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Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland / Uit deze uitgave
mag niets worden overgenomen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming
van de uitgever

QuA Assosiates bv, Amsterdam /

Maureen Belderink, Amsterdam /

Geek Zwetsloot,

Amsterdam / Edwin Walvisch, Haarlem / Niels Kooyman, Lelystad / ANP,
Den Haag / projectbureau Rijkswaterstaat 200 jaar
van Daalen & Ronday Zaandam

Kwak &

Inleiding

Op het Snijvlak van tegenstellingen / Noord-Holland is een provincie met een veelzijdig karakter en vele gezichten /
Door haar bijzondere eigenschappen stelt deze provincie dan ook speciale taken en uitdagingen aan de directie NoordHolland, een van de tien regionale directies van Rijkswaterstaat. De bescherming tegen overstromingen heeft in het
grotendeels onder de zeespiegel gelegen Noord-Holland hoge prioriteit. Verantwoord waterbeheer is in samenwerking met
waterschappen in deze provincie een belangrijke activiteit. Onze activiteiten in het zuidelijk deel hangen voornamelijk samen
met het randstedelijk karakter van dit gebied. Economische bedrijvigheid, de hoge bevolkingsdichtheid en de daarmee
samenhangende verkeers- en vervoersstromen, leveren daar de bekende knelpunten op. /

Bij al onze taken worden wij geleid door drie hoofdthema's / veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. / In de
praktijk van alledag blijkt echter dat deze thema's nog al eens tegenover elkaar kunnen komen te staan. Vertaald naar concrete
belangen kunnen ze zelfs scherpe conflicten opleveren. In deze brochure wordt aan de hand van een zestal tegenstellingen
gei'llustreerd welke belangen er spelen. En van wie die belangen eigenlijk zijn. Weggebruikers, het bedrijfsleven, milieuorganisaties, waterschappen, havenautoriteiten en regionale overheden, iedere belangengroep heeft zijn eigen visie. Hoe een
belangenstrijd beslecht wordt, is uiteindelijk een kwestie van maatschappelijke afwegingen en van financiele en dus politieke
prioriteit. Het forum dat daar over beslist, zetelt niet in Haarlem, maar in Den Haag. Maar beslissingen kunnen pas genomen
worden als alle belangen onderzocht en afgewogen zijn. Daarin vervullen wij onze rol, evenals in het bedenken van creatieve
en innovatieve oplossingen, om die tegenstellingen zo goed mogelijk te kunnen verenigen. Op het snijvlak van voors en tegens,
van belangen en hun tegenstellingen, is Rijkswaterstaat Noord-Holland dus uw partner. Wij willen alle voors en tegens horen,
geen enkele belanghebbende overslaan, alle visies en meningen tegen het licht kunnen houden. Wij leggen het oor aan beide
zijden te luisteren, zonder het daar naarte laten hangen. Want de maatschappij is behalve onze opdrachtgeverook een kritische
consument. In dit dynamische krachtenveld werken wij aan de vormgeving van het Noord-Holland van de toekomst.
Wij nodigen u van harte uit om daarover met ons mee te denken, te praten en te doen. /

Dit is onze missie

En dit is wat we doen: het beleid

'Geregelde en belangenlooze bestiering van de physique existentie
dezes Lands'. Met die opdracht werd Rijkswaterstaat meer dan 200
jaar geleden opgericht. / In twee eeuwen tijd is aan die taak weinig

Droge voeten / De bescherming van ons land tegen overstromingen is nog altijd een belangrijke taak van Rijkswaterstaat,
zeker voor de directie van polderland Noord-Holland. Eens in de

veranderd. Zowel in de ‘natte’ als in de 'droge' sector hebben we een
veelzijdige, maarduidelijke verantwoordelijkheid. Wij zorgen tezamen
met anderen voor droge voeten, voor voldoende en schoon water,
en voor vlot en veilig verkeer over weg en water. Daar zijn we goed
in. Daar hebben we de nodige deskundigheid voor in huis. Want het
is een bewerkelijke klus in deze provincie, waarop ruim 2600 vierkante
kilometer tweeenhalf miljoen mensen wonen en dagelijks een
toenemend aantal auto's de weg op gaat. Onze missie als Rijkswaterstaat Noord-Holland wordt ingegeven door de twee belangrijkste
karakteristieken van onze provincie: het op water veroverde land en
de economische dynamiek van de Randstad. En dat boeit ons. We
zijn plannenmaker, uitvoerder, onderzoekeren opdrachtgevertegelijk.
Enerzijds temidden van andere regionale spelers en belanghebbenden.
Anderzijds als uitvoeringsdienst van de rijksoverheid, als onderdeel
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. /

zoveel tijd worden we er weer aan herinnerd dat het water onze
natuurlijke vijand blijft. Stijgt het water ons tot aan de lippen, dan ligt
er een calamiteitenplan klaar, waarin duidelijk op een rijtje staat wat
er moet gebeuren en hoe Rijkswaterstaat samenwerkt met regionale
overheden, andere waterbeheerders en hulpverlening. Recente
watersnoden hebben vanuit de centrale overheid geleid tot een
aangepast 'Delta'-plan voor de rivieren, dat in samenwerking met de
provincie en de waterschappen wordt uitgevoerd. Het op niveau
brengen van de Noordhollandse sluizen en dijken is een must, evenals
het instandhouden van de natuurlijke kustverdedigingslinie door
middel van zandsuppletie aan de afkalvende duinenrij. Zo loopt er
een intensief onderzoek naar het kustbeheer van Texel. Maar de
zeespiegel stijgt, de bodem daalten mensenhanden en techniek lopen
tegen hun grenzen aan. Daarom is het ook noodzakelijk te bekijken,
waar we het water de vrije loop kunnen laten. En dan het liefst op
plaatsen waar we tegelijkertijd iets kunnen toevoegen: natte natuur
of recreatiemogelijkheden, zoals in de duinen bij Schoorl, waar we
een stukje land aan de zee hebben teruggegeven. /

Schoon water / Maar nog meer dan onze vijand, is het water onze
vriend: mensen, dieren en planten zijn afhankelijk van water. Van
schoon water. / Binnen het door de rijksoverheid uitgezette beleid
zorgen wij en andere waterbeheerders daarvoor. Wij werken aan het
voorkomen van verdere vervuiling met preventieve maatregelen,
zoals strengere vergunningseisen en zuiveringsinstallaties voor afvalwater. Ook gaan we acute bedreiging van het watermilieu door
scheepvaart of industriele ongevallen tegen met goede calamiteitenplannen. Deze en andere milieumaatregelen hebben de kwaliteit van
het water en de waterbodem al aanzienlijk verbeterd. Graadmeter
daarvoor is het onderwaterleven. Onze taak bestaat daarnaast uit het
opruimen van reeds vervuilde waterbodems. Bij de sanering van
waterbodems en de verwerking van de grote hoeveelheid verontreinigde baggerspecie staat ons een aantal mogelijkheden ten dienste.
Opslag in depots is een belangrijk middel om het vervuilingsprobleem
snel aan te pakken. Zo wordt hetslibdepot in de Averijhaven in Velsen
uitgebreid. Daarnaast kan slib verwerkt worden door middel van
uiteenlopende technieken, zowel bestaand als in ontwikkeling, waarbij schadelijke stoffen onschadelijk worden gemaakt en er al of niet
herbruikbare restproducten overblijven. Al die technieken hebben
voor- en nadelen en elk een ander prijskaartje. Daarom besteden wij
veel tijd en geld aan onderzoek en discussie over nut en noodzaak en
over hoe het milieu het best gediend is. /

En zo opereren wij

Beheer van vaarwegen / Behalve dat water een levensbron is,
staat het ons ook ten dienste als weg. Vanuit de rijksoverheid wordt
het vervoer over water gestimuleerd als alternatief voor wegvervoer.
/ Het aanleggen van multimodale vervoerscentra waar de zogeheten
‘modal shift' - het overschakelen van het ene naar het andere
transportmiddel - gemaakt kan worden, hoort daarbij. Als
Rijkswaterstaat Noord-Holland zijn wij verantwoordelijk voor het
beheer van goede en veilige hoofdvaarwegen in onze provincie. De
capaciteit van de zeesluizen bij Umuiden en het op diepte houden van
de aanlooproute zijn essentieel voor de bereikbaarheid van het
havengebied Amsterdam en Umond. Daar zijn vele arbeidsplaatsen
mee gemoeid. Goede bereikbaarheid dient niet alleen de economie
van deze provincie. Samen met de luchthaven Schiphol en de
zeehavens speelt de gehele Noordzeekanaalzone een belangrijke rol
in degoederendistributie naar het Europeseachterland. Het rijksbeleid
ter versterking van de positie van de zeehavens heeft voor onze regio
handen en voeten gekregen in het Masterplan Noordzeekanaalgebied, een plan dat in samenwerking met regionale overheden en
het bedrijfsleven tot stand is gekomen. Rijkswaterstaat NoordHolland draagt daar vanuit zijn taakstelling zijn steentje aan bij. /
Mobiliteit / Het wegvervoer moet alternatieven krijgen over water
en spoor, maarvalt niet meer weg tedenken in deze regio. / Mobiliteit
en transportzijn onmisbaargeworden in onze samenleving. Mobiliteit
draagt bij aan de sociaal-culturele ontwikkeling van mens en
maatschappij, is een essentieel onderdeel van onze economie en zal
om die reden in de toekomst alleen maar toenemen. Deze visie ligt
ook ten grondslag aan het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan, de
blauwdruk voor het verkeers- en vervoersbeleid op de langere termijn.
De kerndoelstelling van het NVVP is het waarborgen van snel en
effectief vervoer met minder nadelige gevolgen voor mens en milieu.
Het samenbrengen van die schijnbaar tegengestelde uitgangspunten
zal in belangrijke mate de kwaliteit van onze samenleving gaan
bepalen. Gestreefd wordt naar een meer gevarieerd aanbod van
vervoerssystemen, die goed aansluiten op de diverse behoeften van
gebruikers. Als eerste betekent dat uiteraard het aanleggen en
beheren van weginfrastructuur. Want economische bedrijvigheid
vraagt nieuwe bedrijventerreinen en kantoorlokaties, en ook meer
woningen. Met als gevolg grotere druk op de wegen. Betere
bereikbaarheid is dan ook een belangrijk speerpunt van het rijksbeleid.
Het dichtslibbende wegennet in de Randstad kost de Nederlandse
economie jaarlijks miljarden. Daarom wordt er, waar dat het hardst
nodig is, nieuwe infrastructuur aangelegd, zoals de A5, die de A4 bij
het knooppunt De Hoek en de A9 bij het toekomstige knooppunt
Raasdorp met elkaar zal verbinden. Maar nieuwe infrastructuur trekt
een flinke wissel op de ruimte en de leefbaarheid in dit dynamische
gebied. Wij doen dus veel meer dan het aanleggen en beheren van
weginfrastructuur. Het verbeteren van het gebruik van bestaande
wegen levert tijdswinst en veiligheid op. Voorbeelden zijn intensieve
verkeersbewaking vanuit de verkeerscentrale De Wijde Blik, van
waaruit verkeers- en route-informatie via de matrixborden en DRIP's
(Dynamische Route Informatie Panelen) worden gestuurd en de
coordinatie van het calamiteitenmanagement in samenwerking met
politic, brandweeren hulpdiensten plaatsvindt. Ook maatregelen als
file-arm wegbeheer, toeritdosering (bij de Coentunnel, bijvoorbeeld),
ritsen, doelgroepstroken en het inhaalverbod voor vrachtwagens
tijdens de spits verbeteren de doorstroming van het verkeer. ZOAB
(Zeer Open Asfalt Beton), geluidsschermen en woningbekleding
bieden betere leefbaarheid voor de mens. Zelfs dieren bei'nvloeden
beslissingen voor verdiepte wegaanleg of ondertunneling. Ook zij
hebben ruimte nodig. Het rijksbeleid voor het herstel van de

Ecologische Hoofdstructuur in Nederland moet versnippering van
natuur tegengaan. Of zelfs terugdraaien door ecoducten, faunatunnels en vogelpoelen aan te leggen. Wij leven met een gegeven:
de ruimte is beperkt. Als we niets doen, zullen de wegen alsmaar
voller worden en komen veiligheid en leefbaarheid steeds meer in het
gedrang. In de komende periode moet de meeste winst geboekt
worden met het afremmen van de groei van de automobiliteit.
Carpoolen, transferia, busbanen, en vooral beter openbaar vervoer
zijn beproefde recepten, die wij in deze regio steeds meer gaan
inzetten. Collectief vervoer moet meer terrein gaan winnen ten
opzichte van individueel vervoer. /
Behalve de taakstelling is ook de werkwijze van Rijkswaterstaat
gemoderniseerd. De tijd van van bovenaf opgelegde maatregelen is
voorbij. / Rijkswaterstaat staat midden in de maatschappij, vanuit de
gedachte dat de burger belanghebbende, gebruiker en kritische
toeschouwer is. De samenhang en de strijd tussen bereikbaarheid,
veiligheid en leefbaarheid in deze provincie stelt ons voor grote
uitdagingen en niet minder grote dilemma's. Als regionale directie zijn
wij een onmisbare schakel tussen de regio en het ministerie van
Verkeer en Waterstaat. Wij zijn de ogen, oren en mond van het
ministerie. Wij maken plannen voor onze regio, kijken naar alle
belangen en overleggen met alle partijen. Met open vizier en open
procedures. Zijn plannen door de Tweede Kamer aangenomen, dan
wordt het beleid. Dat beleid voeren wij dan weer uit in onze provincie.
Zo zijn we behalve ogen en oren, ook de handen van Den Haag. Om
het verkeer op het traject ‘Den Haag en terug' soepel te laten
verlopen, zijn wij afhankelijk van onze partners uit de NoordHollandse samenleving. Om met ons de dialoog aan te gaan over hun
problemen en knelpunten, en hoe zij die willen oplossen. Maar ook
om echt met ons mee te doen, als participerende belanghebbende in
een publiek-private samenwerking. Want dat de overheid niet alles
alleen kan, is duidelijk. En dat hoeft ook niet, want de synergic van
elkaar aanvullende partijen, kan alleen maar winst opleveren: betere
oplossingen op kortere termijn. Voor alle partijen. Daarom
onderzoeken wij bij grootschalige projecten welke winst erte behalen
valt en of er draagvlak is voor publiek-private samenwerking.
In welke hoedanigheid dan ook, wij en onze partners zijn uiteindelijk
medeverantwoordelijk voor de toekomst van Noord-Holland:
bereikbaar, veilig en leefbaar. /

V \

'

\vm

.1
, mm

m

. \ •

>'V

f

-

V.

V 1

|

m,

u

ffilfi •

*'*•! *«>

, |

■' > s\

I

V.4HW •

■

#1' %

r“

^-*r - ;• ^ .

11

.-V-'

r

De wereldwijde tendens in het zeetransport is dat het steeds grootschaliger wordfe

Het is nu eenmaal rendabeler om een groot schip in plaats van twee kleine schepen de
lading te laten vervoeren. Wil je als internationale haven kunnen meedoen en de
concurrentie met andere Europese zeehavens willen aangaan, dan meet je daarin dus
meegaan. Daarom werken wij aan voorzieningen om ook de grotere schepen toegang tot
onze haven te bieden. De nieuwe containerterminal biedt bijvoorbeeld geweldige kansen
voor onze haven. Alleefi, de schepen moeten er wel kunnen komen. Anders wijken ze
alsnog uit.'WDe verlader
■mm;

Vervuilde waterbodems zijn een erfenis uit een tijd, waarin
het milieubewustzijn nog op een laag pitje stond. Een streng
milieubeleid heeft het kwaad bij de wortels aangepakt.
Strengere lozingsvoorschriften voor scheepvaart en de
Industrie, gecombineerd met intensief toezicht, hebben
inmiddels hun vruchten afgeworpen. De kwaliteit van het
water is de laatste tijd aanzienlijk verbeterd. Maar het oude
probleem moet ook nog worden opgeruimd. En niet om
milieuredenen alleen. In het havengebied, waar het slib ernstig
is verontreinigd, is uitdieping van vaarwegen om redenen van
bereikbaarheid gewenst. Een oplossing voor die baggerspecie
te vinden is echter niet eenvoudig. Opslag in depots voor
verontreinigde specie is relatief eenvoudig en niet duur. Maar
daar is weinig maatschappelijk draagvlak voor. Met goede
isolatie kunnen we de veiligheid van het milieu garanderen.
Er kunnen bovenop de depots zelfs natuurgebieden ontstaan.
Desondanks is opslag second best. Wij streven niet naar
wegwerken, maarzoveel mogelijk naarverwerken. Datisbeter
voor het milieu, maar ook een stuk duurder. Daarom
onderzoeken we voortdurend nieuwe verwerkingstechnieken.
Uiteindelijk is ons doel goede vaarwegen, schone bodems,
schoon water en de terugkeer van verdwenen planten en
dieren. / Rijkswaterstaat

nh££W ,b[U nae iiu ainsha naa n[i3; amabodiaJBw abliuviaV
gnatia na3 .bnoia ajJiq gBBi naa qo gon niisjauwaduailim ^ari
i>l£qagnBB alatiow ab [id b6Bw>l Jari Jtaart bialaduaiiim
ab na hBBvqeariaa IOOV nalbiriaaioovagniiol stag nail?
naddari .idaisaoi bianalni 3am biaanidmoasg ,aii3aubni
iari n£v +ia^il6W)( aQ .naqiowag^B nalrbuiv nurl alabbimni
abuo lad IBBM .biatadiav ^(linaunfiB bjii ataiBBl ab ai ialBw
mo tain n3 bmimagqo nsbiow gon >ioo Jaom maaldoiq
gitama dila tad IBSW .baidagnavfid tad n! .naallB nanabaiuailim
nev nanabat mo nagawvBBV HBV gniqaibtiu ai .bginiaitnoiav ai
abaqaiaggBd aib IOOV gniaaoiqo na3 .tanawag biadtsfidjliaiad
IOOV atoqab ni gfilaqO .gibuovnaa tain latriaa ai nabniv at
IBBM auub tain na gibuovnaa taitfilai ai aiaaqa abginiaitnoiav
abaog taM ioov dBlvgBBib >ljilaqqfidaats£m gmiaw ai iBBb
naiabnBiBg uailim lad OBV biadgiliav ab aw nannu>l aitBioai
nfiBtatno nabaidagiuutBn atlas atoqab ab qonavod nannu>! i3
iBEn tain navaila (iW .taad bnoaaa gBlaqo ai aifnfibnoaaQ
iatad ai IBQ .naiiia’wiavisBn ^[ilagom laavos isBm ,na>|iawg3w
moiBBO labiuub >iuta naa >ioo iBBfn .uaiiim tad ioov
na>lainria3tagni>liavviav awuain bnaiubtioov aw na>iaonabno
.amabod anodaa ,n9gav/)Bfiv abaog laob ano ai iljilabniatiU
na natnslq nanawbiav PBV iaa>igmat ab na iatBW noodaa

tEB*r59J£we>l{i.H \ .naiaib

"Jarenlang was het water een grote afvalbak. Voor de Industrie, de scheepvaart, de
landbouw

en

de

recreant.

Zware

metalen,

koolwaterstoffen,

RGB's,

PAK's,

bestrijdingsmiddelen. Kankerverwekkend of misschien niet, het blijft troep. En daar
heeft onze samenleving het milieu mee opgezadeld. Dat het onderwaterleven onder
verontreiniging lijdt, is bekend. Voor de zeehonden in de Waddenzee is het goed
afgelopen. Maar de invloed van schadelijke stoffen in de voedselketen reikt misschien
wel verder dan onze neus nu lang is. Daarom moet vervuiling worden teruggedraaid.
Want de economische winst is genoten, nu moeten we alleen nog de milieuprijs betalen.
En daar mag niet op beknibbeld worden". / De milieu-activist
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Droge voeten; dat is een belangrijke verworvenheid in deze
provincie. Daar wordt al meer dan 200 jaar met man en macht
aan gewerkt. Toch blijft de natuur ons regelmatig verrassen en
komen we tot de conclusie dat er meer moet gebeuren om de
veiligheid van ons polderland te waarborgen. In overleg met
andere waterbeheerders bereiden we ons voor op de toekomst,
waarin de effecten van klimaatverandering ons vertrekpunt is.
We maken bijvoorbeeld goede calamiteitenplannen. Maarook
dijkversterking en bet uitbreiden van de capaciteit van de
spuisluizen en gemalen zijn noodzakelijk. Moderne watersystemen reguleren niet alleen bet hoge water. In droge tijden
wordt daarmee bet grondwaterpeil gereguleerd om verdroging
tegen te gaan. Daarnaast onderzoeken we of we natuurlijke
overloopgebieden kunnen aanleggen. Daar vormen zich dan
zelfs spontaan vogelgebieden. Dat noemen wij nou een winwin-situatie. Moeilijker is dat als bet gaat om de leefbaarheid
van de directe omgeving van watersystemen. Want sommige
omwonenden moeten die droge voeten bekopen met beton
voor de deur. In overleg proberen we daarvoor een oplossing
te zoeken. Zoals bet aantrekkelijk vormgeven van technische
oplossingen, zoals patrijspoortjes in de sluiswand. Dat geeft
wat 'optische' verlichting. / Rijkswaterstaat

assb ni bisrinaviovmv 9>)in§nBl9d nss ai isb
9§oiO
irloBm na nBm Jem IBB[ 00£ nfib 199m IB Jbiow IBBQ .abnivoiq
ns nsaaBTisv §iJBmls§si ano IUUJBH sb ttjild risoT ,}>ii9wsg nBB
sb mo nsiu9d9§ Isom issm is JBb siaubnos sb lol sw nsmo>l
Ism gshsvo nl .nsgiodiBBw sJ bnBhsbloq ano MBV bisrlgitisv
,tamo>lsoJ sb qo toov ano sw nsbisisd aisbissrlsdislsw sisbnB
ai Jnuq>lsibisv ano gnhsbnB'tsvteBmiW HBV nstsstts sb nhBBw
MOOIBBM .nsnnBiqnsJislimBlBDsbsog blssdiooviid ns>iBm sW
sb OBV JislisBqBS 9b OBV nsbisidJiu ]sri ns gni>lislai9v>l[ib
-ISIBW smsboM .>liiis>lBsboon n[ts nsifimsg ns ns^iulaiuqa
nsb(i.t sgoib nl ISIBW sgori tsri OSSIIB Jsin nsislugsi nsmsJaya
gnigoibisv mo bisslugsisg lisqislfiwbnoig tsH ssrrnBBb Ibiow
s>liihuuJBn sw ^o sw nsjlsosisbno JaBBmBBO .riBBg st nggsi
nfib risis nsmiov IBBQ .nsggsIriBB nsnnu>l nsbsidsgqoohsvo
-niw nss uon [iw nsmson JBQ nsbsidsglsgov nBBJnoqa a^tss
bisrliBsdtssI sb mo JBBg tsri alB iBb ai isjlplisoM ,silBuJia-niw
sgimmoa JOBW nsmsiayaisJfiw OBV gnivsgmo slssiib sb OBV
noted tern nsqojlsd nsteov sgoib sib nsteom nsbnsnowrno
gniaaolqo nss looviBBb sw nsisdoiq gshsvo nl susb sb IOOV
srisainrlssi nsv nsvsgrrnov >iiil9>l>lsiJnB6 terl alsoS .ns>l90's si
Itesg IBQ bnfiwaiula sb ni asitiooqaihteq alfios ,n9§niaaolqo
}s£l2'i9lswe>i|i5l \ gnilrlsihsv ’srisailqo' tew

"Dagenlang onophoudelijke regen. Als je zoals wij in de polder woont, ga je denken:
gaat dit wel goed? Al die verhalen over het broeikaseffect, de stijgende zeespiegel en
bodemdaling gaan leven. Aan de andere kant van de dijk stond het water hoogr en de
gemalen draaiden op voile toeren. Er leek niets aan de hand. Maar toen ik vanochtend
de trap af kwam, stond de boel onder water. De vloerbedekking en de bank zijn nieuw en
alles is net geschilderd. Die schade krijgen we vast wel vergoed, maar de moeite niet.
Je zou denken dat een land, waar de Deltawerken een internationale bezienswaardigheid
zijn, alles wel onder controle heeft. Maar nu heb ik spijt dat ik geen zandzakken voor de
deur heb gezet." /HR’! S'S /vi^dgedupeerde
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Sluizen zijn nodig. Enerzijds vormen zij de broodnodige barriere
tussen de zee en ons lage land. Anderzijds bieden ze doorgang
naar havens en binnenwateren aan de zeescheepvaart.
Onbedoeld en ongunstig neveneffect is dat ze ook een barriere
opwerpen voor vissen. Daarom hebben we voor hen een soort
oversteekplaatsen gemaakt. Vernuftige doorgangen in de
sluizen, waar door middel van het aanbrengen van schotten
de vissen al zwemmend geleidelijk van zout in brak water
terechtkomen en ze geen last hebben van de stromingskracht
die tijdens het schutten in de sluizen ontstaat. Zo houden we
tegen, wat we buiten willen houden. En laten we erdoor wat
welkom is. / Rijkswaterstaat

siainBd sgibonbocnd ab (w nsrmov abynsna .gibon niis nssiulS
gnsgioob as ri9b9id abjinabnA .bnfil 9g£l ano na 99s gb nsaauJ
.JifiBvqggrbaees gb HBB ngisJBwnonnid ne angvBri IBBR
9i9m£d nge >)oo 9S teb ai iosttgnevgn giianugno ng bbobgdnO
tiooa 099 ngdioov gw ngddgri moi££Q .ogaaivioov ogqiawqo
gb ni nggOBgioob ggiitumaV .WfiBmgg n9a}££lq>l99Jai9vo
ngblodaa OBV n9g09idn£B Jgrl OBV Igbbim 100b IBBW .ngiiula
I9}BW >l£id ni Juos OBV ^[ibbobg bngmmgws !B ngaaiv gb
td9£i>!agnimoi}a 9b OBV ogdderl Jasl nggg gs 09 nemoltrlosigJ
9w ngbuorl oS dBBiaino nasiula 9b ni ngtturba J9ri angbid 9ib
Jew ioobig gw 091B! n3 .ngbuod ngliiw nstiud gw t£w ,n9g9}
lBEl?i9iBwa>ijiJI \ .ai mo>ll9w

"Veel sluizen zijn niet alleen in technisch oogpunt verouderd, maar zijn ook te klein
voor de moderne zeeschepen geworden. Renovatie en capaciteitsvergroting zijn dus
essentieel om de sluizen weer aan de eisen van de tijd te laten voldoen. Bij toepassing
van de modernste technologie, kan de capaciteit aanzienlijk worden vergroot en de
veiligheid ook verbeterd worden. Terwijl snelle afhandeling gegarandeerd blijft.
De doorgang van die imposante superschepen bledt prachtige kansen voor het havengebied. Maar vanuit mijn vak ben ik natuurlijk meer geboeid door het staaltje technisch
vernuft in zo'n sluizencomplex".^ Ji*
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"Als internationaal transportbedrijf hebben wij permanent zo'n honderd wagens op
de weg. De knelpunten op de Nederlandse wegen zorgen voor flinke vertragingen.
En dat kost geld. Veel geld. Wij proberen zelf onze vervoerscapaciteit op te voeren door
met grotere vrachtwagen-combinaties te rijden. Maar het lijdt geen twijfel dat het
met onze onderneming beter gaat bij betere bereikbaarheid. A/leer wegen, bredere
wegen, minder oponthoud. Dat zou een hoop problemen oplossen. Voor mijn bedrijf
tenminste wel. Sinds het viaduct hier is aangelegd boeken mijn wagens gemiddeld een
kwartier tijdwinst per dag. Ga dat kwartiertje maar eens doorberekenen op jaarbasis.

De transportondernemer
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Hou de noordelijke randstad bereikbaar. Dat is de vlag die de
lading van bet vervoersbeleid van overheid en bedrijfsleven
in dit deel van de provincie dekt. En die lading is geen bulk,
maar een zeer divers pakket van maatregelen. Want ook al
klinkt de roep om meer asfalt vanuit de maatschappij, de
ervaring leert dat meer wegen bet probleem maar gedeeltelijk
oplossen. Nieuwe wegen, extra rijstroken, bruggen en
viaducten zijn maar een kant van de medaille. De andere kant
van de medaille is dat nieuwe infrastructuur niet allccn
knelpunten oplost, maar als regel ook weer nieuw verkeer
aantrekt. Als gevolg komt in dit dichtbevolkte gebied met
ruimtegebrek de leefbaarheid in bet geding. Ondertunneling,
overkluizing en geluidswerende voorzieningen als geluidswanden, woningisolatie en geluidarm wegdek, zijn dus
onmisbare bestanddelen van een integrale aanpak. Daarnaast
werken we aan oplossingen om bestaande infrastructuur beter
te benutten door toeritdosering, spitsstroken, doelgroepstroken en wegverbreding. / Rijkswaterstaat

9b 9ib §EIV eb gi JBQ .'iBBd>li9't9d bfiJgbnBi s^libbioon sb uoH
navaigtinbgd na biaritavo nev bietadgiaovmv J9ri HBV gnibsl
,)llud n99§ at gnibsl 9ib n3 .tteb sbnivoiq 9b nsv l99b tib ni
IB >1OO JHBW .ngbggliBfinri HBV
gi9vib 1995 099 iBBm
9b 4'qqBb92tBBrn 9b JiuriBv JIB^B 199m mo qeoi ob J>lnil>l
jljilgJteaba^ iBsm mggldoiq Jed rtgggw 199m tsb bgg! gnhBvig
09 nggguid ,09>loii2in BIJX9 ,n9g9w 9wu9iH ngaaoiqo
tnB)J giofans oQ oiliBbgm 9b HBV JnB>l 099 i£Bm n[is ngbjubBiv
nggllfi tein luuJautJgBiini gwugin Jfib zl gilifibom 9b HBV
i99>li9v wu9in 199W >ioo Igggi glfi iBBm ,.lgolqo n9inuqi9n>i
Jgm bgidag 9J>llov9dJri9ib Jib ni Jmo>i giovog alA Jjb'iinsB
,gni!9nnuji9bnO .gnibggJgd ni bi9rliBBdt99i ob ^9id9g9+miui
-abiulog alB nggninoisioov 9bn9i9wgbiul9g n9 gnisiul>ii9vo
aub njis ,)<9bg9w miBbiubg ng gdBioaigninow .ngbnBW
JasBmfiBQ .>l6qnBB 9lBig9lni 099 OBV nglgbbnBlagd 9iBdaimno
iglgd uiutDmJaB^ni gbnBBiagd mo nggniaaoiqo OBB 9W ri9>li9w
-qgoigbob ,n9>loiJaaJiqa .gnngaoblnaol 100b ngiiungd 9t
ifi£:fe>i9j£W2>liiH \ .gnibgtdigvggw ns ns^mta

"Dat een hoofdverkeersader onze dorpskern doorsnijdt, is uiterst onwenselijk, alle
leefbaarheidsvoorzieningen zoals woningisolatie ten spijt. Het blijft een barriere tussen
huis, werk, scholen en winkels. Er moet een structurele oplossing komen. Zoveel is zeker.
Maar hoe? Buurtverenigingen, actiegroepen en ook het bedrijfsleven: ieder heeft zijn
eigen ideeen. Plannen zijn er voldoende, maar het zal nog wel even duren voor er een
besluit is. En mijn ervaring als bestuurder leert dat administratieve procedures de zaak
i

nog verder oprekken. Als burgemeester probeer ik alle belangen in de gemeente zo goed
mogelijk uit de verf te laten komen en het onderwerp hoog op de agenda te houden.
Dat is mijn taak."
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"Sinds de aanleg van deze snelweg, is het leefgebied van de egels in tweeen gehakt
Een duidelijke teruggang in de egelpopulatie is het gevolg, en dat heeft een verstorend
effect op het hele ecosysteem in dit gebied. De natuur laat zich niet regelen en Inperken.
Althans niet zonder consequenties. Maar ach, als het gaat om economische belangen,
dan delft het milieu in dit land al gauw het onderspit. Onterecht, mijns inziens. Want ook
de dieren hebben recht op een goede leefomgeving. Ik vind dat de mens zich zou moeten
aanpassen aan de natuur. En niet andersom."
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Meer wegen, betere wegen. Het is een deel van de oplossing
van het fileprobleem. Maar ook op bestaande wegen nemen
wij maatregelen om een vlotte doorstroom van verkeer te
bevorderen. Zo werken we met busbanen, en proberen we
verkeersstromen zoveel mogelijk te geleiden door middel van
goede verkeersinformatie. Ook stimuleren we betere samenwerking van hulpdiensten opdat ongevallen zo snel mogelijk
opgeruimd kunnen worden. Daarnaast hebben we steeds
beter door hoe we wegwerkzaamheden kunnen doen met zo
min mogelijk hinder voor het verkeer. Toch is de aanleg van
nieuwe wegen soms onontkoombaar voor betere bereikbaarheid. Maar in deze voile provincie knaagt bereikbaarheid niet
zelden aan het milieu. Milieu-effecten worden altijd onderzocht alvorens nieuwe wegen worden aangelegd. Om te
voorkomen dat de natuur versnippert proberen wij infrastructuur zo goed mogelijk in te passen in het landschap.
En waardat niet mogelijk is, nemen wij compenserende maatregelen. Nieuwe natuur en oplossingen om bestaande natuur
zoveel mogelijk te beschermen. Faunatunnels zijn daar een
voorbeeld van. / Rijkswaterstaat

gnieeoiqo ab nsv bab naa ai taH .nagaw aialad ,nagaw iaaM
naman nagaw abnfifiiaad qo Hoo IBBM .maaldoiqald lad nsv
al iaa>hav nsv mooilaioob allolv naa mo nalagailfism jiw
aw naiadoiq na .nanfidaud lam aw na>haw oS .naiabiovad
nsv bbbim 100b nabialag al >iiilagom bavos namoilaaiaa>liav
-namsa aiatad aw nanalumila >ioO .ailEmiolniei9a>iiav abaog
>l|ibgom bna os nallfivagno Ifibqo nalanaibqlud HBV gni>haw
abaala aw naddari laBsmBBO .nabiow nannu>l bmiuiagqo
os lam naob nannu)l nabarimBBsMiawgaw aw aori loob lalad
riBV gainBB ab ei daoT .iaa>li9v lad IOOV labnid >liibgom nim
-iBBd>lb'i9d aialad ioov ififidmoollnono amoa nagaw awuain
lain biadisfid^biad lgBBn>i aianivoiq ailov asab ni IBBM biad
-iabno b|illB nabiow nalaalla-uailiM .uailim lari OBB nablas
al mO bgabgnBB nabiow nagaw awuain anaiovb Idoos
-Bilni [iw naiadoiq tiaqqinaiav luulBn ab Isb namo>lioov
qBriDebnBl lad ni naaaBq al ni >l[ibgom baog os luulamla
-iBBm abnaiaanaqmoa jiw naman ,ai jtpbgom lain iBb IBBW n3
luulBn abnBBlead mo nagniaaoiqo na luulfin awuaiH .nabgai
naa iBBb njis zbnnulBnuB^ .narmarioaad al >l[ibgorti bavos
\ .nsv biaadioov
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"Files. Ach, je raakt er aarj^^iWy. Mijn reistijd naar net werk is in de spits ongeveer
twintig minuten langer d||Jfiarbuiten. Als het tegenzit is dat soms wel bet dubbele.
Klanten bezoek ik altijd buiten de spits, maar ook dan calculeer Ik vertraging in. Ik probeer
de tijd die ik in mijn auto doorbreng nuttig te besteden. Ik bel met collega's, klanten,
en met mijn kinderen, want die zie ik soms niet meer voordat ze gaan slapen. Maar eigenlijk
vind ik het van de gekke dat zoiets in dit land nodig is. Ik werk hard en betaal genoeg
belasting. Daar mag best wat tegenover staan. Meer wegen, dus."
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“fnet bevalt ons prima in deze buitenwijk: het is rustig en de natuur is om de hoek.
Maar werken doe ik nog steeds in de stad. Er is een busverbinding naar toe, maar daar
maak ik weinig gebruik van. Het duurt me te lang. Niet de busrit zelf - dat gaat lekker
vlot over de busbaan - en onderweg kun je een krantje lezen en de zaken een'beetje
overdenken, Wat me bpbreekt is het waehten, het overstappen en het feit dal je minder
flexibel bent. Ik laat de auto regelmatig een dagje staan, maar dan werk ik thuis. Met de
.
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moderne communicatiemiddelen gaat dat uitstekend. En ik verzet een hoop meer

Vanuit verkeerscentrale De Wijde Blik houden wij permanent
de vinger aan de pols van het hoofdwegennet. Zodra die
polsslag oploopt, zorgen we voor snelle route-informatie
boven de wegen om het verkeer in andere banen te leiden en
beter te laten doorstromen. Toch kan het fileprobleem alleen
maar worden opgelost als het autogebruik zelf wordt
teruggedrongen. Daarom moeten eraantrekkelijke alternatieven
komen in het collectief vervoer, vooral voor het woonwerkverkeer. Daarvoor creeren wij fariliteiten voor car- en
vanpoolers en werken we aan de verbetering van het openbaar
vervoernet. We maken het reizigers gemakkelijk om van de
eigen fiets of auto op het openbaar vervoer over te stappen
dooropstrategische lokaties transferia te bouwen. Omervoor
te zorgen dat busreizigers niet alsnog in de file belanden,
leggen we op drukke trajecten busbanen aan. Maar ook minder
populaire maatregelen, zoals een streng parkeerbeleid in de
steden en het rekeningrijden, zijn nodig. Het hele beleid is er
op gericht het bewustzijn over de eigen mobiliteit te stimuleren.
Gedachteloos de auto pakken moet in deze provincie tot het
verleden gaan behoren. / Rijkswaterstaat

Jnamsrmaq jiw nebuor! >li!a ^b^iW sQ 9lBiJn93a'i93)li3v 1iunf.V
9ib Bibol .}9nn9§9whtoo(1 Jed HBV 2ioq 9b HBE i9gniv ab
siJsfmotnirstuoi eiiena IOOV 9w n9gios Jqoolqo gBlcaioq
ns nsbial si nsnsd 9i9bnB ni i99>ii9v isr! mo nsgaw sb navod
naatLs magidoiqairt Isri ns* rboT .namoileioob fistsi 9i isted
tbiow
>iiuid9§o+UB i9d ^IB Jeolagqo nsbiow iBBm
navsdBmstiB 9>liib>l>i9^nBB is ngJaom moifisQ .nsgnoibagguiai
-noow fsrl toov IBIOOV ,i9ovi9v biiistloD Jan ni namol
09 -1B9 lOOV najisJilbB^ (iW 0919913 IOOVIBBO ,199>ll9V)ll9W
iBBdnaqo j9ri nsv gniiaiadisv ab OBB 9W n9>ii9w 09 eialooqnBV

ab OBV mo ii{iis>l)lBm9g aiagbiai Jarl n9>iBm sW iamaoviav
nsqqBi? si isvo isoviav iBBdnsqo iaii qo OIUB io aisii nagia
looviamO nawuodaiBhaienBii?aiiB>ioi arb?i§9}6iteqoioob
.nabnelad alii 9b ni gonjis iain aiagisiaiaud ifib nagios ai
sabnim JIOOIBBM .OSB nanBdzud nabaiBii a>i>!uib qo 9w naggal
ab ni bisladiaailiBq gnaii? 099 ZIBOS .nalagaiisBm aiifiiuqoq
ia ai bialad atari iaH gibon n[h .nabiiigntnailai iarl 09 nabaie
.naialumtfz 9i iiaiiiidorn nagia ab i9vo n[isi?ijwad iarl iriaiisg qo
iari ioi aianivoiq asab ni iaom n9>l>iBq oiuB ab aoolairlDBbaO
iBBiziaJBwziliiJ? \ naioriad nsBg nabaltav
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"Uit de cijfers blijkt dat er steeds meer verkeer komt en de files steeds talrijker en langer
worden. Maar ik heb die cijfers niet nodig. Ik werk hier nu tien jaar, dus heb ik dat met
eigen ogen kunnen zien. De files beginnen eerder, het duurt langer voor ze zijn opgelost
en wegdelen, waar het verkeer nu nog redelijk doorstroomt, zie ik drukker worden. Dan
weet je dat die wegdelen op een goed moment gaan dichtslibben. Met al die auto's is de
kans op ongevallen ook nog eens groter en dat veroorzaakt nog meer vertraging. Tja, de
mensen zijn kennelijk erg gehecht aan hun auto." / De verkeersleider
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De toekomst van Noord-Holland, een professionele uitdaging / Achter onze missie en doelstellingen, onze taken en
verantwoordelijkheden, achter alles waar Rijkswaterstaat Noord-Holland voor staat, gaan mensen schuil. / Mensen met
ambitie, kennis, ervaring, expertise, inzet en motivatie: het zijn er rond de duizend, die dagelijks met hoofd, handen en hart
werken aan de realisatie van onze hoofdthema's veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. We hebben behoefte aan tal van
specialisten. Van MBO-ers tot academici, van milieudeskundigen tot IT-ers, denkers en doeners, met leidinggevende en
ondersteunende taken. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze dynamisch en veelzijdig zijn.
Hun motivatie? Maatschappelijk relevant werk doen, het inzetten en opdoen van kennis en ervaring en gunstige carriereperspectieven. Bij Rijkswaterstaat Noord-Holland hechten we aan een open en informele werksfeer, waar zelfstandigheid en
teamwork in goede balans zijn en waar ruimte is voor inventiviteit en initiatiet. Onze organisatie staat midden in de maatschappij,
gaat met de tijd mee. Daarom vinden we het belangrijk dat ook onze medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. Daarom
besteden we veel tijd en aandacht aan training en opleiding en voeren we een actief loopbaanbeleid. We durven rustig te
zeggen dat Rijkswaterstaat Noord-Holland een goede werkgever is. Behalve interessant werk en een prettige werkomgeving,
bieden wij onze medewerkers uitstekendearbeidsvoorwaarden, zowel primairealssecundaire. Sleutelwoord daarbij isflexibiliteit.
Want geen mens is hetzelfde, en geen mens blijft hetzelfde. Rijkswaterstaat Noord-Holland biedt vele mogelijkheden voor
medewerkers om het juiste evenwicht tussen werk en prive te vinden, zoals parttime werken, vervroegd uittreden en
kinderopvang. Een baan bij Rijkswaterstaat Noord-Holland biedt zekerheid. En dat bedoelen we niet alleen in de klassieke zin
van het woord. Zekerheid op uitdagend werk, op flexibiliteit, op professionele groei en ontplooiing. Kortom op een prima job
voor mensen die, net als wij, vooruit willen. /

Hoofdafdeling Water / Beleidsontwikkeling waterhuishouding en vaarwegen / Peilbeheer / Sanering verontreinigde waterbodems & baggerdepots / Waterkwaliteitsbeheer / Natuurontwikkeling / Kustverdediging/zandsuppleties / Aanleg &
onderhoud waterstaatkundige hoofdinfrastructuur / Crisisbeheersing / Hydrografie / Stimuleren vervoer over water /
Hoofdafdeling Integraal Verkeer en Vervoer / Integraal verkeer- en vervoersbeleid / Planvorming infrastructuur / Verkeeren vervoersstudies / Beheer en onderhoud / Verkeersveiligheid / Goederenvervoersbeleid en mobiliteitsbei'nvloeding / Subsidies
verkeer en vervoer / (Dynamisch) verkeersmanagement / Verkeersbeheersing / Hoofdafdeling Openbaar Bestuur en
Strategic / Omgevingsverkenningen / Strategieadviezen / Ruimtelijke ordening / Milieu- en landschapsecologie / Bestuurlijk
juridische beleidsanalyse / Bestuurlijk juridische advisering / Grondzaken / Hoofdafdeling Realisatie Werken / Ontwerp,
voorbereiding en uitvoering van civieltechnische, werktuigkundige en electronische werken / Kwaliteitszorg / Projectmanagement / Stafafdeling In- en Externe Betrekkingen / In- en externe communicatie / Perszaken / Centraal
Informatiepunt ( 023 - 530 14 01) / Communicatie- en marketingonderzoek / Managementondersteuning van de directie /
Bibliotheek / Facilitaire zaken: documentaire informatievoorziening, logistiek en huisvesting / Bedrijfshulpverlening /
Automatisering / Stafafdeling Controller / Bedrijfsvoering / Planproces en begrotingsbeheer / Contract control / Kosten control
/ Financiele administratie / Administratieve organisatie / Interne controle / Stafafdeling Personeel en Organisatie /
Personeelsadvies / Formatiezaken / Opleiding en training / Organisatie-ontwikkeling / Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeheer / Werving en selectie / Arbo / Doelgroepenbelcid /
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Adressen

.
Rijkswaterstaat directie Noord-Holland
023 - 530 13 01 /
Postbus 3119/2001 DC Haarlem
E-mail: info@dnh.rws.minvenw.nl

Toekanweg 7 / 2035 LC Haarlem /

Rijkswaterstaat directie Noord-Holland /
023 -530 14 01
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