is veilige op-

slag (explosiegevaarlijke) gassen ziekenhuis ('plofhok').

. revisie
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Locatie 5 - Labotheek

6. Kabels & Iejdingen

Bi.jzonderheden

6. Riolering

Bijzonderheden

Behouden struiken en bome
huismus 

In in randen i.v.m. foerageergebied

Met parkeerdek wordl maxin
bestemmingspran or"o.nr"Jlï 

letebouwen oppervlak binnen

'16. Openbareverlichting

'17. Verharding

18. Constructief

BUzonderheden

'Plofhok, op middenterein r
d ns parkeercar,;;,;; i;"; ;ïlJ::ffi1:ï :::',:ï::::,,ïïï"'veilige afstand tot woningen moet nader onderzocht worden.

11. Bomen

í2. Bossage en lage beplanting

Brzonderheden

23. Routes voetgangers

24. Busroutes

Bijzonderheden

Loopafstand naar entree MCA: circa 600 meter

: ï:ï f;Ï..:ÏL'o'."1r-, 
o ot uu k is ra n d vo orwa a rd e en b ep e r ki

Maatschappelijke draagvlak

Sociaal veilige routes

Brlzonderheden

Parkeerdek is niet gewenst nabil woninoen

1. Kosten (aanleg en herstel, excl btw)

;:Ïj:Ï*," 
turen I laass-parkeerdek voor 3 jaar (circa € 26 o00

$ Grontrnd
. revisie
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Conclusie

Een voorzicht positieve conclusie is dat in totaal kunnen erfysiektussen de 299-387 parkeer-
plaatsen gerealiseerd worden op de onderzochte locaties. Dit is medeafhankelr.lk van de geko-
zen optie br.1 Westerlicht. Zie ook onderstaande tabel:

Aantal extra parkeerplaatsen

1 Harddraverslaan

2a Voorterrein Westerlicht - rondom de vijver

2b Voorterrein Westerlicht - op maaiveld ook op de vijver

3 Julianalaan

4 Wilhelminalaan tussen Julianalaan en Bloemenklok

5 Labotheek

Totaal

106

64

u
40

55

299

106

152

u
40

55

387

De haalbaarheid van deze aantallen is nog sterk afhankelijk van diverse aspecten die in een
vervolgtraject nader onderzocht moeten worden. Deze zijn in dit rapport als'risico' benoemd.
Deze lopen uiteen van technische haalbaarheid tot mogelijke indiening van zienswijzen bij de
nog te doorlopen procedures.

De resultaten van deze quickscan maken duidelijk welke vervolgstappen doorlofen moeten
worden wanneer op een (of meer) locaties extra parkeerplaatsen gerealiseerd worden.

, revisie
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