Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
Verkenning Ruimtelijke Kwaliteit
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Deze brochure is het verslag van de sessie van 14
februari.
Ruimtelijke kwaliteit en opgaven
Op basis van een goede en intensieve samenwerking met alle betrokken regiopartners
heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu
in februari 2015 het besluit genomen een
MIRT-verkenning op te starten onder de naam
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn.
Deze brochure brengt de meest in het oog
springende opgaven die er spelen op het

De focus ligt daarbij op de snelwegen A7 en
A8. De reden hiervoor is dat veel van de andere in de verkenning onderzochte maatregelen
geen of een beperkt fysieke ingreep kennen.
Verder is voor dit document uitgegaan van
een worst-case infrapakket (meest uitgebreide
verbreding). Dit is gedaan om de maximale
ruimtelijke impact en dus ook de maximale
ruimtelijke opgave in beeld te brengen.

gebied van ruimtelijke kwaliteit op hoofdlijnen
in beeld.

UNESCO en andere waardevolle
cultuurhistorische elementen

Ecologische kwaliteit van het gebied
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Openheid
De brochure is input voor zeef 1 (zie achterflap).
Specifiek gaat dit document in op:

UNESCO
•

A8 en A7 doorsnijden veengebieden
en droogmakerijen die door hun

Wat is de bestaande ruimtelijke

specifieke kenmerken telkens een

kwaliteit/wat is de potentiele

ander landschapsbeeld geven. De

(gewenste) kwaliteit?

snel opvolgende afwisseling is een

Belangrijkste genoemde kwaliteiten zijn:
•

Openheid. Het open landschap is de
kernkwaliteit van Waterland en de
Noord-Hollandse polders. Het traject
Amsterdam-Hoorn ligt vrijwel overal vrij
in dit landschap.
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Afwisseling/diversiteit landschap. De

kernkwaliteit van dit gebied.
•

Ecologie. De veengebieden ten noorden
van Amsterdam zijn van groot belang
voor weidevogels en waterminnende
soorten als de Noordse Woelmuis. De
verbindingen tussen de verschillende

Natuur
ecologische kerngebieden zijn echter vaak
smal en verdienen meer aandacht.
•

Historische structuren. Het gebied
kenmerkt zich door historische
lijnvormige structuren die door de
A7 worden gekruist of afgesneden.
Voorbeelden zijn lintdorpen als
Oudendijk, dijken als de Westfriese
Omringdijk en de beplante polderwegen
van de Beemster.

Kruisende structuren
Welke principes kunnen gehanteerd

worden bij de te nemen maatregelen?
•

Openheid behouden en waar mogelijk
vergroten.

•

Doorsneden structuren herstellen en
versterken.

•

Ecologische verbindingen tot stand
brengen of verbeteren.

•

Unesco-gebieden (Beemster en Stelling
van Amsterdam) (meer) zichtbaar en
beleefbaar maken vanaf de weg.
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Opgaven
Welke grote opgaven – gerelateerd

die over de ringdijken van de Beemster

aan de basis kunnen liggen voor een

geknepen en verdienen voldoende ruimte

•

rechttrekken van de A7 biedt kansen

aan de maatregelen - zouden nader

en de Wormer lopen worden hier

inpassingsvisie?

bij toekomstige ontwikkelingen. Het

Rondom de Kom van Purmerend spelen

voor synergie door een gecombineerde

een groot aantal opgaven en kansen.
Het is een knooppunt waar snelweg
en afritten, stedelijk ruimteclaims
en verschillende landschappelijke
structuurlijnen ieder eigen invulling
verlangen en opgaven kennen.
Belangrijke ecologische verbindingen
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oplossing voor ruimtelijke vraagstukken.
•

Ook ter hoogte van het Oostzanerveld
(Natura 2000) en knooppunt Zaanstad
komen een aantal opgaven en kansen
samen. De openheid aan de oostkant
van de A8 na de ring A10 is een

Opgave Kom van Purmerend

Opgave Oostzanerveld

verademing en kenmerkend voor

alsook recreatieve vaarverbindingen

Waterland. Wegplanten bij de inpassing

vanuit de wijken Poelenburg, Peldersveld

van maatregelen bij de A7 en A8 zou

en Hoornseveld). Een integrale aanpak

hieraan afbreuk doen. Daarnaast speelt

van deze opgaven zou wellicht ten koste

de afwaardering van de A7 tussen het

kunnen gaan van een klein deel van

Prins Bernhardplein en knooppunt

het Oostzanerveld maar tegelijkertijd

Zaandam in combinatie met de

biedt dit wellicht ook kansen aan het

herontwikkeling van de stadsentree

beheer en verdere groei van het gehele

van Zaandam. Ecologische- en

natuurgebied.

recreatieve vaarverbindingen kunnen
worden verbeterd en uitgebreid (o.a. de
verbinding Jagersplas-Oostzanerveld
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Op basis van een goede en intensieve samen-

De gevolgde MIRT-systematiek gaat uit van

werking met alle betrokken regiopartners heeft

een ‘trechterproces’ waarbij van grof naar fijn

de Minister van Infrastructuur en Milieu in

wordt gewerkt en waarbij op gezette momen-

februari 2015 het besluit genomen een MIRT-

ten in het proces bestuurlijke besluitvorming

verkenning op te starten onder de naam Cor-

plaatsvindt. De eerstvolgende bestuurlijke

ridorstudie Amsterdam-Hoorn. Het betreft

afweging in dit proces is aangeduid als zeef 1.

een brede verkenning van de mobiliteits- en
bereikbaarheidsproblemen waarbij niet alleen

Zeef 1 moet leiden tot:

wordt gekeken naar aanpassing en uitbreiding

a.

Een bestuurlijk afgestemde keuze welke

van infrastructuur maar ook naar maatregelen

oplossingsrichtingen in de volgende

op het gebied van gedragsverandering, open-

fase verder worden uitgewerkt in een

baar vervoer en fietsverbindingen.

Structuurvisie/PlanMER.
b.

Een bestuurlijke afgestemde agenda welke

De hoofdoelstelling van de verkenning is

opgaven op het gebied van ruimtelijke

het verbeteren van de bereikbaarheid in de

kwaliteit nader moeten worden

corridor Amsterdam-Hoorn om daarmee een

uitgewerkt in een inpassingsvisie t.b.v. de

bijdrage te leveren aan de ambities van rijk en

Structuurvisie/PlanMER.

regio, zoals het versterken van de economische
concurrentiepositie en het zorgen voor een

Om de ruimtelijke kwaliteit in beeld te

aantrekkelijke leefomgeving. Een aanvullende

brengen is er 14 februari 2017 een werkses-

ambitie is het rekening houden met – en waar

sies georganiseerd met betrokken overheden

mogelijk versterken van – landschappelijke,

(provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat,

natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

gemeente Purmerend, OVER-gemeenten,
gemeente Zaanstad). Hierbij is tevens gebruik

Alhoewel afzonderlijke oplossingen voor

gemaakt van verkregen informatie uit de vol-

vraagstukken op het gebied van ruimtelijke

gende werksessies:

ordening, natuurontwikkeling en recreatie

•

Werksessie Oostzanerveld, 11

geen onderdeel zijn van de verkenning heeft de

oktober 2016 (participatiesessie met

Minister wel aangegeven dat ze over ambities

georganiseerde belangengroepen).

die niet rechtstreeks herleid kunnen worden

•

Werksessie Beemster, 25 oktober 2016

tot de bereikbaarheidspopgave – zogenaamde

(participatiesessie met georganiseerde

‘meekoppelkansen’ - , afspraken met de regio

belangengroepen).

wil maken met betrekking tot realisatie en
financiering.

