
KANSEN VOOR WESTPOORT
BETAALBAAR 
WONEN.

Sterk verbonden met 
groen en stad

Betere  
doorstroming 
N242 en spoor.

Duurzaam
klimaatadaptie
circulair
energieneutraal

Entree en 
stadsaanzicht

Ruimte voor wonen 
en werken.

Andere kansen?

betaalbaar 
wonen. 

voor jong 
en oud

Mooie 
zichtlocatie 

voor De Jong 
Reclame :)

Water 
en 

groen

wonen, met 
praktijkruimte

Appartementen
hoogbouw, maar niet 

te hoog (niet hoger dan 
het 

appartementencomple
x randje Beveland), 

langzaam afbouwen

Bedrijven 
naast het 

oogcentrum

wel de lucht in, 
maar niet te 

hoog

Woningen 
laagbouw

met veel groen 
en water

circulair 
bouwen

Entree 
dijk en 
waard

Westpoort als de 
toegang naar Dijk 
en Waard en dat 

moet ook als 
zodanig zichtbaar 

zijn.

Een speelse wijk met groen 
en waterpartijen en mix 

van hoog (max. 4 hoog) en 
laagbouw waarbij de 

prioriteit ligt op 
betaalbaarheid, 

milieuvriendelijk en prettig 
wonen.

speelgebied 
voor 

jongeren

Bedrijven: er is 
veel leegstand 

in HHW dus 
ook daar in 
investeren.

Verkeer 
vertragen 

naar 50 km 
p/u

Mix 
wonen en 

werken

Kleine 
huishoudens

liever niet 
alleen maar 

sociale 
huur; mix

onderzoeken 
mogelijkheden 
tot aansluiting 
op doorgaand 

vaarwater

Weg 
doortrekken 

naar Broekhorn
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Nieuw 
landmark 
voor HHW

Verbindende 
schakel DW- A

Kans:
Groen

Oplossing 
knelpunt 

N242- Spoorlijn 
Alkmaar- DW

Threat:
toename 

verkeersdruk 
Westtangent
(veiligheid)

Helemaal 
mee eens. 

Groen!

Ruimte voor 
werken in langere 
milieucategorieën 
aanvullend op de 

Frans

is er ook 
ruimte voor 

horeca. 
Edwin D

belangrijk

Geen 
hoogbouw

verbinding 
tussen 

natuurgebieden

Bouwen voor 
starters met 

veel groen en 
betaalbaar

Sterre & Hayo

graaag lkaagbouw 
zoals de 

broekpolder en met 
een mooie 

spoorbrug of tunnel 
voor de overgang

Nieuwe 
spooronderdo

organgen 
Beveland- Skeg

zo veel 
mogelijk 

groen 
Edwin

geen 
bouw

Ga eens met 
jongeren praten, 

die zijn de 
toekomst en wij 

zijn allemaal toch 
al  best oud

Spoor 
ondergronds?

innovatieve 
bedrijven op gebied 
van duurzaamheid 

(geen kansloze MKB 
blokkendozen)

Lage woningen/kelin 
schalige horeca/ 
amusement met 
groen zo blijft het 
uitzicht vanuit de 

Bever gewaarborgd
Sterre & Hayo

Wie zou zo 
dicht tegen het 

spoor willen 
wonen?

een gebied 
voor 

recreatie

nu al steeds 
drukker, geen 
ontsluiting via 

de 
westtangent

uiteraard

Zeer 
kleinschalige 
bedrijvigheid 

(ZZP/werk
aan huis)

Verschuiving 
Station naar 

hier? met een 
groene entree

Waterrijk 
bouwen

rangeer 
terrein met 
een nieuw 

station
Station 

ondergronds?

Ecologische 
verbindingszone

Groen terug 
laten komen in 

de 
woningbouw
Sterre & Hayo

A9 optie?
Park er 

bovenop
Goed veilig wegennetwerk 

met verlichting voor 
fietspaden momenteel is 
de fietsverbinding naar 

centrum Alkmaar via 
Beverkoog donker en voelt 

daardoor onveilig
Sterre & Hayo

waterdoorsteek

Groene 
verbindingszone

Doorgaande 
fietsverbindi

ngen

een gebied 
als de 1000 

eilanden

Noodzaak 
winkels?

Energie 
neutraal 

ontwikkelen
Sterre & Hayo

Verleggen 
N242 

rondom 
spoorviaduct

Graag minimale tot 
geen geluidsoverlast 
van verkeer inclusief 

treinverkeer
Sterre & Hayo

Wie wil er 
wonen 

tussen N242 
en het spoor?

veel water 
voor opvang 

stijgende 
waterspiegel

Begroeide 
gevels 

Edwin D

Waterrijk gebied 
waarbij reactie 

nautica mogelijk 
is. Het liefst met 

een kleine haven.
Sterre & Hayo

waarom 
zou je dit 
willen>

Dan moet je in 
ieder geval niet 
meer woningen 
bouwen, wordt 
het alleen maar 

drukker van

goed punt 
sterre en 

hayo over de 
fietspaden

Recreatie gebied voor alle 
leeftijden. Dit betekent recreatie 

in de natuur maar ook een 
kleinschalige horeca en actieve 
recreatie mogelijkheden buiten. 

Maar bijvoorbeeld ook 
mogelijkheden voor een 

evenement.
Sterre & Hayo

bv skatebaan in 
park, kan in de 
winter wellicht 

een schaatsbaan 
worden

Autoluw
autovrij?

nieuwe 
geluidswand 

en geluidsarm 
asfalt

flitspaal!

Kleinschalige 
ondernemers met 

een winkel aan huis. 
De kleine 

ondernemers geven 
sfeer in de wijk
Sterre & Hayo

moestuinen

Oefengebied voor 
es[eq en inholland 

(civiele techniek 
bv) om duurzame 

projecten uit te 
werken

Veel 
Bomen

Groene 
verbinding 

tussen Luna 
en GMA

Een groene 
golf die 
werkt ! Flistpalen als 

inkomstenbron

flitspalen 
op de 

westangent 
.

Zonnepark?

Bedrijven in oude 
panden, geen 

nieuw bouwen. 
Stimuleer dit 

vanuit gemeente

Het lijkt ons leuk om 
in het proces van 

ontwikkeling vna de 
Westpoort 

meegenomen te 
worden.

Sterre & Hayo

Waarom is 
lokale weg 4 
baans en de 
provinciale 

weg 2 baans.

Is er rekening 
gehouden met 
beschermde 
diersoorten 

(vleermuizen bv die 
last hebben van licht 

bij bouw etc)
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Voetpad 
verlengen 
langs rand 
van gebied

Verbind de MTB routes met 
elkaar Park van Luna, 
Geestmerambacht, 

Wielerpaleis Alkmaar, 
Scj=hoorl. De Provincie 

heeft hier subsidie voor. 
Het route bureau van PNH 

is hier al mee bezig.

*Starters/Senioren
* Circulaire bouwen [hout]

*Hoogbouw met drie kleuren in 
gevelgebouw [3/4 verd.]

* "Feng Shui" [zon/ziekenhuis]
*Goede geluidsisolatie van de woningen

betaalbare 
koopwoningen 

jeugd en senioren
Verbinding 

park van Luna 
- Broekhorn 
(fiets-/ voet 
verbeteren

Wat is de 
meerwaarde? Vanaf 

de N242 ligt het 
gebied achter de 

verhoogde 
aansluiting en 

spoordijk.

*Veel groen svp, 
*geen hoogbouw 
svp en
*indien toch 
woningen graag 
voor seniioren en 
starters.

Sociale woningbouw 
voor de jongeren 

van Dijk en Waard.
-

Hoogbouw indien 
nodig

Zorg voor goede 
verbindingen met het 

bestaande gebied 
(Butterhuizen, 

Edelstenenwijk, Park van 
Luna) vooral voor fietsers 

en wandelaars. Ooit was er 
sparke van een tunnel 

onder Westtangent.

verbreden van 
de doorgang 
onder spoor 

door.

Zorg: 
hoogte van 

de 
bebouwing

Goede 
verbindingen 

voor 
rolstoelen en 

fietsers

Spectaculaire 
entree, geen 
alternatieve 
bouwvorm

Aansluiten 
op het 

groen van 
Luna

duurzaam 
bouwen

entree mag 
uitstraling 

hebben

Overtreffende 
trap van stad 

van de zon

Toevoegen van 
Recreatie: goed MTB 

route, fietspaden, 
wandelpaden, 

hardloop route, half 
verharding wellicht.

Gezellig als er veel jongere 
komen, zorg dan dat het 
een sociale buurt wordt, 

pas daar de bouw op aan. 
Een omgeving van delen en 

duurzaam samen leven.

betere 
doorstroming 

N242 en 
spoort

VEELGROEN!!
Natuur.

Barierewerking van 
de westtangent 

verminderen voor 
verbinding met rest 

Heerhugowaard

Water
Bomen

Monument

Betaalbare 
koopwoningen 

voor jeugd, 
alleenstaanden 

en senioren

geen torenhoge 
gebouwen, wel 

combi 
appartementen, 

bungalows en 
eengezinswoningen
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