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Natuurlijke uitstraling
De eilanden krijgen een natuurlijke uitstraling, die aansluit bij 
de kleinere eilanden in de plas. Net als de wijk hebben ook de 
eilanden een vogelvriendelijk thema. De planten zijn grotendeels 
inheems en dragen vruchten en zaden die vogels en andere  
dieren eten. De basis van het ontwerp op de eilanden is een 
half-verhard, slingerend pad langs verschillende grasvelden en 
kleine groepjes bomen en bosjes. Het zuidelijke eiland staat in  
het teken van ‘heerlijk struinen in de natuur’ en het noordelijke 
eiland heeft als thema ‘sport’.

Denk mee over de inrichting van de recreatie
eilanden Vroonerplas
Een fijne leefomgeving omvat meer dan alleen de straat waarin u woont. Zo is het prettig om  
in uw nabije omgeving een plek te hebben waar u kunt recreëren. In de Vroonerplas liggen twee recreatieve 
eilanden, die met elkaar verbonden zijn en bereikbaar door bruggen. De gemeente Alkmaar vindt het belang
rijk dat de inrichting van de eilanden aansluit bij uw wensen. Denk aan een plek waar u kunt hardlopen of een 
balletje kunt trappen, ruimte voor uw jonge kinderen om te ravotten of een route om dagelijks een rondje te 
lopen met uw hond. Daarom vragen wij u om mee te denken over het ontwerp.

Lees verder op de volgende pagina
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Reageer op het ontwerp!   
De gemeente Alkmaar heeft een ontwerp gemaakt voor 
de inrichting van de eilanden met bovenstaande uitgangs-
punten. Wij zijn benieuwd of onze plannen aansluiten bij 
uw wensen. De inrichting van de eilanden kunt u bekijken 
op de tekening op www.alkmaar.nl/vroonermeereilanden. 
Daar kunt u ook tot 28 mei 2021 uw reactie achterlaten en 
uw suggesties en ideeën met ons delen. Indien financieel 
en ruimtelijk mogelijk, nemen we uw suggesties mee. Als u 
verder in gesprek wilt over de inrichting van deze eilanden, 
laat dan behalve uw ideeën en suggesties ook uw gegevens 
achter op de website. Wij nodigen u dan in juni uit voor een 
bijeenkomst over het ontwerp.

ZUIDELIJK EILAND: HEERLIJK STRUINEN
Het zuidelijke eiland heeft het thema ‘lekker struinen in de  
natuur’. Hier kunnen kinderen bijvoorbeeld verstoppertje spelen  
in de bosjes of hutten bouwen. Er wordt hier minder gemaaid  
dan elders in de wijk, de bedoeling is dat de beplanting wat 
natuurlijker blijft. Geen opgeruimd eiland dus. Denk aan diverse 
inheemse bomen en struiken met daartussen een paar open  
plekken met boomstammen. Kortom, een plaats waar kinderen 
zich helemaal uit kunnen leven.

Aan de zuidkant van dit eiland komt een ‘Tiny Forest’. Dit is  
de wens van de twee scholen. De leerlingen gaan het bos zelf 
aanplanten en verzorgen. In de komende jaren kunnen zij de  
jonge bomen zelf zien opgroeien. Ze krijgen op school ook les 
over het ‘Tiny Forest’. En in het bos komt een plek waar kinderen 
onder een walnootboom les krijgen in de buitenlucht. Aan deze 
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Als bewoner bent u natuurlijk bekend met de Vroonerplas. Wist u 
dat de oorspronkelijke naam van het water dat hier aanwezig was, 
Vroonermeer is? Nu is dat de naam van de wijk geworden. 

De Vroonerplas dient vele doelen; zand uit de plas is gebruikt 
voor het ophogen van de bouwgrond en het heeft een recreatieve 
en ecologische functie. In de korte schaatsperiode in de  
afgelopen winter werd er geschiedenis geschreven door de eerste 
schaatsers op de Vroonerplas. Ondanks coronabeperkingen werd 
er even ‘vrijheid’ op het ijs ervaren. In de zomer ziet u op de  
plas mensen met bootjes. Ook de water vogels hebben de plas 
ontdekt! Voor hen en vele andere diersoorten kent het ontwerp 
van de plas dieptes en ondieptes met een diverse begroeiing.

boom wordt gedacht vanwege de vorm. Een walnoot lijkt namelijk 
erg op de vorm van de hersenen én walnoten eten is ook goed 
voor de hersenen.

NOORDELIJK EILAND: SPORTEN IN DE NATUUR

Het noordelijke eiland heeft het thema ‘sport’ gekregen.  
Een plek, vlakbij uw huis, waar u kunt sporten in de buitenlucht. 
Bijvoorbeeld hardlopen of bootcampen, waarbij u gebruik kunt 
maken van boomstammen en betonnen banken voor variatie in 
oefeningen. Ook is hier ruimte voor zogenoemde ‘trapveldjes’ en  
mogelijkheden voor het uitlaten van uw hond. Een grondwal  
van 50 cm hoog, beplant met struiken, omringt de velden.  
Deze natuurlijke omheining zorgt ervoor dat de honden én de 
ballen op het veld blijven. Het pad dat ook over dit eiland slingert, 
wordt begeleid door bosschages met gevarieerde beplanting.  
Denk aan walnoot, tamme kastanje, hazelaar, wilde appel en 
diverse kersen. Regelmatig onderhoud houdt het sporteiland 
overzichtelijk. 



Ga voor een groene tuin! 
 
Aan de slag met de inrichting en aanleg van uw tuin?  
Denk dan aan een tuin met ruimte voor groen. Deze is behalve 
mooi om te zien, ook aantrekkelijk voor vogels, vlinders,  
libellen en egels. 
 
Met bloeiende planten, een bessenstruik, vlinderlokkende  
planten, vijvertje of een groene tuinafscheiding draagt u bij  
aan de leefbaarheid van de wijk. Een groene, watervriendelijke 
tuin zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen.  
Het regenwater kan goed in de grond zakken, zodat uw tuin  
niet vol water komt te staan. De wijk Vroonermeer Noord is  
groen en duurzaam aangelegd. Maar als u bedenkt dat  
ongeveer 40% van het stedelijk gebied in bezit is van  
particulieren, is ieders bijdrage van belang.

Voordelen van een groene tuin:
• Groen neemt water op, zo wordt het riool minder belast.
• Groen verlaagt de concentratie fijnstof.
• Groen geeft schaduw en verkoeling.
• Groen vergroot het leefgebied van vogels, insecten, dieren.
• Groen zorgt voor minder omgevingsgeluid.
• Groen vermindert stress en is goed voor gezondheid  

en welzijn.

Straatnamen  

Zaaijweide, Grasakker, Poel en Dempsloot. Wie door de  
wijk Vroonermeer Noord wandelt, komt o.a. deze straat-
namen tegen. Ze houden allemaal verband met het thema 
‘weide en akkernamen’. Zo komt ook het rustige, dorpse  
en groene karakter van de wijk terug in de naamgeving. 

De naam van de hoofdweg van de wijk, de Laan van  
Bergama, heeft een andere oorsprong. Deze naam  
verwijst naar Bergama, een zusterstad van Alkmaar, 
gelegen in Turkije. Alkmaar heeft een aantal zustersteden, 
Bergama is daar één van. Met deze zustersteden  
onderhoudt de stad Alkmaar, vooral via onderlinge  
uitwisseling van clubs en verenigingen hier en daar,  
vriendschappelijke contacten. Behalve de oorsprong  
van de naam, nog een andere wetenswaardigheid over 
deze verbindende laan: de weg is geopend, zodat u als 
bewoner aan beide kanten de wijk weer in en uit kunt.

Tips voor uw tuin

Steenbreek Alkmaar organiseert, in opdracht van  
de gemeente, verschillende acties om inwoners  
te stimuleren hun tuin groen aan te leggen.  
Bent u op zoek naar tips voor uw tuin? Kijk dan op  
www.hortusalkmaar.nl/steenbreek. Met deze tips kunt  
u direct aan de slag. Lees bijvoorbeeld de favoriete  
tuintips van Alkmaarse tuinbezitters. Of bekijk de  
filmpjes van Lodewijk Hoekstra, waarin hij praktische  
tips geeft over o.a. planten, een gezonde bodem,  
waterafvoer en vogels in uw tuin. 



Binnenkort open: buitendijkse ontmoetingsplek
In het Walpark wordt voor de jeugd vanaf 10 jaar een fijne ontmoetingsplaats gecreëerd aan de buitenkant van 
de geluidswal. Bij het ontwerp van de wijk is op deze plek gekozen voor een betonnen muur in plaats van een 
grondwal, zo is er ruimte ontstaan voor deze ontmoetingsplek. Natuurlijk is niet alleen de jeugd hier welkom, 
iedereen kan hier gebruik van maken.

Er komt een voetvolley tafel en een veelgevraagd veldje met  
kleine doeltjes om een balletje te trappen. Een dijkje moet  
voorkomen dat de bal gemakkelijk het water in kan rollen.  
 
Ook komen er op verschillende plekken banken. Verder kunt  
u tegen de steile wand van de geluidswering klimmen.  
Dit zogenaamde ‘boulderen’ is een Olympische discipline binnen 
de klimsport: het klimmen van een korte route op een vaak dicht 
bij de grond gelegen echte of kunstmatige rots (ook wel een  
boulder genoemd) zonder het gebruik van een touw of andere 
vorm van zekering. Het is de bedoeling zo snel mogelijk een route 
van dezelfde kleur handgrepen af te leggen.  
 
Daarnaast mag er op de betonnen muur wél graffiti gespoten 
worden. Een ‘artist’ gaat deze muur voorzien van een kader met 
een tekst als: ‘Grafitti is hier welkom, laat andere wanden schoon!’. 

Verschillende boomsoorten zorgen op deze plek voor schaduw en 
een beschut gevoel. Ook dragen deze bomen bij aan het vogel-
vriendelijke karakter van de wijk. De buitendijkse ontmoetingsplek 
wordt nog voor de zomer van 2021 aangelegd. De aanplant van 
bomen en struiken vindt in het najaar van 2021 plaats. 

Wist u dat? 
Wist u dat er in 2019 ook twee infobulletins zijn verschenen? 
U leest ze op vroonermeernoord.nl

Ontmoetingsplek
Buitendijks

http://vroonermeernoord.nl


Kunst
Kunst in de openbare ruimte is een belangrijk element voor 
een leefbare stad. Dit uitgangspunt van de gemeente Alkmaar 
vertaalt zich in de vele kunstwerken verspreid over de  
gemeente. Ook in Vroonermeer Noord wordt een nieuw  
kunstwerk geplaatst. Daarvoor is een bedrag beschikbaar  
gesteld. Voor het uitzoeken hiervan laat de gemeente zich altijd 
adviseren door professionele beeldend kunstenaars  
én bewoners uit de buurt. Na een oproep meldden twee  
bewoners zich aan voor de kunstcommissie, die betrokken  
zijn bij het hele proces. Allereerst werd er gekeken welke  
locaties er geschikt zijn, waarna in 2019 een oproep volgde voor 
kunst bij de entrees aan de noordzijde (De Helling) en zuidzijde 
(De Keesman). Een belangrijk doel van deze  
opdracht was het creëren van een gevoel van ontmoeting en  
gezamenlijkheid in de wijk, iets waar je steeds naar terugkeert.   
Maar liefst 100 kunstenaars reageerden, waarvan er drie  
werden geselecteerd. Zij presenteerden hun schetsontwerp 

begin 2020 aan de kunstcommissie. De keuze is gevallen op 
Marc Ruygrok met zijn ‘Wachters van Vroonermeer Noord’.  
Het Mondriaan Fonds financiert de helft van de opdracht.

Bij de entrees van de Vroonermeer Noord aan De Helling en 
De Keesman staan straks twee grote, bewerkte natuurstenen 
met wachtende honden. Een gesprek met beeldhouwer Marc 
Ruygrok: ‘Mijn visie is dat kunst in de openbare ruimte een 
samenhang heeft met de plek waar het staat. Dat een beeld 
de locatie een betekenis geeft en niet vrijblijvend is. Vanuit die 
gedachte ben ik aan de slag gegaan met het ontwerp van de 
beelden. En daar zijn de Wachters van Vroonermeer Noord  
uit voortgekomen.’ 

Baken
We vroegen de kunstenaar naar zijn inspiratiebron. Ruygrok:  
‘De Vroonermeer Noord is zorgvuldig uitgedacht op de tekentafel 
en vervolgens in één keer gebouwd. Dat wilde ik terug laten 

komen door een beeld te ontwerpen dat uit één massieve steen 
is gemaakt. Dat is een parallel met de wijk. Ook de vorm van 
de wijk inspireerde mij. Het is eigenlijk een rechthoek, met aan 
beide zijden een toegang. Daardoor kwam ik op het idee om het 
klassieke beeld als een duidelijk baken, een soort logo neer te 
zetten. De grondgedachte is dat de letter V uit de steen wordt 
bevrijd en verheven uit de materie. De V staat natuurlijk voor 
Vroonermeer Noord, maar je kunt er allerlei betekenissen aan 
geven, zoals vertrouwdheid, veiligheid en verdraagzaamheid.  
De honden zijn de symbolische wachters, zij passen op de wijk 
als de bewoners weg zijn en wachten geduldig bij de entree 
totdat iedereen weer thuis is.’ 

Bewerking
Ruygrok is enthousiast over de opdracht en de verrassingen  
die tijdens het maakproces nog kunnen volgen. Hij vervolgt: 
‘Wat nieuw is voor mij in mijn werk, is dat de honden figuratief 
en driedimensionaal zijn uitgewerkt. Daarnaast vormt de grootte 
van dit beeld een mooie uitdaging. Stel je eens voor: de steen 
komt uit een gigantische mijn in Wallonië. De oppervlakte is  
dan 50% groter dan het uiteindelijke beeld dat je uithakt.  
Een enorme, indrukwekkende steen van 2,5 meter. Allereerst 
gaat een robot aan de slag, daarna kan het verder worden  
uitgewerkt door mensen. Je kunt een steen op tig manieren  
bewerken en ik wil deze graag in al zijn variatie laten zien.  
In feite wordt de uitwerking bepaald door datgene wat ik  
tegenkom als ik de steen ga bewerken.’ De Wachters laten ons 
nog heel even in afwachting. Waarschijnlijk wordt het eerste  
deel van het kunstwerk in januari 2022 geplaatst. Het tweede, 
aan de noordkant, volgt een jaar later.

Kunstenaar aan het woord
Wachters van VrooneRmeer Noord: een gevoel van thuiskomen
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Oplage  540 exemplaren

Verschijningsdatum   
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Verschijnt eens per jaar tot 2022

Realisatie  Gemeente Alkmaar

Verspreiding  Bewoners van 
Vroonermeer Noord ontvangen de 

nieuwsbrief automatisch. Wilt u ook  
de nieuwsbrief kosteloos ontvangen? 

Aanvragen kan via:  
www.vroonermeernoord.nl/contact

Contact en informatie   
Kijk voor meer informatie op

www.vroonermeernoord.nl. of  
www.stadswerk072.nl/project- 

vroonermeer-noord. Uw vragen en 
opmerkingen zijn welkom via

www.vroonermeernoord.nl/contact

Parkeren en regenwater

De gemeenteraad van Alkmaar heeft  
parkeernormen vastgesteld. Bij het ontwerp 
van de wijk is uitgegaan van deze normen. 
In deze wijk kan er deels geparkeerd worden 
op eigen erf en deels in de openbare ruimte. 
In de openbare ruimte zijn parkeerhofjes 
aangelegd, zodat er geen noodzaak is om 
langs de straat te parkeren. Hierdoor blijft 
het straatbeeld rustig en groen. Overigens 
zijn de verstevigde grastegels die zijn aan-
gebracht langs de woonstraten, niet bedoeld 
om op te parkeren. Hier kunnen auto’s elkaar 
in de straat passeren. Daarnaast kan hier  
het regenwater op een natuurlijke wijze  
infiltreren. Hiervoor zijn ook zogenoemde 
wadi’s aangelegd. Deze vangen het  
regenwater tijdelijk op dat op een verharde 
ondergrond valt. Daarna wordt het weer in 
de bodem opgenomen.

PLANNING

In Vroonermeer Noord zijn nu zo’n  
520 woningen bewoond. In het meest 
noordelijk gelegen deel, tegen De Helling 
aan, wordt de laatste hand gelegd aan een 
appartementencomplex van woningbouw-
corporatie Woonwaard. De oplevering 
daarvan staat gepland voor het najaar van 
2021. Doordat de meeste woningen in het 
noordelijk deel gereed zijn, is ook de Laan 
van Bergama (hoofdweg) nu aangesloten 
op de rotonde van De Helling. Hierdoor 
kunt u de wijk nu via de zuid- en via de 
noordkant verlaten.

Bij de zuidelijke entree worden twee 
kleinschalige appartementencomplexen 
gebouwd. Het complex van Woonwaard 
met 15 appartementen is momenteel in 
aanbouw. De verwachting is dat dit in het 
vierde kwartaal van 2021 in gebruik is.  
Op de locatie naast de school bouwt  
woningbouwcorporatie Kennemer wonen 
een complex van 18 appartementen.  
De bouw daarvan loopt ongeveer gelijk 
met de bouw van de school en duurt van 
medio 2021 tot medio 2022. De planning  
is dat het schoolgebouw gereed is aan  
het begin van het nieuwe schooljaar  
2022 - 2023.
 

In de vierde fase, ook wel ‘het eiland’  
genoemd, worden 134 woningen  
gebouwd. De eerste daarvan zijn momen-
teel in aanbouw. Ook hier wordt gebouwd 
van zuid naar noord. Er is speciaal een 
noordelijke aanvoerroute aangelegd voor 
bouwmateriaal, zodat dit niet door de 
woonwijk gaat. Oplevering van de  
woningen in de vierde fase gaat in fasen, 
de meeste woningen op het eiland zijn in 
het najaar van 2022 gereed.

Alle woningen van projectontwikkelaars 
zijn verkocht op ‘het eiland’. Er zijn nog 
wel 15 vrije kavels beschikbaar, waar u 
zelf uw huis op kunt bouwen. Deze komen 
binnenkort in de verkoop en worden  
aangeboden door VBM Ontwikkeling.
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