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“ Trek je laarzen aan en ga op ontdekkingstocht. 
In bomen klimmen, springen over boomstronken, 
klauteren over reusachtige keien, wiebelen over 

het water, het ontwijken van zwiepende takken, het 
aaien van de lammetjes in de weide en het ont-

dekken van verrassende hoekjes.

Als afsluiting nog lekker wat snoepen uit de 
plukgaard en mooie bloemen verzamelen om mee 

naar huis te nemen. Moe en voldaan van alle 
indrukken droom ik verder over wat ik de volgende 

keer allemaal nog wil gaan ontdekken... “
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1 INLEIDING

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een lange termijn Ontwikkelvisie opgesteld voor de stadsentree Goudse Poort en de 
directe omgeving. Aanleiding hiervoor is dat er de afgelopen jaren veel ruimtelijke ontwikkelingen rondom Archeon hebben 
plaatsgevonden. Gedeeltelijk zijn deze ontwikkelingen vastgelegd in plannen, waaronder Burggooi, maar er zijn ook diverse 
ad-hoc ontwikkelingen en/of tijdelijke situaties ontstaan. Aangezien er diverse functies samenkomen is het plangebied een 
belangrijk knooppunt voor de gemeente. Door deze uiteenlopende ontwikkelingen is een kwaliteitsslag in het gebied noodza-
kelijk.

Het doel van deze Ontwikkelvisie is om ontwikkelingen van de stadsentree Goudse Poort, meer te structureren. De ge-
meente wil bereiken dat het gebied een kwaliteitsimpuls krijgt en de directe omgeving van Archeon aantrekkelijker en 
prettiger wordt om te vertoeven. Met het opstellen van een Ontwikkelvisie creëren we een toetsingskader om nieuwe 
ontwikkelingen te beoordelen en in de omgeving in te passen. 

Bij de totstandkoming van de Ontwikkelvisie en de uiteindelijke realisatie hiervan, zijn de betrokkenen in het gebied 
belangrijke spelers. Vanuit de gemeente is er een integraal projectteam geformeerd. Het resultaat is tot stand gekomen 
in nauwe samenwerking met parkeigenaar Archeon, grondeigenaar Bouwfonds en Tuinvereniging Spoorzicht. Hoewel 
het van belang is om een aantal investeringen te doen die op korte termijn resultaten laten zien, is het project ingestoken 
om op de lange termijn een uitwerkingsrichting vastgelegd te hebben zodat de beoogde ambities ook daadwerkelijk 
gerealiseerd kunnen worden.

Allereerst worden de uitgangspunten in beeld gebracht, waarna vervolgens de gebiedsanalyse en de visie per thema 
worden toegelicht. Tot slot wordt de toekomstige beheersituatie en het vervolgtraject behandelt. In de bijlagen is de 
huidige situatie nader uitgewerkt en wordt een doorkijkje gegeven naar de toekomstige ontwikkelrichting van het gebied.
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Plangebied
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2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Plangebied
De visie geeft een ontwikkelingskader voor het terrein dat ingesloten wordt door:
- Burggooi woningbouw aan westzijde (gedeeltelijk nog in uitvoering);
- Kerk en Zanen woningbouw aan noordoostzijde;
- ‘Groene Vinger’ (nog te ontwikkelen gebied tussen de Afrikalaan en de Renaissancelaan);
- Goudse Schouw gebiedsontsluitingsweg aan oostzijde;
- Rijksweg N11 ten zuiden van het plangebied.

Het plangebied bestaat onder andere uit de Archeonlaan als toegangsweg, diverse groenblauwe structuren die samen-
komen in het gebied (met de Alphense Wetering als belangrijke historische watergang), Tuinvereniging Spoorzicht en de 
parkeerplaats Archeon met een verhard deel en een deel dat als parkeeroverloop dient.

2.2 Beleidsplannen
Bij het opstellen van de Ontwikkelvisie zijn de volgende beleidsplannen betrokken: structuurvisie, visie openbare ruimte 
‘Alphense Lijn’, groenstructuurplan, basisvisie natuurlijk groenbeheer, waterplan, verkeersstructuurvisie, speelruimteplan, 
diverse woningbouwprogramma’s (Burggooi en ‘Groene Vinger’), bestemmingsplan en handreiking objecten in de open-
bare ruimte. De gemeente heeft tevens de ambitie om ‘Eetbaar Alphen’ op de kaart te zetten. Wanneer mogelijk wordt 
stadslandbouw  opgenomen in de  uitwerkingsplannen  ter bewustwording  van  de burgers en voor gezamenlijk  eetplezier. 
Het bestemmingsplan is niet als kader gehanteerd omdat deze bijgesteld kan worden aan beleidsontwikkelingen en overige 
ruimtelijke wenselijke ontwikkelingen. 

Zie bijlage A ‘Structuurvisie’ en bijlage B ‘Huidige situatie’ voor meer achtergrondinformatie met betrekking tot de 
beleidsplannen.

Overige gehanteerde uitgangspunten bij het opmaken van de visie zijn:
- Bestaande historische structuren en waardevolle inrichtingselementen behouden, versterken en zichtbaar   
 maken;
- Zichtbaarheid en bereikbaarheid Archeon;
- Gebruiksfunctie door Tuinvereniging Spoorzicht;
- Recreatief gebruik bewoners optimaliseren.
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Ontwikkelingen
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2.3 Ontwikkelingen
Het plangebied ligt op een knooppunt van verschillende functies. Er zijn diverse ontwikkelingen die betrokken zijn bij de 
totstandkoming van de lange termijn visie:
- Burggooi woningbouw;
- ‘Groene Vinger’ woningbouw en de natuurspeelplaats;
- Ongelijkvloers maken aansluiting N11 / Goudse Schouw en nieuwe rotonde;
- Bedrijventerrein De Schans II;
- Inrichting geluidswal N11 en parkzone;
- Afronding zuidelijke stadsrand;
- ‘Poort’ en ‘Landmark’ van Alphen aan den Rijn.

Burggooi woningbouw
Archeon vormt het groene hart van villapark Burggooi, als deelgebied van de woonwijk Kerk en Zanen. De zuidkant van 
Burggooi is nog volop in ontwikkeling met nieuwe woningen.

‘Groene Vinger’ woningbouw en de natuurspeelplaats
Het gebied tussen de Archeonlaan en de Zuiderkeerkring is de ‘Groene Vinger’. In het noordelijke deel van de ‘Groene 
Vinger’ wordt een natuurspeelplaats ontwikkeld en het zuidelijk deel is gereserveerd voor woningbouw. 

Ongelijkvloers maken aansluiting N11 / Goudse Schouw en nieuwe rotonde
Rijkswaterstaat vormt de kruising N11–Goudse Schouw om naar een ongelijkvloerse kruising. Doel is om het kruispunt 
veiliger te maken en om de doorstroming van het verkeer over de N11 te verbeteren.

Bedrijventerrein De Schans II
Er zijn nog enkele percelen te ontwikkelen.

Inrichting geluidswal N11 en parkzone
Direct tegen de zuidelijke stadsrand aan is een recreatie- en groengebied in ontwikkeling, wat als uitloopgebied van 
de stedeling dient. De geluidswal is aan de woonwijkzijde ingericht als parkzone, bestaande uit: een groenstrook, een 
robuuste waterpartij, een fi ets- en wandelpad en een avonturenpad met speelaanleidingen. Het oostelijk deel van de 
geluidswal N11 en een deel van de parkzone worden nog afgerond.

Afronding zuidelijke stadsrand 

U
IT

G
A

N
G

SP
U

N
TE

N

De gemeente heeft de ambitie om de zuidelijke stadsrand een kwaliteitsimpuls te geven om de identiteit en 
herkenbaarheid van Alphen te versterken. Aan de buitenzijde van de geluidswal N11 is reeds een gedeelte 
bomen en struiken ingeplant, passend in het polderlandschap. Ambitie is om de boomstructuur door te zetten 
nabij de Goudse Schouw.

‘Poort’ en ‘Landmark’ van Alphen aan den Rijn
Het gaat om objecten die bijdragen aan het vergroten van de identiteit en herkenbaarheid van de stad. Deze 
objecten onderscheiden zich door een verwijzing te maken naar één van de kernwaarden van Alphen. Dit kan 
middels een verbeelding in een kunstwerk of op een vlag. Uitgangspunt is dat er geen commerciële uitingen 
op, of nabij, de objecten geplaatst mogen worden. 
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Kwaliteiten



3 ANALYSE EN VISIE

Door het plangebied lopen diverse structuren die in de toekomst ingepast moeten worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om groenblauwe structuren en (langzaam) verkeersstructuren. De gemeentelijke ambitie is om deze hoofdstructuren 
verder vorm te geven en te verbinden. Daarbij fungeren het historische kleinschalige slagenlandschap en de historische 
watergang de Alphense Wetering als drager voor de inrichting. De inrichtingsontwikkeling en inrichtingsmogelijkheden 
wordt mede beïnvloed door de aanwezigheid van Tuinvereniging Spoorzicht en themapark Archeon. 

Allereerst worden de kwaliteiten en de aandachtspunten toegelicht. Vervolgens volgt per thema de ambitie en de 
maatregelen die genomen kunnen worden om hier invulling aan te geven. In bijlage B staat aanvullende informatie 
met betrekking tot de bestaande situatie.

3.1 Kwaliteiten
In het plangebied en de directe omgeving zijn diverse kwaliteiten aanwezig. De foto’s geven een indruk van de 
landschappelijke aspecten die onder andere behouden en versterkt dienen te worden. 

Kwaliteiten:
- Restanten slagenlandschap met deels begeleidende landschappelijke elementen, zoals knotwilgen;
- Karakteristieke landschappelijke elementen zoals elzensingels, knotwilgen en watergangen;
- Ligging historische watergang Alphense Wetering door gebied;
- Robuuste waterpartijen;
- Diverse fi ets- en wandelpaden;
- Archeologiehuis en informatievoorziening;
- Themapark Archeon;
- Tuinvereniging Spoorzicht (groene uitstraling).
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Aandachtspunten



3.2 Aandachtspunten
In het plangebied en de directe omgeving zijn diverse aandachtspunten aanwezig. De foto’s geven een indruk van de 
punten die aandacht verdienen en verbeterd kunnen worden om een kwaliteitsimpuls aan het gebied te geven.

Aandachtspunten / verbeterpunten:
- Doodlopende watergangen met als gevolg een verminderde waterkwaliteit en beeldkwaliteit;
- Parkeerplaats Archeon inpassen in omgeving;
- Bebouwing ten behoeve van technische voorzieningen die niet ingepast zijn in de omgeving (zoals reggefi ber);
- De Alphense Wetering ligt verscholen en heeft beperkte doorzichten (door groen en ligging informatiebord);
- Overloopgebied parkeren is slecht tot niet te gebruiken in verband met de afwatering;
- Stuw Alphense Wetering is niet ingepast in omgeving;
- Tijdelijk in gebruik gegeven grond aan een particulier die hier vee houdt (nabij entree themapark);
- Doodlopende infrastructuur (Renaissancelaan, fi etspad geluidswal N11);
- Kruising bezoekers Archeon en bouwverkeer Burggooi;
- Breed profi el Archeonlaan;
- Zichtbaarheid entree van Archeon is beperkt vanaf Archeonlaan; 
- Diverse aspecten waardoor het gebied rommelig overkomt (zoals varkensruggen, palen, brievenbus, 
 diversiteit bebording, uitgegroeide beplanting);
- Gebruik van overloopweide door paarden waardoor weide omgeploegd wordt;
- Inpassing Tuinvereniging Spoorzicht (randen);
- Kapotgereden bermen Archeonlaan door bouwverkeer;
- Reclame-uitingen Bouwfonds nabij entree Archeon;
- Diversiteit materiaalgebruik;
- Koppeling entree Archeonlaan, parkeerplaats en entreegebouw van Archeon;
- Kwaliteitsimpuls stadsentree Alphen;
- Verbeteren bereikbaarheid en zichtbaarheid Archeon.
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Grondeigendommen en gebruik



3.3 Grondeigendommen en gebruik

Eigendom
Het gebied is in eigendom van twee eigenaren, te weten:
- Bouwfonds: Archeon, de nog te ontwikkelen gronden ten behoeve van woningbouw Burggooi en Archeonlaan.  
 Bouwfonds heeft aangegeven het eigendom van de weg af te willen stoten.
- Gemeente: overige terreindelen. 
 Met Tuinvereniging Spoorzicht en Archeon zijn afspraken gemaakt over gebruik van terreindelen. De 
 afspraken zijn niet dekkend voor de terreinen die de partijen in gebruik hebben. Eén terreindeel is tijdelijk in  
 gebruik gegeven aan een particulier die hier vee houdt. Diverse afspraken zijn verlopen. De ‘Groene Vinger’  
 is, in afwachting van de planontwikkeling, in gebruik gegeven.
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Gewenst gebruik



Gewenst gebruik
Het gebied wordt momenteel primair gebruikt door:
- Bewoners Kerk en Zanen (als langzaam verkeerroutes);
- Archeon als entree en parkeerterrein voor haar bezoekers;
- Tuinvereniging Spoorzicht.

Zowel de gemeente, themapark Archeon, Bouwfonds en Tuinvereniging Spoorzicht zijn grondeigenaren en / of gebruikers 
van het gebied en hebben belang bij een kwalitatieve inrichting van het plangebied. Het is wenselijk dat de groenblauwe 
structuren verbonden worden en in eigendom en gebruik komen van de gemeente. Dit om de continuïteit van de land-
schappelijke structuren en de langzaam verkeersverbindingen te waarborgen en te versterken.

Archeon
Archeologisch themapark Archeon is in 1994 geopend. Er worden drie periodes uit de Nederlandse geschiedenis gepresen-
teerd: de Prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Alle gebouwen in Archeon zijn reconstructies van gebouwen die 
ooit in Nederland hebben gestaan en zijn op ware grootte herbouwd aan de hand van archeologische vondsten. Naast dat het 
themapark open is voor bezoekers, worden er diverse evenementen georganiseerd zoals toneel- en gladiatorengevechten. 
Tevens is er voor scholen een educatief programma en kunnen er feesten worden gegeven of ruimtes worden gehuurd voor 
zakelijke bijeenkomsten. Na enkele jaren dreigde het park failliet te gaan en is een deel van de grond verkocht. Hierdoor ligt het 
Archeon nu midden in de woonwijk Kerk en Zanen.

Archeologiehuis Zuid-Holland
In augustus 2011 is het Archeologiehuis ‘Villa van Rijswijk’ geopend en is gevestigd voor de entree van Archeon. Het gebouw is 
een reconstructie van een Romeins gebouw dat aan het licht kwam bij opgravingen in Rijswijk.
Het Archeologiehuis biedt onderdak aan:
- Romeins Museum (verschillende vondsten worden tentoongesteld en komen voor groot deel uit Alphen aan den Rijn zelf);
- Provinciaal Archeologisch Centrum (tentoonstelling van archeologisch vindplaatsen en vondsten van heel Zuid-Holland);
- Archeologische Werkgemeenschap (vrijwilligers werken in inspirerende omgeving aan hun onderzoek).
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3.4 Landschappelijke structuren
De verbindende lijnen bepalen de structuur van de stad. Op de afbeeldingen is de ontwikkeling van het plangebied en 
de omgeving te zien, waarbij de historische lijnen als belangrijke landschappelijke dragers dienen. Een deel van deze 
historische lijnen zijn ook nu nog zichtbaar in het landschap: Alphense Wetering (sinds 1354), Rietveldsepad en het 
karakteristieke slotenpatroon bij de volkstuinen en de ‘Groene Vinger’. Om het veenmoeras te ontwateren werden lange 
sloten gegraven waardoor de karakteristieke slagenverkaveling is ontstaan. Dit historische slotenpatroon is nog maar 
op enkele plekken in het stedelijk gebied van Alphen aan den Rijn zichtbaar en is een kwaliteit.  

Ambitie
Landschappelijke hoofdstructuren behouden, versterken en verbinden.
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Alphense Wetering 
In 1354 is de Alphense Wetering aangelegd. De aantakkingen van de Alphense Wetering met de Oude Rijn en de Gouwe zijn 
door de jaren heen verloren gegaan. Met name in het deel bij de Archeonlaan is de historische Wetering weinig tot niet meer 
zichtbaar. Dit komt door de uitgegroeide dichte groenstructuur, maar ook omdat de Alphense Wetering lang niet overal fysiek 
doorloopt. Op meerdere plekken wordt deze doorsneden door onder andere infrastructuur: bij de Archeonlaan, de Goudse 
Schouw, Rijksweg N11 en de spoorlijn. 

De Alphense Wetering is in de Tweede Wereldoorlog als tankgracht (of antitankgracht) gebruikt. Een tankgracht is een diepe en 
brede, al dan niet met water gevulde, gracht met steile oevers die voor tanks en pantservoertuigen onmogelijk over te steken 
is. Tankgrachten werden gegraven als onderdeel van stellingen en verdedigingswerken. De restanten van de tankgracht zijn, 
samen met de Tobruk-bunker aan de Molenwetering, de laatste tastbare objecten in Alphen aan den Rijn uit de bezettingstijd. 
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Groenblauwe structuren
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3.5 Groenblauwe structuren
Water en groen zijn sterk met elkaar verbonden in het plangebied en de directe omgeving. In dit hoofdstuk worden 
beide thema’s apart uitgelicht, maar zijn ze vrijwel overal sterk met elkaar verweven. In naastgelegen afbeelding is de 
dooradering van het water in het gebied te zien. 

De belangrijkste robuuste groenblauwe structuren in relatie tot dit project:
- Alphense Wetering;
- ‘Groene Vinger’;
- Rietveldsepad;
- Geluidswal N11 en parkzone.

Ambitie
Landschappelijke groenblauwe structuren  behouden, versterken en verbinden. Het is een ambitie om het watersysteem 
redundant uit te voeren (is het grotendeels al) en om de gemeentelijke hoofd- en wijkgroenstructuur te versterken en 
verbinden. Kwaliteitsimpuls hoofdentree Alphen aan den Rijn bij Goudse Schouw door middel van het versterken van de 
hoofdgroenstructuur bij het Rietveldsepad, ter hoogte van de ongelijkvloerse kruising N11.

Blauwe structuren
Maatregelen die nadere invulling geven aan ambitie
- De hoofdafvoer van het oppervlaktewater wordt zuidelijk langs Burggooi / de geluidwal geleid. De ambitie is 
 om kruisingen van deze hoofdafvoer met bruggen uit te voeren;
- Watergangen onderling verbinden (voorkomen doodlopende watergangen);
- Het streven bij hoofdwatergangen is een minimale waterbreedte van 7.10 meter (in verband met doorstroming);
- De historische Alphense Wetering wordt versterkt en zichtbaar gemaakt;
- Watergangen natuurvriendelijker inrichten en onderhouden;
- Archeon streeft een natuurlijke uitstraling na, passend bij het themapark. De Archeonlaan, met de 
 entreefunctie tot Archeon, wordt versterkt door de groenblauwe structuur bij de Alphense Wetering.
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Groene structuren
Maatregelen die nadere invulling geven aan ambitie
- Diverse groenstroken komen samen op het voorterrein bij Archeon. De hoofdgroenstructuren     
 moeten hier op een kwalitatief goede wijze verbonden worden. Belangrijke groene verbindingen:  
 ‘Groene Vinger’ & Groenzone geluidswal N11, ‘Groene Vinger’ & Rietveldsepad, ‘Groene Vinger’ 
 noordelijk deel & ‘Groene Vinger zuidelijk deel en de totale zuidelijke stadsrand;
- Verbetering weides voor dubbelgebruik parkeren (weersonafhankelijk te gebruiken);
- Verbinden en versterken hoofdgroenstructuur Rietveldsepad ter hoogte van Tuinvereniging  
 Spoorzicht.
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Ecologische structuren
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3.6 Ecologische structuren
In en nabij het plangebied lopen provinciale en stedelijke ecologische structuren (zie afbeelding). Het ecologische kernge-
bied bestaat uit het poldergebied Zaanse Rietveld. De Rijksweg N11 vormt een fysieke barrière tussen het zuidelijk deel 
van Kerk en Zanen en het kerngebied Zaanse Rietveld. Zowel aan de oost- als aan de westzijde van Kerk en Zanen zijn 
fysieke verbindingen aanwezig, bij de Goudse Schouw en de Leidse Schouw. 
De ecologische structuren komen sterk overeen met de groenblauwe structuren in het gebied. Bij zowel de ‘Groene Vinger’ 
als het Rietveldsepad zijn ecologische knelpunten aanwezig. Bij beide knelpunten zijn wel fysieke waterverbindingen aan-
wezig (duikers), maar de infrastructuur vormt een barrière. Door de ontwikkeling van de ongelijkvloerse kruising wordt de 
groenblauwe structuur van het Rietveldsepad sterk versmald, wat een negatief effect heeft op de ecologische verbinding.

Ambitie
Ecologische structuren optimaliseren en verbinden.

Maatregelen die nadere invulling geven aan ambitie
- Door een extra verbinding te realiseren tussen het zuidelijk deel van Kerk en Zanen en het Zaanse Rietveld  
 worden de ecologische structuren versterkt;
- De ecologische knelpunten bij de ‘Groene Vinger’ en het Rietveldsepad kunnen verbeterd worden middels de  
 realisatie van ecologische duikers;
-  Uitbreiding groenblauwe structuur nabij Tuinvereniging Spoorzicht;
-  Verbinden en verbreden van watergangen en natuurvriendelijker onderhouden;
- Ontwikkelen en optimaliseren van natuurvriendelijke oevers;
-  Verbinden van groengebieden;
-  Realiseren van visputten.

Zie ook de maatregelen die getroffen worden ten behoeve van de Blauwe en Groene structuren (paragraaf 3.5). 
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Spelen



3.7 Spelen
Er zijn verschillende speelmogelijkheden in de woonwijk Kerk en Zanen en aan de randen. De relevante speelmogelijkheden 
voor dit project zijn in kaart gebracht. Aan de woonwijkzijde van de geluidswal N11 is een deel van het avonturenpad 
gerealiseerd. Met de overige inrichting van de geluidswal en de parkzone wordt het avonturenpad afgerond. In de omgeving 
van de ‘Groene Vinger’ zijn diverse zoekgebieden omdat de speelbehoefte vanuit de wijk hoog is (zie bijlage B: ‘Speelruim-
teplan’). Het noordelijk deel van de ‘Groene Vinger’ wordt ontwikkeld tot natuurspeelplaats (tussen de Quadriviumlaan en de 
Zuiderkeerkring).

Ambitie
Om een routing te realiseren tussen de verschillende speelmogelijkheden, is de ambitie om een accentplek te realiseren 
tussen het avonturenpad en de ‘Groene Vinger’. Hier kunnen kleinschalige speelaanleidingen gerealiseerd worden. Deze 
accentplek ligt tevens op de route van de bezoekersparkeerplaats Archeon en de entree van het themapark, waardoor deze 
onderdeel van de bezoekersrouting gaat uitmaken.
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Gemotoriseerd verkeer
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3.8 Verkeersstructuren
Er komen verschillende verkeersstructuren samen in en rondom het plangebied. In de visie zijn deze per thema onder-
zocht, te weten: gemotoriseerd verkeer, leveranciers, noodhulpdiensten, bezoekers Archeon en langzaam verkeer. 

Verkeersstructuur - Gemotoriseerd verkeer (bewoners)

Ambitie 
Goede en veilige ontsluiting woonwijk. 

Maatregel die nadere invulling geeft aan ambitie
Verbinden van beide delen van de Renaissancelaan.
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Leverantie Archeon

Rijksweg N11

Renaissancelaan

Archeonlaan



Verkeersstructuur - Leverantie Archeon 

Ambitie
Goede en veilige bereikbaarheid Archeon en zo dicht mogelijk bij de horecavoorzieningen ‘Klooster’ en ‘Herberg’ in 
Archeon. Minimale overlast van bevoorradingsverkeer Archeon voor de omwonenden.

Maatregel die nadere invulling geven aan ambitie
Verbinden beide delen van de Renaissancelaan. Hiermee hoeven leveranciers niet meer achteruit terug te rijden.

Verkeersstructuur - Noodhulpdiensten

Ambitie
Goede ontsluiting waarbij de woonwijk op een snelle en veilige manier bereikbaar is.

Maatregelen die nadere invulling geven aan ambitie
- Verbinden beide delen van de Renaissancelaan;
- De noodhulpdiensten kunnen zoals nu gebruik maken van de huidige langzaam verkeersbrug bij de   
 entree van Archeon.
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Bezoekers en entree/zichtbaarheid Archeon

Rijksweg N11

Renaissancelaan

Archeonlaan



- 33 - 

Verkeersstructuur - Bezoekers Archeon

Ambitie
De zichtbaarheid en bereikbaarheid van Archeon verbeteren met minimale overlast voor de omgeving.

Maatregelen die nadere invulling geven aan ambitie
- Kwalitatieve inrichting van de Archeonlaan;
- Een verbeterde bewegwijzering;
- Optimaliseren parkeervoorziening Archeon;
- Om de zichtbaarheid en bereikbaarheid van Archeon te vergroten is er de mogelijkheid om de nieuwe   
 rotonde Goudse Schouw te sponsoren. Er dient voldaan te worden aan een aantal gemeentelijke 
 uitgangspunten.

Verkeersstructuur - Entree en zichtbaarheid Archeon

Ambitie
Zichtbaarheid en bereikbaarheid Archeon verbeteren.

Maatregel die nadere invulling geven aan ambitie 
Kwaliteitsimpuls geven aan entree Archeon waardoor deze zichtbaarder en duidelijker wordt (zichtlijnen    
naar entree Archeon).
 

Twee alternatieven met de ligging van de Archeonlaan (zie bijlage ‘Ontwikkelrichting’):
Alternatief 1. De Archeonlaan buigt vrij snel af richting parkeerterrein Archeon. Hiermee krijgt het gebied tussen de appartementen Polderpeil  
  en de Alphense Wetering een kwaliteitsimpuls met een openbaar karakter en een parkachtige inrichting;
Alternatief 2.  De Archeonlaan dient als entreegebied en komt zo dicht mogelijk bij de entree van Archeon te liggen. Bezoekers komen aan op  
  een ‘vol’ parkeerterrein. 
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Langzaam verkeer



Verkeersstructuur - Langzaam verkeer

Ambitie
Langzaam verkeerroutes in en rondom het plangebied verbinden.

Maatregelen die nadere invulling geven aan ambitie
- Diverse langzaam verkeersroutes versterken door fi ets- en wandelroutes onderling te verbinden;
- De gemeente autoriseert de gemarkeerde looproute naar themapark Archeon. Samen met de gemeente   
 wordt bekeken of optimalisatie van de bebording nodig is.
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4 TOEKOMSTIG BEHEER

Er zijn diverse grondeigenaren en gebruikers in het gebied waardoor het essentieel is om goede beheerafspraken te 
maken. Aangezien de huidige afspraken tussen de partijen niet dekkend zijn voor de in gebruik zijnde terreinen, is het 
belangrijk om goede afspraken te maken over zowel het huidig als het toekomstig beheer (en mogelijk eigendomssitu-
atie).

Voor de gemeentelijke verkeersstructuur en verkeersafwikkeling heeft de Archeonlaan geen toegevoegde waarde. De 
gemeentelijke ambitie is vooralsnog om de Archeonlaan en de aangrenzende gronden in eigendom te krijgen. Dit omdat 
deze gesitueerd zijn in de hoofdgroenstructuur op stadsniveau, de historische Alphense Wetering hier gelegen is en omdat 
diverse langzaam verkeersverbindingen hier samen komen. 

Uitgangspunten toekomstig beheer:
- Langzaam verkeerroutes in beheer en eigendom van de gemeente;
- Oppervlaktewater in beheer en onderhoud bij Hoogheemraadschap van Rijnland;
- Contractueel gebruik terreinen door Tuinvereniging Spoorzicht goed borgen;
- Contractueel gebruik parkeerterreinen door Archeon goed borgen (afsluiting parkeerterrein mogelijk);
- De toekomstige beheer- en onderhoudssituatie van de Archeonlaan afstemmen met de huidige eigenaar   
 en primair belanghebbende Themapark Archeon. Dit dient nader onderzocht te worden en onderling   
 afspraken over vastgelegd te worden;
- Groenzones tussen Polderpeil en het parkeerterrein Archeon in beheer en onderhoud van de gemeente.

Als percelen door derden geëxploiteerd / onderhouden worden, dient dit goed contractueel geregeld te worden. 
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5 HOE NU VERDER?

In deze visie is geen fi nanciële paragraaf opgenomen of een uitvoeringsplanning. De visie is bedoeld voor het afkaderen 
en beoordelen van toekomstige ontwikkelingen in het plangebied. Daarbij staat de gemeente grotendeels niet aan de 
lat, omdat zij de terreinen niet exploiteert (parkeerterrein Archeon en Tuinvereniging Spoorzicht). 

In het plangebied doen zich de komende jaren een aantal kansen voor waarbij de visie nader ingevuld kan worden. 
Daarnaast is de gemeente grotendeels niet (primaire) initiatiefnemer om de diverse ontwikkelingen nader in te vullen. 
De gemeente heeft de ambitie om samen met de partners het plangebied en de directe omgeving een kwaliteitsimpuls 
te geven, waarbij de identiteit en herkenbaarheid van Alphen aan den Rijn een belangrijke rol speelt. Er zijn diverse 
thema’s waar de gemeente kansen ziet, waarbij het verbinden van de groenblauwe structuren en de langzaam 
verkeersstructuren prioriteit hebben. 

Te onderscheiden aandachtsgebieden zijn:

Deze visie dient zowel voor de korte als de (midden) lange termijn duidelijkheid te geven, zodat de belanghebbenden 
hierop hun investeringen kunnen afstemmen / baseren. 

Aandachtsgebieden Initiatiefnemer 
Aanpassen waterhuishouding Hoogheemraadschap Rijnland / Gemeente 
Versterken / verbinden groenblauwe hoofdstructuren Gemeente 
Langzaam verkeerroutes Gemeente 
Verbeteren parkeergelegenheid Archeon  Archeon 
Verbinding bevoorradingsverkeer Archeon (Archeonlaan – Renaissancelaan) Gemeente / Archeon 
Aanpassen Archeonlaan Bouwfonds / Archeon / Gemeente 
Banieren Archeon aan Archeonlaan Archeon / Gemeente 
Middeneiland rotonde Goudse Schouw Derden (bijvoorbeeld Archeon) 
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Intense Stad

Integrale ontwikkelzone

Toekomstbestendig maken van wijken 
in Alphen Noord en Zuid

Ontwerpen van stadsranden

Optimaliseren groenblauw raamwerk
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BIJLAGE A  STRUCTUURVISIE

In deze bijlage is een uitsnede opgenomen van de Structuurvisie, onderdeel ‘Intense Stad’.

De opgaven van de Intense Stad (gerelateerd aan deze Ontwikkelvisie) worden vertaald in: 
 -  Het toekomstbestendig maken van wijken in Alphen Zuid;
 -  Het verbeteren van stedelijke kwaliteit van de vervoersassen;
 - Het ontwerpen van stadsranden;
 - De realisatie van een kwalitatief hoogwaardige, gebruiksvriendelijke en sociaal veilig ingerichte  openbare  
  ruimte.

Een belangrijke opgave voor de gemeente is een hoogwaardige, sociaal veilige en gebruiksvriendelijke inrichting van de 
openbare ruimte. Onderdeel van deze opgave is het optimaliseren van het groenblauwe raamwerk dat gevormd wordt 
door de aanwezige groen- en waterstructuren. Naast het benutten van het water als beeldbepalend element voor de 
verblijfskwaliteit van de openbare ruimte zorgt het verbinden en vormgeven van groene gebieden voor attractieve 
langzaamverkeers- en recreatieroutes.

In Alphen aan den Rijn Zuid is de opgave om via aanwezige groenzones, zoals de Alphense Wetering en de Molenwetering, 
doorgaande routes tussen het centrum van Alphen en het buitengebied te realiseren. Door een aantrekkelijke vormgeving 
van deze gebieden wordt de kwaliteit en sociale veiligheid van deze verbindingen verhoogd. Dit kan onder andere 
gerealiseerd worden door het beter zichtbaar, herkenbaar en begaanbaar maken van oevers, paden en groen. De 
keuze van het materiaalgebruik zorgt tevens voor een andere belevingswaarde.

De stadsranden, in combinatie met de entrees van de stad, spelen een prominente rol bij de uitstraling van de Intense 
Stad. Deze plekken bieden mogelijkheden om de relatie tussen stad en landschap nadrukkelijk vorm te geven en de 
ruimtelijke (beeld)kwaliteit van deze locaties beter te benutten. Deze entrees of stadspoorten zijn door hun herkenbare 
identiteit belangrijke schakels in een route of netwerk. De ruimtelijke kwaliteit en aansprekende vormgeving van deze 
stadspoorten en de manier waarop deze functioneren, bepalen de aantrekkingskracht  van de gemeente voor bewoners, 
ondernemers, instellingen en andere gebruikers van het gebied. 
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Waterpeil -2.50 NAP
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BIJLAGE B  HUIDIGE SITUATIE

In deze bijlage staat per thema achtergrondinformatie met betrekking tot de huidige situatie.

A. Huidige blauwe structuren
 - In het plangebied komen een tweetal peilgebieden samen: - 2.50 NAP en -2.10 NAP (zie afbeelding  
  ‘Waterpeilen’).;
 - De Alphense Wetering loopt door het gebied en heeft een belangrijke water aan- en afvoer functie voor 
  Alphen aan den Rijn Zuid. De waterafvoer loopt momenteel ten noorden van Burggooi langs;
 - Diverse watergangen, die het slagenlandschap defi niëren, lopen dood (mindere waterkwaliteit);
 - Watergangen zijn grotendeels visueel afgeschermd door groen.

B. Huidige groene structuren
 - Hoofdgroenstructuur; strook langs de N11, de Alphense Wetering, de ‘Groene Vinger’ en het 
  Rietveldsepad (zie afbeelding ‘Groenstructuurplan’);
 - Archeon heeft een aantal weides in gebruik voor haar dieren, waarop eventueel ook geparkeerd   
  kan worden (toegankelijkheid / beschikbaarheid voor parkeren is weersafhankelijk).

C. Huidige ecologische structuren
 - Naast de ecologische hoofdstructuren zijn er in het waterplan gewenste maatregelen benoemd op het  
  gebied van de waterkwaliteit en ecologie (zie afbeelding ‘Waterplan’).

D. Huidig spelen
 - In de omgeving van de ‘Groene Vinger’ zijn diverse zoekgebieden. De speelbehoefte vanuit de wijk is  
  hoog (zie afbeelding ‘Speelruimteplan’). 
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E. Huidige verkeersstructuren
 Verkeersstructuur - Gemotoriseerd verkeer (bewoners)
 - Archeonlaan ontsluit nu alleen het parkeerterrein van Archeon;
 - Stedenbouwkundig ligt Burggooi op een ‘schiereiland’. De ontsluiting van de woonwijken naar de   
  Rijksweg N11 loopt via de Amerikalaan of de Aziëlaan;
  NB: Bewoners van Burggooi vinden de ontsluiting voor het gemotoriseerde verkeer niet optimaal.
 - Beide delen van de Renaissancelaan zijn niet met elkaar verbonden omdat de weg nog onderdeel is  
  van bouwplan Burggooi;
 - De huidige parkeerplaats voor Archeon voldoet. Op drukke dagen wordt er langs de Archeonlaan en op 
  industrieterrein De Schans II geparkeerd;
  NB: met toekomstige bouwplannen zullen de overloopmogelijkheden voor bezoekersparkeren 
  Archeon op industrieterrein De Schans II afnemen.

 Verkeersstructuur - Leverantie Archeon
 - Aan de achterzijde van Archeon (Renaissancelaan) is een ingang voor bevoorrading. Deze wordt 
  gebruikt voor de bevoorrading van de Herberg. Er is veel overlast en schade als gevolg van bevoor- 
  radingsvoertuigen die achteruit de Renaissancelaan moeten terugrijden;
 - Nabij het Archeologiehuis is een tijdelijke ontsluiting op bouwterrein Burggooi voor bevoorrading van  
  de parkdelen van de Museumwinkel en het Klooster. 
  NB: Archeon heeft meerdere keren verzocht om deze ontsluiting defi nitief in de plannen op te nemen.  
  Intern transport in het themapark, tussen Herberg en Klooster, is lastig omdat de vervoersmiddelen 
  die gebruikt worden dusdanig groot zijn, dat de kleinschalige paden in het park beschadigen;
 - De langzaam verkeer- /calamiteitenbrug wordt frequent door leveranciers gebruik om de voorzijde te 
  bevoorraden (vooral busjes, minder tot geen vrachtauto’s)
 - Beide delen van de Renaissancelaan zijn niet met elkaar verbonden omdat de weg nog onderdeel is  
  van bouwterrein Burggooi.

 Verkeersstructuur - Noodhulpdiensten
 - Bereikbaarheid Burggooi via Afrikalaan, Amerikalaan en langzaam verkeersbrug Archeonlaan;
 - Incidenteel gebruik van de langzaam verkeersbrug tussen de Archeonlaan en de Renaissancelaan.

 Verkeersstructuur - Bezoekers Archeon
 - Bewegwijzering op de gemeentelijke en provinciale wegen verwijst naar het Themapark Archeon,  
  maar is niet altijd duidelijk;
 - Archeon staat niet op de bewegwijzering van Rijkswaterstaat (Rijksweg N11). Dit valt buiten de 
  invloedssfeer van de gemeente;
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 - Met het Openbaar Vervoer is het Archeon te bereiken via het NS-station van Alphen aan den Rijn  
  (circa 15 minuten lopen). Er is de mogelijkheid om een OV-fi ets te huren bij het station. 
 - Vanaf het treinstation heeft Archeon een niet geautoriseerde gemarkeerde looproute naar het 
  themapark;
 - Bezoekers komend met de auto parkeren op het voorterrein en bereiken Archeon via de langzaam  
  verkeersbrug / calamiteitenbrug;
 - De Archeonlaan heeft een breed profi el;
 - De fysieke entree van Archeon kan duidelijker en markanter. Archeon beschouwt de Archeonlaan als  
  entree voor bezoekers die met de auto komen;
 - Bouwverkeer voor Burggooi kruist de bezoekersstroom voor Archeon tussen het bezoekersparkeer- 
  terrein en de langzaam verkeersbrug / calamiteitenbrug;
 - Hoogwaardigheidsbezoekers kunnen het park vanaf de Archeonlaan per auto via de langzaam ve r-  
  keersbrug / calamiteitenbrug bereiken;
 - Incidenteel overlast van hangjeugd op het parkeerterrein van Archeon.

 Parkeren Archeon
 - Het huidige parkeerterrein bestaat uit circa 110 gemarkeerde parkeervakken en circa 80 onverharde  
  parkeervakken. Daarnaast kunnen er nog circa 50 auto’s op het middenterrein (grind) staan. Het 
  totaal komt uit op circa 240 parkeerplaatsen (circa 6.100 m²);
 - De drie overloopweides zouden ruimte kunnen bieden aan circa 200 auto’s, maar is momenteel 
  onbruikbaar. Het totaal aantal parkeerplaatsen komt in de huidige situatie uit op circa 440 stuks;
 - Naar verwachting zal het aantal bussen op werkdagen variëren tussen 5 en 15 bussen;
 - Op topdagen zijn circa 680 parkeerplaatsen nodig (2% jaarbezoek), waardoor een overloopgebied 
  noodzakelijk is. De topdagen vallen vooral op de zon- en feestdagen en in de zomervakantie. Bij de 
  bedrijfsterreinen is dan veelal ruimte beschikbaar waardoor dit als overloopgebied gebruikt kan 
  worden (De Schans II). 

 Langzaam verkeer
 - Langs de Archeonlaan ligt een langzaam verkeersontsluiting voor Kerk en Zanen;
 - Het Rietveldsepad is een langzaam verkeersverbinding van Alphen aan den Rijn naar het 
  buitengebied en dient als ontsluiting voor Tuinvereniging Spoorzicht;
 - In de groenzone langs het Rietveldsepad (gedeelte tussen de Aziëlaan – Archeonlaan) ligt 
  een struinpad;
 - Langs de geluidwal N11 / Burggooi ligt een struinpad aan de zijde van de N11.
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BIJLAGE C  ONTWIKKELRICHTING

In deze bijlage zijn principeschetsen opgenomen die een vertaalslag zijn van alle thema’ s in deze rapportage. Het 
zijn nadrukkelijk geen inrichtingsschetsen, maar ze geven een doorkijkje naar de mogelijke toekomstige inrichting. De 
ontwikkelrichting dient als praatprent binnen de ambtelijke organisatie en de betrokken partijen en kan gezien worden 
als samenvatting van de gewenste toekomstige ontwikkelingen die in de thema’ s naar voren zijn gekomen. Aanslui-
tend zijn er diverse sfeerimpressies opgenomen met voorbeelden over hoe het gebied zich kan ontwikkelen. Zoals in 
paragraaf 3.8 ‘Verkeersstructuur - Bezoekers Archeon’ wordt beschreven, zijn er twee alternatieven uitgewerkt. Het 
enige onderscheid tussen de alternatieven is de toekomstige ligging van de Archeonlaan (zie rode cirkel alternatief 2).

De volgende punten zijn in de ontwikkelschets meegenomen:
- Kwaliteitsimpuls entree N11 / Goudse Schouw waardoor de identiteit en herkenbaarheid van Alphen aan den  
 Rijn versterkt wordt;
- Landschappelijke structuren versterken en zichtbaar te maken;
- Waterkwaliteit verbeteren middels het verbinden en verbreden van watergangen en de toepassing van 
 bruggen;
- Bruggen passend in de omgeving. Bruggen in entreegebied Archeon als karakteristieke objecten; 
- Groenblauwe structuren versterken en verbinden; 
- Natuurvriendelijke oevers uitbreiden en onderhouden; 
- Zichtbaarheid waterstructuren waaronder het beleefbaar maken van de historische Alphense Wetering;
- Voldoende parkeergelegenheid Archeon, rekening houdend met een toekomstige groei;
- Landschappelijke inpassing parkeren Archeon (groene setting);
- Inpassing volkstuinencomplex, bijvoorbeeld middels een eenduidige haag langs alle randen;
- Kwaliteitsimpuls entreegebied Archeon;
- Bereikbaarheid en zichtbaarheid Archeon verbeteren (banieren, kunstobjecten en/of sponsoring rotonde);
- Landschappelijk inpassing huisje Reggefi ber en inpassing stuw Alphense Wetering;
- Accentplek tussen het parkeerterrein Archeon en de entree van het themapark. Mogelijkheden voor 
 kleinschalige speelaanleidingen;
- Renaissancelaan doortrekken;
- Langzaam verkeersroutes verbinden;
- ‘Eetbaar Alphen’ een plek geven in de openbare ruimte;
- Zuidelijke stadsrand afronden als stuk identiteit en herkenbaarheid van Alphen aan den Rijn.
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ONTWIKKELRICHTING: 
ALTERNATIEF 1
Archeonlaan buigt aan begin Archeonlaan 
af naar parkeerterrein Archeon
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ONTWIKKELRICHTING: 
ALTERNATIEF 2
Archeonlaan buigt nabij entree Archeon 
af naar parkeerterrein Archeon

B
IJ

LA
G

E 
 C



- 50 - 

PARKEERPLAATS

DIERENWEIDE

Dierenweide
- Contact met dieren
- Plek voor overloop dieren 
  vanuit Archeon

Parkeerplaats
- Groene uitstraling
- Landschappelijke inpassing
- Voldoende parkeercapaciteit 
  met overloopweides
- Combinatie met ‘Eetbaar Alphen’ Bron: Archi-Tech Architecten 
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ROUTING TUSSEN ARCHEON 
EN PARKEERTERREIN

Routing bezoekers tussen 
Archeon en parkeerterrein

- Verblijfsplek / accentplek
- Nieuwe brug(gen)
- Zitelementen
- Speelaanleidingen
- ‘Eetbaar Alphen’
- Informatievoorziening 
- Plukbloemen
- Natuurlijke uitstraling
- Accentplek met speelaanleidingen

Bron: Archi-Tech Architecten 

Bron: Archi-Tech Architecten 
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SMULGAARD

Smulgaard

- ‘Eetbaar Alphen’
- Contact met natuur
- Smullen
- Ontdekken en prikkelen
- Zitelementen
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NATUURZONE EN LAARZENPAD

Natuurzone en laarzenpad

- Aansluiten bij omliggende 
  routestructuren
- Struinen
- Natuurlijke uitstraling
- Ontdekken en prikkelen
- Extensief beheer
- Avontuur
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SPEELAANLEIDINGEN

Natuurspeelplaats 
‘Groene Vinger’ 

- Natuurlijke uitstraling
- Ontdekken en prikkelen
- Avontuurlijk
- Natuurelementen zoals 
  water, stenen, hout etc.
- Veiligheid
- Diversiteit
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EYE-CATCHER GELUIDSWAL N11

Eye-catcher geluidswal N11

- Uitzichtpunt
- Identiteit en herkenbaarheid    
  Alphen aan den Rijn (eye-catcher)
- Markante plek bij hoofdas 
  Kerk & Zanen
- Informatievoorziening met 
  historie, context, etc.
- Sponsormogelijkheden
- Blikvanger voor beide 
  zijden geluidswal N11 B
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