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1.

Inleiding

DE BEREIKBAARHEID IN HET CORRIDORGEBIED A7/A8 STAAT ONDER DRUK. IN DE THANS AAN DE
ORDE ZIJNDE FASEN VAN DE MIRT-VERKENNING CORRIDOR AMSTERDAM-HOORN WORDT
TOEGEWERKT NAAR KANSRIJKE MAATREGELPAKKETTEN. BIJ DE UITWERKING ZIJN
BEREIKBAARHEIDS-PERSPECTIEVEN VOOR DE CORRIDOR AMSTERDAM – HOORN BRUIKBAAR.
DEZE BRENGEN DE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN IN DE CORRIDOR IN BEELD IN VERBAND MET
BENODIGDE VERANDERINGEN IN HET MOBILITEITSSYSTEEM.

1.1

Aanleiding

De bereikbaarheid in het corridorgebied A7/A8 staat onder druk. Files zijn hier dagelijks aan
de orde. Hoewel de afgelopen jaren al maatregelen genomen zijn om de problemen op te
lossen, blijkt uit onderzoek dat de regio na 2020 opnieuw te maken krijgen met grote
bereikbaarheidsproblemen. In de MIRT Verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn worden
mogelijke oplossingen voor de verbetering van de bereikbaarheid tussen Amsterdam en
Hoorn verkend. Daartoe is het startdocument opgesteld in samenwerking met regionale
partners. Op basis daarvan is een probleemverkenning uitgevoerd waarbij Kansrijke
Oplossingsrichtingen (NKO) zijn geformuleerd.
De Corridorstudie Amsterdam-Hoorn volgt de nieuwe werkwijze "Meer Bereiken". Dat
betekent dat met een brede blik naar het gebied wordt gekeken. We hebben oog voor de
hele omgeving, kijken naar zowel de weg als het openbaar vervoer, zoeken naar samenhang
met (andere) ruimtelijke opgaven en houden rekening met toekomstige onzekerheden.
Door het Ministerie van I&M is gevraagd om ten behoeve van deze Verkenning een
document op te stellen waarin een aantal bereikbaarheidsperspectieven worden beschreven
voor de corridor Amsterdam-Hoorn. Daartoe worden ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor
benoemd en gerelateerd aan de benodigde veranderingen in het mobiliteitssysteem. In een
aanvullende opdracht is gevraagd om mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen in een aantal
concrete ruimtelijke ontwikkelingsbeelden uit te werken en de bereikbaarheidseffecten
daarvan te toetsen.
Deze rapportage levert de eindresultaten van deze stappen op. Het rapport levert inzicht in
mogelijke ontwikkelingsrichtingen in de corridor en suggesties voor aanpassingen die nodig
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zijn in het mobiliteit systeem om de doelen van de corridorstudie te realiseren. Gevraagd is
om daarbij de volgende aspecten te betrekken:
 Hoe de grote trends (globalisering, klimaatadaptatie, energieakkoord, vergrijzing,
flexibilisering van de arbeidsmarkt) invloed hebben op de corridor
 Op corridorniveau kijken naar de demografische en economische ontwikkelingen.
 Inzoomen op de belangrijke deelregio’s (West-Friesland, Beemster, Waterland en
Zaanstreek)
 Betrekken van de ruimtelijke ontwikkelingen rondom de landschappelijke en
natuurwaarden van het gebied Laag Holland en het in beeld brengen van de gevolgen
van verwachte ontwikkelingen voor die landschappelijke en natuurwaarden.
 Inzicht te geven welke aanpassingen in het mobiliteitssysteem nodig zijn om te kunnen
spelen op de geconstateerde ontwikkelingen te kunnen.

1.2

Werkwijze

Bij de uitwerking van de opdracht zijn de volgende uitgangspunten in acht genomen:
1. Ruimtelijke trends. We richten ons vooral op de maatschappelijke trends met belangrijke
ruimtelijke gevolgen voor de corridor. De bredere analyse voor de regio vindt thans plaats
in het kader van de in ontwikkeling zijnde Omgevingsvisie;
2. Ontwikkeling van ruimtelijke ontwikkelingsbeelden:
 Geen blauwdruk van de toekomst, maar ontwikkelingsbeelden
 De beelden zijn niet bedoeld om bestuurlijke keuzen te maken ten aanzien van
wenselijke toekomsten, maar zijn bedoeld om inzicht te geven in het verband
tussen verschillen in mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen en de consequenties.
Het gaat dan ook niet om bestuurlijk vastgestelde beelden;
3. Ontwikkeling van de beelden in nauwe samenspraak met de regionale overheden, al ligt
de eindverantwoordelijkheid voor de keuzen bij het onderzoeksbureau.
Bij de uitwerking van het project is het volgende werkprogramma uitgewerkt.
 Het ruimtelijke spoor (links in figuur 1) is uitgewerkt op basis van inventarisatie van te
verwachten autonome ontwikkelingen zoals voorzien door Rijk, provincie, stadsregio en
gemeenten, mede op basis van de WLO2-gegevens en gegevens van
provincie/stadsregio en gemeenten. Deze monden uit in groeiscenario’s passend bij
respectievelijk hoge en bij lage groei.
 Deze ontwikkelingen worden gekoppeld aan de beleidsambities van regio en andere
stakeholders inzake economie, ruimte en leefomgeving;
 De (autonome) scenario’s en de beleidsambities worden uitgewerkt in ruimtelijke
perspectieven die daarbij passen, afgeleid uit gesprekken met de regio en andere
betrokkenen.
 Bij elk van deze perspectieven zijn de bijbehorende multimodale bereikbaarheidsprofielen benoemd. In het bereikbaarheidsprofiel is uitgewerkt welke locaties met welke
vervoerwijze bereikbaar moeten zijn op welk schaalniveau (lokaal, regionaal, corridor).

4

In het mobiliteitsspoor (rechts in figuur 1) zijn de ontwikkeling in ruimtelijke interacties en de
knelpunten in de bereikbaarheid over periode 2010-2040 vastgesteld. Op basis daarvan is
een netwerkanalyse uitgevoerd. De analyse richt zich op multimodale structuur en kwaliteit
netwerken. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van reeds uitgevoerde analyses naar
knelpunten, waarbij wordt stilgestaan bij de verschillen tussen de scenario’s.
Het opstellen van de ontwikkel-perspectieven is in nauwe samenspraak gedaan met
betrokken stakeholders. Dit is weergegeven aan de linkerkant van figuur 1. Het proces is
wezenlijk onderdeel van dit project. De projectgroep heeft een centrale plaats in het proces,
waarbij de ruimtelijke ontwikkelingsbeelden zijn aangepast aan de ruimtelijke ontwikkelingen.
Aan de hand van afstemming van de woningbouw met de regio’s worden verschillende
ontwikkelingsbeelden gepresenteerd. De uiteindelijke keuzen liggen bij MuConsult. De
woningbouw heeft gevolgen voor de kenmerken van de bevolking, wat op zijn beurt gevolgen
heeft voor de bereikbaarheid en de mobiliteit. Hierop aansluitend worden strategieën
bedacht om deze effecten te verminderen.
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Figuur 1.1:

1.3

Uitwerking ruimtelijk spoor en mobiliteitsspoor.

Opzet rapportage

In deze rapportage wordt figuur 1 grotendeels toegepast. Eerst worden in hoofdstuk 2 de
(ruimtelijke) opgaven benoemd die een rol kunnen spelen bij het verbeteren van de
bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn. In dit hoofdstuk worden de grote trends
benoemd die invloed hebben op de corridor. Vervolgens wordt op corridor niveau gekeken
naar de economische en de demografische ontwikkelingen.
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In hoofdstuk 3 worden ruimtelijke perspectieven geïntroduceerd. Deze ruimtelijk perspectief
worden vervolgens toegepast op de deelregio’s in de corridor Amsterdam-Hoorn. In
hoofdstuk 4 zijn de ruimtelijke perspectieven in samenspraak met de regio’s uitgewerkt tot
concrete ruimtelijke varianten. Hiervoor is gelet op de bestaande plannen en de kwantitatieve
opgaven waarvoor de regio’s staan op het gebied van woningbouw.
Woningbouw heeft echter ook gevolgen voor de bevolking. Het aantal inwoners verandert
mee met de bouw van woningen en daarmee veranderen ook bevolkingskenmerken als
beroepsbevolking en aantal studenten. In hoofdstuk 5 wordt hierop ingegaan. Tevens wordt
in dit hoofdstuk ook ingegaan op de gevolgen van de veranderde bevolkingskenmerken op
de bereikbaarheid en de mobiliteitseffecten van de verschillende ontwikkelingsbeelden.
Om de bereikbaarheidseffecten en de mobiliteitseffecten van de verschillende
ontwikkelingsbeelden zo veel mogelijk te verkleinen worden in hoofdstuk 6 enkele
oplossingsrichtingen benoemd.
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2.

Maatschappelijke opgaven in de
corridor

DE CORRIDOR AMSTERDAM-HOORN WORDT DE KOMENDE JAREN GECONFRONTEERD MET EEN
GROOT SCALA AAN (RUIMTELIJKE) OPGAVEN. DIT HOOFDSTUK BENOEMT EEN AANTAL
BELANGRIJKE EN SELECTEERT DE KERNOPGAVEN DIE EEN ROL KUNNEN SPELEN BIJ DE
REALISATIE VAN DE DOELEN, HET VERBETEREN VAN DE BEREIKBAARHEID IN DE CORRIDOR

AMSTERDAM-HOORN. ZO WORDT EEN BIJDRAGE GELEVERD AAN AMBITIES VAN HET RIJK EN DE
REGIO, ZOALS HET VERSTERKEN VAN DE ECONOMISCHE CONCURRENTIEPOSITIE EN HET ZORGEN
VOOR EEN AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING.

2.1

Inleiding

De corridor is ruimtelijk een zeer divers gebied en daarmee dient zich in de toekomst een
breed scala aan ruimtelijke opgaven aan. Daarnaast zijn de landschappelijke en
natuurwaarden in de corridor groot. De stedelijke gebieden (Amsterdam, Zaanstad en
andere steden) en de bijbehorende opgaves en landschappelijke waarden vragen om
zorgvuldigheid in ruimtelijk beleid, maar bieden ook kansen voor behoud en ontwikkeling van
aantrekkelijke woon- en leefmilieus en toerisme. Ligging van de grootstedelijke
Metropoolregio, de individuele steden en kleinere gemeenten in de corridor vragen om
goede interne en externe bereikbaarheid om economische ontwikkeling te bevorderen
waarbij uitdijende daily activity-systems een belangrijke uitdaging leveren, zeker in het licht
van de scheve woon-werkbalans. Door de Planbureaus wordt gewezen op de groeiende
disbalans tussen gebieden, waarbij enerzijds de (groot)stedelijke regio’s in de Randstad
sterk zullen groeien en anderzijds een deel van Nederland gekenmerkt zal worden door
krimp. Deze disbalans levert belangrijke opgaven op voor het ruimtelijk beleid in het
algemeen.
Om te komen tot een goed bereikbaarheidsbeleid voor de periode tot 2030 is het van belang
om de ontwikkeling van de regio op langere termijn (tot 2040) in beschouwing te nemen,
zodat rekening gehouden wordt met de lange levensduur van de consequenties van te
nemen beslissingen. Gezien onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen is het daarbij
van belang om te werken met verschillende toekomstbeelden en de robuustheid van het
beleid ten aanzien van deze ontwikkelingen bij besluitvorming te betrekken. Zo kan erop
worden gewezen dat nog niet zo lang geleden onderzoekers wezen op het risico van
overinvesteringen bij de aanleg van infrastructuur. Thans wordt weer gevraagd om
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aanvullende investeringen om tegemoet te komen aan de groeiende
bereikbaarheidsopgaven.
We maken daarbij gebruik van de analyses die in het kader van de WLO zijn gemaakt. In de
nieuwe ‘WLO’ presenteren het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de
Leefomgeving twee mogelijke toekomstbeelden voor Nederland. In het scenario Hoog kent
Nederland een relatief sterke economische groei van 2 procent per jaar. In het scenario Laag
kent Nederland een lagere economische groei van 1 procent per jaar. De Planbureaus
achten de kans dat de werkelijke ontwikkeling zich tussen deze ontwikkelingen voor zal doen
ongeveer 70%.
Om rekening te houden met deze onzekerheden en daaruit voortvloeiende opgaven begint
dit hoofdstuk met een korte schets van algemene trends en daaruit voortvloeiende opgaven
voor actoren in het ruimtelijk domein. Vervolgens wordt nagegaan wat de betekenis is van
deze trends voor opgaven in de corridor. Op basis daarvan zullen een aantal ontwikkelingen
worden geselecteerd en uitgewerkt die raakvlakken hebben met de hier aan de orde zijnde
bereikbaarheidsopgaven.
In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 Hoe de grote trends (globalisering, klimaatadaptatie, energieakkoord, vergrijzing,
flexibilisering van de arbeidsmarkt) invloed hebben op de corridor
 Op corridorniveau kijken naar de demografische en economische ontwikkelingen, waarbij
inzicht wordt verschaft op ontwikkelingen in de belangrijke deelregio’s (Hoorn-WestFriesland, Purmerend-Waterland en Zaanstreek)
 Bij het onderzoek betrekken we, vanuit het bijzondere karakter van de corridor en de
projectvragen, ook ontwikkelingen rondom de landschappelijke en natuurwaarden van
het gebied Laag Holland en brengen de gevolgen van verwachte ontwikkelingen voor
landschappelijke en natuurwaarden in dit gebied in kaart.

2.2

Algemene trends

Om te komen tot ontwikkelingsbeelden beginnen we, conform de vraagstelling bij de
opdracht, met een aantal (brede) maatschappelijke trends die verbonden zijn met ruimtelijke
ontwikkelingen. Er zijn een groot aantal studies naar deze toekomstige ontwikkelingen
gedaan.
Demografie
Belangrijke ontwikkelingen in de demografie betreffen vergrijzing, ontgroening, verdunning
huishoudens, afvlakkende groei bevolking/krimp en immigratie.
In het scenario Hoog kennen Europa en Nederland een relatief sterke economische groei
rond de 2 procent per jaar. Deze groei heeft een duidelijk stimulerend effect op de
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ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens. Deze effecten worden nog
versterkt door diverse sociaal-culturele ontwikkelingen. De economische groei leidt tot meer
immigratie. Nederland blijft aantrekkelijk voor arbeidsmigranten uit (nieuwe) EU-lidstaten,
maar ook van buiten Europa. Er wordt in dit scenario ook een belangrijke winst in de
levensverwachting geboekt. De hogere welvaart gaat gepaard met een gezondere leefstijl,
vooral – inhaaleffect - onder mensen met een lage sociaal-economische status. Lage groei
heeft een drukkend effect op de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens.
Dit effect wordt nog versterkt door diverse sociaal-culturele ontwikkelingen die het
alleen/zelfstandig wonen afzwakken. De zwakke economische ontwikkeling heeft een
negatief effect op de immigratie. Door de relatief lage economische groei wordt Nederland
voor werknemers uit de nieuwe EU-landen beduidend minder aantrekkelijk. Dit leidt tot
substantieel minder arbeidsmigranten.
Nederland telt in 2015 bijna 17 miljoen inwoners. In het scenario Hoog komt de bevolking uit
op 19,2 miljoen in 2050. Het scenario Laag laat tot 2030 weliswaar nog een lichte groei van
de bevolking voorzien, maar daarna zet een krimp in. In 2050 wonen er volgens dit scenario
16,4 miljoen mensen in Nederland. De toekomstige omvang van de Nederlandse bevolking
wordt meer bepaald door de buitenlandse migratie dan door het aantal geboorten en sterfte.
Het aantal huishoudens bedraagt nu ruim 7,5 miljoen. In het scenario Hoog neemt het
aantal huishoudens de komende 35 jaar flink toe, met bijna 2 miljoen. In 2050 komt het
aantal huishoudens daardoor uit op 9,4 miljoen. De relatieve groei van het aantal
huishoudens is daarmee ongeveer een factor twee groter dan die van de bevolking.
In het scenario Laag zwakt de huishoudensgroei de komende jaren juist sterk af, en wordt
na 2035 een lichte krimp in het aantal huishoudens verwacht; dit traject lijkt sterk op dat van
de bevolkingsgroei in dit scenario. In 2050 komt het aantal huishoudens uit op 7,8 miljoen.
Overige ontwikkelingen zijn:
 Groei van de potentiële beroepsbevolking is onzeker. In het scenario Hoog blijft de
potentiële beroepsbevolking tot 2050 in omvang toenemen. In het scenario Laag is de
potentiële beroepsbevolking in 2030 even groot als nu; daarna zet een krimp in.
 Sterke toename van het aantal senioren en oudere huishoudens. Het aantal ouderen
neemt tot 2050 gestaag toe. Vergrijzing zal in alle gebieden ongeveer evenredig
optreden. Het is geen typisch fenomeen van de perifere gebieden.
 Toename van het aantal alleenstaanden. Ook het aantal alleenstaanden neemt toe. In
beide scenario’s wordt een stijging van het aantal alleenstaanden voorzien.
 Onzekerheid over levensverwachting. Door medische ontwikkelingen kan de
levensverwachting verder toenemen, maar onduidelijk is hoe gezond we blijven op
hogere leeftijd.
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Sterkere groei st eden
De kernonzekerheid in de WLO ligt bij de vraag of de sterke groei van stedelijke regio’s in en
buiten de Randstad zal doorzetten of niet. Het scenario Hoog gaat voor de komende
decennia uit van een hoge nationale economische en demografische groei in combinatie met
een sterke concentratie van wonen en werken in de (Rand)stad. In het scenario Laag
koppelen we een lage nationale groei aan een afzwakkende concentratie. In de aanvullende
onzekerheidsverkenningen zijn meer divergente beelden onderzocht. In beide
referentiescenario’s ligt de kern van de bevolkingsgroei in de Randstad (Noord- en ZuidHolland, Utrecht en Flevoland) en in stedelijke regio’s. Dit komt vooral door de relatief hoge
natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte), die samenhangt met de huidige relatief jonge
bevolkingsopbouw in deze gebieden. Ook is in de Randstad en in de stedelijke regio’s
sprake van een relatief sterk positief migratiesaldo. Buiten de Randstad is de bevolkingsgroei
lager.
Per saldo is in beide referentiescenario’s ook de groei van het aantal banen het hoogst in de
Randstad en de stedelijke regio’s. Dit geldt vooral voor de periode na 2030, waarbij de
absolute groei overigens bescheiden is. Voor 2030 is de groei redelijk gespreid over de
Randstad en de intermediaire zone, in lijn met de recente trend. Ook de suburbane gebieden
groeien in aantal banen relatief sterk. Een belangrijke factor voor de ontwikkeling van de
(ruimtelijke) economie zijn de zogeheten agglomeratievoordelen, die maken dat bedrijven en
mensen in steden productiever zijn en bovendien profiteren van meer en betere
voorzieningen bij elkaar. Wat de effecten van de verdere ontwikkeling van de ICT zijn is niet
duidelijk. Ontwikkelingen lijken te duiden op verdere concentratie, met name in de
Noordvleugel van de Randstad, maar ICT kan ook mogelijk bieden dat mensen flexibeler
worden in hun activiteitenpatroon en gebruik van de ruimte.
Hoewel door overheden wordt ingezet op het stimuleren van ontwikkelingen rondom
(nieuwe) multimodale knooppunten, is in de afgelopen tien jaar het aantal arbeidsplaatsen op
multimodaal ontsloten locaties weliswaar toegenomen, maar op snelweglocaties kwamen er
ongeveer 2,5 keer zo veel banen bij. Als Multimodale locaties blijken vooral aantrekkelijk te
zijn voor specifieke sectoren zoals zorg, onderwijs en dienstverlening. Voor inwoners geldt
een soortgelijk verhaal: de grootste toename vond plaats op snelweglocaties. Dat er ook wel
meer mensen op multimodaal ontsloten locaties zijn komen wonen, komt vooral door de
toename van het aantal multimodale locaties.
Veranderingen landelijk gebied
Ook in het landelijk gebied zijn ontwikkelingen te voorzien, die vooral betrekking hebben op
de ruimteclaims van verschillende actoren.
 Verwacht wordt dat door de claims voor wonen en werken bij stedelijke uitbreidingen het
areaal voor de landbouw neemt af. In de WLO is daar in beide scenario’s sprake van;
 De ruimteclaims voor natuur komen voort uit de ambitie voor de realisatie van het
Natuurnetwerk Nederland. Daarnaast speelt het multifunctioneel grondgebruik rol, zoals
bij het agrarisch natuurbeheer, ruimte voor zoetwatervoorziening en waterveiligheid,
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groen-blauwe structuren rond steden en de aanleg van klimaat- energiebossen. De
meest extensieve landbouwgebieden, onder andere in delen van veenweidegebieden,
bieden specifieke kansen voor gecombineerde natuur-, landbouw- en
waterarrangementen. De ambitie en het draagvlak voor multifunctioneel landgebruik,
inclusief natuur en landschap, is lager in het scenario Laag; er zijn minder private
middelen beschikbaar en ook minder mee koppelingen door de lagere investeringen van
overheden. Het Natuurnetwerk Nederland wordt deels of geheel gerealiseerd. De
ontwikkeling rond de steden is in scenario Laag minder ambitieus dan in scenario Hoog.
Dit wordt veroorzaakt doordat er minder behoefte is aan woningen. Ook is de aanleg van
natuur en recreatie rond de steden bescheidener.
Gangbare landbouw intensiveert en zal verdere schaalvergroting laten zien, vooral in het
scenario Hoog. De relatief gunstige koopkrachtontwikkeling in het scenario Hoog en
meer draagvlak voor duurzaamheid vormen de basis voor de marktvraag naar
keurmerkproducten.
De energietransitie zal een belangrijk effect hebben in het landelijk gebied. De
energietransitie kan namelijk tot ruimteclaims leiden voor wind-, zon- en
biomassaproductie.

Ontwikkelingen landschappelijke en natuurwaarden Laag Holland
Het landschap Laag Holland ligt tussen Amsterdam tot de lijn Hoorn-Alkmaar. Aan de
westkant wordt het gebied begrensd door stedelijk gebied en duinen. Dit gebied heeft
belangrijke natuur- en cultuurhistorische waarden. Het Rijk heeft in Laag Holland vijf
gebieden aangewezen als een ‘Natura 2000 gebied’. Dit is een netwerk van Europese
beschermde natuurgebieden. De provincie heeft voor deze gebieden beheerplannen
opgesteld met maatregelen voor het behouden en uitbreiden van het leefgebied van
bijzondere dieren en planten. Het gaat vooral om veenlandschap als leefgebied van
weidevogels.
Het Nationaal Landschap Laag Holland bestaat uit 38 polders en 4 grote droogmakerijen. In
het gebied kunnen vier landschapstypen onderscheiden:
1. Een veenweidelandschap met rietvelden en rietkragen langs de grotere wateren.
2. De waterrijke ‘velden’ met bredere rietkragen. Hieronder vallen vaargebieden zoals
Oostzanerveld, Ilperveld, Wormer- en Jisperveld en Eilandspolder.
3. Kleine droogmakerijen, verspreid door het gebied, met een ‘veen-weidekarakter’
(overwegend grasland).
4. Grote droogmakerijen (Beemster, Schermer, Wormer, Purmer) met een afwisseling van
grasland, bouwland en zelfs bollenteelt. Overigens maakt de Purmer vanwege
verstedelijkingsdoelen geen deel uit van het Nationaal Landschap
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Voor Laag Holland zijn zeven kernkwaliteiten geformuleerd:
 veenpakketten,
 het grote aantal archeologische locaties,
 de middeleeuwse strokenverkaveling en historische watergangen,
 het geometrische inrichtingspatroon van de droogmakerijen,
 de karakteristieke dijk- en lintdorpen,
 de grote openheid van het landschap en
 de grote hoeveelheid weide- en moerasvogels.
Aan de hand van deze zeven kernkwaliteiten zijn er ambities en opgaven opgesteld. Behoud
en ontwikkeling van waarden, met als uitgangspunt geschiedenis, ordeningsprincipes en
bebouwingskarakteristiek. Specifiek voor de MRA: vergroten belevingswaarde, behoud
structuren, vitaliteit verbeteren, ontwikkeling van het gebruik van het landschap, voor
recreatie en stedelijke functies.
Toenemende (stedelijke) ontwikkeling, toenemend toerisme en recreatie, schaalvergroting in
de agrarische sector, klimaatverandering en minder geld voor natuurbeheer zijn factoren die
druk leggen op de natuurwaarden in het gebied. Met name de veenweidegebieden staan
hierdoor onder druk. Door verslechtering van hun biotoop nemen de aantallen weidevogels
in de kwetsbare veenweidegebieden in Laag Holland af. Wel groeit het besef in de regio hoe
belangrijk het behoud van natuurwaarden is.
De activiteiten die nu in de natuurgebieden plaatsvinden kunnen gewoon door blijven gaan.
Net zoals nu al het geval is moet bij nieuwe activiteiten eerst worden bekeken of deze
schadelijk zijn voor de beschermde natuur. Voor nieuwe activiteiten kan een vergunning
nodig zijn.
Ontwikkelingsvarianten
Voor de toekomst van Laag Holland zijn er drie sterk onderscheidende
ontwikkelingsvarianten mogelijk die aan de ambities en opgaven zijn opgesteld. Het
verdienmodel is hierbij ook belangrijk. De drie varianten zijn stedelijk uitloopgebieden,
landbouw in de lead en natuur in de lead.
Als eerst wordt ingegaan op variant ‘stedelijk uitloopgebied’. Dit houdt in dat groen
toegankelijker wordt. Laag Holland wordt dan parkachtig met verschillende fietsroutes.
Recreatie hierbij de drager van de ontwikkeling. Daarnaast wordt de bouw van luxe
woningen zoals villa’s toegestaan in groen.
In de variant waarbij landbouw in de lead is, is er sprake van een rol in het
landschapsbeheer. De kleine schaal blijft dan behouden. Er vindt een verbreding plaats van
diensten als recreatie, verblijf, logeren, kamperen en horeca. Met name in de noordelijke
deel van de provincie vindt grootschaligere landbouw plaats.
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De laatste variant is dat de natuur in de lead is. Hierbij wordt ingezet op het versterken van
de natuurwaarden en het verminderen van landbouw. Het waterpeil in het gebied wordt
verhoogd. Laag Holland wordt vooral via het water toegankelijk. Via de weg is er in deze
variant sprake van een beperkte toegankelijkheid.
Milieu/duurzaamhei d
In beide scenario’s intensiveert het klimaatbeleid. Het tempo waarin en de ambitie waarmee
dit gebeurt, verschillen echter duidelijk per scenario. In scenario Laag wordt rond 2030
duidelijk dat er geen bereidheid is om de bestaande klimaatafspraken verder aan te
scherpen. In scenario Hoog komen rond 2025 juist stringentere klimaatafspraken tot stand.
Er zijn in het kader van het klimaatakkoord van Parijs nieuwe afspraken gemaakt over de
opwarming van de aarde. Daartoe moet gebruik van kolen en olie substantieel worden
teruggedrongen. Om deze doelen, de EU-doelstellingen en de doelen uit het SER-akkoord
met de betrekking tot klimaat en energie te halen zijn niet alleen technologische
vernieuwingen in wagenparken nodig. Dit vereist wellicht ook een andere ruimtelijke strategie
en slimme innovatieve oplossingen. Ook is de zeespiegelstijging en intensievere regenval
van invloed op toekomstige opgaven.
Een belangrijke onzekerheid is hoe streng het energie/klimaatbeleid in de toekomst zal zijn.
Dergelijk beleid zal niet door Nederland alleen gemaakt worden, maar in belangrijke mate
vanuit internationale verbanden waar Nederland bij is aangesloten. De huidige internationale
klimaatafspraken vergen al een substantiële verduurzaming van de mobiliteit. Dit
klimaatbeleid werkt door in markten voor brandstof en CO2 en leidt tot allerlei prikkels voor
en eisen aan de energiezuinigheid van voertuigen. Een streng(er) beleid op dit punt kan
betekenen dat er enerzijds een verschuiving van auto naar ov plaatsvindt. Daarnaast is een
transitie naar elektrische auto’s met hogere aanschafkosten maar lagere gebruikskosten
denkbaar. Omdat het energiezuiniger worden van mobiliteit sterk samenhangt met
ontwikkelingen in voertuigtechnologie, is er een overlap tussen de onzekerheden als gevolg
van internationaal energie- en klimaatbeleid en die als gevolg van technologische
ontwikkelingen, zeker op het vlak van fijnstof.
Op het gebied van luchtkwaliteit is er al veel bereikt, maar met name in de steden liggen op
dit gebied uitdagingen, zeker op het vlak van fijnstof.
Technologie
In deze deelparagraaf wordt ingegaan op de technologische ontwikkelingen. Deze zijn
onderverdeeld in voertuigtechnologie, ICT en netwerktechnologie. Voorbeelden van
voertuigtechnologie zijn zelfrijdende voertuigen en slimme snelwegen. Voor ICT kan worden
gedacht aan 3D-printing, sensoren in openbare ruimte. Voorbeelden voor netwerktechnologie zijn smart grids, slimme snelwegen, big data, smart industry en smart cities.
Voertuigtechnologie
Naar verwachting zal ook het aanbod aan vervoermiddelen zich verder ontwikkelen.
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Wanneer vervoerwijzen energiezuiniger worden heeft dat invloed op de kosten van
mobiliteit: de variabele kosten dalen, terwijl de vaste kosten mogelijk stijgen. Zo zijn hybride
en elektrische auto’s duurder in aanschaf. Dit kan gevolgen hebben voor de omvang van het
autopark, van de mobiliteit en ook voor de verdeling over de vervoerwijzen. De elektrische
fiets vervangt mogelijk gemotoriseerd verkeer op een afstand van 5 tot 15 kilometer. Een
grote vlucht van de zelfsturende auto wordt overigens binnen de tijdshorizon van de WLO
nog niet waarschijnlijk geacht (PBL 2013).
ICT
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) vergroot de beschikbare informatie onderweg
en maakt het daar mee mogelijk om slimmer te kiezen wanneer en hoe te reizen. Ook kan
het autovervoer comfortabeler/veiliger worden door zelfsturende auto’s. Hoe reëel een
wereldbeeld met zelfsturende voertuigen is binnen het tijdpad van de WLO is hoogst
onzeker. Ook is het de vraag of deze voertuigen niet meer infrastructuurcapaciteit vergen
dan ‘menselijke’ bestuurders, in ieder geval in de overgangsfase. Al met al is het nog erg
onzeker wat het effect van dergelijke ICT-ontwikkelingen zal zijn op de omvang en aard van
de mobiliteit. Verwacht wordt dat zelfsturende voertuigen pas een wezenlijke invloed gaan
hebben als ze alle rij ondersteunende taken kunnen overnemen.
Zelfsturende auto’s kunnen de mogelijkheid vergroten om onderweg de tijd nuttiger te
besteden, iets wat door ontwikkelingen in ICT ook geldt voor reistijd in het ov of in de auto.
Dit kan ertoe leiden dat reistijd effectiever wordt besteed. Hoe de reistijdwaardering
verandert zal verschillen voor de auto, in de trein of voor het voor- en natransport. De
verdeling van de mobiliteit over de verschillende vervoerwijzen kan hierdoor veranderen en
mogelijk zal ook de gemiddelde reistijd per persoon per dag toenemen.
ICT heeft invloed op de generatie, substitutie en modificatie van mobiliteitspatronen. Mensen
passen hun mobiliteitsgedrag relatief flexibel aan de mogelijkheden die de ruimtelijke
omgeving en het vervoerssysteem bieden. ICT vergroot vooral deze flexibiliteit. Het ruimtelijk
gedrag kan op een aantal wijzen veranderen:
 Veranderingen in de ruimtelijk-temporele verdeling van activiteiten. ICT maakt het
mogelijk om flexibeler om te gaan met tijd en ruimte in de activiteitenpatronen.
Ontmoetingen kunnen bijvoorbeeld makkelijker last minute worden gepland of, in overleg
met anderen, worden herverdeeld. Verder is het makkelijker om te multitasken
(bijvoorbeeld reizen en werken tegelijk). Dit alles kan leiden tot een fragmentatie van
activiteiten naar tijd en plaats.
 Sociale netwerken en face-to-face interactie. Een belangrijke potentiële invloed van ICT
op menselijke activiteiten loopt via sociale netwerken. Diverse studies laten zien dat ICT
leidt tot grotere sociale netwerken en een grotere ruimtelijke spreiding van sociale
contacten. Verder lijkt consensus te bestaan over het feit dat ICT niet leidt tot minder
face-to-face-contacten: sommige van deze contacten zullen worden vervangen door
virtuele contacten, maar er worden ook nieuwe interacties gegenereerd en de tijd/plaats/
aard van ontmoetingen kan veranderen.
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De beleving van reizen en plekken. ICT kan van invloed zijn op de beleving van het
reizen en van de fysieke ruimte, en die beleving kan weer gevolgen hebben voor het
gedrag van reizigers. ICT kan hen helpen zich te oriënteren en makkelijker te reizen
(denk aan navigatietools, reisinformatie en location-based informatie). Mogelijk vervaagt
het onderscheid in reistijd en activiteitentijd, met consequenties voor tijdwaardering en de
– tot op heden – vrij constante hoeveelheid tijd die mensen besteden aan reizen.

Netwerktechnologie
Technologische ontwikkelingen kunnen een efficiënter gebruik van wegen en spoorwegen
bewerkstelligen waardoor de capaciteit van het netwerk “autonoom” – dus zonder fysieke
uitbreiding - toeneemt. Dit zou kunnen leiden tot meer mobiliteit bij minder congestie.
Ontw ikkelingen in gedrag: acti viteitenpatronen e n mobiliteitsvoorkeuren
Afgelopen decennia veranderde de manier waarop we ons verplaatsen nauwelijks. De auto
bleef met de helft van de verplaatsingen favoriet. Toch zijn er aanwijzingen voor een ‘modal
shift’. Vooral in grotere steden wordt meer gelopen en gefietst, en minder auto
gereden.
Uit de ontwikkeling van de reizigerskilometers blijkt dat er meer verkeer is. Vooral de woonwerkmobiliteit groeide: in totaal verdubbelde het aantal gereden kilometers de afgelopen 20
jaar. De gemiddelde afstand nam toe van 12 tot bijna 18 kilometer enkele reis. Dankzij snelle
auto’s, snelwegen en snelle treinen verplaatsen mensen zich over steeds langere afstanden.
Er zijn tekenen dat er een verandering optreedt in hoe jongere generaties aankijken tegen
autobezit en autogebruik. Mogelijk wordt het gebruik van de auto als dienst in de toekomst
belangrijker dan het bezit van een eigen auto. Of deze kentering richting innovatieve
deelauto- en huursystemen inderdaad plaats zal vinden en betekenisvol is voor de omvang
en aard van de mobiliteit, is nog onduidelijk.
Gedragsveranderingen kunnen ook voorvloeien uit een verdere individualisering van de
samenleving en een intensivering van activiteitenpatronen. Wanneer mensen meer
individueel activiteiten ondernemen en minder gezamenlijk reizen met gezinsleden, zal dat
tot een stijging van de mobiliteit leiden. Een andere vorm van veranderingen in
mobiliteitsgedrag hangt samen met de opkomst van flexibel werken, thuis of op
knooppunten. Activiteitenpatronen worden hierdoor flexibeler en er komen andere
mobiliteitsoplossingen in beeld, zoals spitsmijden. Anderzijds kan het ook weer leiden tot een
rebound effect: als je minder vaak naar kantoor hoeft kun je ook verder weg gaan wonen. Dit
kan weer invloed hebben op de ruimtelijke verdeling van huishoudens. Internetwinkelen kan
op de langere termijn substantiële consequenties hebben: functionele aankopen lopen
steeds meer via internet. Als gevolg daarvan wordt voor winkelcentra het recreatieve aspect
meer bepalend. De positie van kleinere subcentra komt onder druk te staan. Kopen op
afstand gaat verder gepaard met bezorgverkeer. Dit neemt verder toe, maar zal ook
efficiënter worden georganiseerd (Hilbers 2014).
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Belangrijke determinanten van de toekomstige ontwikkelingen in de (auto) mobiliteit zijn
weergegeven in het navolgende schema in figuur 2.1 (bron: KIM).
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Figuur 2.1:
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Belangrijke determinanten toekomstige ontwikkelingen in (auto)mobiliteit. Bron: KIM.

De patronen tonen dat de bereikbaarheidsopgave van de toekomst in en rond de steden ligt.
De steden dreigen echter te verstoppen en het voorkomen hiervan is van toenemende
urgentie om Nederland in de toekomst goed bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. Het
succes van de kenniseconomie is immers afhankelijk van de bereikbaarheid van de stad.
Juist ontmoeting, concurrentie en inspiratie vormen de voedingsbodem voor kennis en
innovatie. Niet een eenzijdige blik op de stad, maar juist ook met de verbinding tussen stad
en platteland. Door deze bril worden de opgaven opgesteld. De ruimtelijke opgaven bestaan
dan ook uit het verbinden van netwerken en modaliteiten enerzijds en ruimte/ economie
anderzijds. Concreet betekent dit het verbinden van stedelijke fragmenten en het verbinden
van stad met haar toplocaties (inclusief Schiphol) en ommeland. Daarnaast is streven naar
een betere wisselwerking tussen verschillende modaliteiten en plekken essentieel.
Implicaties voor rui mtelijke opgaven
Uit deze trends vloeien opgaven voort die betrekking hebben op het ruimtelijk domein. Bij de
formulering ervan hebben we ons laten inspireren door het Manifest dat is opgesteld in het
kader van het Jaar van de Ruimte. Bij elk van deze opgaven hebben we deelopgaven
geformuleerd die betrekking hebben op de Corridor Amsterdam Hoorn. Overigens zijn deze
opgaven niet allemaal specifiek voor de corridor. De deelopgaven zijn mede gebaseerd op
de zogenaamde Gebiedsatlas die eerder is opgesteld in het kader van de Verkenning. Deze
opgaven zijn gericht op de woon- en leefomgeving voor het jaar 2040. Deze zijn samengevat
in tabel 1.
@Joost, Guido, graag goed kijken naar onderstaande tabel
Tabel 2.1:

Implicaties voor ruimtelijke opgaven met opgaven en deelopgaven CAH

Probleem

Opgave

Deelopgaven voor corridor


Steden zijn belangrijke bron voor

Ruimte vinden voor

toekomstige ontwikkelingen in de

grote behoefte aan

‘nieuwe’ economie:

woningen in MRA.



Slechte toegankelijkheid bij

Faciliteren economische

steden

ontwikkeling zuidelijk



Flexibilisering van ruimtegebruik binnen steden

Knelpunten ontwikkeling

deel vd corridor en



Behoud en versterking van natuur en cultuurhistorie

knopen binnen steden

bevorderen ontwikkeling

Bereikbaarheidsknelpunten

noordelijk deel.

tussen knopen

Versterk het





stedennetwerk

Tijdig planologisch hard maken van woningbouwplannen



Concentratie van woningbouw nabij ov-knooppunten
(TOD-ontwikkeling)

in en rond de steden;


Flexibele benutting en combinaties van multimodale
netwerken



Informele bedrijfsmilieus, transformatie opgave
bestaande werkgebieden

Verrommeling landschap

Versterken kwaliteit



Bouwen binnen bestaand stedelijk gebied

landschap, met



Selectieve herbestemming agrarische gebouwen

afweging stedelijk



Versterken oorspronkelijke structuren

uitloopgebied, landbouw



Verbeteren toegankelijkheid voor recreatie

en natuur



Combinaties van landbouw en recreatie
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Probleem

Opgave

Deelopgaven voor corridor

Realisatie overgang naar

Ontwikkeling



Ruimte vinden voor energielandschappen.

hernieuwbare energiebronnen en

energielandschappen



Gebruik infrastructuur voor energieopwekking.



Nieuwbouw klaarmaken voor eigen energie-

circulair/CO2-neutraal Nederland.

productie.


Bevorderen andere energiebronnen voor voertuigen

Door klimaatverandering periodes

Realisatie veilig,



Bodemdaling in veenweidegebieden tegengaan

met meer neerslag maar ook

veerkrachtig en robuust



Compartimentering van het overstroomgevoelige deel

periodes met meer droogte leidt tot

watersysteem. Relatie

wateroverlast, verdroging en

met klimaatvraagstuk.

robuuster maken.

bodemdaling.


Vraagstukken landbouw betreffen

Agrarische productie

onder meer de circulaire

afgestemd op bodem,

concurrentiepositie te behouden en te versterken,

bedrijfsvoering, CO2-neutraal

natuur en gezondheid

ontwikkeling nicheproducten met hogere marges

van mens en dier en



economisch gezonde

Vernieuwen landbouw Laag Holland om

Beperken van mobiliteit door meer lokale productie
en lokaal afzetten.

bedrijfsvoering; behoud
cultuurhistorische
waarden


Verslechtering leefomgeving in

Gezonde en veilige

stedelijk gebied en in

leefomgeving welke

krimpgebieden. Vergrijzing,

uitnodigt tot participatie

voorzieningenniveau onder druk

en kansen biedt op

bereikbaarheid voor inwoners van voorzieningen in

zelfredzaamheid voor

steden.

iedereen.

Ruimtelijke combinaties met zorg, inrichting publieke
ruimte, barrièrevrije wandel- en fietsnetwerken





Behoud voorzieningen in landelijk gebied of goede

Recreatieve en natuurlandschappen als ‘groene
longen’ tegen verdere bebouwing in Laag Holland
(stedelijk uitloopgebied)



Ruimtelijke inrichting niet toegerust

Aanpassen ruimte en

Ontwikkeling van innovatiemilieus t.b.v. smart

op dynamische ontwikkeling

bereikbaarheid aan

technologie

nieuwe technologische



Telewerken of thuiswerken (het nieuwe werken).

ontwikkelingen



Innovatieve voertuigtechnologie, w.o. brandstof,

industry, modernisering vh werklandschap

autonoom rijden e.d.
Leegstaand vastgoed in

Flexibilisering en

binnensteden, winkels en op

benutting bestaand

bedrijventerreinen.

vastgoed



Hergebruik van gebouwen boven sloop en
nieuwbouw op dezelfde kavel.



Ontwikkeling van pop up stores en andere vormen
van tijdelijk ruimtegebruik

Netwerkvorming op stadsgewestelijk, landsdelig, nationaal en internationaal niveau voor de
kenniseconomie is van belang vanuit het oogpunt van internationale concurrentiekracht.
Hierbij spelen het afwegen van mobiliteit, duurzaamheid, waterveiligheid, gezondheid,
vastgoed en technologie een rol zoals bij in de bovenstaande tabel naar voren is gekomen.
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Niet al deze elementen zoals genoemd in het voorgaande zijn van even groot belang voor de
ontwikkeling van maatregelen in het domein van mobiliteit en bereikbaarheid. In het
navolgende wordt de ontwikkeling in verstedelijking en de werkgelegenheid / regionale
economie zoals groen gemarkeerd in de tabel nader uitgewerkt. Naar verwachting worden
de andere onderdelen (energie, schone leefomgeving, etc.) nader uitgewerkt in de
Omgevingsvisie die thans wordt opgesteld door de provincie.

2.3

Uitwerking trends Corridor Amsterdam Hoorn

In deze paragraaf worden de elementen ‘verstedelijking’ en ‘werkgelegenheid/ regionale
economie’ specifiek voor de Corridor Amsterdam Hoorn uitgewerkt.
Demografie en w oningbouw
Noord-Holland laat een zeer gedifferentieerd beeld zien van de ontwikkeling in omvang en
samenstelling van de bevolking. Daar waar het zuiden van de provincie sterk groeit, neemt
deze groei af naar het noorden, tot aan krimp in de Kop van Noord-Holland. Die verschillen
worden voornamelijk bepaald door migratie die zeer selectief is naar leeftijd, waarbij
jongeren uit het noorden wegtrekken en in Amsterdam sprake is van een vertrekoverschot.
De traditionele roltrap, doordat men vanwege studie naar de stad trekt en later naar de regio
stagneert, waarbij men langer in de stad wil blijven wonen, en als men daar geen woning kan
vinden men in direct omliggende gemeenten gaat wonen (Amstelveen, Haarlem, Zaanstad).
In alle regio’s neemt het aantal 65-plussers fors toe met meer dan 50%. Door de algemene
demografische ontwikkelingen als individualisering van de samenleving en vergrijzing
ontstaat er een toename van het aantal huishoudens, waarbij het aantal personen per
huishouden daalt. De groei van het aantal huishoudens concentreert zich, net als de groei
van de bevolking, in de grotere gemeenten van de corridor en dus in het zuidelijke deel van
het corridorgebied.
De uitkomsten van de provinciale prognose 2015-2040 laat zien dat bij een vraaggerichte
ontwikkeling behoefte is aan verdere verstedelijking van Amsterdam en de direct
aangrenzende gemeenten en regio’s. De bevolking van het corridorgebied concentreert zich
vooral in het zuidelijke deel (Amsterdam en Zaanstad). Deze concentratie wordt versterkt
doordat de bevolking in deze gebieden, zowel in de bevolkingsprognoses als in de WLOscenario’s, harder groeit dan in de andere gemeenten in het corridorgebied. Overigens geldt
dat de gehele bevolking in het studiegebied harder groeit of gaat groeien dan het landelijke
gemiddelde. Naast Amsterdam zal ook Zaanstad, Amstelland-Meerlanden en ZuidKennemerland nog fors groeien. De regio West-Friesland laat een beperkte groei zijn van de
bevolking. De verwachte groei van Almere is lager dan voorzien in de Structuurvisie RRAAM.
In de prognose komt de groei tot 2040 uit op circa 35.000 woningen. Ten opzichte van
vigerende beleidsdocumenten zal de groei in de provincie Noord-Holland groter zijn dan
verwacht en zich meer concentreren in de oude steden in Noord-Holland Zuid.
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De provincie Noord-Holland heeft ten aanzien van de woningvoorraad een duidelijk beleid.
Er is vooral behoefte aan centrum-stedelijke en groen-stedelijke woonmilieus. Daarnaast
wordt door de provincie veel waarde gehecht aan de landschappelijke kwaliteiten en voert ze
beleid om deze te versterken. Deze twee punten leiden tot een hoge verstedelijkingsdruk.
Er bestaat een tweedeling tussen kleinere plattelandsgemeenten en de grotere plaatsen. Het
aantal geplande woningen is relatief klein vergeleken met de aantallen die de provincies en
stadsregio’s voorstellen om in de woningbehoefte te kunnen voorzien. Hiervoor dienen nog
extra woningbouwlocaties te worden gevonden, waarbij het realiseren van groen-stedelijke
woonmilieus tot een ander ruimtelijk ontwikkelingsbeeld leiden. Er zal vooral frictie ontstaan
in de gebieden in en rondom Amsterdam. Voor deze gemeenten is dan ook de grootste
uitdaging om ervoor te zorgen dat zij wel kunnen voldoen aan de toekomstige
woningbehoeften, zonder dat het landschappelijke karakter achteruit gaat. Zowel in
Amsterdam als in de overige gemeenten wordt het knooppuntenbeleid ingezet om de druk
op het landelijk gebied te verminderen en de woningbouwopgaven te realiseren.
Woningbouw op bovenregionale schaal
Ten aanzien van de woningbouw op bovenregionale schaal wordt vastgesteld dat:
 MRA/Amsterdam groeit harder dan WLO-Hoog. Hierdoor kent de regio een forse
restopgave. Deze wordt veroorzaakt door migratie, de onzekerheid over de groei van
Almere en de economische pull. Over de omvang van de groei van de MRA/Amsterdam
bestaat ook onzekerheid.
 Er is sprake van grote onzekerheden ten aanzien van de realisatie van bestaande
plannen. 30 procent van de bestaande plannen is planologische ‘hard’, terwijl de rest
planologisch ‘zacht’ is. Het ‘hard’ maken van deze plannen is een prioriteit voor de
provincie en de gemeenten.
 De opgave is hoe er dient te worden omgegaan met het capaciteitstekort aan woningen
in Noord-Holland Zuid. De locatiekeuzen zijn deels in de corridors, waarbij de
zoekrichtingen Amsterdam-Haven-Stad, Zaanstreek en Purmerend zijn. De locatiekeuzen
binnen de regio’s worden nog nader bepaald.
In de tabel 2.2 is de woningbehoefte en de plancapaciteit weergegeven.

22

Tabel 2.2:

Trend plancapaciteit en woningbehoefte
Plancapaciteit

woningbehoefte

cap versus behoefte

Netto plancapaciteit

Hard

Zacht

Totaal

2020

2030

2040

2015-2030

2015-2040

Kop van Noord-Holland

3.000

3.000

6.000

1.700

2.900

1.000

3.100

5.000

Hoorn-West-Friesland

5.000

6.700

11.700

3.800

9.200

9.700

2.500

2.000

Regio Alkmaar

9.900

2.600

12.500

4.500

9.900

10.600

2.600

1.900

Noord-Holland Noord

17.900

12.300

30.200

10.000

22.000

21.300

8.200

8.900

Purmerend-Waterland

4.421

6.259

10.680

3.400

7.800

9.700

2.880

980

Zaanstreek

1.400

7.200

8.600

3.500

9.700

14.300

-1.100

-5.700

Amsterdam

29.500

60.500

90.000

27.700

73.900

107.000

16.100

-17.000

CAH (excl. Hoorn-West-Friesland)

35.321

73.959

109.280

34.600

91.400

131.000

17.880

-16.120

Bron: www.plancapaciteit.nl en Trend provincie voor woningbehoefte
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De plannen in Plancapaciteit voor de corridor Amsterdam-Hoorn staan hieronder
weergegeven. Dit betreft zowel de harde als zachte plannen. In figuur 1 met de harde en
zachte plannen zijn de belangrijkste plannen benoemd.
Figuur 2.2:

Plancapaciteit harde en zachte plannen (periode 2016., bron: Plancapaciteit)

Woningbouw op niveau van deelregio’s
Ten aanzien van afzonderlijke deelregio’s is het volgende vastgesteld:
 In Amsterdam gaan de ontwikkelingen veel harder dan een paar jaar geleden voorzien. In
Amsterdam betreft het 90.000 woningen tot 2040. Het beleid richt zich op ontwikkelingen
langs het IJ op Haven-Stad en Sloterdijk (Koers2025 en Structuurvisie 2040).
 In de regio Zaanstreek zijn de ambities geformuleerd in MAAK.Zaanstad, waarin wordt
voorzien in 15.000 woningen. Hierbij zijn vier kerngebieden: Wormerveer/Krommenie,
Zaandam-Centrum, Zaandam-Midden en de noordoever Noordzeekanaal.
 Voor de regio Purmerend-Waterland zijn er onder meer ontwikkelingen in EdamVolendam, verdichting in centrum Purmerend en ontwikkelingen in Zuidoost Beemster.
Dit leidt tot 10.680 extra woningen tot 2040 in Plancapaciteit. Er zijn 5.000 woningen nog
niet gespecificeerd.
 In de regio Hoorn-West-Friesland zijn er plannen voor 11.700 woningen. Dit aantal is te
veel ten opzichte van de prognoses. Poort van Hoorn wordt het kloppend hart van de
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regio. Er is een structuurschets in voorbereiding, waarbij wordt uitgegaan van eigen
kracht in de regio en minder richten op de overloop van Amsterdam.
Van bijzonder belang zijn de ontwikkelingen rondom het IJ, het begin van de corridor. In
Koers 2025 is aangegeven dat een deel van de Amsterdamse bouwopgave rond het IJ moet
worden gerealiseerd. Het gaat om de Houthavens, de Noordelijke IJ-oever, in het
binnendijkse deel van Noord en op het Zeeburgereiland.
Figuur 2.3:

Locaties woningbouwplannen IJ-oevers

Daarmee neemt druk op de huidige verbindingen over het IJ toe, met name op de
veerponten die op dit moment in de spitsperiode al tegen hun maximumcapaciteit aan zitten.
In januari 2017 heeft het gemeentebestuur van Amsterdam een plan goedgekeurd waarbij
een brug wordt gebouwd tussen Java-eiland en Amsterdam-Noord. Deze moet rond 2022
klaar zijn en is bedoeld om de veerponten te verlichten. Over een tweede brug, ten westen
van de binnenstad bij het Stenen Hoofd, wordt op een later moment besloten.
Bedri jvigheid
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft een krachtige en dynamische economie die sterk
internationaal georiënteerd is. Men heeft de ambitie om te blijven behoren tot de selecte
groep van European Global Business Gateways en daarmee de economische motorfunctie
van Nederland te blijven vervullen. Daartoe is een uitstekend vestigingsmilieu nodig met
goede werklocaties die goed bereikbaar zijn. De provincie Noord-Holland stimuleert een
intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstituten, onderzoekscentra en
overheden. Om toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk te concentreren
rondom belangrijke (OV-)knooppunten heeft de provincie Noord-Holland een
uitvoeringsprogramma opgezet. Dit programma is onderdeel van de provinciale structuurvisie
Noord-Holland 2040. Uit deze studie komt naar voren dat de provincie rondom ov-
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knooppunten in het corridorgebied nog een ruimtelijk programma ten behoeve van 18.000
extra werknemers kan realiseren binnen de huidige plancapaciteit.
Bij de ontwikkelingen zijn vooral de onderstaande aspecten van belang:
 Groei vooral in zuidelijk deel van Noord-Holland, met name Amsterdam. Bij een hoge
groeiverwachting groeit ook het aantal arbeidsplaatsen in de hele corridor. Dit gebeurt
met name in de grotere plaatsen als Hoorn, Purmerend, Zaandam en Amsterdam. Bij een
lage groeiverwachting vindt er alleen een groei plaats in Amsterdam.
 In het corridorgebied biedt Amsterdam verreweg de meeste arbeidsplaatsen. Dit leidt tot
een scheve woon-werkbalans, forensenstromen en een grote vraag naar infrastructuur.
De woon-werkdynamiek in de corridor wordt eveneens gedomineerd door Amsterdam.
De forensenstroom naar Amsterdam in 2013 (385.000 mensen) was veel groter dan de
forensenstroom van Amsterdam (104.000 mensen). Daarnaast werkten in 2013 ook veel
inwoners van Amsterdam binnen de stadsgrenzen (282.000 mensen). In de regio
Purmerend-Waterland is de uitgaande forensenstroom groter dan de inkomende
forensensstroom. De forensensstroom voor de regio Zaanstreek is in evenwicht. De regio
Hoorn-West-Friesland is relatief zelfstandig, 78% van de arbeidsplaatsen wordt ingevuld
vanuit de regio.
De gemeente Amsterdam wil op het centraal gelegen deel van de IJ-oevergebieden een
sterke mix van stedelijke functies realiseren. Op lange termijn wordt in Noord gekoerst op
een metrage van 1,5 miljoen vierkante meter niet-woningbouw. Hier hangen 20.000
arbeidsplaatsen mee samen, een groei van ongeveer 66 procent ten opzichte van het
huidige aantal arbeidsplaatsen.
Opgaven
T.a.v. bedrijvigheid spelen de volgende opgaven een rol:
 Grote transformatieopgave in Amsterdam-Noord en Zaanstad waar bedrijventerreinen
worden vervangen door woon-werkgebieden met per saldo veel meer
mobiliteitsbewegingen.
 Nieuwe Uitvoeringsstrategie Plabeka 3.0 (work in progress).
 Grote (relatieve) spreiding van banen van het stedelijk gebied (meer in informele milieus)
wat een diffuser verplaatsingspartroon impliceert.
 Wat zijn de beleidsmogelijkheden om verdere scheefgroei van de woon-werkbalans in
het corridorgebied tegen te gaan? Hoe zorgen we ervoor dat er naast meer woningen
ook meer banen buiten Amsterdam in de corridor komen.
Conclusie
Voor de corridor zijn verschillende opgaven in relatie tot de bereikbaarheid benoemd. Voor
het aspect demografie en wonen is de eerste opgave hoe de regio kan bijdragen aan het
opvangen van de grote woningbehoefte in de MRA. Hierbij dient rekening te worden
gehouden met onzekerheden ten aan zien van omvang, locatie en timing. Het aspect
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demografie en wonen ontwikkelt zich op de volgende manier voor de verschillende
deelregio’s:
 Hoorn West-Friesland
In de Poort van Hoorn wordt een ruimtelijke opgave ontwikkeld. De Poort is bedoeld als
kloppend oog van de regio. Hierin staan 12.000 woningen geprojecteerd, dit is echter
teveel ten opzichte van de prognose.
 Purmerend-Waterland
In Purmerend-Waterland vinden ontwikkelingen plaats in Edam-Volendam, het centrum
van Purmerend en zuidoost-Beemster met 7.000 woningen tot 2030 en 6.300 in de
periode 2030-2040. De keuzemogelijkheden zijn Purmerend zuidoost en Purmerend west
en het al dan niet verstedelijkingen van de Purmer. 5.000 woningen zijn gespecificeerd.
 Zaanstreek
In MAAK.Zaanstad worden 15.000 woningen voorzien en de ontwikkeling gaat conform
MAAK.Zaanstad. De kerngebieden in de Zaanstreek zijn Krommenie, Zaanstad Midden
(Koog-Zaandijk en Kogerveld), Zaanstad Centrum en Zaanstad Zuid (Achtersluispolder
en Hembrugterrein). Daarnaast zijn er ook kleinere, overige gebieden.
 Amsterdam
Het beleid is gericht op Koers2025 en structuurvisie 2040 met ontwikkelingen langs het IJ
om Haven-Stad en Sloterdijk. Het gaat hierbij om 50.000 tot 70.000 woningen in 2040,
maar de ontwikkelingen gaan veel harder dan een paar jaar geleden voorzien.
Voor het aspect bedrijvigheid is de opgave om te zorgen voor voldoende aanbod van
bedrijfslocaties bij de transformatie. Thans is sprake van een fors overaanbod van
bedrijventerreinen en kantoorruimte. Hierbij behoren drie trends. De eerste trend is dat de
sterkste groei wordt verwacht in het zuidelijk deel van de corridor, in de regio Amsterdam. De
tweede trend is dat er sprake is van een beperkte groei in het noordelijke deel van de
corridor en dat hier een uitdaging ligt voor het stimuleren van de economische ontwikkeling.
De derde trend is de toenemende scheefheid van de woon-werkbalans, omdat de
woonlocaties groeien met name buiten Amsterdam en de werklocaties in Amsterdam
toenemen.
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3.

Ruimtelijke perspectieven

ER ZIJN VOOR DE CORRIDOR AMSTERDAM HOORN VERSCHILLENDE RUIMTELIJKE PERSPECTIEVEN
UITGEWERKT. IN DIT HOOFDSTUK WORDEN ER VIER RUIMTELIJKE PERSPECTIEVEN BESCHREVEN.
VERVOLGENS WORDT PER REGIO BESCHREVEN WAT DE RUIMTELIJKE PERSPECTIEVEN VOOR
INVLOED HEBBEN OP DE WONINGBOUW IN DE SPECIFIEKE REGIO.
IN HOOFDSTUK 3 WORDT INGEGAAN OP DE BESCHRIJVING VAN DE RUIMTELIJK PERSPECTIEVEN. IN
HOOFDSTUK 4, 5 EN 6 WORDEN DE BESCHRIJVINGEN DIE IN HOOFDSTUK 3 ZIJN GEDAAN
KWANTITATIEF UITGEWERKT VOOR DE RELEVANTE ONTWIKKELINGSBEELDEN EN GETOETST OP DE
BEREIKBAARHEIDS- EN MOBILITEITSEFFECTEN. HOOFDSTUK 3 BETREFT DE ALGEMENE
BESCHRIJVINGEN.

3.1

Uitwerking kenmerken ruimtelijke
perspectieven

In dit hoofdstuk worden ruimtelijke perspectieven geschetst die passen bij de belangrijke
ontwikkelingskeuzen in de deelregio’s. In alle perspectieven wordt het meest gebouwd
binnen bestaand stedelijk gebied conform landelijk/provinciaal beleid; de perspectieven
verschillen in kenmerken van de woonmilieus en de exacte ligging ten opzichte van de
knooppunten van de transportassen.
In de voorgaande hoofdstukken is weergegeven dat de verstedelijkingsopgaven belangrijk
zijn voor de bereikbaarheidsperspectieven. Daarnaast is behoud en versterking van de
landschappelijke en de natuurwaarden van groot belang in de corridor. Ten aanzien van deze
aspecten liggen belangrijke ruimtelijke keuzen. Daarmee samenhangen ook andere keuzen
ten aanzien van bijvoorbeeld de wateropgave en de energietransitie.
Vanuit beleidsoptiek zijn daarbij beleidsopties te formuleren langs twee lijnen:
 Ruimtelijk beleid centraal en ontwikkeling infrastructuur daarop volgend. Bij dit ruimtelijk
beleid kan het gaan om meer dan wel minder spreiding van de verstedelijking (wonen,
werken en voorzieningen). Belangrijke deelaspecten daarbij zijn:
o Het behoud van de waarden van de leefomgeving (landschap/natuur ten opzichte
van verstedelijking)
o Woonmilieus: hoog versus laag stedelijk
o Bedrijvigheid/voorzieningen al dan niet bij knooppunten
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In de andere as staat de infrastructuur centraal. Daarbij zijn de hoofdtransportassen (weg
en spoor) leidend bij de keuze van de ontwikkelingslocaties. In dit geval worden de
ontwikkelingslocatie bij bestaande dan wel nieuw aan te leggen infrastructuur gekozen.

In figuur 4 zijn de ontwikkelingsbeelden op basis van twee dimensies in een assenkruis
weergegeven en komen vier verschillende ruimtelijke perspectieven naar voren. Dit zijn
Garden city, Hollands glorie, Hot spots & cool places en Groene vensters.
@guido, check op plaatje
Figuur 3.1:

Ruimtelijk perspectieven

In het navolgende worden de belangrijkste kenmerken van elk van deze ruimtelijke
ontwikkelingsperspectieven uitgewerkt. Per ruimtelijk perspectief wordt per regio beschreven
wat het ruimtelijk perspectief inhoudt voor de regio. De mate van verstedelijking is
verschillende tussen de perspectieven. De regio’s zijn Hoorn-West-Friesland, PurmerendWaterland, Zaanstreek en Amsterdam.
Garden cit y
Kenmerkend voor een Garden city zijn sterke regio’s, waarbij de centrale stad een
verzorgende functie heeft voor de omgeving. Deze regio’s worden sterk gevormd door de
landschapstypen. Tussen de stad en de omgeving is sprake van veel onderlinge interactie.
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De woonmilieus zijn gevarieerd, waarbij er concentratie is van de voorzieningen in de
centrale stad. Het spoor geldt als snelle verbinding tussen de regio’s.
Hoorn-West-Friesland
In de regio Hoorn-West-Friesland bestaat het ruimtelijk perspectief Garden city uit meer
spreiding woningbouw over de verschillende kernen van West-Friesland. Deze woningbouw
bestaat uit lage dichtheden in elk van de regionale gemeenten.
Purmerend-Waterland
De illustratieve uitwerking van de Garden city voor Purmerend-Waterland is te vinden in
figuur 5. Uitbreidingen in het zuidoosten van Purmerend en in Edam-Volendam zijn in
(lagere) VINEX-dichtheden. Deze uitbreidingen worden in dit perspectief ingepland buiten de
stad, waarbij er sterke interactie plaatsvindt met stad. Dit hangt samen met het kenmerk van
de Garden city waarbij de stad een verzorgende functie heeft voor zijn omgeving.
Figuur 3.2:
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Garden city Purmerend-Waterland

Zaanstreek
De uitwerking van de Garden city voor Zaanstreek bestaat uit woningbouw bij openbaar
vervoerknooppunten met lagere dichtheden. Ook vindt er woningbouw plaats met lagere
dichtheden in Achtersluispolder en Hembrugterrein zoals is weergegeven in figuur 6. Op
deze kaart is zichtbaar dat de stadsuitbreidingen niet alleen bij de vervoersknooppunten zijn
ingepland, maar ook buiten de stad.
Figuur 3.3:

Garden city Zaanstreek

Amsterdam
Het ruimtelijk perspectief Garden city komt in Amsterdam tot uiting in lagere dichtheden
langs het IJ.
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Hollands glorie
Waar de Garden city zich vooral richt op de regio, bestaat het ruimtelijk perspectief Hollands
glorie uit sterke steden waarbij sprake is van interactie tussen deze centrale steden. De
steden zijn compact en er vindt forse verdichting plaats ten opzichte van de huidige situatie.
In de regio’s rondom de stad wordt weinig tot niet gebouwd. De voorzieningen concentreren
zich in alle steden. Dit alles leidt tot een sterk contrast tussen bebouwing (‘rood’) en natuur
(‘groen’). Deze verdichting vindt in de stad plaats rondom de openbaar
vervoersknooppunten, dus geconcentreerder dan het gehele BSG.
Hoorn-West-Friesland
Het perspectief Hollandse glorie heeft in Hoorn als effect dat er forse verdichting ontstaat bij
het station, namelijk de Poort van Hoorn zoals is te zien is in de onderstaande kaart. Er
wordt niet buiten de stad gebouwd, waardoor de scheiding tussen bebouwing en de natuur
wordt gehandhaafd.
Figuur 3.4:
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Hollandse glorie Hoorn-West-Friesland

Purmerend-Waterland
Voor Purmerend-Waterland bestaat het perspectief Hollands glorie uit forse verdichting bij de
stations en in de kom zoals blijkt uit figuur 8. Verder is ten oosten van Purmerend ruimte voor
compacte stadsuitbreidingen. Er zijn duidelijke steden zichtbaar op de kaart, namelijk
Purmerend en Edam-Volendam, waartussen interactie plaatsvindt.
Figuur 3.5:

Hollandse glorie Purmerend-Waterland
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Zaanstreek
Het toepassen van het perspectief Hollands glorie bij Zaanstreek leidt tot forse verdichting
rond de stations Koog Zaandijk en Koog aan de Zaan. Deze verdichting vindt ook plaats bij
Inverdam West. Deze ontwikkelingen zijn weergegeven in figuur 9.
Figuur 3.6:

Hollandse glorie Zaanstreek

Amsterdam
In Amsterdam komt de Hollands glorie tot uiting wanneer er forse ontwikkeling van de
havens van het IJ ontstaat. Deze dient dan plaats te vinden in de zuidelijke havens.
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Hot spots & cool pl aces
In het ruimtelijk perspectief Hot spots & cool places wordt ontwikkeld op nieuwe
ontwikkellocaties verspreid over het gebied. Het verkeerssysteem ontwikkelt zich mee met
de nieuwe locaties. Er vindt een complementariteit plaats ten op zichten van Amsterdam.
Ook is er sprake van een specifieke doelgroep waarop wordt gericht in dergelijke locaties. Dit
kunnen ouderen zijn, maar ook op watersporters, enzovoort.
Hoorn-West-Friesland
In de regio Hoorn-West-Friesland bestaat het ruimtelijk perspectief Hot spots & cool places
uit de bouw van losse villa’s in het groen. Hierop wordt specifiek gericht op de welgestelde
mensen. Ook is de regio Hoorn-West-Friesland complementair aan Amsterdam. In
Amsterdam zijn er nauwelijks losse villa’s in het groen te vinden.
Purmerend-Waterland
Het perspectief Hot spots en cool places zorgt in Purmerend-Waterland voor verdichting van
de linten in Waterland, het zogenaamde buiten wonen. Deze worden met elkaar verbonden
door recreatieve verbindingen. Daarnaast is in figuur 10 weergegeven dat er ook hier ruimte
komt voor exclusief wonen, in de vorm van villa’s in het groen. Ten noorden van Purmerend
wordt er specifiek gericht op ouderen, terwijl in Waterland de doelgroep watersporters zijn.
De trekpleister in deze regio is voornamelijk het centrum van Purmerend.
Figuur 3.7:

Hot spots & cool places Purmerend-Waterland
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Zaanstreek
De exclusieve woonlocaties ontstaan ook in Zaanstreek bij het Hot spots & cool places
perspectief. Deze ontstaan aan de randen van de regio en in het groen. In figuur 11 is dit
ruimtelijk perspectief weergegeven voor Zaanstreek. Door de regio heen zijn verschillende
recreatieve verbindingen. In het midden van de regio, bij Wormerveer ontstaat een gebied
dat zich specifiek op de watersport richt.
Figuur 3.8:

Hot spots & cool places Zaanstreek

Amsterdam
Het perspectief Hot spots en cool places is niet van toepassing voor Amsterdam.
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Groene vensters
Het ruimtelijk perspectief Groene vensters houdt in dat er zichtlijnen zijn op het
landschapstypen. De interacties zijn autogericht en hiervoor zijn er snelle verbindingen
beschikbaar via de weg. Een ander kenmerk van Groene vensters zijn de aan elkaar
groeiende steden via de droogmakerijen, exclusief Beemster. Er is plaats voor villa’s in het
groen en een innovatieve bedrijvigheid. Groene vensters heeft bebouwing op nieuwe
locaties.
Hoorn-West-Friesland
Het perspectief Groene vensters is niet van toepassing voor de regio Hoorn-West-Friesland.
Purmerend-Waterland
De zichtlijnen die het ruimtelijk perspectief Groene vensters kenmerken, zijn terug te vinden
in Purmerend-Waterland. De regio heeft hiervoor de goede kenmerken. Er bevinden zich
twee grote polders in de regio Purmerend-Waterland: de Wormer en de Purmer. Langs de
randen van de Purmer en de Wormer vindt in dit perspectief woningbouw plaats. Door het
mooie uitzicht kunnen hier duurdere woningen ontstaan.
Figuur 3.9:

Groene vensters Purmerend-Waterland
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Zaanstreek
Ook de regio Zaanstreek is omringd door polders waarop zichtlijnen mogelijk zijn vanuit
huizen. Vooral aan de westzijde van Zaandam bieden de zichtlijnen op het landschap
kansen voor verstedelijking in dit perspectief, waarbij de interacties voornamelijk autogericht
zijn doordat er geen sprake is van stations in de buurt. Daarnaast worden in dit ruimtelijk
perspectief hogere dichtheden gerealiseerd bij de openbaar vervoerknooppunten, in de
Achtersluispolder en op het Hembrugterrein. Ook vindt er verdichting elders in de gemeente
plaats.
Figuur 3.10:

Groene vensters Zaanstreek

Amsterdam
In Amsterdam ontstaat het ruimtelijk perspectief Groene vensters doormiddel van hoge
dichtheden langs het IJ, met een sterk aaneengesloten gebied tussen Amsterdam en
Zaanstad.
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3.3

Conclusies ten aanzien van keuzeruimte
ruimtelijk beleid

De bovenstaande ontwikkelingen per ruimtelijk perspectief en per regio zijn in de
onderstaande tabel 3 samengevat.
@guido, joost, graag scherpe blik, ook op onderscheidend vermogen tussen perspectieven
Tabel 3.1:

Ruimtelijke perspectieven per regio
Bestaande infrastructuur centraal

Ruimte centraal

Garden city

Hollands glorie

Groene vensters

Hotspots/

(sterke regio’s)

(sterke steden)

(nieuwe locaties)

cool places

Hoorn-

Meer spreiding van

Concentratie: forse

Geen nieuwe ontwikkelings-

Losse villa’s in

West-

woningbouw over

verdichting Poort van Hoorn

locaties West-Friesland

groen

Friesland

kernen West-Friesland

Purmerend-

Zuidoost Purmerend,

Concentratie, ontwikkeling

Langs randen Purmer en

Verdichting linten

Waterland

Wijde Wormer, Edam-

rondom stations en in kom;

Purmerend in hogere

Waterland, villa’s

Volendam in (lagere)

niet in zuidoost en Edam-

dichtheden met uitzicht op

in het groen

VINEX-dichtheden

Volendam

groen

Woningbouw in lagere

Forse verdichting rondom

Hoge dichtheden in OV-

Exclusieve

dichtheden bij OV-

stations Koog Zaandijk, Koog

knopen (Koog Zaandijk,

woonlocaties aan

knopen en Achtersluis-

aan de Zaan en Inverdam

Koog ad Zaan, Inverdam

randen en in het

polder/Hembrug

West. Ook verdichting elders

West) en hoge dichtheden

groen

in gemeente. Beperkt in

in ASP/Hembrug..

Zaanstreek

ASP/Hembrug
Amsterdam

Lagere dichtheden

Forse ontwikkeling van

Hoge dichtheden langs het

langs het IJ

havens zuidelijk van het IJ.

IJ met sterk

Komt niet voor

aaneengesloten gebied
Amsterdam-Zaanstad

Toelichting op de tabel
Hoorn-West-Friesland
In de regio Hoorn-West-Friesland is een keuze mogelijk tussen spreiding en concentratie.
Bestaand beleid tendeert naar een keuze voor het ontwikkelingsbeeld sterke steden, met
versterking van de positie van Hoorn en een grotere gerichtheid op de eigen regio (“uitgaan
van eigen kracht”) in plaats van gerichtheid op Amsterdam.
Purmerend-Waterland
Voor Purmerend-Waterland zijn keuzes mogelijk tussen de verschillende
ontwikkelingsbeelden. In alle gevallen gaat het om een verdichting van de binnenstad en kan
de tekort aan plancapaciteit worden gerealiseerd door verdere verdichting in de stad,
uitleggen in Wijdewormer, ontwikkeling in Zuidoost en verspreid bouwen over de regio, incl
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Edam-Volendam en Waterland. Deze opties worden in verschillende ontwikkelingsbeelden
uitgewerkt.
Zaanstreek
In MAAK.Zaanstad worden vier prioritaire locaties onderscheiden waar verdichting mogelijk
is. Daarnaast kan ook op andere locaties in de stad worden verdicht. Voor Zaanstreek
onderscheiden we verschillende ruimtelijk ontwikkelingsbeelden. Belangrijkste differentiatie is
mate waarin rondom de OV-knopen wordt ontwikkeld en de mate waarin op een thans slecht
ontsloten locatie (ASP/Hembrug) woningbouw programma wordt gerealiseerd. Als
ASP/Hemburg minder opvangcapaciteit biedt, moet in andere delen van de stad verder
worden verdicht. De ruimtelijk ontwikkelingsbeelden differentiëren hierin.
Er is in Zaanstreek sprake van een hoog aandeel ‘zachte’ plannen, waarbij de realisatie
lastig is. Dit aspect wordt in de opgestelde ruimtelijk ontwikkelingsbeelden niet nader
uitgewerkt.
Amsterdam
In Amsterdam wordt eerst Koers 2025 versneld uitgevoerd ten opzichte van het
coalitieakkoord. Vervolgens vinden ontwikkelingen plaats in Haven-Stad. Ten aanzien van de
omvang van Haven-Stad moeten nog keuzen worden gemaakt. Naast ontwikkelingen in de
corridor Amsterdam – Hoorn kan additionele woningbouw ook worden gerealiseerd in
Almere, Haarlemmermeer, Haarlem/Zandvoort en Zaanstreek. Ten aanzien van de
ontwikkelingspotentie van Almere bestaan grote verschillen van inzicht tussen experts.
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4.

Uitwerking ruimtelijke perspectieven

IN HOOFDSTUK 3 ZIJN VIER RUIMTELIJKE PERSPECTIEVEN GEÏNTRODUCEERD EN TOEGEPAST OP
DE VERSCHILLENDE DEELREGIO’S . DEZE ZIJN VERVOLGENS IN SAMENSPRAAK MET DE REGIO’S
UITGEWERKT TOT EEN AANTAL CONCRETE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGSBEELDEN WAARBIJ OOK
IS GELET OP BESTAANDE PLANNEN EN KWANTITATIEVE OPGAVEN WAARVOOR DE REGIO’S ZICH
GESTELD ZIEN. IN DIT HOOFDSTUK ZIJN, GEÏNSPIREERD OP DEZE UITWERKINGEN, ZEVEN
ONTWIKKELINGSBEELDEN GEMAAKT. DRIE VAN DEZE ONTWIKKELINGSBEELDEN GAAN IN OP DE
REGIO ZAANSTREEK, TWEE ONTWIKKELINGSBEELDEN BETREFFEN DE REGIO PURMEREND-

WATERLAND EN ER IS SPRAKE VAN ÉÉN ONTWIKKELINGSBEELD DAT DE GEHELE CORRIDOR
BETREFT.

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ruimtelijke ontwikkelingsbeelden, als concrete
uitwerkingen van de ruimtelijke perspectieven zoals die in het voorgaande hoofdstuk zijn
beschreven.
Er worden zeven verschillende ontwikkelingbeelden uitwerkt. Deze beelden zijn geen
blauwdruk voor de toekomst, maar alternatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen in het
gebied, bedoeld om strategische beslissingen over infrastructuur te ondersteunen. Het gaat
dan ook niet om bestuurlijk afgestemde beelden. De ontwikkeling van de beelden is wel in
samenspraak gegaan met de regionale overheden, maar de eindverantwoordelijkheid voor
de keuzen ligt bij het onderzoeksbureau.
De eerste drie ontwikkelingsbeelden gaan in op de regio Zaanstad. Het vierde en het vijfde
ontwikkelingsbeelden gaan in op de regio Purmerend-Waterland. Het zesde en zevende
ontwikkelingsbeeld is een corridor brede ontwikkelingsbeeld, waarbij in het TOD-beeld wordt
gegaan op woningbouw bij openbaar vervoer knooppunten en het zevende
ontwikkelingsbeeld is een combinatie van ontwikkelingsbeeld C Zaanstreek Hoog en
ontwikkelingsbeeld E Purmerend-Waterland Hoog.
Elk ontwikkelingsbeeld zal in het navolgende worden toegelicht. Ook zullen de verschillende
ontwikkelingsbeelden worden gekoppeld aan de ruimtelijk perspectieven zoals deze in
hoofdstuk drie zijn uitgewerkt.
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4.2

Zaanstreek

De eerste drie ontwikkelingsbeelden gaan in op Zaanstreek. De basis hiervoor zijn de
bestaande bouwplannen in Plancapaciteit. Deze zijn van de website van Plancapaciteit.nl. Er
bestaat een onderscheid tussen bouwplannen die planologisch ‘hard’ zijn en bouwplannen
die planologisch ‘zacht’ zijn. In de onderstaande kaart zijn de harde en de zachte plannen
samengevoegd.
Figuur 4.1:

Plancapaciteit hard en zacht Zaanstreek

In tabel 3 komt naar voren wat de omvang van de woningbouw is in de verschillende
ruimtelijk ontwikkelingsbeelden tot 2040. Het lage ontwikkelingsbeeld komt uit VENOM, het
midden ontwikkelingsbeeld komt van de provincie en MAAK.Zaanstad en het hoge
ontwikkelingsbeeld komt eveneens uit VENOM.
Tabel 4.2:
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Groei huishoudens, Plancapaciteit en tekort ontwikkelingsbeelden A, B en C
Groei huishoudens

Plancapaciteit

Tekort

Ontwikkelingsbeeld A

10.400

8.600

1.800

Ontwikkelingsbeeld B

15.000

8.600

6.400

Ontwikkelingsbeeld C

23.300

8.600

14.700

Zaanstad benoemt in MAAK.Zaanstad vier aandachtsgebieden. Het eerste aandachtsgebied
is Zaanstad-Zuid, dat bestaat uit Poelenburg, Achtersluispolder en Hembrugterrein.
Daarnaast Zaanstad-Centrum. Bij het aandachtsgebied Zaanstad-Midden behoort de
omgeving rond de treinstations Zaandam-Kogerveld en Koog-Zaandijk. Het vierde
aandachtsgebied is Zaanstad-Noord, welke bestaat uit Krommenie en Wormerveer. De
overige gebieden zijn de locaties die niet bij de voorgaande vier gebieden horen maar
verspreid in Zaanstreek liggen. In de ontwikkelingsbeelden A, B en C wordt de restcapaciteit
verdeeld over de vier aandachtsgebieden van MAAK.Zaanstad.
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Ontw ikkelingsbeeld A: Zaanstreek laag
Voor ontwikkelingsbeeld A Zaanstreek laag is er een tekort van 1.800 woningen. In tabel 4 is
weergegeven hoe deze 1.800 zijn verdeeld over Zaanstreek. De woningbouw in
ontwikkelingsbeeld A Zaanstreek laag kan gedeeltelijk worden gekoppeld aan het ruimtelijk
perspectief Garden city voor Zaanstreek. In hoofdstuk 3 staat beschreven dat de Garden city
Zaanstreek bestaat uit woningbouw in lage dichtheden om openbaar vervoerknooppunten,
wat overeenkomt met ontwikkelingsbeeld A Zaanstreek laag. Een schets van deze
dichtheden is weergegeven in figuur 15. De 1.800 woningen die tekort komen worden in dit
ontwikkelingsbeeld in Zaanstad-Centrum en Zaanstad-Midden gebouwd, oftewel rond de
openbaar vervoerknooppunten.
Figuur 4.2:
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Ruimtelijke perspectief Garden city Zaanstreek en dichtheden bebouwing

Tabel 4.3:

Ontwikkelingsbeeld A Zaanstreek laag
Aantal woningen

Zuid
Centrum
Midden
Noord
Totaal tekort

0
750
1.050
0
1.800

Het ontwikkelingsbeeld van tabel 4.3 is weergegeven op een kaart in figuur 4.3.
Figuur 4.3:

Ontwikkelingsbeeld A Zaanstreek laag
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Ontw ikkelingsbeeld B: Zaanstreek midden
Voorontwikkelingsbeeld B Zaanstreek midden is er sprake van een tekort van 6.400
woningen. In dit ontwikkelingsbeeld zijn niet alleen de openbaar vervoerlocaties gebruikt.
Ontwikkelingsbeeld B Zaanstreek midden is daardoor te vergelijken met het ruimtelijke
perspectief Groene vensters voor Zaanstreek. De woningbouw in ontwikkelingsbeeld B
Zaanstad vindt namelijk plaats in hoge dichtheden bij de openbaar vervoerknooppunten, de
Achtersluispolder en het Hembrugterrein. In figuur 17 zijn deze hoge dichtheden zichtbaar.
Figuur 4.4:
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Ruimtelijke perspectief Groene vensters en dichtheden Zaanstreek

Tabel 4.4:

Ontwikkelingsbeeld B Zaanstreek midden
Aantal woningen

Zuid
Centrum

1.800
900

Midden

2.700

Noord

1.000

Totaal

6.400

De weerslag van tabel 4.4 is weergegeven in figuur 4.5.
Figuur 4.5:

Ontwikkelingsbeeld B Zaanstreek midden
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Ontw ikkelingsbeeld C: Zaanstreek hoog
Voor ontwikkelingsbeeld C Zaanstad hoog is er een tekort van 14.700. Het ruimtelijk
perspectief wat overeenkomt met ontwikkelingsbeeld C Zaanstreek hoog is de Groene
vensters voor Zaanstreek. Dit is ook het geval bij ontwikkelingsbeeld B Zaanstreek midden,
met als verschil dat de dichtheden hoger zijn in ontwikkelingsbeeld C Zaanstreek hoog op de
bouwlocaties dan ontwikkelingsbeeld B Zaanstreek midden. De verdeling van de restopgave
is weergegeven in tabel 4.5.
Tabel 4.5:

Ontwikkelingsbeeld C Zaanstreek hoog
Aantal woningen

Zuid

5.700

Centrum

1.500

Midden

5.700

Noord

1.800

Totaal

14.700

De weerslag van tabel 4.5 is weergegeven in figuur 4.6.
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Figuur 4.6:

4.3

Ontwikkelingsbeeld C Zaanstreek hoog

Purmerend-Waterland

Voor ontwikkelingsbeeld D: Purmerend-Waterland midden zijn de getallen gebruikt van
Plancapaciteit van zowel de nieuwbouwplannen die zacht zijn als de nieuwbouwplannen die
hard zijn. Voor ontwikkelingsbeeld E: Purmerend-Waterland hoog zijn de getallen gebruikt
van Plancapaciteit van de nieuwbouwplannen die zowel hard als zacht zijn plus 5.000 extra
woningen aan de westkant van Purmerend in de Wijdewormer-oost. Deze 5.000 zijn niet
bestuurlijk vastgelegd, maar is een keuze van MuConsult. De ‘rest’ bestaat uit de gemeenten
Beemster, Edam-Volendam, Zeevang, Waterland en Landsmeer.
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Ontw ikkelingsbeeld D: Purmerend -Waterland midden
Ontwikkelingsbeeld D Purmerend-Waterland midden is een combinatie van de ruimtelijke
perspectieven Garden city, Hollands glorie en Groene vensters. Er vindt in dit
ontwikkelingsbeeld namelijk woningbouw plaats in het zuidoosten van Purmerend, in EdamVolendam, verdichting rond stations en in de droogmakerijen met uitzicht op groen. In figuur
18 is weergegeven hoe de woningen over de regio Purmerend-Waterland zijn verspreid in
ontwikkelingsbeeld D Purmerend-Waterland.
Een schets van deze ontwikkelingsbeelden zijn weergegeven in figuur 4.7.

Garden City

Ruimtelijke perspectief Garden city, Hollands glorie en Groene vensters

verkeer

Figuur 4.7:

concentratie

ruimte

spreiding
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Hollands Glorie

Groene vensters

Tabel 4.6:

Groei huishoudens in regio Purmerend-Waterland ontwikkelingsbeeld D
Woningen

Purmerend

6.315

Rest

4.365

Totaal

10.680
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Figuur 4.8:
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Ontwikkelingsbeeld D Purmerend-Waterland midden

Ontw ikkelingsbeeld E : Purmerend-Waterland hoog
Ontwikkelingsbeeld E Purmerend-Waterland hoog is vergelijkbaar met ontwikkelingsbeeld D
Purmerend-Waterland midden. Er is sprake van één verschil en dat is dat er 5.000 woningen
zijn toegevoegd in de Wijdewormer tegen Purmerend aan. Deze locatie voor de 5.000
woningen zijn niet bestuurlijk overlegd of vastgelegd. Doordat het ontwikkelingsbeeld E
Purmerend-Waterland hoog in grote mate gelijk is aan ontwikkelingsbeeld D PurmerendWaterland, zijn de ruimtelijk perspectieven waarop het ontwikkelingsbeeld is geïnspireerd
ook gelijk. Dit zijn Garden city, Hollands glorie en Groene vensters

Tabel 4.7:

Groei huishoudens in regio Purmerend-Waterland ontwikkelingsbeeld E
woningen

Purmerend

6.315

Rest van regio Purmerend-Waterland

9.365

Totaal

15.680
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Figuur 4.9:
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Ontwikkelingsbeeld E: Purmerend hoog

4.4

Regiobrede ontwikkeling

TO D-ontw ikkeling
Ontwikkelingsbeeld F gaat voornamelijk in op de woningbouw rond openbaar vervoerknooppunten, zogenoemd transit oriented development. Dit betreft 27.699 woningen door de
gehele corridor. Het gaat hierbij om de knooppunten in Zaanstreek, Purmerend en Hoorn.
Het ontwikkelingsbeeld F TOD is geïnspireerd door het ruimtelijk perspectief Hollands glorie
voor de regio Hoorn-West-Friesland, Hollands glorie voor de regio Purmerend-Waterland en
Groene vensters voor Zaanstreek. In Hoorn-West-Friesland is sprake van een forse
verdichting van de Poort van Hoorn, in Purmerend-Waterland vindt er een forse verdichting
plaats bij stations en in Zaanstad is er sprake van hoge dichtheden rond de openbaar
vervoerknooppunten.
Tabel 4.8

Groei huishoudens TOD ontwikkelingsbeeld G
woningen

Hoorn West-Friesland

500

Purmerend-Waterland

11.315

Zaanstreek

15.884

Totaal

27.699

Figuur 4.10:

Ontwikkelingsbeeld F: TOD
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Niet specifiek TOD ontw ikkeling
Ontwikkelingsbeeld G is in totale omvang van de bouwopgave vergelijkbaar met het
voorgaande ontwikkelingsbeeld F, TOD. In ontwikkelingsbeeld F is gekozen de
ontwikkelingen te sturen, zodanidg dat de bouwopgave met name rondom stationsknopen
wordt ingevuld. Hiermee wordt beoogd een relatief groot deel van de verplaatsingen van de
nieuwe inwoners kan worden gefaciliteerd met het openbaar vervoer. Dat leidt er toe dat de
verwachte knelpunten op het wegennet minder sterk groeien, dan wanneer op andere
locaties wordt gebouwd, waar de OV-bereikbaarheid minder gunstig is.
Om het effect van deze sturing te kunnen beoordelen is een ontwikkelingsbeeld G uitwerkt.
Hierbij is de abolsute omvang van de bouwopgave vergelijkbaar als in het TODontwikkelingsbeeld, maar de locatiekeuze sluit meer aan bij de blik daarop van de regio dan
bij de sturing naar TOD’s of OV-locaties.
Voor dit ontwikkelingsbeeld G is gekozen om twee eerder in dit hoofdstuk uitgewerkte
ruimtelijk ontwikkelingsbeelden samen te voegen. Het betreft het ruimtelijk
ontwikkelingsbeelden Zaanstad hoog en Purmerend hoog. Op de specifieke
ontwikkellocaties wordt een hoge bouwopgave gerealiseerd, bovenop de verwachting zoals
die in Plancapaciteit is opgenomen. In de andere stedelijke gebieden verloopt de
ontwikkeling volgens de lijn van Plancapaciteit.
Tabel 4.9

Groei huishoudens TOD ontwikkelingsbeeld H
Groei woning
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Purmerend-Waterland

15.680

Zaanstreek

23.300

Totaal

38.980

Figuur 4.11

Ontwikkelingsbeeld G: Purmerend Hoog en Zaanstreek Hoog
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5.

Effect van de ruimtelijke
ontwikkelingsbeelden op mobiliteit

HET DOEL VAN DIT HOOFDSTUK IS OM DE EFFECTEN OP DE MOBILITEIT IN BEELD TE BRENGEN VAN
DE OPGESTELDE ONTWIKKELINGSBEELDEN. AAN DE HAND VAN DEZE EFFECTEN KAN WORDEN
INGESCHAT OF MOGELIJKE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN AANLEIDING GEVEN OM TE
BEOORDELEN OF MAATREGELPAKKETTEN DIE IN ONTWIKKELING ZIJN DIENEN TE WORDEN
AANGEVULD. VOOR DE EFFECTSCHATTING ZIJN DE IN HOOFDSTUK 4 BESCHREVEN RUIMTELIJKE
ONTWIKKELINGEN VERTAALD IN AFZONDERLIJKE RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSBEELDEN, WAARVAN
VERVOLGENS MET EEN VERKEERSMODEL IS DOORGEREKEND WELK EFFECT DE ONTWIKKELINGEN
HEBBEN OP EEN AANTAL KENMERKEN (VOERTUIGKILOMETERS, VOERTUIGVERLIESUREN EN
CONGESTIELOCATIES) VAN HET MOBILITEITSSYSTEEM.

5.1

Opzet modelberekeningen

Om de mobiliteitseffecten van de ruimtelijk ontwikkelingsbeelden inzake verstedelijking met
het verkeersmodel VENOM te kunnen doorrekenen, moeten per VENOM-zone de
kenmerken van de huishoudens en personen worden bepaald. Deze gegevens, de
zogenaamde SEGS, worden gebruikt als input in de modellen. De kenmerken zijn niet op
voorhand bekend. Er moeten dan ook veronderstellingen worden gemaakt over deze
kenmerken. Daartoe is gebruik gemaakt van zogenaamde referentiegebieden.
Tabel 5.1:

Conceptueel schema

ruimtelijk
ontwikkelingsbeeld



mobiliteitseffecten



bereikbaarheidseffect

locatie van:



herkomsten



reistijd



woningbouw



bestemmingen



vertraging



huishoudens



vervoerwijze



voertuigverliesuren



inwoners



vertrektijdstip



routes



belasting

kenmerken v.w.b.:


leeftijd



geslacht



beroepsbevolking



inkomen

verkeersnetwerk

De ruimtelijke ontwikkelingsbeelden, zoals geschetst in voorgaand hoofdstuk, zijn in dit
hoofdstuk uitgewerkt tot potentiële ruimtelijk ontwikkelingsbeelden voor de ontwikkeling van
de regio’s. In deze uitwerking is een aantal opvolgende stappen gezet. We beschrijven ieder
van deze stappen in kort bestek.
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Het gaat bij deze punten om veronderstellingen die slechts een benadering van de
werkelijkheid geven. Bij een grondige doorrekening van ruimtelijke ontwikkelingen moeten
daartoe geëigende modellen worden gebruikt en die zijn binnen deze tijdshorizon niet
beschikbaar. Wij menen dat deze veronderstellingen de best mogelijke benadering van de
werkelijkheid binnen de context van de studie geven.
Locatie en omvang extra w oningbouw
In hoofdstuk 4 is voor ieder ruimtelijk ontwikkelingsbeeld de locatie en omvang van de extra
woningbouw beschreven.
Huishoudens
Voor de woningen in de ruimtelijk ontwikkelingsbeelden geldt als uitgangspunt dat in iedere
woning zich één huishouden vestigt.
Inw oners
Het aantal inwoners per woning is bepaald aan de hand van referentiegebieden voor de
extra woningbouw. Voor de bouwplannen zijn referentiegebieden gebruikt die vallen in de
categorieën ‘binnenstedelijk’, ‘centrum’ en ‘buitenstedelijk’ en ‘dorps’. Deze categorieën
verschillen voor wat betreft het gemiddelde aantal inwoners per huishouden. Voor de
beoogde woningbouw is aan de hand van de beoogde woningdichtheid een referentiegebied
vastgesteld. De gemiddelde huishoudgrootte van het referentiegebied bepaalt de
gemiddelde huishoudgrootte in het ontwikkelingsbeeld, in het WLO-scenario 2040 hoog.
Onderverdeling inw oners: beroepsbevolking, studenten en overige
De inwoners van de beoogde woningen zijn aan de hand van kentallen van de
overeenkomstige referentiegebieden ingedeeld in beroepsbevolking (met onderscheid naar
zelfstandigen), studenten (onderscheiden naar onderwijstype) en overige. Deze
onderverdeling is relevant, omdat de verschillende groepen een uiteenlopende
mobiliteitsbehoefte en verplaatsingspatronen hebben.
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5.2

Résumé: invoer verkeersmodelberekeningen

De resultaten van de onderverdeling van huishoudens naar inwoners, werkenden en
studenten zijn in de onderstaande tabel 10 weergegeven. De getallen zijn per
ontwikkelingsbeeld weergegeven en tonen het verschil ten opzichte van de referentie 2040
hoog.
Tabel 5.2

Toename huishoudens in de ruimtelijk ontwikkelingsbeelden t.o.v. 2010 en
t.o.v. 2040 hoog
Verandering

Verandering

huishoudens

huishoudens

t.o.v. 2010

t.o.v. 2040 hoog

Zaanstreek laag

10.400

-5.483

Zaanstreek midden

15.000

-1.592

Zaanstreek hoog

23.300

6.708

Purmerend midden

10.680

-1.417

Purmerend hoog

15.680

3.428

TOD hoog

27.699

11.307

Zaan hoog + Purm hoog

38.980

10.291

De tabel laat zien dat de toename van de huishoudens ten opzichte van 2040 hoog in het
ontwikkelingsbeeld ‘TOD hoog’ een vergelijkbare grootte heeft als het ontwikkelingsbeeld
‘Zaan hoog + Purm hoog’. Uit het verschil tussen deze twee ruimtelijk ontwikkelingsbeelden
leiden we het effect af van de sturing in de keuze van de locaties naar de OV knopen
(ontwikkelingsbeeld TOD), ten opzichte van geen sturing naar TOD’s (ontwikkelingsbeeld
Zaan hoog en Purm hoog).
Tabel 5.3
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Uitwerking van de huishoudens en persoonlijke kenmerken per
ontwikkelingsbeeld, toename ten opzichte van 2010
Huishoudens

Inwoners

Werkenden

Studenten

Overig

Zaanstreek laag

10.400

22.714

10.377

721

11.616

Zaanstreek midden

15.000

33.057

14.542

1.032

17.483

Zaanstreek hoog

23.300

51.573

17.738

1.596

32.239

Purmerend midden

10.680

23.802

10.596

575

12.631

Purmerend hoog

15.680

34.697

15.190

920

18.587

TOD hoog

27.699

60.339

22.630

1.514

36.195

Zaan hoog + Purm hoog

38.980

86.270

32.928

2.516

50.826

5.3

Effecten op de mobiliteit en bereikbaarheid

In de navolgende paragrafen worden de bereikbaarheids- en mobiliteitseffecten beschreven.
We gebruiken daarvoor verschillende indicatoren: verkeersprestatie (voertuigkilometers,
afgelegde weglengte van alle autoverplaatsingen in het netwerk), voertuigverliesuren
(vertraging van de autoverplaatsingen in het netwerk), congestielocaties (locaties waar in het
netwerk knelpunten met de doorstroming ontstaan), aantal OV-gebruikers (in relevante
ruimtelijk ontwikkelingsbeelden). Waar mogelijk en relevant maken we daarbij onderscheid
naar het hoofdwegennet (HWN) en het onderliggende wegennet (OWN). Het HWN omvat
het Rijkswegennet. Het OWN bestaat uit het regionale (provinciale) en lokale (gemeentelijke)
wegennet. Ook maken we onderscheid naar ochtendspits en avondspits.

5.4

Verkeersprestatie en voertuigverliesuren

Het verkeersmodel berekent de ritlengte en vertraging voor ieder voertuig. Door deze
grootheden te sommeren over alle verplaatsingen in het netwerk, verkrijgen we inzicht in de
verkeersprestatie, uitgedrukt in corridorbrede voertuigkilometers (VKM), en de corridorbrede
voertuigverliesuren (VVU). De uitbreiding van het aantal woningen, huishoudens en inwoners
zal leiden tot een toename van de voertuigkilometers. Daaraan gerelateerd zullen de
voertuigverliesuren ook toenemen. Als de capaciteit van het autonetwerk toereikend is, zal
de toename van de voertuigverliesuren klein zijn. Als de toename van de autoverplaatsingen
de capaciteit van het autonetwerk overschrijdt, nemen de voertuigverliesuren meer dan
evenredig toe. In de navolgende analyses zijn de voertuigverliesuren afgezet tegen de
voertuigkilometers.
Ochtendspits
Als eerst wordt ingegaan op de voertuigverliesuren en de voertuigkilometers in de
ochtendspits. In de navolgende figuren zijn de effecten van de ontwikkelingsbeelden op de
voertuigverliesuren en voertuigkilometers op het hoofdwegennet en het onderliggend
wegennet. In de figuren is de schaalverdeling gelijk gehouden; op de horizontale as is elk
‘blokje’ 10.000 voeruigkilometers breed en op de verticale as is elk ‘blokje’ 1.000
voertuigverliesuren groot. Zo kunnen de figuren zo goed mogelijk met elkaar worden
vergeleken. In de figuur zijn de verschillende ruimtelijk ontwikkelingsbeelden als volgt
gecodeerd:
 REF is het referentiebeeld 2040 hoog;
 Z_laag, Z_midden en Z_hoog zijn de ruimtelijk ontwikkelingsbeelden voor de Zaanstreek;
 P_midden en P_hoog zijn ruimtelijk ontwikkelingsbeelden voor Purmerend;
 TOD is het ontwikkelingsbeeld waarin de bouwopgave is geconcentreerd op transit
oriented development (TOD’s)
 P_Z is het ontwikkelingsbeeld Purmerend hoog en Zaanstad hoog. Hierin zit een
vergelijkbare totale bouwopgave als in TOD, maar in P_Z is de bouwopgave niet
geconcentreerd op de TOD’s, maar is overgenomen uit de afzonderlijke ruimtelijk
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ontwikkelingsbeelden Purmerend hoog en Zaanstad hoog. In het TOD
ontwikkelingsbeeld wordt maximaal ingezet op gebruik van het openbaar vervoer, in het
P_Z ontwikkelingsbeeld wordt een andere afweging gemaakt v.w.b. de locatiekeuze.
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Figuur 5.1

Voertuigverliesuren als functie van de voertuigkilometers op het HWN in de
ochtendspits, per ontwikkelingsbeeld

Figuur 5.2

Voertuigverliesuren als functie van de voertuigkilometers op het OWN in de
ochtendspits, per ontwikkelingsbeeld

Als we beide kenmerken op het HWN en OWN met elkaar vergelijken zien we het volgende.
Het HWN levert een grotere bijdrage aan de mobiliteitsbehoefte in de regio, uitgedrukt in
voertuigkilometers, dan het OWN. Het bereikbaarheidsprobleem, uitgedrukt in
voertuigverliesuren, is groter op het OWN dan op het HWN.
In ochtendspits is er beperkte restcapaciteit op het HWN
Beide figuren, van HWN en OWN, tonen een min of meer evenredige relatie tussen
voertuigverliesuren en voertuigkilometers; hoe hoger de verkeersprestatie, hoe hoger de
voertuigverliesuren. Opvallend is dat op het HWN de relatie in de ochtendspits steiler en op
het OWN verloopt de relatie meer vlak. Een toename van de verkeersprestatie op het OWN
leidt tot een bescheiden toename van voertuigverliesuren, terwijl op het HWN de capaciteit
op meer plaatsen de extra verkeersdruk niet zonder toenemende verkeersproblemen kan
afwikkelen. Op het OWN is meer restcapaciteit beschikbaar dan op het HWN.
Meer bouwen in Zaanstad leidt tot meer hinder voor bovenregionaal verkeer
In de ochtendspits valt op dat de verkeersprestatie en voertuigverliesuren in het
ontwikkelingsbeeld Zaanstad laag hoger liggen dan in de referentie 2040 hoog. Dat is
opvallend, omdat in het ontwikkelingsbeeld het aantal huishoudens, in vergelijking met de
referentie 2040 hoog, met ca 5.500 afneemt. Daarbij verwachten we een afname van de
verkeersprestatie en voertuigverliesuren, maar de berekeningen laten een toename zien.
Een mogelijke verklaring daarvoor is dat het verkeer vanuit Zaanstad het doorgaande,
bovenregionale verkeer vanuit Alkmaar en Purmerend in de weg zit. Verkeer vanuit Alkmaar
en Purmerend mijdt in de referentiesituatie de A7 en A8 maar rijdt via de A9 en de regionale
wegen in Waterland. We hebben deze verklaring getoetst en In het ontwikkelingsbeeld
Zaanstad laag zien we inderdaad dat de verkeersprestatie en voertuigverliesuren in de
gebieden ten noorden van Zaanstad afnemen. Het bovenregionale verkeer profiteert dus van
de afname van het verkeer vanuit Zaanstad, maar omdat de routes via Zaanstad voor een
grote groep automobilisten aantrekkelijker worden, ontstaat in het model als geheel extra
vertraging, m.n. op het HWN. Dit leidt tot de conclusie dat het realiseren van een grote
bouwopgave in Zaanstad leidt tot toenemende hinder voor bovenregionaal verkeer.
Bouwen in Zaanstad heeft grotere invloed op bereikbaarheid HWN dan in Purmerend
We vergelijken het realiseren van een bouwopgave in Purmerend met realisatie in Zaanstad.
De figuur laat verschillen zien, in termen van de toename van de voertuigkilometers en van
de voertuigverliesuren. In Purmerend leidt een bouwopgave tot relatief meer
voertuigkilometers en minder voertuigverliesuren, bouwen in Zaanstad leidt tot relatief
minder voertuigkilometers en meer voertuigverliesuren op het HWN. De extra verplaatsingen
vanuit Purmerend worden opgevangen op het OWN, m.n. op de N235.
Effect TOD: minder autokilometers in de stedelijke omgeving
We vergelijken het ontwikkelingsbeeld TOD met het ontwikkelingsbeeld van de combinatie
van Purmerend hoog en Zaanstad hoog. De totale woningbouwopgave in deze

63

ontwikkelingsbeelden is (vrijwel) gelijk. Bij de TOD wordt gebouwd rondom stationslocaties,
zodat een relatief groot deel van de verplaatsingen het OV wordt gebruikt. Vergelijking van
de beide ontwikkelingsbeelden laat zien dat voor de bereikbaarheid, in termen van
voertuigverliesuren, het verschil gering is. Op het OWN leidt het ontwikkelingsbeeld TOD tot
een lagere mobiliteit, in termen van de verkeersprestatie.
Avondspits
In de navolgende figuren zijn de effecten van de ontwikkelingsbeelden op de
verkeersprestatie en de voertuigverliesuren weergegeven in de avondspits. De eerste figuur
toont het effect op het hoofdwegennet, de tweede figuur op het onderliggende wegennet.
Figuur 5.3
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Voertuigverliesuren als functie van de voertuigkilometers op het HWN in de
avondspits, per ontwikkelingsbeeld

Figuur 5.4

Voertuigverliesuren als functie van de voertuigkilometers op het OWN in de
avondspits, per ontwikkelingsbeeld

Uit de figuren van de avondspits komt het volgende naar voren:
 Net als in de ochtendspits worden meer voertuigkilometers afgelegd op het
hoofdwegennet (HWN) dan op het onderliggende wegennet (OWN).
 Net als in de ochtendspits is het aantal voertuigverliesuren op het OWN groter dan op het
HWN. Stedelijke bereikbaarheid lijkt een groter knelpunt dan (boven)regionale
bereikbaarheid
 Net als in de ochtendspits tonen de figuren een evenredig verloop van beide grootheden;
bij toenemende verkeersprestatie, groeit ook de totale vertraging
 De relatieve toename van de vertraging (de hellingshoek van de grafiek) is (met name op
het HWN) in de ochtendspits groter dan in de avondspits. In de ochtendspits is op het
HWN minder restcapaciteit beschikbaar dan in de avondspits.
Op het OWN zien we geen verschil in de hellingshoek tussen de ochtend- en avondspits.
In beide periodes is voldoende restcapaciteit beschikbaar voor de groeiende
verkeersvraag in de ruimtelijk ontwikkelingsbeelden

65

5.5

Invloed op de congestie

In deze paragraaf beschrijven we per ontwikkelingsbeeld de verandering van de
congestielocaties en omvang van de congestie onder invloed van de verschillende ruimtelijk
ontwikkelingsbeelden, ten opzichte van de referentie 2040 hoog. We doen voor ieder
ontwikkelingsbeeld afzonderlijk. Voor ieder ontwikkelingsbeeld maken we ook een
onderscheid naar de ochtendspits en avondspits.
Ontw ikkelingsbeeld A: Zaanstreek laag
De navolgende afbeeldingen tonen de ontwikkeling van de congestie, onder invloed van de
ruimtelijk ontwikkelingsbeelden.
Figuur 5.5:

Congestielocaties ontwikkelingsbeeld A Zaanstreek laag. Links ochtendspits, rechts
avondspits.

De figuren laten het volgende zien. In de ochtendspits is toename van de congestie zichtbaar
ten opzichte van de referentie op de A9 voor de aansluiting Heemskerk. Tevens neemt de
congestie toe op de A7 voor kp Zaandam en op de A8 voor kp Coenplein. Er vindt een
afname plaats bij de Wijkertunnel op de A9.
In de avondspits is er sprake van een afname in de Coentunnel en de A10-Zuid. De toename
van congestie vindt vooral plaats op de regionale wegen N235 en N247 in Waterland.
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Ontw ikkelingsbeeld B: Zaanstreek midden
De navolgende afbeeldingen tonen de congestieontwikkeling in het ontwikkelingsbeeld
Zaanstreek midden.
Figuur 5.6:

Congestielocaties ontwikkelingsbeeld C Zaanstreek midden. Links de ochtendspits,
rechts de avondspits.

De figuren laten het volgende zien. In de ochtendspits neemt de congestie toe op
uiteenlopende locaties in de regio, onder andere A7 voor kp Zaandam, A8 voor Zaandijk
west en voor kp Coenplein, A9 voor kp Velsen en op de N235 en N247 (m.n. avondspits).
We zien in de avondspits een afname van congestie op de A10 zuid.
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Ontw ikkelingsbeeld C: Zaanstreek hoog
Onderstaande figuren tonen de verschillen in congestie in het ontwikkelingsbeeld Zaanstreek
hoog, ten opzichte van de referentie.
Figuur 5.7:

Congestielocaties ontwikkelingsbeeld C Zaanstreek hoog. Links ochtendspits, rechts
avondspits.

De verschillen in congestie tussen ontwikkelingsbeeld Zaanstreek hoog en de referentie zijn
vrijwel gelijk aan de verschillen tussen ontwikkelingsbeeld Zaanstreek midden en de
referntie. De locaties komen overeen; de omvang van de verschillen is in Zaanstreek hoog
groter dan Zaanstreek midden.
Bouwen op Achtersluispolder en Hembrugterrein belast kp Coenplein, bouwen in noordelijke
delen van Zaanstad belast kp Zaandam
Een belangrijk verschil tussen de ontwikkelingsbeelden Zaanstreek laag, midden en hoog is
dat in de laatste 2 ook een woningbouwopgave wordt gerealiseerd op Achtersluispolder. In
hoog is die opgave groter dan in midden. De verschillen tussen de congestiebeelden laten
zien dat het realiseren van de bouwopgave op Achtersluispolder en Hembrug leidt tot
toename van de bereikbaarheidsproblemen voor kp Coenplein. De toename van
bouwopgave in de noordelijke delen van Zaanstad zorgt voor toename van de
bereikbaarheidsproblemen op kp Zaandam.
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Ontw ikkelingsbeeld D: Purmerend -Waterland midden
Onderstaande figuren tonen de verschillen in congestie tussen het ontwikkelingsbeeld
Purmerend-Waterland midden en de referentie.
Figuur 5.8:

Congestielocaties ontwikkelingsbeeld D Purmerend-Waterland midden. Links
ochtendspits, rechts avondspits.

In de ochtendspits is er sprake van een afname van de congestie op de A7 vanuit het
noorden. Op de A7 tussen Purmerend en Zaandam is sprake van een toename van
congestie. Ook is er een toename op delen van de N235 in Waterland.
In de avondspits neemt de congestie op de regionale wegen N247 en N235 toe. Op de A7
zien we na kp Zaandam een afname van de congestie, maar voor de afrit Purmerend zuid
neemt de congestie toe.
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Ontw ikkelingsbeeld E: Purmerend -Waterland hoog
De navolgende figuren tonen de ontwikkeling van de congestie in het ontwikkelingsbeeld
Purmerend-Waterland hoog, ten opzichte van de referentie 2040 hoog.
Figuur 5.9:

Congestielocaties ontwikkelingsbeeld E Purmerend-Waterland hoog. Links
ochtendspits, rechts avondspits.

De locatie van de congestie is in het ontwikkelingsbeeld Purmerend-Waterland hoog niet
anders dan in ontwikkelingsbeeld Purmerend-Waterland midden. De toename van de
congestie is in het hoge ontwikkelingsbeeld groter dan in het midden ontwikkelingsbeeld. In
de ochtendspits is dat zichtbaar m.n. bij de Coentunnel, in de avondspits op de A7 bij kp
Zaandam.
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Ontw ikkelingsbeeld F: TO D
Onderstaande figuren laten de ontwikkeling van congestie zien in het ontwikkelingsbeeld
‘TOD’, waarin de bouwopgave wordt geconcentreerd op OV-knooppunten.
Figuur 5.10:

Congestielocaties ontwikkelingsbeeld F TOD. Links ochtendspits, rechts avondspits.

De figuren tonen in beide spitsen een toename van congestie op de noord-zuid verbindingen
die liggen ten zuiden van de lijn Velsen - Purmerend en ten noorden van het Noordzeekanaal
(A7, A9, N235, N247). Ten noorden van Velsen - Purmerend neemt de congestie in ochtenden avondspits af (A7, A9).
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Ontw ikkelingsbeeld G: Purmerend hoog + Zaanst ad hoog
De onderstaande figuren tonen de ontwikkeling van de congestie in het ontwikkelingsbeeld
waarin in zowel Purmerend als Zaanstad een grote bouwopgave wordt gerealiseerd.
Figuur 5.11:

Congestielocaties ontwikkelingsbeeld G, P_Z. Links ochtendspits, rechts avondspits.

In dit ontwikkelingsbeeld ontstaat congestie op verschillende parallelle noord-zuid
verbindingen (A7, A9, N235), ten zuiden van de lijn Velsen – Purmerend. In de ochtendspits
vormt het kp Zaandam een belangrijk knelpunt voor verkeer op de A7. In de avondspits zien
we dat op meerdere plaatsen op de Ring A10 congestie ontstaat.

5.6

Openbaar vervoergebruikers

Voor het ontwikkelingsbeeld F TOD en ontwikkelingsbeeld G, combinatie van Zaanstreek
hoog en Purmerend hoog, is berekend wat het effect is op het aantal openbaar
vervoergebruikers per etmaal. In de berekeningen is uitgegaan van de huidige lijnvoering
van het openbaar vervoer. De navolgende figuren geven voor beide ontwikkelingsbeelden
weer hoe sterk het OV gebruik stijgt door realisatie van de woningbouwopgave.

72

Figuur 5.12

Toename belasting OV-lijnen in ontwikkelingsbeeld TOD, etmaal

Figuur 5.13

Toename belasting OV-lijnen in ontwikkelingsbeeld Zaanstreek hoog + PurmerendWaterland hoog, etmaal

De figuren laten zien dat het openbaar vervoer gebruik relatief gezien vooral toeneemt in de
Zaanstreek en Purmerend-Waterland. In de Zaanstreek is het effect een toename van 10%
van het gebruik van de trein. Vanuit Purmerend zien we een toename van het gebruik van de
bus met 10%. De verschillen tussen de varianten zijn klein.
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6.

Conclusies

Ten behoeve van het ontwikkelen van bereikbaarheidsprofielen zijn voor de Corridor
Amsterdam Hoorn mogelijke toekomstige ruimtelijke ontwikkelingsbeelden opgesteld. De
ontwikkelingsbeelden zijn opgesteld voor de regio als geheel en voor de afzonderlijke
regio’s. Input voor de ontwikkelingsbeelden wordt gevormd door maatschappelijke trends
met ruimtelijke gevolgen en opvang van (een deel van) de groei van de MRA in deze regio.
De ontwikkelingsbeelden zijn afgestemd met regio en provincie. De eindverantwoordelijkheid
voor de keuzen ligt bij het onderzoeksbureau.
Opgaven in relatie tot bereikbaarheid
Kernvraagstukken in relatie tot de bereikbaarheidsperspectieven zijn:
 Leefomgeving: hoe behouden en versterken we de waarden die karakteristiek zijn voor
de corridor regio?
 Demografie en wonen:
o Hoe kunnen we voldoen aan de grote woningbehoefte van de MRA?
o Hoe houden we rekening met onzekerheden t.a.v. omvang, locatie en timing?
 Werken en bedrijvigheid: hoe vangen we in het zuidelijke deel van de corridor de sterke
regionaal economische groei op en hoe bevorderen we de ontwikkeling in het noordelijke
deel?
Er valt w at te ki ezen t.a.v. ruimteli jke perspectieven
De ruimtelijke perspectieven zijn ontwikkeld langs 2 assen. De eerste as is de dichtheid van
de woningbouwopgave: er kan sprake zijn van spreiding of juist van concentratie. De tweede
as is de mate waarin de bestaande ruimtelijke structuur van de regio de locatie van de
ontwikkelopgave bepaalt: daarbij kan de bestaande infrastructuur leidend zijn of juist de
bestaande ruimtelijke ordening. Voor de deelregio’s zijn aan de hand van deze assen
mogelijke ontwikkelingsperspectieven opgesteld. Er zijn 7 verschillende ruimtelijke
perspectieven nader uitgewerkt in ontwikkelingsperspectieven:
 Purmerend-Waterland, waarbij een midden en hoog ontwikkelingsbeeld worden
onderscheiden;
 Zaanstreek, met een laag, midden en hoog ontwikkelingsbeeld;
 Regiobrede ontwikkeling, met een onderscheid tussen Transit Oriented Development
(TOD) en een niet-specifiek TOD ontwikkelingsbeeld.
Mobiliteits- en bereikbaarheidseffecten
In het algemeen geldt voor de corridor dat meer woningbouw meer mobiliteit en groeiende
knelpunten t.a.v. bereikbaarheid betekent. De groei van het bereikbaarheidsprobleem op het
hoofdwegennet in de ochtendspits is hierbij groter dan op het onderliggende wegennet en op
het hoofdwegennet in de avondspits.
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In Hoorn-West-Friesland zijn er beperkte effecten, door de beperkte omvang van
woningbouwplannen.
Wanneer in Purmerend-Waterland een beperkte groei plaatsvindt, leidt dat tot een groei van
de mobiliteit die kan worden opgevangen op het regionale wegennet (N235). Op het
hoofdwegennet is daarbij een beperkte groei van de voertuigverliesuren. Wanneer er sprake
is van een hoge groei in Purmerend-Waterland (beoogd in Wijdewormer), nemen problemen
met de bereikbaarheid toe op het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet.
In de Zaanstreek is de groei van de mobiliteit beperkter dan bij bouw in Purmerend. Een
groei van Zaanstad beperkt de bereikbaarheid vanuit Purmerend, Hoorn, Alkmaar en de Kop
van Noord-Holland. Zaanstad werkt hierbij als scharnierpunt.
Bij het ontwikkelingsbeeld TOD is er geen verschil in het gebruik van openbaar vervoer op de
schaal van de corridor. Daarnaast is er ook geen effect op de bereikbaarheid via het
hoofdwegennet. Wel is sprake van een lagere automobiliteit in het stedelijke gebied.
Versterken samenhang ruimtelijk belei d en bereikbaarhei d
In de navolgende tabel schetsen we oplossingsrichtingen voor het verbeteren van de
bereikbaarheid, waarmee samenhang tussen ruimtelijk beleid en bereikbaarheid wordt
bereikt.
Tabel 6.1:

Oplossingsrichtingen bereikbaarheid in samenhang met ruimtelijk beleid
Onderliggende

Langzaam

Regio

Hoofdwegennet

wegennet

Openbaar vervoer

verkeer

Hoorn-West-

Bajonet.

Ontsluiting van de

Bestaande reizigers

Intern

Friesland

Poort van Hoorn.

beter faciliteren.

fietsverkeer.

Purmerend-

Bij hoge groei van

Bij additionele bouw:

Capaciteit regionaal

Bij TOD:

Waterland

woningen

uitbreiding capaciteit

openbaar vervoer

fietssysteem

capaciteits-

N235. TOD zorgt

vergroten. TOD

lokaal

uitbreiding A7 bij

voor minder lokaal

heeft weinig effect.

versterken.

kp Zaandam.

verkeer.

Zaanstad

Vergroten

TOD zorgt voor

Additioneel

Bij TOD:

Noord,

capaciteit kp

minder lokaal

openbaar vervoer.

fietssysteem

Midden,

Zaandam.

verkeer.

TOD heeft weinig

lokaal

effect.

versterken.

Zaanstad

Capaciteit kp

Extra oever-

Verbetering open-

Bij TOD:

Zuid: Achter-

Coenplein

verbinding.

baar vervoer-

fietssysteem

sluispolder

vergroten,

Capaciteit vergroten

verbindingen met

lokaal

en Hembrug-

Coentunnel

N516 Thorbeckeweg.

Amsterdam-Noord.

versterken.

terrein

gereserveerde

TOD zorgt voor

TOD heeft weinig

Ontsluiting

rijstroken

minder lokaal

effect.

fiets

gebruiken.

verkeer.

Centrum

verbeteren.
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