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Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Op 26 februari heeft Minister Schultz van Haegen de startbeslissing genomen voor deze Verkenning,
conform MIRT spelregels en Tracéwet. De Verkenning is opgedeeld in een analysefase, oplossingenfase
en een beoordelingsfase. De Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen is het sluitstuk van de analysefase
en markeert de overgang naar de oplossingenfase.
De MIRT Verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn heeft als doelstelling:
Verbetering van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn om daarmee een bijdrage te
leveren aan de ambities van rijk en regio, zoals het versterken van de economische concurrentiepositie
en het zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.
De doelstelling is aangevuld met de volgende ambities:
1. Aandacht hebben voor maatregelen op het onderliggend wegennet, het fietsnetwerk en OV-netwerk
(spoor en bus).
2. Rekenschap geven van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten in het zoeken naar oplossingen voor
bereikbaarheidsopgaven.
3. Rekening houden met – en waar mogelijk versterken van – landschappelijke, natuurlijke en
cultuurhistorische waarden.
27 januari 2016
Onderstaande partijen stemmen in met Gebiedsatlas:
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu
• Rijkswaterstaat
• Provincie Noord-Holland
• Stadsregio Amsterdam
• Gemeente Amsterdam
• Gemeente Zaanstad
• Gemeente Beemster
• Gemeente Purmerend
• Gemeente Oostzaan
• Gemeente Wormerland
• Gemeente Hoorn
• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Onderstaande partijen werkten mee aan de analysefase:
Agriport • ANWB • Bedrijvenvereniging Beemster • Ministerie van Binnenlandse Zaken • Connexxion •
Ministerie van Economische Zaken • Fietsersbond • Gebiedscommissie Laag-Holland • Hart voor Stad •
Metropoolregio Amsterdam • gemeente Drechterland • gemeente Edam/Volendam • gemeente
Enkhuizen • gemeente Hollands Kroon • gemeente Koggenland • gemeente Medemblik • gemeente
Opmeer • gemeente Waterland • gemeente Zeevang • Greenport Noord-Holland Noord • Kontakt
Milieubeheer Zaanstreek • LTO • Milieudefensie • Milieufederatie • MKB Nederland •
Nekkerzoomstichting • NS • EVO • Prorail • Reizigers Adviesraad • Staatsbosbeheer • Stichting Behoud
Waterland • Stichting Beemstergroen • Toeristische Kanobond Nederland • Westfriese Bedrijvengroep •
Wijkoverleg Oud-Koog • Zaans Ondernemersnetwerk
Opgesteld door: Arcadis
Vormgeving: Maatschap voor Communicatie / Mijs cartografie en vormgeving
Fotografie: Tineke Dijkstra
www.corridoramsterdamhoorn.nl
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1

Inleiding

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Voor u ligt de gebiedsatlas van het corridorgebied Amsterdam-Hoorn. Deze atlas is
opgesteld als onderdeel van de MIRT-verkenning ‘Corridorstudie Amsterdam-Hoorn’.
In deze gebiedsatlas vindt u informatie over alle kwaliteiten van het gebied. Ook is er
aandacht voor trends, ontwikkelingen en ambities van de betrokken partijen als het gaat
om landschap, natuur, recreatie en cultuurhistorie, wonen en werken.
In deze gebiedsatlas worden de belangrijkste kenmerken van het gebied genoemd, die
met elkaar de ruimtelijke kwaliteit bepalen. In het bijzonder gaat het dan om landschap,
natuur, recreatie en cultuurhistorie, wonen en werken. Deze informatie kunnen betrokkenen gebruiken bij het uitwerken van oplossingsrichtingen voor het verbeteren van de
bereikbaarheid. Daarnaast kan deze atlas gebruikt worden bij het zoeken naar en creëren
van ‘meekoppelkansen’, waardoor ambities van partners een plek kunnen krijgen in
oplossingsrichtingen. De gebiedsatlas levert informatie op voor de volgende fase van de
MIRT-verkenning, waarin de partners zoeken naar mogelijkheden om de bereikbaarheid
in het corridorgebied Amsterdam-Hoorn te verbeteren.

Aanleiding
De afgelopen jaren heeft de overheid veel geïnvesteerd in het oplossen van fileknelpunten
in het hoofdwegennetwerk van Amsterdam. De opening van de Tweede Coentunnel, de
renovatie van de oude Coentunnel, de in 2013 geopende Westrandweg (A5) en de spits
stroken op de A7 en A8 zorgen voor meer wegcapaciteit. Deze maatregelen lossen de
problemen op voor de korte en middellange termijn. Het MIRT-onderzoek Noordkant
Amsterdam maakt duidelijk dat de A7 en A8 na 2020 opnieuw te maken krijgen met
congestie (filevorming). Naar verwachting worden de reistijdnormen in 2030 overschreden.
Dit is vooral het gevolg van de groei van de bevolking in het gebied en een toename van de
automobiliteit. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, de
Stadsregio Amsterdam, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen
anticiperen op de toekomstige knelpunten in de A7-A8 corridor. Deze partijen hebben
daarom besloten tot het uitvoeren van een MIRT-verkenning1 met de volgende
hoofddoelstelling:
Verbeteren van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn om daarmee een bijdrage te leveren aan
de ambities van Rijk en regio, zoals het versterken van de economische concurrentiepositie en het zorgen voor
een aantrekkelijke leefomgeving.
Hoewel in de MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn2 de bereikbaarheid en
doorstroming na 2020 centraal staan, hanteren de partijen in deze verkenning naar
mogelijke oplossingen een bredere blik. Dit betekent dat zij ook aandacht hebben voor
ontwikkelingen, trends en opgaven in de regio in andere sectoren dan bereikbaarheid.
Hierbij gaat het onder meer om: woningbouw, economie, landschap, leefomgeving,
openbaar vervoer en mobiliteitsgedrag. Als de partijen de opgaven gezamenlijk aanpakken,
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kunnen win-winsituaties ontstaan. Maatregelen dragen dan bij aan het verbeteren van de
bereikbaarheid én aan het realiseren van (regionale) ambities.
In de MIRT-verkenning kijken we met een brede blik. Bij de aanpak van bereikbaarheids
opgaven verschuift de aandacht steeds meer naar slimme, duurzame maatwerkoplossingen,
gericht op het gedrag van de reiziger en vervoerder. Zie ook de aanpak ‘Meer bereiken’. Door
de gebiedsatlas krijgt ruimtelijke kwaliteit een plek in de MIRT-verkenning AmsterdamHoorn. Die draagt daardoor bij aan het hanteren van een bredere blik.

Afbakening
In deze gebiedsatlas is het corridorgebied op twee manieren afgebakend. Voor de thema’s
Wonen en Demografie en Werken en Bedrijvigheid bestaat het gebied uit de gemeenten
Amsterdam, Zaanstad, Oostzaan, Wormerland, Landsmeer, Waterland, Purmerend,
Beemster, Edam-Volendam, Zeevang, Koggenland en Hoorn. Voor de overige thema’s wordt
het corridorgebied globaal begrensd door de A8-A9, N243 en de Markermeerdijk tot Hoorn.
Deze afbakening geldt voor de beschrijving van de algemene situatie in de regio. In enkele
gevallen wordt meer detailinformatie gegeven. Het studiegebied is weergegeven op kaart 1.
De gebiedsatlas is onder meer gebaseerd op structuurvisies en plannen van gemeenten,
scenario’s van het CPB en data van het CBS.

Leeswijzer
Ruimtelijke kwaliteit is in deze gebiedsatlas uitgewerkt aan de hand van de thema’s
Landschap, Natuur, Bodem en Water, Wonen en Demografie, Werken en Bedrijvigheid en
Recreatie en Toerisme. Elk thema beslaat een hoofdstuk in deze atlas, waarin de huidige
situatie, trends & ontwikkelingen en opgaven & ambities worden beschreven. De atlas
begint met een historische verkenning (hoofdstuk 2) en kenschets van het corridorgebied
(hoofdstuk 3).

1 MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. De spelregels van het MIRT beschrijven de taken en
rollen van partijen en de besluitvormings-vereisten bij het Rijk. De spelregels schetsen het proces dat een opgave dan wel project/
programma doorloopt van verkenning, planuitwerking tot en met realisatie.
2 Voor een uitgebreide beschrijving van de doelen, aanpak en fasering van de MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
wordt verwezen naar het startdocument van het ministerie van Infrastructuur en Milieu: www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2015/02/26/startdocument-mirt-verkenning-corridorstudie-amsterdam-hoorn.html
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Ruimtelijke kwaliteit en de bereikbaarheid van het gebied bepalen de aantrekkelijkheid
van de corridor Amsterdam-Hoorn. In het corridorgebied is veel infrastructuur aanwezig,
zoals de autosnelwegen A7 en A8 (kaart 1) en de spoorwegen Amsterdam-Den Helder
(Zaanlijn) en Zaandam-Enkhuizen (Hoornlijn). Bovendien is er een uitgebreid, fijnmazig
OV-netwerk met buslijnen en een fietssnelweg die Amsterdam verbindt met Zaandam.

Wegen in het corridorgebied
In Noord-Holland loopt de A7 van knooppunt Zaandam via Purmerend, Hoorn, Medemblik
en Wieringerwerf naar de Afsluitdijk en vervolgens door naar Duitsland. Hoewel de eerste
plannen van de A7 dateren van 1927 (Rijkswegenplan) heeft de aanleg van de weg lang
geduurd. Zo werd de uitvoering van het plan uitgesteld tot 1951, vanwege beperkte
middelen en de slechte bodemgesteldheid in het gebied tussen Oosthuizen en Hoorn.
In deze periode werkte de provincie Noord-Holland aan het verbeteren van de provinciale
weg tussen Amsterdam en Hoorn (huidige N247). Pas in 1969 werd gestart met de aanleg van
de A7 langs Purmerend. Het tracédeel is uiteindelijk medio 1976 geopend, jaren later dan de
bedoeling was.
Met de aanleg van rijksweg 8 (A8) werd een verbinding gelegd tussen knooppunt Zaandam
en de provinciale S14 (door Wijde Wormer). In 1970 werden de verdubbelde S14 en de
verbindingsweg naar knooppunt Zaandam voltooid. Hierdoor was er geen noodzaak meer
voor het wegvak Amsterdam-Purmerend (A7) en werd het oorspronkelijke tracé van de A7
tussen Amsterdam en Purmerend gewijzigd.
In aanvulling op het Rijkswegenplan 1958 was het 1200-kilometerplan opgesteld. De A8 is in
dit plan opgenomen als ‘Coentunnelweg’. Het eerste Tracébesluit (1961) ging uit van een
snelweg tussen de Coentunnel en Beverwijk. In 1966 werd het deel tussen de Coentunnel en
de huidige afrit Zaandam-Zuid geopend. In de jaren ‘70 is de weg vervolgens doorgetrokken
tot Westzaan en werd de huidige tracélengte bereikt. Sinds 2013 heeft de A8 tussen
knooppunt Zaandam en knooppunt Coenplein twee maal vier rijstroken. Voor de verdere
verlenging tot Beverwijk voert de provincie Noord-Holland momenteel (2014-2016) een
planstudie uit.
Zowel de A7 als de A8 zijn of worden uitgebreid met spitsstroken. Deze spitsstroken, in
noordelijke en zuidelijke richting, liggen tussen Oostzaan en Purmerend (zuid).
Naast de rijkswegen A7 en A8 zijn in het corridorgebied verschillende provinciale wegen
(N-wegen) aanwezig, zoals:
• Provinciale weg N247. Deze weg loopt door Waterland en verbindt de A10 (Amsterdam,
Afslag Volendam) met de A7 (Afslag 7, Avenhorn).
• Provinciale weg N235. Deze zogenaamde jaagweg verbindt de A7 (Afslag 4, PurmerendZuid) via Ilpendam met de N247 (Het Schouw).
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
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• Provinciale weg N244. Deze N-weg vormt een belangrijke verbinding tussen Edam/
Volendam en Purmerend. De weg loopt van Volendam naar Alkmaar en sluit daar aan op
de N242.
• Provinciale weg N243. De N243 is een verbindingsweg tussen Hoorn (A7, Afslag 7,
Avenhorn) en Alkmaar (aansluiting met de N242).
• Provinciale weg N23 (Westfrisiaweg) is in ontwikkeling.
Werkdag gemiddelde etmaalintensiteit in beide richtingen
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40.000
Edam

Purmerend-Zuid
Wormer

Purmerend

Wijdewormer

Volendam

Wormerveer

knooppunt Zaandam

Zaandam

A8

Monnickendam
Oostzaan

Oostzaan

Landsmeer

Amsterdam

Tabel 2.1: Historisch overzicht verkeersintensiteit A7/A8.

Bron: RWS, figuur: Mijs cartografie en vormgeving

Verschillende ruimtelijke ontwikkelingen hebben de vraag naar en het gebruik van de (weg)
infrastructuur beïnvloed. Zo waren Purmerend en Hoorn in de Derde Nota Ruimtelijke
Ordening (1974) aangewezen als zogenaamde groeikernen. Deze kernen moesten de
bevolkingsgroei in de grote steden opvangen, waardoor zij verdere verstedelijking van
groene gebieden rondom de steden zouden voorkomen. Dit beleid staat bekend als
gebundelde deconcentratie. Echter, de groei van de werkgelegenheid in de groeikernen
bleef achter bij de groei van de bevolking. Hierdoor ontstonden grote forensenstromen in
het corridorgebied, voornamelijk van en naar Amsterdam, waar veel werkgelegenheid is.
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In de Vierde Nota ruimtelijke ordening extra (1992) werd het beleid enigszins gewijzigd.
De overheid plande woonwijken aan de randen van bestaande steden, de bekende VINEXwijken. In het corridorgebied zijn dergelijke wijken ontwikkeld nabij Hoorn, Purmerend en
Zaanstad. Het realiseren van goede OV-verbindingen tussen de VINEX-wijken en stadscentra
was een belangrijke voorwaarde in het VINEX-beleid. Vaak zijn deze verbindingen, vanwege
het ontbreken van financiële middelen, beperkt gerealiseerd. Dit heeft tot gevolg dat het
gebruik van de auto, en dus de behoefte aan wegcapaciteit, in de VINEX-wijken groter is dan
op voorhand was verwacht.

Spoorlijnen
Voor de aanleg van spoorlijnen tussen Amsterdam en andere (grote) plaatsen in het
corridorgebied zijn het IJ en het Noordzeekanaal grote barrières geweest. De Zaanlijn tussen
Amsterdam en Alkmaar via Zaandam is in 1865 aangelegd als onderdeel van de spoorlijn
Amsterdam-Den Helder. Alleen het gedeelte van de Zaanlijn tussen Amsterdam en grofweg
Uitgeest behoort tot het corridorgebied. De eerste plannen voor de spoorlijn AmsterdamDen Helder dateren al van 1860. Een belangrijke reden voor de aanleg van deze lijn was de
bevoorrading van de marinehaven in Den Helder. De overbrugging van het IJ bij Amsterdam
werd te duur bevonden en de aanleg van het Noordzeekanaal was op dat moment in
uitvoering. De Hollandse Spoorweg Maatschappij (HSM) had daarom in 1867 al een
verbinding aangelegd van Haarlem naar Den Helder, zodat via de Oude Lijn tussen
Amsterdam en Haarlem treinverkeer mogelijk was tussen Amsterdam en Den Helder. De
spoorlijn tussen Zaandam en Amsterdam werd in 1878 gerealiseerd. Onderdeel van dit tracé
was de aanleg van de Hembrug over het Noordzeekanaal. In verband met de verbreding van
het Noordzee‑kanaal en de toename van het scheepvaartverkeer werd de Hembrug in 1907
vervangen door een groter exemplaar. In 1983 maakte de brug plaats voor de Hemtunnel
(drie sporen).
Bij Zaandam is er een aftakking van de Zaanlijn naar Purmerend, Hoorn en Enkhuizen. Deze
lijn, ook wel Hoornselijn genoemd, werd in 1885 aangelegd en was onderdeel van de
verbinding Amsterdam-Leeuwarden via Enkhuizen en Stavoren. Met de komst van de
Afsluitdijk in 1936 en de spoorroute tussen Amsterdam en Leeuwarden via Amersfoort, werd
de spoorlijn Zaandam-Enkhuizen een regionale zijlijn. Tussen 1947 en 1983 is deze spoorlijn
geheel dubbelsporig geworden en geëlektrificeerd; dit bood ruimte voor extra stations en
een snellere treindienst. Vanaf de jaren ’70 zijn in het corridorgebied veel nieuwe stations
geopend: station Purmerend Overwhere (1971), station Hoorn Kersenboogerd (1986),
station Zaandam Kogerveld (1989) en station Purmerend Weidevenne (2007). De opening
van nieuwe stations houdt verband met de ontwikkeling van groeikernen en VINEX-wijken.
In 2003 werd de Hemboog in gebruik genomen waardoor een rechtstreekse verbinding
ontstond tussen het corridorgebied en Schiphol.
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station

2002

2008

2014

Enkhuizen

2.652

2.719

2.485

Bovenkarspel Flora

690

689

793

Bovenkarspel Grootebroek

1.979

2.058

2.318

Hoogkarspel

1.567

1.795

2.319

Hoorn Kersenboogerd

4.375

4.411

5.362

11.755

11.842

13.426

Purmerend

3.522

3.960

2.771

Purmerend Overwhere

2.223

2.274

2.204

1.251

1.720

Hoorn

Purmerend Weidevenne
Zaandam Kogerveld
Totaal

1.840

2.164

1.550

30.603

33.163

34.948

35.000
30.000

13

14
20

20

11

12
20

10

20

09

20

08

07

20

20

06

05

20

20

20

03

04
20

20

20

02

25.000

Tabel 2.2: Gemiddeld aantal in- en uitstappers per station op een werkdag
Bron: NS

Busverbindingen
De regio kent een uitgebreid en fijnmazig OV-netwerk met buslijnen. De grotere plaatsen in
het corridorgebied zijn met elkaar verbonden door hoogwaardige R-net verbindingen. In
Purmerend is het vervoersaandeel van de bus zelfs groter dan dat van de trein. Dit komt
omdat vanuit Purmerend veel buslijnen vanuit de verschillende wijken een rechtstreekse
verbinding bieden met Amsterdam Centraal, over een grotendeels vrije busbaan. Ook
Volendam, Edam en Monnickendam hebben snelle busverbindingen naar Amsterdam
Centraal. Tussen Zaandam en Amsterdam rijden ook een aantal R-net buslijnen. In de
Zaanstreek hebben de bussen een ontsluitend karakter; zij zorgen voor de aanvoer van
reizigers naar het station. Connexxion is momenteel concessiehouder in de Zaanstreek en
EBS in de regio Waterland, waaronder ook Purmerend valt.

Fietsverbindingen
Het fietsnet in het corridorgebied is zeer uitgebreid. Dit wordt gebruikt door recreanten en
forenzen. De fietsverbindingen zijn met name noord-zuid georiënteerd en minder
oost-west. Tussen Amsterdam en Zaandam ligt een fietssnelweg voor de forenzen. De regio
heeft hiermee voorgesorteerd op ontwikkelingen zoals de e-Bike.
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn
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Tijdlijn belangrijke ontwikkelingen infrastructuur corridorgebied

2015
2013
2007
2003
1997
1993
1991
1990
1989
1986
1983
1976
1974
1974
1974
1971
1970
1970
1969
1968
1966
1961
1958
1951
1936
1931
1927
1907
1890
1885
1878
1867
1865
1860

A8 tussen Amsterdam en Zaandam 2x4 en aanleg spitsstroken op zelfde route
Opening Tweede Coentunnel
Opening station Purmerend Weidevenne
Ingebruikname van Hemboog
Verbreding A8 richting Amsterdam, tussen Zaandam en Coenplein 4 rijstroken
S14 gaat in beheer over naar Rijkswaterstaat en wordt A7
Vierde nota op de ruimtelijke ordening Extra
Verbreding A8, tussen Coenplein en Zaandam 2x3 rijstroken
Opening station Zaandam Kogerveld
Opening station Hoorn Kersenboogerd
Hembrug vervangen door driesporige Hemtunnel
A7 Hoorn-Purmerend geopend
A8 wordt verlengd tot Westzaan
Elektrificatie spoorlijn Zaandam-Enkhuizen
Derde nota op de ruimtelijke ordening
Opening station Purmerend Overwhere
Aansluiting tussen A8 en S14 gerealiseerd
Verdubbeling van provinciale weg S14 door de Wijde Wormer
Start aanleg A7 langs Purmerend
A8 tot knooppunt Zaandam geopend
Eerste deel Coentunnel geopend
Tracébesluit vastgesteld voor A8
Plannen voor autoweg A8 opgenomen in Rijkswegenplan
Start aanleg A7 tussen Hoorn en Oosthuizen
Opening Afsluitdijk, einde bootdienst Enkhuizen-Stavoren
Definitief tracé A7 vastgesteld (oude tracé door Waterland)
Rijkswegenplan waarin de autoweg A7 voor het eerst genoemd wordt
Vervanging Hembrug door groter exemplaar
Lijn in exploitatie door HSM in verbinding Amsterdam-Leeuwarden
Aanleg spoorlijn Zaandam-Enkhuizen
Realisatie delen Zaanlijn inclusief Hembrug
Verbinding Haarlem-Den Helder gereed
Verbinding Den Helder-Alkmaar gereed
Eerste plannen voor spoorlijn Amsterdam-Den Helder
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3

Kenschets van de corridor

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

In dit hoofdstuk wordt de corridor beschreven aan de hand van drie onderwerpen:
leefomgeving, wonen & werken en recreatie & toerisme. Hierdoor ontstaat een beeld van
de corridor, dat in de volgende hoofdstukken verder wordt uitgewerkt.

Leefomgeving
Leefomgeving is in deze gebiedsatlas uitgewerkt aan de hand van de volgende thema’s:
• Landschap, cultuurhistorie en archeologie (hoofdstuk 4)
• Natuur (hoofdstuk 5)
• Bodem en water (hoofdstuk 6)
De corridor Amsterdam-Hoorn ligt in een gebied waar deze thema’s nauw met elkaar
verweven zijn. Een gebied waar de ontstaansgeschiedenis zich laat vertellen aan de hand van
de eeuwenlange strijd tegen het water op een ondergrond van veen. Dit heeft geleid tot
unieke waarden die vanuit de verschillende thema’s binnen leefomgeving kunnen worden
beschreven, maar die niet los van elkaar kunnen worden gezien. Deze gebiedsatlas
beschrijft de belangrijkste waarden in het gebied.
Daarnaast zijn trends en ontwikkelingen voor deze thema’s vrijwel identiek. De opgaven die
per thema hieruit voortkomen hebben ook weer raakvlakken met de andere thema’s. Met
de ‘brede blik’ kunnen deze opgaven en ambities een rol spelen bij het zoeken naar
meekoppelkansen bij opgaven voor de verkenning of later bij het uitwerken van de
maatregelen.
In de 10e en 11e eeuw werd het gebied ontgonnen vanwege de toenemende vraag naar
landbouwgrond en kreeg het veenweidegebied met grasland gestalte. Omdat bewoners het
land wilden bewerken, moest het waterpeil worden verlaagd. Door het graven van sloten en
drainage van het land ontstond de strokenverkaveling. Een fijnmazig stelsel van plassen,
dijken en sloten ontwaterde de polders en voerde het water af naar zee. Gerelateerd aan de
veenontginningen vestigden bewoners zich in het gebied waar de ondergrond stevig genoeg
was. Hiervoor leenden lijnvormige elementen zich, zoals wegen, dijken en kades, met als
resultaat de voor het gebied karakteristieke lintdorpen. Bewoners bouwden hun huizen
ook op terpen, aangezien overstromingen van de Zuiderzee regelmatig voorkwamen.
De meeste archeologische vindplaatsen zijn verbonden aan deze periode en de hoger
gelegen woonplaatsen.
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De toenemende vraag naar brandstof was de aanleiding voor de tweede transformatie van
het gebied. Mensen gingen op grote schaal gedroogd veen, ofwel turf, gebruiken. Een
nieuwe techniek maakte het mogelijk om onder de waterspiegel veen te winnen, waardoor
uiteindelijk in de 16e eeuw diverse grote en kleinere meren in het veenweidegebied
ontstonden. Een aantal van deze meren zijn drooggelegd; de droogmakerijen met kenmerkende rechthoekige verkaveling binnen een ringdijk. De bodem in de droogmakerijen
bestaat niet uit veen, maar uit klei en het maaiveld ligt aanzienlijk lager dan in het omringende veenweidegebied. In het veenweidegebied, waar de afwisseling tussen (gras)land en
water voor unieke omstandigheden zorgt, komen verschillende zeldzame dier- en plantensoorten, unieke habitats en grote aantallen weidevogels voor. Diverse gebieden hebben
daarom een hoge beschermingsstatus. De natuur, het landschap en de cultuur‑historie zijn
toeristische trekpleisters met internationale allure. En men beseft steeds meer dat de
(landschappelijke) waarden sterk verbonden zijn met het vestigingsklimaat en dus met de
concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het corridorgebied.
Het peilbeheer is een belangrijke factor in het veenweidegebied. Een laag waterpeil is
gunstig voor de landbouw, maar staat tegelijkertijd op gespannen voet met natuurwaarden.
Ontwatering veroorzaakt bodemdaling door inklinking van het veen, waardoor het peil
verder omlaag moet. Bodemdaling was en is een belangrijke factor in hoe het gebied zich
heeft ontwikkeld. Combineer dit met klimaatverandering en zeespiegelstijging en complexe
opgaven voor de toekomst beginnen zich af te tekenen. Verdere verstedelijking, schaalvergroting in de landbouw en toenemend toerisme en recreatie leggen steeds meer druk op het
al kwetsbare gebied. De overheid erkent het belang van het behoud van de unieke waarden
en ondersteunt dit met beleid. Maar tegelijkertijd is er minder geld beschikbaar en trekt de
centrale overheid zich terug. Lagere overheden werken steeds nauwer samen met elkaar en
met particuliere organisaties bij het ontwikkelen van een visie voor de ontwikkeling van het
gebied en het vinden van nieuwe financieringsmogelijkheden. Binnen dit figuurlijke
speelveld vindt de zoektocht plaats naar meekoppelkansen.

Wonen en werken
Gegevens over demografie, woningen, arbeidsplaatsen en bedrijvigheid zijn zeer relevant bij
het bepalen van de oplossingsrichting voor bereikbaarheidsproblemen. In deze gebiedsatlas
zijn de thema’s wonen en werken uitgewerkt in de volgende hoofdstukken:
• Wonen en demografie (hoofdstuk 7)
• Werken en bedrijvigheid (hoofdstuk 8)
In het corridorgebied liggen verschillende kernen met een historisch centrum. Plaatsen als
Volendam, Purmerend, Edam en Hoorn zijn in de late middeleeuwen ontstaan of kregen
toen stadsrechten. In het landelijke gebied waren veel boeren actief die door de drassige
grond geen akkerbouw konden plegen. De weiden in waterland waren en zijn wel geschikt
voor veeteelt en de productie van zuivel. Edam en de Beemster staan hierom wereldwijd
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bekend. In de grote droogmakerijen als de Schermer en de Beemster doen boeren tegenwoordig ook op beperkte schaal aan akkerbouw. Vroeger was landbouw in de regio de
belangrijkste sector, tegenwoordig is het aandeel van landbouw in de werkgelegenheid in
het corridorgebied minimaal. Toch is dit aandeel in een aantal landelijke gemeenten nog
steeds aanzienlijk.
In het corridorgebied liggen enkele (groot)stedelijke gebieden, te weten: Amsterdam,
Zaandam, Purmerend en Hoorn. Daarnaast zijn er vele kleinere gemeenten met een
populatie tussen de 5.000 en de 30.000 inwoners. In de corridorregio bestaat dus een sterk
contrast tussen plattelandsgemeenten en stedelijke gebieden. Amsterdam is veruit de
belangrijkste kern als het gaat om wonen en werken. In Amsterdam woont ruim 65% van de
inwoners van het corridorgebied en meer dan 82% van de banen in het corridorgebied is te
vinden in Amsterdam.
In 2013 waren in het corridorgebied ruim 628.000 banen aanwezig. Zoals eerder vermeld
biedt Amsterdam met 519.000 banen de meeste werkgelegenheid in het corridorgebied.
Buiten Amsterdam bevindt de werkgelegenheid in het corridorgebied zich vooral in grotere
gemeenten zoals Zaanstad, Hoorn en Purmerend. Vooral de banen en sectoren in
Amsterdam bepalen de sectorstructuur van het corridorgebied. De sectoren ‘handel’,
‘zakelijke dienstverlening’, ‘financiële dienstverlening’ en ‘gezondheids- & welzijnszorg’
hebben het grootste aandeel in de werkgelegenheid in het corridorgebied. Vervoer en
opslag heeft een aandeel van 3,7% in de werkgelegenheid. Deze bedrijfstak is vooral
(geconcentreerd) aanwezig in Amsterdam en Zaanstad. Het aantal banen in het gehele
corridorgebied neemt in de periode 2016-2020 jaarlijks toe met ruim 1% (zie tabel 8.6).
De groei van de werkgelegenheid is in Amsterdam met 1,6% per jaar iets hoger dan in de
deelregio’s Zaanstreek en Waterland. Dit betekent een verdere concentratie van werk
gelegenheid in het zuidelijke deel van het corridorgebied.
Purmerend en Hoorn zijn in de Derde Nota Ruimtelijke Ordening (1974) aangewezen als
groeikernen. Deze kernen moesten de groei van de steden overnemen, waarmee zij
verstedelijking van grote gebieden konden voorkomen. Dit staat bekend als gebundelde
deconcentratie. Bekend probleem bij de ontwikkeling van groeikernen is het achterblijven
van de werkgelegenheid. Daardoor ontstaan grote forensenstromen, in dit geval richting
Amsterdam. In de Vierde Nota ruimtelijke ordening extra (1991) wordt de bouw van
woonwijken aan de rand van bestaande steden voorgesteld. Hier komen de bekende
VINEX-wijken uit voort. In de corridorregio zijn VINEX-wijken ontwikkeld rond Hoorn,
Purmerend en Zaanstad. Een doelstelling van de VINEX was het realiseren van goede
OV-verbindingen tussen de VINEX-wijken en stadscentra. Vaak zijn deze verbindingen
vanwege geldgebrek slechts beperkt gerealiseerd. Daarom zijn veel VINEX-wijken voor
namelijk snelweglocaties. In het corridorgebied reizen dus grote stromen forensen tussen
Amsterdam en de andere gemeenten.
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Het aantal huishoudens in de regio groeit harder dan het aantal inwoners, omdat gezinnen
kleiner worden. Ook hier is een verschil te zien tussen de landelijke en de stedelijke
gebieden. In landelijke gebieden zijn gezinnen nog groter, maar treedt vergrijzing op.
Jongvolwassenen trekken naar de steden en dus naar het zuiden van het corridorgebied.
Demografische prognoses en scenario’s maken duidelijk dat de groei van de bevolking en
huishoudens in het zuidelijke deel van de corridor het grootst zal zijn. Het corridorgebied
krijgt dus te maken met een woningbouwvraagstuk in het zuidelijk deel, waar ook belangrijke landschappen en cultuurhistorische elementen zijn. Naast de inpassing van
(uitgebreide) infrastructuur staan de partijen in het corridorgebied voor de uitdaging om
woningbouw in te passen zonder de druk op het landschap te vergroten. Het beleid is erop
gericht om woon- en werkgebieden te ontwikkelen rondom belangrijke (bestaande) 
(OV-)knooppunten. Rondom bestaande knooppunten is nog een ruimtelijk programma
aanwezig ten behoeve van 18.000 extra werknemers en 20.000 nieuwe woningen. Door
zogenaamde knooppuntlocaties aan te wijzen worden deze ontwikkelingen verknoopt met
het OV-netwerk.

Recreatie en toerisme
Het corridorgebied beslaat voor een groot deel de landschappelijke regio Waterland, het
metropolitane landschap van de MRA en het Nationaal Landschap Laag Holland. In deze
buitengebieden zijn veel natuur- en recreatiegebieden te vinden zoals het Twiske, Ilperveld
en het Jisperveld. Ook bevat de corridorregio een aantal unieke landschappen als de Zaanse
Schans, de Markermeerdijken en het Markermeer. Het gebied is rijk aan cultuurhistorische
structuren en erfgoederen, zoals de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, Volendam en de Beemster. Ook zijn er beschermde stadsgezichten zoals Hoorn.
Dit maakt het gebied in toenemende mate een (internationale) toeristische trekpleister.
Dit onderwerp wordt verder uitgewerkt in:
• Recreatie en toerisme (hoofdstuk 9)
Het landschap en de cultuurhistorische structuren zijn belangrijke waarden, die het
corridorgebied aantrekkelijk maken voor recreatie en toerisme. Door de groei van toerisme
en recreatie in het gebied ontstaat er, onder andere langs de randen van Amsterdam en
Zaandam, druk op de landschappelijke kwaliteit. Dit wordt versterkt door de hoge toeris
tische druk op Amsterdam en de overloop hiervan naar de regio.
De regio hecht veel waarde aan de buitengebieden met een hoge belevings- en recreatiewaarde en erkent dat de landschappen in het corridorgebied en hun toegankelijkheid onder
druk staan. In het beleid richt de overheid zich daarom op de verschillende kernkwaliteiten
van het corridorgebied en het behoud van de identiteit van de landschappen. Het beleid
voor de verschillende landschappen in het corridorgebied is vooral gericht op het realiseren
van de (provinciale) recreatieve routestructuren, zowel voor recreatie op het land als op het
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water. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de recreatieve ‘toegangspoorten’ of
recreatieknooppunten. Dit zijn hoofdknooppunten of toegangspoorten met voorzieningen
gericht op meerdere vormen van recreatie en toerisme. Dit kunnen bijvoorbeeld ook
OV-knooppunten zijn. Voor intensief bezochte gebieden is het essentieel dat bezoekers die
goed per auto kunnen bereiken. Het beleid is erop gericht om het autoverkeer zo veel
mogelijk te concentreren en voorzieningen bereikbaar te maken vanuit de randen van het
landschap. Hierbij wordt ook het parkeren geconcentreerd.
Verder zet de regio in op het vergroten van de ‘doorwaadbaarheid’ van het landschap, door
passages voor fietsers, wandelaars en scheepvaart te realiseren, daar waar dragende
landschappelijke structuren infrastructuurbundels kruisen. Belangrijk hierbij is dat het
landschap niet verder versnippert. Ook de Metropoolregio Amsterdam heeft de inpassing
van infrastructuur in het landschap als aandachtspunt en heeft het ‘infrastructuurlandschap’ als ontwerpopgave centraal gezet in haar beleid. Uitgangspunt is dat het infrastructuurlandschap zelf (de geluidwerende voorzieningen, de taluds, de sloten, de verzorgingsplaatsen, de begeleidende beplanting) ook deel uitmaakt van het landschap. Een
aantrekkelijke vormgeving en inrichting van dit infralandschap leiden tot een verbetering
van de kwaliteit van de aangrenzende landschappen. Bijdragen aan de kwaliteit van de
aangrenzende landschappen is een belangrijke opdracht bij het opstellen van plannen voor
het toevoegen of verbreden van de infrastructuur in het landschap. Dit is tweerichtingsverkeer: het landschap is het visitekaartje van de regio en vanaf de weg moeten reizigers de
landschappen ook kunnen zien. Wanneer partijen zoeken naar oplossingsrichtingen voor
bereikbaarheid in het corridorgebied, moeten zij als kern van de aanpak ‘infrastructuurlandschap als ontwerpopgave’ blijven hanteren. Ook moeten ze aandacht hebben voor
mogelijkheden om de hoofdinfrastructuur te verbinden met de recreatieve infrastructuur
en de recreatieve toegangspoorten.
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4

Landschap, cultuurhistorie
en archeologie

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Huidige situatie
Het landschap in het studiegebied bestaat voornamelijk uit veenpolderlandschap en
droogmakerijenlandschap. In het noorden richting Hoorn gaan deze landschappen over
in het oude zeekleilandschap. Het veenpolderlandschap en droogmakerijenlandschap
verschillen qua karakter sterk van elkaar, maar zijn beide zeer waardevol. Samen vormen
zij het gebied Laag Holland, dat als nationaal landschap is beschermd.
Het veenpolderlandschap bestaat grotendeels uit veenweiden met een open en waterrijk
karakter door de vele sloten, vaarten en ander open water. Grote delen van het veenpolderlandschap zijn aangemerkt als aardkundig waardevol gebied vanwege de grote
bodemdiversiteit. De middeleeuwse verkavelingsstructuur, langgerekte lintdorpen,
verspreide molens, terpen, trekvaarten en dijken zijn cultuurhistorische elementen in
het landschap. Verschillende vindplaatsen van (laat)middeleeuwse terpen en lint
bebouwing zijn beschermd als archeologisch monument.
De droogmakerijen kenmerken zich door het rechthoekig stramien van wegen en
waterlopen, ontworpen op de tekentafel. De A7 doorsnijdt de droogmakerijen Wormer
en Beemster, waarvan de laatste dusdanig uniek is dat deze de status heeft van Unesco
Werelderfgoed. De Stelling van Amsterdam, ook Unesco Werelderfgoed, kruist
De Beemster (functie als inundatieveld; veld dat onder water kan komen te staan). De A7
kruist de Stelling van Amsterdam tussen het Fort aan de Nekkerweg en Fort benoorden
Purmerend. Middenbeemster is daarnaast beschermd dorpsgezicht. Door de aanleg van
de droogmakerijen zijn archeologische sporen hier veelal verloren gegaan.
Het noordelijk deel van de A7 ligt in het oude zeekleilandschap, gekenmerkt door
langgerekte lintdorpen in het open West-Friese landschap. De West-Friese Omringdijk is
door haar grootte en typische kenmerken bepalend voor het landschap in WestFriesland. De West-Friese Omringdijk is als provinciaal monument beschermd en heeft
tevens de status van archeologisch monument. De A7 doorsnijdt op enkele plekken
historische lintbebouwingen met een archeologische monumentenstatus. Het cultuurlandschap leent zich uitstekend voor recreatie en toerisme, met in het bijzonder de
Unesco Werelderfgoederen Beemster, Stelling van Amsterdam en de Markermeerdijk met
historische stadjes als trekpleisters.
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Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste gebieden en waarden.
Nationaal landschap Laag Holland
Voor nationaal landschap 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.
De ondergrond van Laag Holland bestaat overwegend uit veen. Het veen is niet gelijkmatig
verdeeld; ongeveer een derde van het oppervlak (met name de droogmakerijen) heeft
helemaal geen veen in de ondergrond, terwijl er ook plekken zijn waar de cumulatieve dikte
van de veenlagen meer dan tien meter bedraagt. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval op
enkele locaties in Waterland. Er zijn in Laag Holland op dit moment ruim 1100 archeologische vindplaatsen. De meeste vindplaatsen liggen in het veenweidegebied en zijn overblijfselen van verhoogde woonplaatsen, veelal daterend uit de late middeleeuwen toen
veenmoerassen op grote schaal ontgonnen werden. De uitwerking van de middeleeuwse
strokenverkaveling en historische watergangen laat de grote diversiteit zien in de ontwikkeling van veengebieden. De inrichtingspatronen van de grote droogmakerijen (Beemster,
Purmer, Schermer en Wormer) zijn ontworpen en aangelegd in de 17e eeuw. De resulterende
landschappen zijn relatief grootschalig en kennen een grote mate van rechtlijnigheid en
functionaliteit. Laag Holland is zo’n dertig lintdorpen rijk, te onderscheiden in dijkdorpen,
vaartdorpen en wegdorpen. Gemiddeld genomen is het landschap van Laag Holland open
tot zeer open. Waterland en de Schermer kennen een zeer grote mate van openheid. Laag
Holland is een belangrijk gebied voor weidevogels. Belangrijkste gebieden voor weidevogels
zijn de open gebieden in met name het veenweidegebied, zoals Zeevang, Marken,
Waterland-Oost, Wormer- en Jisperveld, Westzaan en de polders grenzend aan het
Alkmaardermeergebied. Voor moerasvogels zijn vooral de waterrijke veenweidegebieden
zoals Varkensland, Ilperveld, Oostzanerveld, Wormer-en Jisperveld en Eilandspolder van
belang.
Unesco Werelderfgoed Droogmakerij De Beemster
Droogmakerij De Beemster (1612) is een uniek, samenhangend en goed bewaard gebleven
(landschaps)architectonisch geheel uit de vroege zeventiende eeuw. In het ontwerp van de
droogmakerij zijn de idealen van de Oudheid en de Renaissance toegepast. Het raster van de
Beemster bestaat uit zuivere vierkanten van 100 ‘Rijnlandse morgen’, de toenmalige
oppervlaktemaat. Met twee keer vijf wegen en vier sloten is de Beemster ingedeeld in het
ideale vierkant. Ook de vierkante stolpboerderijen en symmetrische tuinen schikken zich in
de strakke verkaveling. Een belangrijk kenmerk van de droogmakerij is, naast het vierkante
gridpatroon (van wegen, waterlopen en percelen), een grote mate van openheid. Daarnaast
omvat de droogmakerij de ringdijk en ringvaart, bebouwing langs relatief hooggelegen
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wegen met laanbeplanting, monumentale stolpboerderijen en molengangen, vijf forten
van het Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam en de nederzettingen Middenbeemster,
Noordbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster.
Unesco werelderfgoed Stelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam is een militair verdedigingswerk gebouwd tussen 1880 en 1920
ter verdediging van Amsterdam. De stelling heeft de vorm van een ring en is opgebouwd uit
drie hoofdelementen: de hoofdverdedigingslijn, de forten en de inundatievelden. Het
inundatiegebied buiten de stelling kon in tijden van gevaar onder water worden gezet met
een verfijnd systeem van sluizen, dammen en andere waterbouwkundige voorzieningen.
Het Fort aan de Nekkerweg en Fort benoorden Purmerend in de Beemster liggen in het
studiegebied. De Beemster is inundatiegebied. De openheid van de verboden kringen rond
de forten is één van de kernkwaliteiten.
Beschermde stads- en dorpsgezichten
Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een
bijzonder cultuurhistorisch karakter. In de directe omgeving van de corridor liggen de
beschermde gezichten Hoorn, Middenbeemster, Haaldersbroek, De Rijp, Edam en Zaandijk.
Middenbeemster is centraal gelegen op het assenkruis van wegen in droogmakerij
De Beemster.
Aardkundige waarden
Aardkundige waarden zijn gave en representatieve elementen en patronen die aan het
oppervlak zichtbaar zijn. In de omgeving van de corridor zijn de volgende gebieden met
aardkundige waarden aanwezig:
• Polder Wormer, Jisp en Neck: gebied met een hoge bodemdiversiteit. In het midden van
het gebied ligt veenmosveen en broekmosveen, aan de randen voornamelijk riet- en
zeggeveen. Er zijn petgaten, zetwallen, trekgaten en oorspronkelijke veenstroompjes
zichtbaar.
• Polder Kruisoord: een rest veenlandschap met plateauvorm, circa twee meter boven
Beemsterniveau.
• Polder Oostzaan: een veenweidegebied dat vooral gekenmerkt wordt door
bodemdiversiteit.
Archeologische monumenten
Er bevinden zich diverse archeologische monumenten in het gebied, onder te verdelen in
drie categorieën:
• Historische dorps- en stadskernen: dit zijn terreinen van hoge archeologische waarde.
Hieronder vallen plaatsen zoals Hoorn, Neck, Oostzaan en Oosthuizen. En lintbebouwing
zoals de dorpen Berkhout, Scharwoude, Grosthuizen, Beets en Den Ilp.
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• Terreinen met (laat)middeleeuwse huisplaatsen: voornamelijk aanwezig in het zuidelijke
deel van het plangebied. Sommige zijn goed te herkennen als terpen en lichte ver
hogingen in het landschap. De archeologische resten bevinden zich dan ook direct onder
het maaiveld. Daarnaast zijn de locaties van de voormalige huizen in de meeste gevallen
te herkennen aan bochten en uitstulpingen in het slotenpatroon.
• Resten van dijken: resten van dijken vertellen de ontginningsgeschiedenis van het
gebied. Terreinen van hoge archeologische waarde zijn terreinen met de West-Friese
Omringdijk. Die leveren zowel in wetenschappelijk, cultuurhistorisch als met name
cultuurlandschappelijk opzicht een belangrijke bijdrage aan de bewonings- en
ontginningsgeschiedenis van het gebied. Deze bevinden zich in het noorden van het
plangebied.

Trends en ontwikkelingen
Verschillende trends en ontwikkelingen hebben gevolgen voor dit thema:
• Verstedelijking: toename van woon- en werkgebieden en uitbreiding van infrastructuur
leiden tot afname van de openheid van het landschap en de samenhang daarin.
• Schaalvergroting in de landbouw: die kan leiden tot verlies van cultuurhistorische
waarden en afname van de openheid.
• Klimaatverandering: die heeft invloed op het waterbeheer en landgebruik en is daarmee
van invloed op het landschap. Dit komt onder andere door hevige buien.
• Recreatief gebruik: recreatief gebruik van het landschap wordt steeds belangrijker,
waardoor de verbinding tussen stad en landschap sterker wordt en we in toenemende
mate spreken van een metropolitaan landschap.
• Landschapsbeheer: door minder financiële middelen en een terugtrekkende overheid
wordt een grotere bijdrage van de maatschappij verwacht voor landschapsbeheer.
• Herbestemming: herbestemming van forten van de Stelling van Amsterdam draagt bij
aan het behoud van forten en de toegankelijkheid hiervan voor het publiek.
• Landschap als vestigingsfactor: bedrijven nemen de aanwezigheid van het (cultuur
historisch) landschap in toenemende mate mee in de afweging zich hier te vestigen,
aangezien zij hun medewerkers daardoor een aantrekkelijke omgeving kunnen bieden.

Opgaven en ambities
De opgave voor dit thema is vastgelegd in beleid en programma’s. Overwegend bestaat de
opgave uit behoud en ontwikkeling/versterking van waarden. Nieuwe ontwikkelingen
dienen de ontwikkelingsgeschiedenis, de ordeningsprincipes en bebouwingskarakteristiek
van het landschap en de inpassing in de wijdere omgeving als uitgangspunt te hanteren.
In de metropoolregio geldt een extra opgave voor de ontwikkeling van recreatiemogelijk
heden en het gebruik van het landschap voor stedelijke functies.
De gemeenten en provincie benoemen ambities voor de regio. Het Kwaliteitsbeeld MRA
beschrijft de opgave en biedt een set van principes en spelregels om het landschap aan
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vitaliteit te laten winnen en voor te bereiden op de toekomst. De (integrale) opgave voor
landschap kan niet los worden gezien van andere (thematische) opgaven in het gebied.
In het kwaliteitsbeeld zijn daarom vijf verschillende perspectieven voor water, natuur,
stedelijke functies en infrastructuur, recreatie en toerisme en productielandschap (landbouw & energie) beschreven. Vervolgens zijn principes voor kwaliteit in het MRA-landschap
benoemd, waarmee plannen en projecten rekening zouden moeten houden.
Deze principes zijn:
• Capaciteit vergroten en bereikbaarheid verbeteren van een aantal landschappen van de
MRA;
• Aantrekkelijkheid, belevingswaarde van de MRA-landschappen verhogen en verschillen
in karakter, gebruik en geschiedenis uitgesprokener maken;
• Koesteren en versterken van een aantal structuurlijnen en landschappen, die uniek of
buitengewoon (‘outstanding’) zijn;
• ‘Doorwaadbaarheid’ van de MRA-landschappen vergroten door in te zetten op passages
voor fietsers, wandelaars en vaarverkeer daar waar dragende, landschappelijke structuren
infrastructuurbundels kruisen;
• Ruimte reserveren voor waterberging, natuur, landschapsontwikkeling en
verstedelijking.
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Landschap, cultuurhistorie & archeologie
Landschap
droogmakerijen
oude zeekleilandschap
veenweidegebied
aardkundig waardevol gebied
primaire dijk
secundaire dijk

Cultuurhistorie
UNESCO Stelling van Amsterdam (innundatiezone)
UNESCO Stelling van Amsterdam (fort)
UNESCO Stelling van Amsterdam (schootsveld)
UNESCO Droogmakerij De Beemster
beschermd stads- en dorpsgezicht
toponiem beschermd stads- en dorpsgezicht

Archeologie
archeologisch monument

Gebiedsatlas

| 27

5

Natuur

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

In het studiegebied zijn verschillende natuurwaarden aanwezig. Bij natuurwaarden in het
corridorgebied gaat het zowel om beschermde natuurgebieden als om beschermde
soorten. Ter illustratie, in het westen van het corridorgebied bevindt zich de brakke polder
Westzaan, in het midden moerasachtige gebieden zoals polder Oostzaan, ’t Twiske en
langs de Markermeerdijk zijn beschermde weidevogelgebieden aanwezig. Niet alleen de
variëteit in natuurwaarden maakt het corridorgebied uniek, maar ook het feit dat deze
natuurwaarden nabij een grote metropool als Amsterdam aanwezig zijn. De natuur ligt
als een schil om deze metropool heen.
Wanneer de betrokken partijen naar oplossingsrichtingen voor bereikbaarheids
problematiek in de corridor Amsterdam-Hoorn kijken, is het belangrijk dat zij niet alleen
rekening houden met natuurwaarden dicht bij de A7 en A8. Ook verder weg gelegen
natuurwaarden zijn relevant vanwege mogelijke verstoring en/of stikstofdepositie.
De gebieden met de hoogste dichtheid aan beschermde natuurwaarden zijn polder
Zeevang, Markermeer, Waterland en de polders met een meer natuurlijk uiterlijk
(moerassen, veenweide).

Huidige situatie
De natuurwaarden zijn beschreven aan de hand van de beschermingsregimes:
Natuurbeschermingswet 1998, Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Flora- en faunawet.
Deze regimes bepalen ook de opgaven voor natuur.
Natuurbeschermingswet 1998
De Natuurbeschermingswet beschermt twee soorten gebieden: Natura 2000 gebieden en
Beschermde Natuurmonumenten. Deze gebieden zijn in het studiegebied in twee soorten
te verdelen: veenweide en open water.
Veenweide
Het veenweidegebied bestaat grotendeels uit relatief vochtige graslanden en veel open
water in de vorm van sloten en vaarten. Hieronder volgt en beknopte omschrijving van de
onder de Natuurbeschermingswet beschermde veenweidegebieden:
Eilandspolder (Natura 2000): de Eilandspolder omvat een open poldergebied dat wordt
omgeven door twee grote droogmakerijen, de Schermer en de Beemster. De polder ligt op
enige afstand ten westen van de A7. De polder is een ontgonnen hoogveenvlakte. De
grootste oppervlakte in het gebied wordt ingenomen door graslanden op veen, die op een
aantal plekken worden begrensd door lintvormige verlandingsvegetatie. De polder heeft
vooral betekenis als rustgebied voor smient, goudplevier en grutto en als leefgebied van
noordse woelmuis. Hier en daar komen overgangsvenen en soortenarme zoomvormende
ruigten voor.
Polder Zeevang (Natura 2000): polder Zeevang is een vrijwel boomloos veenweidegebied in
agrarisch gebruik ten noorden van Purmerend en Edam en ten oosten van de A7. De open
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ruimte wordt begrensd door de lintdorpen Warder, Middelie en Kwadijk. Het gebied bestaat
uit graslanden, (smalle) veensloten en enkele doorbraakkolken langs de oude Zuiderzeedijk.
Polder Zeevang is vooral van betekenis voor weidevogels en overwinterende vogels.
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (Natura 2000): Het Wormer- en Jisperveld en de
Kalverpolder zijn open veenweidegebieden die gelegen zijn ten noordwesten van de oksel
A7/A8. De gebieden bestaan voor het grootste deel uit graslanden en worden doorsneden
door verschillende veensloten. De graslanden vormen een belangrijk biotoop voor
weidevogels, zoals grutto en tureluur. Verspreid langs de sloten en in weilanden komen
diverse waardevolle rietzomen voor, die van belang zijn voor noordse woelmuis en
roerdomp. Verder zijn de veenmosrietlanden en de rietruigten waardevol.
Polder Westzaan (Natura 2000): polder Westzaan omvat een door bebouwing en de A8
doorsneden (brak) veenweidegebied direct ten noorden van het Noordzeekanaal. Het gebied
bestaat vooral uit graslanden, met talloze sloten en lintvormige verlandingsgemeenschappen. Het is belangrijk voor verschillende brakke vegetatietypen, in het bijzonder brakke
veenmosrietlanden en ruigten.
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (Natura 2000): het Ilperveld, Oostzanerveld,
Varkensland en Twiske vormen tezamen het grootste uitgeveende laagveencomplex boven
Amsterdam ten oosten van de A7. De veenterreinen zijn van internationale betekenis
vanwege het voorkomen van de noordse woelmuis, veenmosbegroeiingen met ‘gewone
dophei’ en het grote oppervlakte aan overgangs- en trilvenen. Daarnaast zijn de gebieden
van belang voor voedselrijke, zoomvormende strooiselruigten en voor dieren als bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper, rivierdonderpad en meervleermuis.
Ham en Crommenije (BN): het gebied Ham en Crommenije wordt gevormd door drie brede
wateren op enige afstand ten westen van de corridor. Met name rietlanden en verlandingsvegetaties zijn van belang. Er broeden tevens diverse vogels in het gebied zoals grutto,
tureluur, kievit en roerdomp.
Waterland Varkensland (BN): het gebied is gelegen tussen Amsterdam en Purmerend ten
oosten van de corridor en bestaat uit natte graslanden, moeraszones en zoete wateren.
In de moerassen komen kwetsbare verlandingsvegetaties als trilvenen en veenheiden voor.
Het gebied is van groot belang voor de noordse woelmuis.
Waterland Aeën en Dieën (BN): het gebied ligt onder Monnickendam op enige afstand ten
oosten van de corridor en vormt een van oudsher drassig veenweidegebied, doorsneden
door talloze waterlopen.
Open water
Markermeer en IJmeer (Natura 2000): het Markermeer (met het IJmeer) is een groot, ondiep
zoetwatermeer dat wordt begrensd door dijken en dammen. Een belangrijk verschil met het
IJsselmeer is de slibrijke bodem en de geringere diepte, zodat het meer gemiddeld troebeler
is. Toch foerageren ook hier grote aantallen watervogels, in het bijzonder viseters en eters
van bodemfauna. In heldere delen, zoals de Gouwzee, komen goed ontwikkelde kranswierbegroeiingen voor, waarop krooneenden foerageren.
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Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Gebieden behorende tot Natuurnetwerk Nederland liggen verspreid door de hele provincie
Noord-Holland, maar het studiegebied is gelegen in het deel Laag Holland. Laag Holland
bestaat uit veenweide en grote droogmakerijen. Het veenweidegebied bestaat grotendeels
uit relatief vochtige graslanden met veel sloten, vaarten en ander open water. De droogmakerijen kennen een grotere drooglegging en de bodem bestaat vooral uit klei. Belangrijke
kernkwaliteiten van het landschap zijn de openheid, de hoge dichtheden aan weide- en
moerasvogels en de specifieke verkavelingspatronen. In het gebied komen zeldzame
Europese soorten en habitats voor, zoals hoge dichtheden broedende weide-, water- en
moerasvogels, pleisterende watervogels en een grote variatie in verlandingsvegetaties. Een
deel van de gebieden heeft om die reden een Natura 2000-status, zoals hierboven genoemd.
Clusters van NNN-gebieden zijn gelegen in Waterland (overlap met de daar aanwezige
beschermde natuurmonumenten) en het Alkmaardermeer/Uitgeestermeer en omringende
polders. Ecologische natuurverbindingen zijn vooral gebonden aan watergangen en lopen
door de provincie om vooral verder van elkaar gelegen natuurgebieden met elkaar te
verbinden. De corridor A7/A8 kruist op een aantal locaties ecologische natuurverbindingen
en de robuuste ecologische verbindingszone ‘Kust tot Kust (IJmeer-Castricum)’.
Verder heeft de provincie nog specifieke weidevogelleefgebieden (met name veenweide
gebieden) aangewezen. Weidevogelleefgebieden zijn graslanden met een functie als broed-,
rust- en/of foerageergebied voor weidevogels. Deze gebieden liggen verspreid in de
provincie, maar liggen globaal in een brede strook van Alkmaar, Zaanstad tot en met
Waterland. Daarnaast ligt in Polder Zeevang nog een clustering van weidevogelgebieden.
Flora- en faunawet
Zeldzame plant- en diersoorten worden beschermd door de Flora- en faunawet. Typische
beschermde soorten voor het gebied zijn onder andere de rugstreeppad, noordse woelmuis,
waterspitsmuis, ringslang, bittervoorn en diverse orchidee- en vleermuissoorten.
Leefgebieden van deze soorten komen overeen met beschermde gebieden, maar liggen ook
verspreid door de polders en (na)bij watergangen, dijken en wegen.

Het Beusebos
Nabij Purmerend, in het ‘kommetje’ van de A7, ligt het Beusebos (circa 17 ha). Op deze plek lag het
voormalige zanddepot, dat gebruikt is voor de aanleg van de A7 tussen het Noord-Hollandskanaal
en de ringvaart van de Wijdewormer. Na gebruik is het zanddepot beplant met eiken, elzen, wilgen,
etc. Tevens is een meertje aangelegd. Het Beusebos is niet aangemerkt als officieel natuurgebied.
Het gebied wordt recreatief gebruikt en verschillende vogelsoorten zijn hier te vinden. Gebruikers
waarderen het Beusebos zeer en verzetten zich tegen de eventuele ontwikkeling van het gebied tot
bedrijventerrein.
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Trends en ontwikkelingen
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.

Opgaven en ambities
De opgave voor natuur is vastgelegd in diverse (beheer/ontwikkel)plannen en besluiten.
Aan de hand van deze opgaven kunnen meekoppelkansen worden geïdentificeerd.
Natura 2000-gebieden
Voor Natura 2000-gebieden heeft de overheid aanwijzingsbesluiten gemaakt, waarin zij
instandhoudingsdoelstellingen heeft geformuleerd. Deze instandhoudingsdoelstellingen
gaan over de omvang, kwaliteit en populaties van beschermde habitattypen, planten en
dieren. In sommige gevallen is behoud van de situatie een doel, in sommige gevallen is
uitbreiding en/of kwaliteitsverbetering een doel. Ontwikkelingen in Natura 2000-gebieden
zijn gericht op het halen van de instandhoudingsdoelstellingen. Voor Natura 2000-gebieden worden iedere zes jaar beheerplannen gemaakt om naar de instandhoudingsdoelstellingen toe te werken. Op 1 juli 2015 is de landelijke stikstofaanpak, de programmatische
aanpak stikstof (PAS), in werking getreden. Inzet van de PAS is een dalende depositie
(neerslag) van stikstof, waardoor de overbelasting van stikstof in Natura 2000-gebieden zelf
afneemt, en het nemen van effectgerichte maatregelen in de gebieden zelf. PAS biedt
ruimte voor economische ontwikkelingen zonder dat de instandhoudingsdoelstellingen in
gevaar komen.
Voor het veenweidegebied bestaat de opgave vooral uit het op orde brengen van de
watercondities en beheer voor kranswierwateren met groot nimfkruid, rietlanden met
heemst, veenmosrietlanden, veenheide en hoogveenbos en het leefgebied van roerdomp,
snor, noordse woelmuis en kemphaan. Met uitzondering van Natura 2000-gebied polder
Zeevang worden de beheerplannen in Laag Holland geactualiseerd op basis van de
uitkomsten van de PAS, waaronder het treffen van hydrologische maatregelen voor
natuurherstel.
Voor het Markermeer bestaat de opgave vooral uit behoud en herstel van samenhang tussen
slaapplaatsen en foerageergebieden voor grasetende watervogels en meervleermuizen.
De belangrijkste kraamkamerfunctie en slaapfunctie van de meervleermuis ligt vooral in
gebouwen buiten de Natura 2000-gebieden.
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NNN/Weidevogelleefgebieden
De NNN in het studiegebied is flink gevorderd, maar nog niet af. Een aantal gebieden moet
nog worden aangekocht en/ of als natuur worden ontwikkeld. De opgave wordt op
perceelniveau ingevuld, maar in grote lijnen bevat de ontwikkeling van de NNN het behoud
van huidige waarden en ontwikkeling van natuur voor percelen waar nog geen natuur is
ontwikkeld.
De weidevogelstand staat onder druk. Ten aanzien van weidevogelleefgebied zet de
provincie in op weidevogelkerngebieden. Zij zal de weidevogelleefgebieden met ingang van
2016 in de structuurvisie aanpassen op basis van de nieuwe begrenzingen in het
Natuurbeheerplan 2016. Middelen worden ingezet in de gebieden met de beste habitats. In
Laag Holland heeft zij herstel- of opkrikplannen gemaakt voor Groot Limmerpolder, Klaas
Horn en Kijfpolder, Hem- en Dorregeesterpolder, Uitgeester- en Heemskerkerbroek,
Krommenieër Woudpolder, Eilandspolder Oost en West, polder Oostzaan en Waterland
Oost. Daarnaast zijn vanuit verschillende projecten compensatieopgaven benoemd, die
betrekking hebben op weidevogelgebied.
Het Meerjarenplan Ontsnippering (MJPO) is een essentieel onderdeel binnen de realisatie
van het NNN door het ontsnipperen van natuurgebieden. Het MJPO focust zich op de
bestaande knelpunten bij de rijkswateren en (spoor)wegen door het aanleggen van
faunatunnels en ecoducten. Dit heeft een relatie met beschermde natuurgebieden en
beschermde soorten; het netwerk versterkt door het nemen van ontsnipperende maat
regelen. In de provincie zijn diverse maatregelen in het MJPO opgenomen, waarvan twee
betrekking hebben op knelpunten bij de A7:
• NH09 (Purmerend-Noord): kleinwildtunnel voor amfibieën, kleine marterachtigen en
dagvlinders en op termijn de otter. Kanttekening is dat deze tunnel niet heel dicht bij
geschikte leefgebieden ligt. De tunnel ligt wel in de verbindingszone, die de meest directe
ecologische connectie is tussen Zeevang en Wormer-Jisperveld. Mogelijk kan dit opgelost
worden bij groot onderhoud van de A7.
• NH21 (Kust tot Kust Wijde Wormer): hierbij gaat het om knelpunten gevormd door de A7
voor de ecologische schakel in de Wijde Wormer. Een ontsnipperingsmaatregel dient nog
gerealiseerd te worden.
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Natuur
Natuur
Natura 2000
Natuur Netwerk Nederland (NNN)
weidevogelleefgebied
beschermd natuurmonument
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Bodem en water

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Het ‘blikveld’ bij het thema bodem en water is wat nauwer dan bij de overige thema’s
onder leefomgeving. De ‘interactie’ van een weg met bodem en water blijft tenslotte
beperkt tot de directe omgeving. Waar raakvlakken zijn met de thema’s natuur
(Hoofdstuk 5) en landschap (Hoofdstuk 4) wordt wel een bredere blik gehanteerd. In deze
gebiedsatlas worden de volgende thema’s behandeld; bodem, waterveiligheid,
waterkwantiteit en waterkwaliteit. Vrijwel de gehele corridor ligt in het beheergebied van
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Een deel van de A10 ligt in
beheergebied van Waternet/Amstel, Gooi en Vecht. Binnen gemeente Amsterdam ten
noorden van de Noorder IJ en Zeedijk is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
de waterbeheerder, maar is Waternet de grondwaterbeheerder.

Huidige situatie
Bodem
De ontginning en ontwatering van de veengebieden heeft door de eeuwen heen geleid tot
inklinking van de bodem. De dalende veenpolders en de nog lager gelegen droogmakerijen
hebben een landschap gecreëerd dat nu vrijwel geheel onder zeeniveau ligt. Het landgebruik in de directe omgeving van de corridor bestaat hoofdzakelijk uit gras-/productieland,
natte veenweidenatuur en (bij Amsterdam, Zaandam en Purmerend) uit stedelijk gebied.
Het maaiveld wordt gekenmerkt door veen in de hogere veenweidegebieden en klei in de
diepere droogmakerijen. De bodem is in grote delen van het gebied zettingsgevoelig.
De totale dikte van deze slecht doorlatende en samendrukbare veendeklaag neemt toe van
noord naar zuid ; van ongeveer twee meter tot ongeveer acht meter ter plekke van de A8 en
A7. Onder de deklaag bestaat de ondergrond van het plangebied uit veen, klei en zand.
De weg ligt vaak op maaiveld, maar even vaak wordt vanwege kruising van wateren, de
regionale keringen en onderliggend wegennet een verhoogd profiel aangetroffen.
Hoogteligging loopt uiteen van NAP -3,5 m (overwegend in de droogmakerijen) tot NAP +4
of hoger bij kruisingen met andere infrastructuur.
Waterveiligheid
Van oudsher wordt het gebied tegen hoogwater beschermd door dijken. De NoordHollandse Markermeeroever kenmerkt zich door de waterkering van de cultuurhistorisch
waardevolle West-Friese Omringdijk, Markermeerdijk en de Noorder IJ- en Zeedijk, de oude
waterkeringen van de voormalige Zuiderzee. Het studiegebied ligt binnen dijkringgebied 13
met een relatief hoog beschermingsniveau met een norm van 1/10.000 per jaar. Dit is de
kans op overschrijding van de waterstand die veilig gekeerd moet kunnen worden. Binnen
het dijkringgebied liggen diverse niet-primaire waterkeringen of regionale waterkeringen.

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Gebiedsatlas

| 36

Voor een toekomstige oplossing is relevant dat de keringen veilig moeten blijven. De A8 en
A7 kruisen een aantal hoofdwaterlopen, de primaire waterkering en regionale keringen.
De belangrijkste kruisingen met de weg van zuid naar noord zijn:
• kruising primaire waterkering bij knooppunt Coenplein;
• vijf duikerkruisingen onder de A8 in polder Oostzaan tussen aansluiting N516 en Wijde
Wormer;
• kruisingen van de regionale waterkering om de Wijde Wormer;
• vijf duikerkruisingen met hoofdwaterlopen onder de A7 in de Wijde Wormer;
• kruising Ringvaart Wijde Wormer met aan weerszijden een regionale waterkering;
• Beemsterringvaart bij Purmerend met aan weerszijden een regionale waterkering;
• zes duikerkruisingen met (hoofd)waterlopen onder de A7 in de Beemster;
• kruising Beemsterringvaart bij Beets met aan weerzijden een regionale waterkering;
• kruising Korsloot met aan weerszijden een regionale waterkering;
• duikerkruising hoofdwaterloop polder Beetskoog;
• kruising Beemster Uitwatering met aan beide zijden een regionale waterkering;
• zes duikerkruisingen met hoofdwaterlopen in polder Westerkogge (tot net voorbij
Hoorn).
Waterkwantiteit
Het studiegebied is te zien als een badkuip waaruit overtollig water moet worden weg
gepompt. Het is afhankelijk van dijken en bemaling om droog te blijven. In de loop der
eeuwen is daarbij een zeer complex en fijnmazig systeem ontstaan van peilgebieden,
polders, boezemstelsels en regionale (boezem)- waterkeringen. Het gaat om een getrapt
systeem met een grote onderlinge afhankelijkheid.
De gehanteerde waterpeilen ondersteunen de functies in de poldergebieden zo goed
mogelijk, maar zijn vaak niet optimaal. De peilgebieden hebben vaak verschillende
gebruiksfuncties, die tegenstrijdige eisen stellen aan het te hanteren waterpeil. Bebouwing
in het veenweidegebied vraagt vanwege funderingseisen bijvoorbeeld om een hoog
grondwaterpeil, terwijl voor het agrarisch gebruik juist peilverlaging nodig is, zodat boeren
het land goed kunnen bewerken. Ook heeft het peilbeheer een directe relatie met het
behoud van veenweidegebieden, tegengaan van bodemdaling en de condities voor het
behoud van natte en droge natuurwaarden.
Het watersysteem binnen de diverse polders in het studiegebied is de laatste jaren op orde
gebracht, zodat de polders aan de NBW-normen voldoen. In de corridor is niet voorzien in
de inrichting van een grootschalige waterberging of een calamiteitenberging. Wel wordt bij
Schardam (net oostelijk van de A7) een nieuw boezemgemaal gebouwd met bijbehorende
natuurcompensatie in polder Beetskoog. In het gebied van droogmakerij de Wormer moet
rekening gehouden worden met een relatief grote grondwaterdruk. Hier ligt de A7 mogelijk
te laag voor de vereisten ten aanzien van drooglegging.
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Waterkwaliteit
De waterkwaliteit in het gebied vormt een aandachtspunt. Enkele onderdelen van het
watersysteem zijn van bijzondere ecologische en chemische waarde; in het bijzonder de
kruising van de weg met boezemwateren en de hoofdvaarten van de polders. Die zijn vaak
als waterlichaam volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) aangewezen. Het gaat hierbij
specifiek om Waterrijk Waterland, waterdelen Beemster, waterdelen Wijdewormer, de
Schermboezem-Noord en de Schermerboezem-Zuid. De weg ligt verder in de nabijheid van
de waterlichamen Wormer- en Jisperwater en het Twiske.
De chemische toestand van de oppervlaktewaterlichamen in het studiegebied voldoet
grotendeels, de ecologische doelen worden echter nog niet gehaald. Binnen het veenweidegebied van Laag Holland kunnen KRW-doelen en de Natura 2000-instandhoudingsdoelen
tegenstrijdig zijn. De KRW-doelen voor Eilandspolder, polder Westzaan, Ilperveld,
Varkensland, Oostveld, Twiske, Wormer, Jisperveld en Kalverpolder hebben een zoetwaterdoelstelling, terwijl er voor Natura 2000 (naast zoetwaterdoelen) ook brakke instandhoudingsdoelen gelden. Dit betreft echter specifieke brakke gebieden binnen de Natura
2000-gebieden. Binnen het Natura 2000-beheerplan wordt onderzocht hoe de brakke
Natura 2000-instandhoudingsdoelen gecombineerd kunnen worden met de verzoeting van
het gebied.
Grondwater wordt ook beschermd door de Kaderrichtlijn Water. Voor Noord-Holland houdt
dit in dat het gebied valt onder het grondwaterlichaam Zout Rijn-West. De grondwaterstroming gaat richting de dieper gelegen droogmakerijen, zoals de Wormer en Beemster. Hier is
sprake van kwel met zoutbelasting, terwijl in de veenweidegebieden sprake is van wegzijging. De Natura 2000-gebieden in het studiegebied (zie ook Hoofdstuk 5 Natuur), worden
door het HHNK aangeduid als kwetsbare grondwatergebieden (verdrogingsgevoelige
TOP-gebieden). Hierbij gaat het om Wormer- en Jisperveld, Ilperveld, Oostzanerveld en
Twiske en de polder Zeevang. Er liggen geen andere kwetsbare grondwatergebieden (zoals
waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied) in het studiegebied.

Trends en ontwikkelingen
Door klimaatverandering zal sprake zijn van een hogere gemiddelde temperatuur en
gemiddeld meer neerslag. Er zijn periodes met meer neerslag, maar ook periodes met
grotere droogte te verwachten. Veiligheid in relatie tot zeespiegelstijging, wateroverlast
door hevige regenval en verdroging en verzilting in drogere periodes zijn belangrijke
thema’s voor de (nabije) toekomst. Rijk, provincie en waterschappen werken nauw samen
aan een consistent toekomstbestendig beleid en daarbij behorende maatregelen.
Klimaatverandering in combinatie met bodemdaling en gebruiksfuncties met verschillende
wensen vormen belangrijke opgaven voor het gebied. Daarnaast geldt voor het studiegebied
dat de relatief snelle maaivelddaling in het veenweidegebied een probleem is. De maaivelddaling, die wordt veroorzaakt door veenoxidatie, heeft een effect op de waterkwaliteit.
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De effecten van klimaatverandering zijn in de veenweidegebieden groter dan in de kleiige
droogmakerijen. In de droogmakerijen zal de kweldruk toenemen.
Onderzoeksinstituut Deltares heeft in 2012 de kwetsbaarheid van het rijkswegenstelsel
onderzocht op risico’s ten aanzien van bodemdaling, klimaatverandering, waterveiligheid
en de gevolgen van extreem weer. Delen van het gebied liggen laag ten opzichte van het
grondwater. Ook vormde de afwatering van de weg op sommige delen een aandachtspunt.
Inmiddels is het asfalt van een groot deel van de weg vervangen door zeer open asfalt,
waardoor de kans op water op het wegdek afneemt.
Vanwege de lage ligging zijn delen van de rijksweg kwetsbaar voor inundatie. Dat kan
optreden bij extreme neerslag (in combinatie met falende poldergemalen), bij een
doorbraak van een boezemkade en bij het falen van de primaire kering. Bij inundatie kan de
corridor niet altijd als evacuatie- of vluchtroute gebruikt worden. Evacuatie van de regio
Amsterdam is nu geen onderdeel van het nationale beleid ten aanzien van waterveiligheid.

De A7, soms hoog boven het landschap, soms op polderniveau (NAP -3m)
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Opgaven en ambities
De opgave in dit studiegebied gaat met name om het toekomstbestendig maken van het
(grond)watersysteem. Hieronder is deze opgave nader uitgewerkt voor bodem en water.
Bodem
De belangrijkste opgave voor bodem is het tegengaan van bodemdaling in veenweidegebieden. Hiervoor is vernatting en veengroei nodig, en betrokken partijen moeten de mogelijkheid hiertoe zorgvuldig afstemmen op de in de polders aanwezige functies. De provincie
werkt hierbij samen met de waterschappen, gemeenten en belangenorganisaties.
Waterveiligheid
De waterbeheerder werkt aan het op orde brengen van de waterveiligheid door stelselmatig
de regionale waterkeringen te toetsen en waar nodig te versterken. Specifiek voor het tracé
langs de A7/A8 gelden de volgende plannen:
• Het Programma Verbetering Boezemkades van HHNK voorziet onder andere in de
verbetering van de kering van de Wijdewormer en Beetskoog.
• Tot eind 2015 wordt aan het Oudelandsdijkje (omgeving Purmerend) gewerkt.
• Iets buiten de corridor worden plannen ontwikkeld voor de dijkversterking
Markermeerdijken (Amsterdam-Edam-Hoorn).
De provincie onderzoekt voor provinciale hooggelegen lijnvormige infrastructuur samen
met het HHNK de kansen om de compartimentering van het overstromingsgevoelige deel
robuuster te maken.
Waterkwantiteit
De watersystemen worden ook getoetst op de faalkansen voor normoverschrijdende
peilstijgingen bij extreme neerslag. Dit resulteert in een opgave voor de waterberging. Het
programma Wateropgave heeft tot taak de polder op orde te brengen ten aanzien van de
waterbergingsopgave. Voor de bescherming tegen wateroverlast (inundatie) is het van
belang dat het boezemstelsel voldoende water kan afvoeren, vandaar ook de realisatie van
het boezemgemaal Schardam. Afgelopen jaren zijn de polders op orde gebracht en de
laatste maatregelen hiervoor worden momenteel uitgevoerd. De ambitie is dat in 2017 alle
poldersystemen aan de normen voldoen (en klimaatbestendig zijn).
Voor sommige polders gaf de kosten-batenverhouding een dusdanig hoge waarde dat het
graven van extra waterberging maatschappelijk niet verantwoord was. Hier zijn andere
maatregelen in het watersysteem getroffen. In het kader van de watertoets dienen ruimtelijke ontwikkelingen waterneutraal te worden gerealiseerd. Maatregelen die voortvloeien
uit het project Corridorstudie A7 - A8 en een negatief effect hebben op het watersysteem in
een polder, dienen in de betreffende polder gecompenseerd te worden.
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Waterkwaliteit
Vanuit de KRW geldt dat de ecologische en chemische kwaliteit niet achteruit mag gaan.
Voor de KRW zijn een aantal uitvoerings- en onderzoeksmaatregelen vastgesteld, zoals
bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het vis-passeerbaar maken van
stuwen en gemalen. Voor de Natura 2000-gebieden in Laag Holland zijn hydrologische
maatregelen voorzien in het kader van de PAS. Daarnaast wordt ingezet op een betere
afstemming met provincie en natuurbeschermers van doelen en maatregelen uit
Natura 2000 enerzijds en KRW anderzijds. In de komende planperiode 2016 - 2021 nemen
de waterbeheerders gebiedsbrede maatregelen en wordt extra ingezet op
Natura 2000-gebieden.
Voor de zoetwateraanvoer is het gebied afhankelijk van het IJsselmeer en Markermeer.
Op het gebied van zoetwateraanvoer/verzilting wordt gewerkt aan een programmatische
aanpak voor hotspots van verdroging en verzilting (programma Zoetwater).
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Bodem & water
Bodem
Water
Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN)
gebied met verzilting
zeer zettingsgevoelige bodem
primaire dijk
secundaire dijk
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7

Wonen en demografie

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Het corridorgebied bestaat uit enkele (groot)stedelijke gebieden zoals Amsterdam,
Zaanstad, Purmerend en Hoorn en vele kleinere gemeenten met een populatie tussen de
5.000 en 30.000 inwoners. Het corridorgebied kenmerkt zich dus door het contrast tussen
platteland en stad. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de demografie van het corridor
gebied en wonen. Terugkomende thema’s zijn de bevolkingssamenstelling, de huis
houdens in het gebied en de woningvoorraad. Ook is in dit hoofdstuk aandacht voor de
belangrijkste woningbouwopgaven.

Huidige situatie

Gemeente

2014*

bevolking
% groei 2012-14

huishoudens
2014* % groei 2012-14

woningvoorraad
2014* % groei 2012-14

Amsterdam

810.937

2.6

440.780

1.9

413.697

3.5

Zaanstad

150.598

1.6

67.348

2.4

66.585

2.7

Oostzaan

9.139

0.5

3.830

2.3

3.878

2.0

Wormerland

15.777

0.0

6.782

1.3

6.664

0.5

Landsmeer

10.444

1.1

4.467

1.8

4.463

1.5

Waterland

17.134

0.7

7.364

2.3

7.076

-0.2

Purmerend

79.576

0.4

35.050

1.7

35.119

1.9

8.910

2.2

3.636

1.6

3.635

3.6

28.920

0.8

11.614

2.6

12.161

5.7

6.341

0.0

2.612

1.8

2.564

1.7

Koggenland

22.485

0.6

9.061

1.4

9.128

5.0

Hoorn

71.703

0.6

31.951

0.9

31.943

1.4

2.741.369

1.2

1.298.254

1.3

1.278.533

3.6

Beemster
Edam-Volendam
Zeevang

Provincie Noord-Holland

*CBS: demografische kerncijfers per gemeente (2012, 2014)

Tabel 7.1: Bevolking, huishoudens en woningvoorraad in corridorgebied (2014)

Bevolking
In 2014 had het corridorgebied 1.231.964 inwoners, waarvan 810.937 in Amsterdam. Hoewel
Hoorn en Purmerend met 70 tot 80 duizend inwoners zeer belangrijke kernen zijn, woont
het merendeel van de bevolking in het zuidelijke deel van het corridorgebied (Amsterdam en
Zaanstad). Uit de ontwikkeling van de bevolking blijkt dat Amsterdam, Zaanstad en Beemster
de gemeenten zijn met de grootste bevolkingstoename in de periode 2012-2014 (tabel 7.1).
De ontwikkelingen in de gemeente Beemster lijken een uitzondering op andere plattelandsgemeenten, waar hoofdzakelijk geen tot een lichte groei plaatsvindt. De meeste gemeenten
in het corridorgebied lieten een kleine toename zien van de bevolking. Het aantal jongvolwassenen (20-30 jaar) neemt af in deze plaatsen, door toenemende vergrijzing en het feit dat
veel (studerende en hoogopgeleide) jongvolwassenen wegtrekken uit kleine en middelgrote
plaatsen naar grote universiteitssteden zoals Amsterdam. Deze trend is ook zichtbaar in de
bevolkingsopbouw van de kleinere gemeenten in het corridorgebied. Voor de corridorregio
betekent dit een verdere concentratie van de bevolking in het zuidelijke deel.
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Huishoudens
Door de verdere individualisering van de samenleving, door scheidingen en vergrijzing van
de bevolking neemt het aantal huishoudens toe, maar daalt het aantal personen per
huishouden. Deze trends zijn ook zichtbaar in het corridorgebied. In het corridorgebied is
het aantal huishoudens tussen 2012 en 2014 sneller gegroeid dan de bevolking (tabel 7.1).
Vooral in de grotere plaatsen in het corridorgebied, zoals Amsterdam, Zaanstad, Purmerend
en Hoorn, is sprake van huishoudensverdunning. In Amsterdam bestaat een huishouden
gemiddeld uit 1,82 personen, in Edam-Volendam is dit circa 2,5 personen per huishouden.

Trends en ontwikkelingen
Bevolking
Volgens de bevolkingsprognoses groeit de bevolking in vrijwel alle gemeenten in het
corridorgebied. Deze groei is hoger in de grotere gemeenten dan in de kleine plattelands
gemeenten. De gemeente Purmerend vormt hierop de uitzondering; hier is volgens de
prognoses sprake van een kleine afname tot 2030 (tabel 7.2). Vooral Amsterdam en de
nabijgelegen gemeenten groeien volgens de prognoses.
Scenario’s uit de studie Welvaart en Leefomgeving (WLO) worden in MIRT-verkenningen
gebruikt om de toekomstige vraag naar mobiliteit te bepalen. In de MIRT-verkenning
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn wordt gebruikgemaakt van het lage economische
groeiscenario Regional Communities (RC) en het hoge economische scenario Global
Economy (GE). Deze scenario’s bevatten ook informatie over voorstelbare demografische
ontwikkelingen in het corridorgebied. In beide scenario’s groeit de bevolking van alle
gemeenten in het corridorgebied. De gemiddelde groei in het corridorgebied is in het
scenario Regional Communities 8,5%. In het scenario Global Economy is dit 24%. Net als in
de prognoses is de bevolkingsgroei in de twee scenario’s geconcentreerd in het zuidelijke
deel van de corridor (zie ook onderstaande figuren).
Naast bevolkingsgroei krijgt het corridorgebied ook te maken met verdere vergrijzing.
Uit de cijfers van het CBS en de regionale bevolkingsprognose van het PBL blijkt dat de
bevolking in vrijwel alle gemeenten in het corridorgebied vergrijst. Amsterdam vormt
hierop een uitzondering. Het aandeel 65-plussers in de corridorgemeenten neemt toe van
gemiddeld 15% in 2011 tot 25% in 2040.
Huishoudens
Volgens de bevolkingsprognoses en WLO-scenario’s blijft het aantal huishoudens groeien in
het corridorgebied en is de trend van huishoudensverdunning blijvend. De groei van het
aantal huishoudens in het corridorgebied is gemiddeld 13,5%. In gemeenten als Waterland
en Purmerend is de groei lager. In grotere gemeenten, zoals Amsterdam en Zaanstad, groeit
het aantal huishoudens harder.
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Zelfs in het lage economische groeiscenario Regional Communities ligt de groei van het
aantal huishoudens met 9% ruim boven het landelijke gemiddelde van -0,1% (tabel 7.2).
Uit de regionale bevolkingsprognose van het PBL (2013) blijkt dat het aandeel eenpersoonshuishoudens in de gemeenten in het corridorgebied in 2040 gemiddeld 10% hoger is dan
het huidige percentage van 45% (2014).
De relatief grote groei van het aantal huishoudens in het corridorgebied en de verdere
verdunning van huishoudens heeft grote gevolgen voor de (toekomstige) vraag naar
woningen en dus de woningmarkt.
Woningmarkt
De woningvoorraad in het corridorgebied is circa 600.000 woningen groot. De afgelopen
jaren is de woningbouwproductie gedaald en op dit moment is sprake van een zeer
beperkte toename van het aantal woningen in het corridorgebied. De afgelopen jaren zijn
vooral in Hoorn en Purmerend woningen geproduceerd. In totaal werden in Noord-Holland
in 2011 9.462 nieuwbouwwoningen opgeleverd, 4% minder dan in 2010. Ter vergelijking, in
de periode van 2005-2009 werden jaarlijks circa 12.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd.
De woonagenda Noord-Holland (2013) maakt duidelijk dat door de groei van het aantal
huishoudens en de achterblijvende productie het woningtekort gaat oplopen. In 2015
bedroeg het tekort ongeveer 54.000 woningen voor de gehele provincie Noord-Holland.
Noord-Holland is onderdeel van de Noordvleugel Randstad. Om aan de woningbehoefte in
de Noordvleugel te kunnen voldoen, moet naar verwachting de huidige woningvoorraad
% bevolkingsgroei 2010-2030
Gemeente

prognose*

Amsterdam

RC scenario** GE scenario**
-2.7

25.6

% huishoudensgroei 2010-2030
prognose*

RC scenario** GE scenario**
-0.5

39.7

Zaanstad

13.5

19.8

39.0

16.7

16.2

51.7

Oostzaan

-0.2

1.0

6.8

9.0

9.3

27.3

Wormerland

3.8

-0.3

10.6

12.0

4.5

26.0

Landsmeer

14.0

2.2

3.8

19.0

12.5

24.8

Waterland

1.7

2.2

7.0

9.6

6.4

25.2

Purmerend

-1.2

17.5

23.8

9.4

20.9

40.1

Beemster

19.1

1.8

28.9

24.9

4.9

42.2

Edam-Volendam

4.4

1.9

12.7

16.4

9.0

24.6

Zeevang

1.1

5.0

4.1

13.6

20.1

23.9

Koggenland

7.4

1.1

15.6

20.4

7.5

28.6

Hoorn

7.4

1.2

15.8

12.5

0.6

26.9

* PBL: regionale bevolkingsprognose - www.pbl.nl/themasites/regionale-bevolkingsprognose
** NRM West (2030RC, 2030GE)

Tabel 7.2: verwachte bevolkings- en huishoudensgroei tussen 2010 en 2030
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uitgebreid worden met 440.000 woningen. De Woonagenda Noord-Holland gaat uit van
240.000 nieuwe woningen. Door de teruglopende nieuwbouwproductie is de verwachting
dat het verschil tussen woningbehoefte en aanbod verder oploopt. De woningbouwopgave
groeit. Kwalitatief gezien bestaat er vooral een behoefte aan centrumstedelijke en groen
stedelijke woonmilieus. Met name in en rondom Amsterdam is het een probleem om vraag
en aanbod in kwalitatieve zin op elkaar te laten aansluiten.

Opgaven en ambities
Ten aanzien van de uitbreiding van de woningvoorraad heeft provincie Noord-Holland een
duidelijk beleid. In kwalitatieve zin is er vooral behoefte aan centrumstedelijke en groen
stedelijke woonmilieus. De provincie hecht veel waarde aan de landschappelijke kwaliteiten
en voert intensief beleid op het versterken van deze kwaliteiten. Het woningmarktbeleid is
vooral gericht op het uitbreiden van de voorraad binnen bestaand stedelijk gebied of
rondom vervoersknooppunten. Gecombineerd met een grote vraag naar centrumstedelijke
en groenstedelijke woonmilieus betekent dit een hoge verstedelijkingsdruk.
In de Gebiedsagenda (2013) staat: “Een voldoende en passend woningaanbod is voorts van
groot belang om de gevolgen van de vergrijzing in de woningvoorraad op te vangen en
een eventueel tekort aan beroepsbevolking of een ongewenste lange afstandspendel
tegen te gaan” (p. 27). Hier ligt dus een belangrijke relatie met het gebruik en de belasting
van het verkeersnetwerk. Het beleid is dan ook erop gericht om het versterken van het
kwantitatieve en kwalitatieve woningaanbod in eerste instantie te realiseren binnen
bestaand stedelijk gebied.
Daarnaast is het beleid gericht op de concentratie van de woningbouw nabij
OV-knooppunten. Zo staat in de Structuurvisie van de provincie dat minimaal 50% van de te
bouwen woningen rond deze knooppunten gerealiseerd moeten worden. Uit de knooppuntenstudie ‘Maak Plaats’ blijkt dat er rondom de OV-knooppunten in het studiegebied ruimte
is voor bijna 20.000 woningen. Naar aanleiding van deze studie hebben diverse partijen
langs de Zaanlijn, waaronder de gemeenten Zaanstad en Amsterdam, een intentieovereenkomst gesloten. De partijen willen in samenhang met de ruimtelijke ontwikkelingen het
OV-systeem verbeteren en ontwikkelingen.
De provincie hanteert een verdeling van de plancapaciteit per gemeente (tabel 7.3). Deze
informatie geeft aan waar binnen de corridor toekomstige woningbouw zich zal concen
treren. Dit zal vooral rond Hoorn zijn en in het zuidelijke deel van de corridor. Een
ruimtelijke weergave van de (beschikbare) plancapaciteit staat op www.plancapaciteit.nl.
De geplande woningbouw staat ook weergegeven in de figuur hieronder. Tevens is
inzichtelijk gemaakt in hoeverre woningbouwlocaties in de buurt van stations zijn (fiets- en
loopafstand).
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Gemeente

totaal
(nieuwbouw)

2015

2016-2019

2020-2024

2025-2050

Amsterdam

67.237

3.951

26.174

19.507

17.695

Zaanstad

5.381

171

3.280

1.930

0

Oostzaan

203

73

130

0

Landsmeer

225

225

0

Waterland

482

245

139

Purmerend

3.044

136

1.563

1.045

Beemster

1.545

11

574

960

Edam-Volendam

1.676

57

555

994

333

25

306

2

Koggenland

1.738

49

647

702

340

Hoorn

3.053

198

1.330

740

785

Zeevang

onbekend

9
300

7

Tabel 7.3: huidige en toekomstige plancapaciteit per gemeente. Bron: Provincie Noord-Holland

Woningbouwopgave en verzorgingsgebied treinstations (fiets- en loopafstand).
Bron: provincie Noord-Holland, bewerking MUconsult
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Om aan de toekomstige woningbehoefte in de Metropoolregio Amsterdam en Noordvleugel
Randstad (440.000 woningen) te voldoen, heeft de overheid een aantal grote integrale
gebiedsopgaven vastgesteld, maar deze liggen niet in het corridorgebied. Dit betekent niet
dat er geen woningbouw gaat plaatsvinden in het corridorgebied. Grootschalige woningbouw gaat vooral plaatsvinden in de regio Waterland. In de periode van 2010-2020 worden
hier 7.700 woningen gebouwd. Een groot deel daarvan wordt gerealiseerd in Purmerend,
maar ook in Zuidoostbeemster en Zuidpolder, Hoorn en tussen Amsterdam en Purmerend
worden relatief veel woningen gebouwd.

Kortom
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 WLO-scenario’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 een groeiende bevolking krijgt het corridorgebied te maken met een verdere
verdunning van huishoudens en een groei van het aantal huishoudens. 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. Naast een
verkeerskundige opgave krijgt de corridor dus ook te maken met een woningbouwopgave,
geconcentreerd in het zuidelijke deel.
Uit de ambities wordt duidelijk dat een tweedeling bestaat tussen kleinere plattelands
gemeenten 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. 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.
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8

Werken en bedrijvigheid

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Van alle gemeenten in het corridorgebied biedt Amsterdam verreweg de meeste
werkgelegenheid. Veel inwoners uit de andere gemeenten reizen voor hun werk naar
Amsterdam. Ook Zaanstad is een belangrijke ‘werkgever’ voor het corridorgebied, maar
heeft ook grote forensenstromen. Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de aanwezige
werkgelegenheid in de regio. Vervolgens komt de ontwikkeling van werkgelegenheid in
de regio aan de orde en afsluitend worden per gemeente de ambities op een rij gezet.

Huidige situatie
Werkgelegenheid in het corridorgebied
In 2013 waren in het corridorgebied ruim 628.000 banen aanwezig. Amsterdam biedt, met
519.000 banen, de meeste werkgelegenheid in het corridorgebied. Buiten Amsterdam
bevindt de werkgelegenheid in het corridorgebied zich vooral in grotere gemeenten zoals
Zaanstad, Hoorn en Purmerend. De sectorstructuur van het corridorgebied wordt vooral
bepaald door de banen en sectoren in Amsterdam. De sectoren ‘handel’, ‘zakelijke
dienstverlening’, ‘financiële dienstverlening’ en ‘gezondheids- & welzijnszorg’ hebben het
grootste aandeel in de werkgelegenheid in het corridorgebied. Vervoer en opslag heeft een
aandeel van 3,7% in de werkgelegenheid. Deze bedrijfstak is vooral geconcentreerd in
Amsterdam en Zaanstad. Sectoren als ‘industrie’ en ‘landbouw’ zijn niet sterk
vertegenwoordigd.

Corridor NL

Corridor

NL

landbouw, bosbouw en visserij

0,2%

1,4%

financiële dienstverlening

7,7%

3,3%

delfstoffenwinning

0,0%

0,1%

verhuur en handel van onroerend goed

1,4%

0,9%

industrie

0,5%

9,6%

specialistische zakelijke diensten

10.3%

6,2%

energievoorziening

0,0%

0,3%

verhuur en overige zakelijke diensten

12,5%

10,7%

waterbedrijven en afvalbeheer

0,0%

0,4%

openbaar bestuur en overheidsdiensten 5,2%

6,6%

bouwnijverheid

2,7%

4,2%

onderwijs

5,6%

6.6%

handel

16,4%

16,7%

gezondheids- en welzijnszorg

17.0%

17,4%

vervoer en opslag

3,7%

4,8%

cultuur, sport en recreatie

2,4%

1,7%

horeca

6,9%

4,5%

overige dienstverlening

1,9%

1,8%

informatie en communicatie

5,5%

2,9%

Tabel 8.1: aantal sectoren in werkgelegenheid in het corridorgebied in verhouding tot Nederland gemiddeld (2013)
Bron: CBS
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Trends en ontwikkelingen
In de periode van 2016 tot 2020 groeit het aantal banen met 1% per jaar. Het productie
volume daarentegen groeit volgens de prognoses jaarlijks met 4,5%. Dit is een wereldwijde
trend, ‘jobless growth’, waarmee het corridorgebied ook te maken krijgt. Dit komt, onder
andere, door verdere automatisering en digitalisering van productieprocessen. Vooral
banen voor middelhoog opgeleiden verdwijnen door deze trend.
Wanneer gekeken wordt naar de jaarlijkse groei van het productievolume in Noord-Holland,
dan blijkt dat alle sectoren sterk zullen groeien. Het productievolume van sectoren
onderwijs en gezondheids- en welzijnszorg, financiële dienstverlening, de zakelijke
dienstverlening en groot- en detailhandel groeit bovengemiddeld in de periode 2016-2020.

Prognoses ontwikkeling productievolume en banen voor geheel Noord-Holland, 2016-2020.
Bron: CBS Statline, LISA (bewerking en raming SEO)

Tabel 8.3: prognose jaarlijkse groei productievolume en banen naar sector, 2016-2020.
Bron: CBS Statline (bewerking en raming SEO)
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Het aantal banen in het gehele corridorgebied neemt in de periode 2016-2020 jaarlijks met
ruim 1% toe. De groei van de werkgelegenheid is in Amsterdam met 1,6% per jaar iets hoger
dan in de andere deelregio’s Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (Hoorn). Dit betekent
een verdere concentratie van werkgelegenheid in het zuidelijke deel van het corridorgebied.
Met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in het corridorgebied
bestaat een groot verschil tussen de twee WLO-scenario’s. In het scenario Regional
Communities (RC) neemt het aantal arbeidsplaatsen in de periode 2020-2030 in alle
gemeenten van het corridorgebied af. Deze afname is het sterkst in de kleinere gemeenten.
In het scenario Global Economy (GE) is een tweedeling zichtbaar. In dit scenario neemt het
aantal arbeidsplaatsen hoofdzakelijk toe in de grotere gemeenten.
In beide scenario’s is sprake van een verdere concentratie van werkgelegenheid in het
zuidelijk deel van de corridor en de grotere plaatsen zoals Hoorn en Purmerend. In Regional
Communities komt dit door de grotere afname van werkgelegenheid in de kleinere
gemeenten. In Global Communities juist doordat de groei van de werkgelegenheid groter is
in plaatsen als Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Zaanstad.
basis 2010

2020 GE

2020 RC

2030 GE

2030 RC

Amsterdam

100

109,9

92,0

109,4

86,9

Beemster

100

84,8

68,0

84,3

58,9

Edam-Volendam

100

119,0

83,9

114,3

72,4

Hoorn

100

116,3

95,0

109,7

86,8

Koggenland

100

102,0

76,6

95,7

67,8

Landsmeer

100

102,2

78,5

101,3

69,6

Oostzaan

100

10,5

87,1

109,8

75,6

Purmerend

100

121,6

94,1

118,9

85,3

Waterland

100

90,3

84,6

90,0

74,3

Wormerland

100

102,5

88,0

101,8

75,3

Zaanstad

100

107,7

90.8

107,8

80,1

Zeevang

100

82,0

65,0

81,6

56,2

Tabel 8.4: ontwikkeling banen in RC en GE per gemeente, 2010-2030.
Bron: NvU, eigen bewerking

Uit de prognoses blijkt dat het aantal banen beduidend minder snel zal groeien dan het
productievolume. Dit is een wereldwijde trend die niet alleen geldt voor het corridorgebied.
Dit komt door verdere automatisering en digitalisering van productieprocessen en het
verdwijnen van banen voor middelhoog opgeleiden. In het RC-scenario neemt het aantal
arbeidsplaatsen in alle gemeenten af, in het GE-scenario zal het aantal arbeidsplaatsen juist
toenemen in de grotere gemeenten. Verder lijkt het erop dat vrijwel alle sectoren na de
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economische crisis weer gaan groeien. De grootste sectoren zijn op dit moment ‘handel’,
‘zakelijke dienstverlening’ en ‘gezondheidszorg- en welzijnszorg’. Deze sectoren zullen in de
toekomst dominant blijven in het corridorgebied.

Woon-werkbalans
Van alle gemeenten in het corridorgebied biedt Amsterdam verreweg de meeste werk
gelegenheid (zie tabel 8.5). Met betrekking tot het aantal aanwezige arbeidsplaatsen is een
scherp contrast zichtbaar tussen Amsterdam en de overige gemeenten in het corridorgebied. Dit leidt tot een scheve woon-werkbalans, forensenstromen en een grote vraag naar
(weg)infrastructuur.
De woon-werkdynamiek van het corridorgebied wordt gedomineerd door Amsterdam.
Dagelijks pendelt een groot aantal forensen van en naar Amsterdam. De forensenstroom
naar deze stad is vele malen groter dan de uitgaande stroom (385.000 tegenover 104.000).
Veel inwoners van Amsterdam werken binnen de eigen stadsgrenzen (282.000). In de
andere gemeenten van het corridorgebied is juist het tegenovergestelde zichtbaar.
De uitgaande forensenstroom van deelgebied Waterland is groter dan de ingaande (negatief
saldo van 14.000). De woon-werkbalans van de Zaanstreek is zo goed als in evenwicht.
Dit deelgebied heeft zowel een grote ingaande als uitgaande stroom (39.000 forensen).

Amsterdam

Zaanstreek

Waterland

West Friesland

arbeidsplaatsen

651

70

62

69

woont in eigen regio

282

31

34

54

Inkomende forens

369

39

28

15

werkzame beroepsbevolking

385

70

76

93

werkt in eigen regio

282

31

34

54

uitgaande forens

104

39

42

8

inkomend - uitgaand

266

1

-14

7

43

44

54

78

% arbeidsplaatsen ingevuld vanuit eigen regio
x 1000
Bron: CBS (bewerking TNO)

Tabel 8.5: woon-werkbalans naar deelregio’s in 2013 Bron: CBS (bewerking TNO)
MRA: Metropoolregio Amsterdam
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In West Friesland werkt een relatief groot deel van de inwoners in de eigen regio.
Ten aanzien van de pendel in het corridorgebied geeft tabel 8.5 geen volledig beeld.
Zo ontbreken er gegevens over de pendelstromen van en naar Hoorn. Onderstaand figuur
(pagina 52) is afkomstig van de verkeersstudie uitgevoerd in het kader van de MIRTverkenning Corridor Hoorn-Amsterdam. Het figuur geeft een overzicht van het aantal
verplaatsingen in de ochtendspits op een willekeurige werkdag in 2030 (RC en GE). Ook hier
is de dominante positie van Amsterdam duidelijk zichtbaar en wordt het hierboven
beschreven beeld met betrekking tot pendelstromen bevestigd. Voor Hoorn geldt dat er
sprake is van een groter aantal uitgaande dan inkomende verplaatsingen. Het beeld in de
avondspits komt zeer waarschijnlijk overeen met dat van de ochtendspits. Wel is in het
aantal verplaatsingen niet alleen woon-werkverkeer opgenomen. Er is ook sprake van
zakelijk verkeer en vrachtverkeer.

Verplaatsingen in het corridorgebied in de ochtendspits, auto 2030RC en 2030GE

(MU-consult, 2015)

Opgaven en ambities
De provincie Noord-Holland stimuleert een intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven,
kennisinstituten, onderzoekscentra en overheden. Bij het versterken van de ruimtelijkeconomische structuur stelt zij vijf clusters centraal. Deze sectoren zijn:
1 agribusiness met ‘Greenport Noord-Holland Noord’;
2 maritiem & offshore met de ‘Maritieme Campus’;
3 energie via de ‘Energy Board’;
4 medisch met de ontwikkeling van ‘Holland Health’;
5 vrijetijdseconomie met de daarbij behorende ‘Leisure Board’.
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Door te investeren in deze vijf clusters geeft provincie Noord-Holland vorm aan het nationale
Topsectorenbeleid. In dit beleid zijn onder andere de sectoren agro-food, tuinbouw en
uitgangsmaterialen, energie, logistiek en water voor Noord-Holland als relevant
aangemerkt.
Om toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk te concentreren rondom
belangrijke (OV-)knooppunten heeft de provincie Noord-Holland een uitvoerings
programma opgezet. Dit programma is onderdeel van de provinciale structuurvisie NoordHolland 2040. Uit deze studie komt naar voren dat de provincie rondom OV-knooppunten in
het corridorgebied nog een ruimtelijk programma ten behoeve van 18.000 extra werknemers
kan realiseren binnen de huidige plancapaciteit.
Ambities per gemeente
De ambities van de verschillende gemeenten in het corridorgebied verschillen sterk. Zo heeft
de gemeente Koggenland vergevorderde plannen om het bedrijvenpark Distriport NoordHolland verder te ontwikkelen. Deze plannen komen deels voort uit de ambitie van de
provincie om ruimte te bieden aan regionale en bovenregionale bedrijvigheid in dit gebied.
Verder biedt de gemeente ruimte aan lokale bedrijvigheid op kleinere bedrijventerreinen.
De gemeenten Wormerland en Oostzaan leunen vooral op de agrarische bedrijvigheid.
Wormerland heeft de ambitie om de agrarische sector verder te verduurzamen en meer
aandacht te besteden aan de opwekmogelijkheden van (wind)energie. Natuur en recreatie
krijgen ook veel aandacht en het doel is om de recreatieve sector verder te ontwikkelen. In
mindere mate besteedt de gemeente Oostzaan hieraan ook aandacht. Deze gemeente heeft
vooral concrete plannen voor de aanleg van nieuwe en de herinrichting van bestaande
bedrijventerreinen. De gemeente Beemster heeft de ambitie om recreatie en duurzaamheid
te versterken. Nieuwe vormen van energiewinning, gecombineerd met kleinschalige
landbouw.
De gemeente Hoorn zet vooral in op de toenemende vraag binnen de zorgsector en de
werkgelegenheid die dit met zich mee brengt. Daarnaast richt de gemeente zich op toerisme,
cultuur en watersport. Andere belangrijke ontwikkelingen in West-Friesland zijn Agriport
(A7, Middenmeer) en Seed Valley (Noord-Holland-Noord). Hoewel Agriport en Seed Valley
buiten het corridorgebied vallen, zijn ontwikkelingen rondom de A7 en A8 voor hen van
belang.
De gemeente Edam-Volendam concludeert dat traditionele arbeidssectoren als bouwnijverheid en industrie verder teruglopen, terwijl de sectoren handel, horeca, transport en met
name zakelijke dienstverlening significant toenemen. Toch hebben de regio en gemeente
een aantal bedrijventerreinen aangewezen om ruimte te bieden aan de groei van lokale en
regionale bedrijvigheid.
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De gemeente Zaanstad focust op een sterk foodcluster en logistieke sector. De logistieke
sector hangt nauw samen met de foodsector, die sterk vertegenwoordigd is binnen de
gemeente Zaanstad. De gemeente wil meelopen met de groei van de Metropoolregio
Amsterdam en wil deze ambitie gezamenlijk realiseren door ondernemers, onderwijs
instellingen en overheid bij de ambities te betrekken. De gemeente wil daarnaast de
creatieve industrie en de toeristische sector verder stimuleren.
Purmerend zet vooral in op het vergroten van de werkgelegenheid met grote plannen voor
nieuwe bedrijventerreinen en kantoren. De gemeente Purmerend heeft een beroeps
bevolking die grotendeels buiten de gemeente werkt, waardoor de woon-werkrelatie niet in
evenwicht is. Purmerend streeft daarom naar een groei van de werkgelegenheid. Tot 2020 is
er volgens de gemeente behoefte aan ongeveer 50.000 m2 bruto vloeroppervlakte kantoren
en 80 ha. netto uitgeefbaar bedrijventerrein. De kantorenlocaties moeten 2.000 arbeidsplaatsen opleveren, de bedrijventerreinen 4.000. Purmerend wil haar arbeidsmarkt verder
verbreden door ook in te zetten op dienstverlening, kleinschalige zorg, onderwijs,
detailhandel, toerisme en horeca. Dit moet gezamenlijk leiden tot een toename van 7.000
arbeidsplaatsen in 2020. In haar ambities wil de gemeente zich economisch sterker
profileren door aanvullend op de Amsterdamse economie haar eigen economisch sterke
eigenschappen verder te ontwikkelen.
De gemeente Amsterdam wil in economisch opzicht haar internationale positie versterken
en kijkt daarbij naar de diversiteit in haar ruimtelijk-economische structuur. Opvallend is
daarbij dat de gemeente Amsterdam van plan is om veel kantoorruimte toe te voegen aan de
huidige voorraad. De reservering in Noord, West en Nieuw-West (de stadsdelen die
overlappen met het corridorgebied) bedraagt ruim 600.000 m2 aan toegevoegd kantoor
oppervlak. Het beleid van de gemeente ten aanzien van bedrijventerreinen is vooral gericht
op transformeren of intensiveren van bestaande bedrijventerreinen.
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9

Recreatie en toerisme

Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Het corridorgebied beslaat voor een groot deel de landschappelijke regio Waterland, het
metropolitane landschap van de MRA en het Nationaal Landschap Laag Holland. In deze
buitengebieden zijn veel natuur- en recreatiegebieden te vinden zoals het Twiske,
Ilperveld en het Jisperveld. Ook bevat de corridorregio een aantal unieke landschappen
als de Zaanse Schans, de Markermeerdijken en het Markermeer. Het gebied is rijk aan
cultuurhistorische structuren en erfgoederen zoals de Stelling van Amsterdam en de
Nieuwe Hollandse Waterlinie, Volendam, Hoorn en de Beemster. Dit maakt het gebied in
toenemende mate een (internationale) toeristische trekpleister. Het landschap en de
cultuurhistorische structuren zijn belangrijke waarden die het corridorgebied aantrekkelijk
maken voor recreatie en toerisme. Door de groei van het toerisme en recreatie in het
gebied ontstaat er, onder andere langs de randen van Amsterdam en Zaandam, druk op
de landschappelijke kwaliteit. Het gebied functioneert als overloop van Amsterdam, wat
bijdraagt aan de druk op het landschap.

Huidige situatie
Aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen
Amsterdam is de grote trekker in de regio voor toeristen uit het buitenland. De grote musea
als het Rijksmuseum en Van Gogh Museum zijn belangrijke toeristische trekpleisters voor
Amsterdam en omgeving. In het corridorgebied is de Zaanse Schans een grote toeristen
trekker, maar ook historische kernen als Volendam, Marken en Hoorn zijn veel bezochte
locaties bij toeristen. Het Rijksmuseum in Amsterdam en de Zaanse Schans in Zaandam
staan op plaats 2 en 3 in de ranglijst met het hoogste aantal bezoeken per dagattractie in
2015 in Nederland, met respectievelijk 2,4 en 1,9 miljoen bezoekers. Het Van Gogh Museum
en het Anne Frank Huis staan met 1,9 miljoen en 1,3 miljoen bezoekers ook in de top tien.
De verwachting is dat het aantal bezoekers nog verder toeneemt. Daarnaast neemt het
internationale toerisme naar het cultureel erfgoed in de regio sterk toe. In het corridorgebied vindt men immers naast de binnenstad van Amsterdam nog twee werelderfgoederen
die op de lijst van de UNESCO staan, namelijk de Stelling van Amsterdam en de Beemster.
Het beleid van de overheid is erop gericht om deze erfgoederen beter zichtbaar en toegankelijk te maken voor toeristen.
Vooral sportfaciliteiten domineren het ruimtegebruik van recreatie en toerisme in
Noord-Holland (figuur 9.1). Dit geldt voor Waterland, Amsterdam en in mindere mate
Zaanstad. In Zaanstad hebben dagattracties een groot aandeel in het ruimtegebruik (figuur
9.1). Dit komt vooral door het ruimtebeslag van de recreatiegebieden zoals het Jisperveld,
Ilperveld en het Twiske en museale gebieden zoals de Zaanse Schans. In West-Friesland is
het ruimtebeslag van logiesaccommodaties relatief groot; dagrecreatie bestaat hier vooral
uit musea en pretparken, bijvoorbeeld Sprookjes Wonderland. Het toeristisch-recreatief
ruimtebeslag is in Waterland relatief klein, bovendien zijn hier bijna geen dagattracties.
Uiteraard nemen in Waterland de jachthavens een belangrijke positie in (sport). In
Amsterdam bepalen vooral musea en dierentuin Artis het ruimtebeslag van de dagattracties.
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Toeristisch-recreatief ruimte‑gebruik in
Noord-Holland naar regio, 2013.
Bron: Kadaster, bewerking Royal HaskoningDHV.

De verschillende deelgebieden van het corridorgebied (Amsterdam, Waterland, Zaanstad en
West-Friesland) verschillen ook in de type accommodaties die zij aanbieden (zie onderstaande tabellen). In alle deelgebieden zijn hotels, pensions en Bed & Breakfasts, etc.
aanwezig. Uiteraard is het aanbod van dit soort accommodaties het grootst in Amsterdam.
Het aanbod van accommodaties in West-Friesland wordt vooral gedomineerd door
kampeerterreinen en bungalowparken.
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal overnachtingen van Nederlanders in NoordHolland is afgenomen van 10.710.000 in 2002 naar 8.720.000 in 2012. Het aandeel korte
verblijven (twee tot vier dagen) is daarbij toegenomen en het aantal lange verblijven (negen
dagen of meer) is sterk afgenomen. Het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten in
Noord-Holland is toegenomen van 10.820.000 in 2008 naar 12.420.000 in 2012. Verder blijkt
dat de recreatiedruk door dagrecreatie in Noord-Holland hoog is, maar deze is wel afgenomen tussen 2002 en 2007. De recreatiedruk als gevolg van verblijfsrecreatie is juist toege
nomen in de periode van 2001 tot 2011.

4
71
26

Waterland

5
30

20
366

Amsterdam

kampeerterreinen
bungalowparken
groepsaccomodaties
hotels, pensions, bed & breakfast-accomodaties

26

West-Friesland

1
10

Zaanstad

Gemeenten per regio: West-Friesland: Drechterland, Enkhuizen,
Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Waterland:
Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland,
Zeevang Zaanstad: Oostzaan, Wormerland, Zaanstad

Aantal accommodaties gesplitst naar functie, in de regio’s Amsterdam, Waterland, Zaanstad en West-Friesland.
Bron: Royal HaskoningDHV.
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Waterland
De regio Waterland draagt bij aan de grote variëteit van het landschap in het corridorgebied.
Dit komt door de aanwezigheid van verschillende droogmakerijen en de veenweidegebieden.
Het aanbod van wandelmogelijkheden is in Waterland groot: in het gebied zijn ruim twintig
bewegwijzerde routes aanwezig, gestructureerd rondom recreatieve knooppunten. Waterland
heeft een uitgebreid netwerk van fietsknooppunten gerealiseerd, waaronder enkele Lange
Afstand Fietsroutes. In de ontwikkeling van de recreatieve hoofdstructuur bestaan veel
initiatieven in Amsterdam-Noord. De regio werkt daarnaast, onder meer, aan de dijkversterking Amsterdam-Hoorn. Op de dijk zijn veel nieuwe fiets- en skatepaden aangelegd die een
toevoeging vormen voor de recreatieve hoofdstructuur. De dijkversterking vormt daarmee
een belangrijke schakel in recreatieve en toeristische netwerken die fietsers, wandelaars en
gemotoriseerd verkeer gebruiken. In Purmerland en op de Volgermeer zijn ruiterpaden
aangelegd; uitbreiding van deze paden vindt plaats bij Purmerend en Edam-Volendam.
Naast kleinschalige voorzieningen en verblijfsmogelijkheden zoals boerencampings en
andere overnachtingsconcepten zijn er in Waterland grootschalige traditionele verblijfs
mogelijkheden zoals hotels en pensions. Die bevinden zich voornamelijk in de oude stadjes
en dorpen. Jachthavens vormen een plek waar contact plaatsvindt tussen de recreatie op het
grote water met de wandel- en fietsrecreatie. Gemeente Waterland beschouwt jachthavens als
kleine recreatieknooppunten. Ditzelfde geldt in mindere mate voor de havens aan de
staande-mastroute in het westelijk gebied van Waterland.
Ondanks het uitgebreide en fijnmazige fietsnetwerk in Waterland is dit netwerk nog
regelmatig overbelast. Daarnaast zijn enkele knelpunten nog onopgelost, zoals bijvoorbeeld
de oversteek van het Noord-Hollands Kanaal bij de ringweg A10. Voor met name de korte
routes is het van belang om relatief veel stad-landverbindingen te hebben in de vorm van
bruggen, pontjes en tunnels. De knelpunten in het vaarroutenetwerk hebben vooral
betrekking op de grote waterrecreatie (toervaart, zeilvaart en staande-mastroutes). Lage
bruggen (zoals in Oosthuizen en langs de dwarsverbinding tussen Alkmaar, Purmerend en het
Markermeer) en ondiep water (zoals Ilperveld) vormen hier de barrières. Daarnaast zijn er
onvoldoende grootschalige verblijfsmogelijkheden beschikbaar om recreatie als sterke
economische drager van de regio te ontwikkelen.
Stedelijke regio Amsterdam
Inwoners van Metropoolregio Amsterdam hebben veel verschillende recreatieve beleef- en
gebruiksmogelijkheden binnen handbereik. Dit dankzij de unieke landschappen en het
cultureel erfgoed in de regio (waarvan grote delen zich in het corridorgebied bevinden).
Vergeleken met andere metropolitane regio’s zijn de nabijheid en samenstelling van de
recreatieve mogelijkheden uniek. Inwoners van Amsterdam kunnen rondom de stad
ontspannen, beleven en sporten in een groene omgeving. Het MRA-landschap trekt daarnaast veel toeristen uit binnen- en buitenland.
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De stad Amsterdam heeft vijf uitwaaierende ‘vingers’ met daartussen verschillende
recreatieve en natuurlandschappen als het Amsterdamse Bos, de Amstel, de
Westeinderplassen en aan de noordzijde Waterland en de Zaanstreek. Waterland en de
Zaanstreek bestaan vooral uit veenweidelandschap en droogmakerijen. Deze zogenaamde
scheggen zijn een belangrijke drager voor het vervullen van de recreatieve behoeften van de
regio en dragen bij aan een hoogwaardige stedelijke leefomgeving: enerzijds fungeren deze
‘groene longen’ als bufferzone tegen verdere bebouwing, anderzijds als gebieden voor
intensief recreatief gebruik.

Trends en ontwikkelingen
Het MRA-landschap staat onder druk door ontwikkeling van de metropoolregio en de groei
van de bevolking. Bovendien komt er een groeiende stroom toeristen van buitenaf naar de
regio. Het landschap rondom de steden staat onder druk door stedelijke ontwikkeling
(woningbouw, meer infrastructuur, groter wordende (agrarische) bedrijven) en door de
toename van het recreatief gebruik. Dit uit zich, bijvoorbeeld, in een slechtere bereikbaarheid van landschappen zoals Waterland. De druk op deze landschappen zal ook toenemen
als gevolg van het overheidsbeleid om (internationaal) toerisme meer te spreiden in de
corridorregio.

Opgaven en ambities
Provincie Noord-Holland hecht veel waarde aan de buitengebieden met een hoge belevingsen recreatiewaarde. Deze buitengebieden zijn van belang voor een aantrekkelijke woon
omgeving en voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Naast het belang voor lokale
en regionale recreatie is het landschap ook een belangrijke trekker voor het nationale en
internationale toerisme. In het beleid zet de overheid daarom in op de verschillende
kernkwaliteiten en het behoud van de identiteit van de landschappen. Het beleid voor de
verschillende landschappen in het corridorgebied is vooral gericht op het realiseren van de
(provinciale) recreatieve routestructuren, zowel voor recreatie op het land als op het water.
Goede aansluiting van de recreatiestructuur op de hoofdinfrastructuur is volgens provincie
Noord-Holland essentieel voor de recreatie en het toerisme in het gebied. Om de bereikbaarheid van het achterland te vergroten, ontwikkelt zij daarom een structuur van recreatieve ‘toegangspoorten’ of recreatieknooppunten. Dit zijn hoofdknooppunten of toegangspoorten met voorzieningen gericht op meerdere vormen van recreatie en toerisme.
Dit kunnen ook OV-knooppunten zijn. Een aantal recreatiepoorten is in ontwikkeling.
De ‘Zaanse Schans’ krijgt een forse investeringsimpuls, daarnaast ontwikkelen
‘Twiske Poort’ en ‘Zwaansmeer’ zich geleidelijk. Hiernaast functioneren een aantal stations
nadrukkelijk als uitvalsbasis voor recreatie in Waterland, met name het Centraal Station
Amsterdam.
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Om de bereikbaarheid van het landschap te verbeteren, worden diverse langeafstandsfietsroutes en (boven)regionale wandelroutes aangelegd. Het fietsnetwerk in Waterland is echter
overbelast en er zijn diverse ontbrekende schakels in het netwerk. Voor intensief bezochte
gebieden is een goede bereikbaarheid over de weg essentieel. Het beleid is erop gericht om
het autoverkeer zo veel mogelijk te concentreren en voorzieningen bereikbaar te maken
vanuit de randen van het landschap. Hierbij wordt ook het parkeren geconcentreerd.
Verder zet de regio in op het vergroten van de ‘doorwaadbaarheid’ van het landschap, door
passages voor fietsers, wandelaars en scheepvaart te realiseren, daar waar dragende
landschappelijke structuren infrastructuurbundels kruisen. Belangrijk hierbij is dat het
landschap niet verder versnippert. Het vaarroutenetwerk is niet overal en altijd op orde,
met name op een aantal staande-mastroutes. Er wordt ingezet op het verbeteren van een
aantal vaarwegen, zoals het Noord-Hollandskanaal, Zaan, ring- en trekvaarten, om zo een
betere verbinding te realiseren tussen de stedelijke gebieden en de landschappen.
Voor het verbeteren van de verblijfsmogelijkheden is aansluiten op het landschappelijke
karakter van de regio van belang. Hierbij wordt gezocht naar verbreding van agrarische
activiteiten, zoals bijvoorbeeld kamperen bij de boer, of het aanmoedigen van Bed and
Breakfast-accommodaties in de dorpen. Verblijf op het platteland en in de dorpen bestaat
voornamelijk uit pensions, Bed and Breakfasts en campings. Om het aanbod aan verblijfsmogelijkheden te vergroten, is volgens het Landschap Waterland meer aandacht nodig voor
het uitbreiden van de capaciteit. Recreatie wordt in het beleid ingezet als sterke
economische drager voor de ontwikkeling van de regio. Het recreatief overnachtingsbeleid
is niet alleen gericht op de recreant, Waterland is ook interessant voor congressen of
individuele passanten. Recreatieknooppunten aan de hoofdinfrastructuur bieden
uitstekende mogelijkheden om deze markt te bedienen. Hiermee groeit tevens de levensvatbaarheid van de knopen aanzienlijk.
Geluidsschermen nemen de beleving van het landschap voor weggebruikers weg. De MRA
heeft in haar beleid het ‘infrastructuurlandschap’ als ontwerpopgave centraal gezet.
Uitgangspunt is dat het infrastructuurlandschap zelf (de geluidwerende voorzieningen, de
taluds, de sloten, de verzorgingsplaatsen, de begeleidende beplanting) ook deel uitmaakt
van het landschap. Een aantrekkelijke vormgeving en inrichting van dit infralandschap
leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de aangrenzende landschappen. Bijdragen
aan de kwaliteit van de aangrenzende landschappen is een belangrijke opgave bij het
opstellen van de plannen voor de wijziging, toevoeging of verbreding van infrastructuur in
het landschap. Dit is tweerichtingsverkeer: het landschap is het visitekaartje van de regio en
vanaf de weg en het spoor moeten reizigers de landschappen ook kunnen zien.
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Recreatie & toerisme
Recreatie
intensieve dagrecreatie
Scheggen Amsterdam
bos
parken
Marken
primaire dijk
secundaire dijk

fietsroute recreatieve hoofdstructuur (bestaand)
fietsroute recreatieve hoofdstructuur (te ontwikkelen)
Staande-mastroute (bestaand)
fietspontje
hoofdknooppunten-recreatiepoorten
hoofdas land
hoofdas water

Landschap
droogmakerijen
veenweidegebied
oude zeekleilandschap
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