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Deze rapportage doet verslag van het proces (hoe?) en de inhoud (wat?) van de Atlantis praktijkcase A8A9.
Blauwe delen gaan over het proces, gele delen behandelen de inhoud
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104

inleiding
aanleiding en doel
In 2008 formuleerde Wegen naar de Toekomst (WnT), het innova-

voor de A8A9 kan er ook meerwaarde ontstaan voor de regio en

tieprogramma van Rijkswaterstaat, de volgende onderzoeksvraag:

de directe omgeving. Ook is duidelijk geworden dat nu al projecten
opgestart kunnen worden die een meerwaarde hebben voor de

“Is het mogelijk de snelweg op een dusdanige manier

omgeving en daarnaast de realisatie van de A8A9 mogelijk kunnen

onderdeel te laten uitmaken van de omgeving dat de

versnellen.

snelweg een meerwaarde biedt voor de omgeving? Dat

Voor het beantwoorden van deze vraag is WnT het project Atlantis
gestart. Atlantis is een zoektocht naar snelwegen met meePA'aarde,
De eerste fase van dit project stond in het teken van het ontwikkelen
van het gedachtegoed. Onder andere door middel van het verzamelen van bestaande ideeen en concepten wereldwijd.
De vervolgfase bestaat uit het ontwikkelen van praktijkcases waaronder de verbinding A8A9, onderwerp van deze rapportage. Het
doel van deze praktijkcase was om door middel van slimme ideeen,
combinaties en samenwerking een A8A9 te creeren met meer¬

m

waarde.
In het atelier A8A9, het belangrijkste onderdeel van de praktijkcase,
kwam duidelijk naar voren dat die doeisteiling realistisch is. Behalve

u

concept operatie Atlantis: hoe maak je van de snelweg de ‘place to be’

mensen een positieve be/eving hebben bij die snelweg?"
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Atlantis; verhreden van de scope
Vertretipunt van Atlantis is het Triple-P model van John Elkington
people, planet, profit uit de theone voor^uurzame ontwikkeling
De aanname d3si^ is dat, om een goed geintegreerde snelweg

%
O
' *te creeren met meeil^l^rde voor^e omgeving, de drie aspecten
peopte^mensen, soaaalj.ptoe^ (milieu) en profit (opbrengt
wlnst) bij hut pntwerp, gebmik mr(|-hting on beheer. met elkaar
in evenwicht moeten :djn. Wanneer ^k<e yeel nadruk op een van
de dne aspecten ligt, zulle^de andere daa?^n negatieve invioed
ondervinden._

^

BIj de ontwikkeling vdhet infrastmctureft^etwerk cn rnol^l^it
heeft het economischisbelang (profit) jarenlang^^li^s van Rijk^
waterstaat bepaald.

aantal jaren is deze scope .Pibneed^

naar het ^iad »Hn nriffieu (p/anet).

planet
maatsch

De afgelopenparen gn^it het besef bij Rijkswaterstaat dat ook het
aspect peopIS een bel^grijk onderdeel is. Als de mens een centralere rol krijgt u^de pitting, yai) nieuwe infrastructuur doerren
aan aantal v

Hoe richt je het planproces in? Wei

Atlantisproject

meerwaardecreatie

inhoud

proces

“wat?”

“hoe?”

meerwaardecreatie:

participatie:

•landschap

• hoe richt je een ontwikke-

• omwonenden
• bedrijven
• recreanten
• duurzaamheid

lingsproces in?
• hoe betrekken we de
mensen erbij?
• hoe kunnen we mensen

• haalbaarheid

laten denken over kansen

• raakviakken met plannen/

en meerwaarde?

gebiedsontwikkeling

• welke actoren betrekken bij
de meerwaardecreatie?

6

In de eerste fase van het Atlantisproject bleek dat naast het reeds

(MIRT) zijn gesteld. De aanpak van verkeers- en vervoersproblemen

toegevoegde people nog een ‘P’ toegevoegd nnoest worden: place

worden hierin bezien als onderdeel van integrale en gebiedsgerichte

(locatie). De identiteit van de plek en de specifieke omstandigheden

opgaven met meerdere doelen. Doelen die worden geformuleerd

ter plekke zijn immers ook van belang in de balans voor duurzame

en bereikt in samenwerking tussen publieke, maatschappelijke en

ontwikkeling. Een planvoorstel kan uiteindelijk pas het predicaat

private partijen.

‘goed’ krijgen als het goed aansluit bij de ‘couleur locale’ en als de
bewoners en gebruikers in die omgeving de opiossing ook daadwer-

doelen project A8A9

kelijk als meerwaarde beleven. Betrokkenheid vanuit de omgeving is

Het tot stand brengen van de verbinding tussen de A8 en de A9

dan een randvoorwaarde voor een snelw'eg met meerwaarde.

is een bestaand project, gei'nitieerd door de regio waaronder de
provincie Noord-Holland (trekker) en de gemeente Zaanstad.

doelen Atlantis en MIRT

De praktijkcase Atlantis staat los van dit regionale A8A9-project

In de huidige tweede fase van Atlantis worden het gedachtegoed

maar heeft de hoofddoelen van dit project wel als vertrekpunt.

en de ontwikkelde concepten vender uitgewerkt en in de praktijk

Deze zijn: realisatie van de verbinding A8A9, open houden van het

getest. Dat wordt gedaan met behulp van praktijkcases. Een van de

landschap, geen verstoring van de Stelling van Amsterdam en verbe-

cases is de verbinding A8A9.

teren van de leefbaarheid in Krommenie.

Het atelier dat is gehouden voor deze praktijkcase beoogt een
verschuiving te bewerkstelligen in het huidige planningsparadigma.
Zowel in aanpak en werkwijze van de planningsfase als in het
ontwerpen aan snelwegen. Het nieuwe denken sluit aan bij de
doelen die in het Meerjarenplan Infrastructuur Ruimte en Transport

7

opzet praktijkcase Atlantis
operatie Atlantis

regionaal project A8A9

doel; snelwegen met meerwaarde voot
de omgeving

doel: realisatie verbinding A8A9

ideevorming & alternatievenstudie verbinding A8A9

.

Atlantis I

doel: voorkeursvariant verbinding A8A9
- MIT-verkenning
- verkenning ruimteiijke kwaliteit en inpassing
- ateliers met beianghebbenden
- keuze voorkeursvariant beianghebbenden

*

doel: ideeen voor een waardevolle snelweg

0

Atlantis II

Atlantis praktijkcase A8A9
doel: concreet maken van ideeen en concepten en zorgen
dat ideeen door organisaties worden opgepakt

voorstel voor financiering van de Heemskerkvariant
*

Plan van Aanpak

A

studie naar transitie in denken over snelweg

B

praktijkcase A20

C

praktijkcase A8A9

doel: principeafepraak financiering uitvoering A8A9

1. klankbordgroep (27 nov)
-

bespreking le conceptaanpak

2. workshop (7 dec)
-

workshopaanpak bespreken
inventarisatie van Atlantisideeen

3. klankbordgroep (15 jan)
-

thema's
plan van aanpak

4. meerwaarde-atelier (23 apr)
praktijkcase A8A9

doel; toetsen van de Atlantisgedachte en omzetten naar nrocesaanpak Atlantis
middei om de Atlantisgedachte te implementeren
bij RWS en andere partijen

doel: ieveren van aanvullende innovatieve ideeen voor een
optimoal ruimtclijk, maatschappelijk en financieel qeinlegreerd plan en ruim draagvlak voor de verbinding. Moqelijke implementatie in het regionale verbindingsproject.

-

betrokkenheid organiseren voor
meerwaarde(creatie) bij A8A9

5. evdluaiiebijeenkomst
-

Lundubies en aanbevelingen forumieren mbt Atlantisgedachte en procesaanpak

6. rapportage
-

pianfase A8A9
1. planMER
2. planuitwerking
3. extra: private initiatieven en ontwikkelingen

wenselijk vervolg
*

nader te bepalen nav ktankbordgroep en workshop

resultaat praktijkcase

7. presentatie
-

communicatie met belangrijkste sta¬
keholders

Atlantis praktijkcase A8A9
Doei van Atlantis voor het A8A9-project is het creeren van nieuwe

sprake zijn als ideeen van positieve invioed zijn op de inpassing van

en innovatieve ideeen voor een optimaal ruimtelijk, maatschappelijk

de verbinding en de kaders en afspraken die lokaal zijn gemaakt

en financieel geTntegreerd plan. Uitgangspunt van deze Atlantis-prak-

gerespecteerd worden.

tijkcase is om een bijdrage te leveren aan de A8A9 zodat sprake is
van een duurzame, ruimtelijke en samenhangende gebiedsontwikkeling. Centrale vraag is: hoe komen we tot meerwaarde?

De Atlantis-praktijkcase beoogt kennis en ervaring op te doen en
wapenfeiten te verzamelen die aannemelijk maken dat de verbinding
A8A9 een vliegwiel kan zijn in de regionale ontwikkeling. Daarnaast
wordt gezocht naar verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, specifiek op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en mobiliteit.
Met andere woorden: van A8A9 tot A8A9++.
Het uiteindelijke doei is dat het resultaat van deze praktijkcase als
voorbeeld kan dienen bij het ontwikkelen en aanpassen van andere
snelwegen met meerwaarde.

Ondergeschikt voor Atlantis maar mogelijk zeer waardevol voor
het A8A9-project is het bijkomende doei om ideeen ook daadwerkelijk in het bestaande project te implementeren. Daarvan kan

opzet praktijkcase A8A9
De praktijkcase A8A9 bestond uit een drietal fasen.

kansrijke meerwaarde-ideeen die gekoppeld kunnen worden aan
de realisatie van A8A9. In het atelier zijn de essays uitgewerkt tot

De eerste fase betrof de ontwikkeling van de procesaanpak.

concrete doelen en maatregelen. Vervolgens is gezocht naar de

Hiervoor is een klankbordgroep samengesteld uit leden van de

synergie tussen de ondernemingen en de meerwaarde die hierdoor

Atlantisgroep en betrokkenen uit de regio. Op 27 november is een

kan ontstaan.

eerste bijeenkomst belegd om de scope, intentie van het Altantisproject en de doelen en de gevoeligheden in de regio voor het

De derde fase betrof de evaluatie. Het doorlopen proces en de

voetlicht te brengen. Daarnaast is op 7 december 2009 een Atlantis

atelierdag zijn geevalueerd waarbij de leerpunten zijn beschreven.

workshop georganiseerd over de A8A9. In de workshop is inspi-

Voor de A8A9 is gekozen voor een aanpak waarbij mensen

ratie en creativiteit van de Atlantisleden ingezet op de inhoud. De

afkomstig uit verschillende overheden, organisaties en bedrijven zijn

resultaten van deze bijeenkomsten zijn samengevoegd en verwerkt

gevraagd gezamenlijk na te denken over innovatieve opiossingen

tot een plan van aanpak voor het meerwaarde-atelier A8A9 dat is

voor het verbindingsvraagstuk. De samenspraak heeft aange-

gehouden op 23 april 2010.

toond dat veel kan worden gewonnen door belangen met elkaar
te verbinden en zo te komen tot meerwaarde voor de nieuwe

De tweede fase betrof het atelier A8A9. Centraal in het atelier

infrastructuur. Voorzover nu kan worden overzien lijkt de conclusie

stond de vraag: hoe kan meerwaarde voor de verbinding

gerechtvaardigd dat de procesaanpak ook kan worden toegepast

A8A9 ontwikkeld worden? Voor de aanpak van het atelier zijn

worden bij andere, vergelijkbare projecten.

business ideas ontwikkeld voor drie thema’s; leefomgeving, energie
en mobiliteit. Hiervoor zijn drie bijbehorende essays geschreven, als
een eerste opzet van de ondernemingen. De drie essays beschrijven

opzet praktijkcase A8A9

voorbereiding

ontwerpatelier

evaluatie

>f

VOORBEREIDING

I. aanpak voorbereiding
Voor de meerwaardeontwikkeling voor snelwegen wordt in het

In de praktijkcase A8A9 zijn verschillende stappen gezet die vooral

Atlantisproject gebruik gemaakt van interactie met belangheb-

waren gericht op een goede opzet van de atelierdag met stake¬

benden. Atlantis gaat uitvan interactieve planvorming, waarbij

holders van de voorgenomen wegverbinding. In dit hoofdstuk is

inhoud en proces op elkaar worden betrokken. Deze aanpak maakt

beschreven welke stappen zijn gezet om te kunnen komen tot de

het mogelijk creativiteit, innovatie en lokale kennis aan te spreken

organisatie van de atelierdag van 23 april.

en in te zetten voor de ontwikkeling van meerwaarde.

stap I: gebiedsanalyse en inventarisatie
Het denken over mobiliteit en het opiossen van verkeersvraag-

De start van de praktijkcase bestond uit een analyse en inventari¬

stukken is op dit moment meestal zeer eendimensionaal. Het gaat

satie van hetgebied. Er is gekeken naar de plannen en ontwikke-

vaak slechts over de lijn; de verbinding van A naar B. Het project

lingen in het gebied, waar eventuele knelpunten zitten en waarom

Atlantis heeft als doel tot een integrale aanpak te komen. Dit is een

de A8A9 gewenst is (verbetering leef- en woonkwaliteit langs de

aanvullend aspect geweest bij de ontwikkeling van dit proces; hoe

N203, robuustheid netwerk). Bovenal is duidelijk geworden wie de

kan een integrale benaderingswijze van deze verkeersopgave ons

belangrijkste actoren en stakeholders zijn en welke belangen deze

dwingen om buiten de gebruikelijke denkkaders te kijken? Hoe kan

hebben bij de aanleg van de A8A9 of anderszins.

de opgave als een integrale gebiedsontwikkeling benaderd worden?

Vertr^unt vai

people, pb&st,
D« aanname ril
creeren mpt
peopte ^monspi
winst) bij het oi
in evenwicht m
de drie aspects
ondervinden.

Atlantisproject

meerwaardecreatie

proces
“hoe?”

inhoud
‘‘wat?”
meerwaardecreatie:

participatie:

• landschap

• hoe richt je een ontwikke-

• omwonenden
• bedrijven
• recreanten
• duurzaamheid

lingsproces in?
• hoe betrekken we de
mensen erbij?
• hoe kunnen we mensen

• haalbaarheid

laten denken over kansen

• raakviakken met planner)/

en meerwaarde?

gebiedsontwikkeling

• welke actoren betrekken bij
de meerwaardecreatie?

In de eerste fase van het Atlantisproject bleek dat naast het reeds

(MIRT) zijn gesteld. De aanpak van verkeers- en vervoersproblemen

toegevoegde people nog een ‘P’ toegevoegd moest worden: place

worden hierin bezien als onderdeel van integrale en gebiedsgerichte

(locatie). De identiteit van de plek en de specifieke omstandigheden

opgaven met meerdere doelen. Doelen die worden geformuleerd

ter plekke zijn immers ook van belang in de balans voor duurzame

en bereikt in samenwerking tussen publieke, maatschappelijke en

ontwikkeling. Een planvoorstel kan uiteindelijk pas het predicaat

private partijen.

'goed' krijgen als het goed aansluit bij de ‘couleur locale’ en als de
bewoners en gebruikers in die omgeving de opiossing ook daadwer-

doelen project A8A9

kelijk als meerwaarde beleven. Betrokkenheid vanuit de omgeving is

Het tot stand brengen van de verbinding tussen de A8 en de A9

dan een randvoorwaarde voor een snelweg met meerwaarde.

is een bestaand project, geTnitieerd door de regio waaronder de
provincie Noord-Holland (trekker) en de gemeente Zaanstad.

doelen Atlantis en MIRT

De praktijkcase Atlantis staat los van dit regionale A8A9-project

In de huidige tweede fase van Atlantis worden het gedachtegoed

maar heeft de hoofddoelen van dit project wel als vertrekpunt.

en de ontwikkelde concepten vender uitgewerkt en in de praktijk

Deze zijn: realisatie van de verbinding A8A9, open houden van het

getest, Dat wordt gedaan met behulp van praktijkcases. Een van de

landschap, geen verstoring van de Stelling van Amsterdam en verbe-

cases is de verbinding A8A9.

teren van de leefbaarheid in Krommenie.

Het atelier dat is gehouden voor deze praktijkcase beoogt een
verschuiving te bewerkstelligen in het huidige planningsparadigma.
Zowel in aanpak en werkwijze van de planningsfase als in het
ontwerpen aan snelwegen. Het nieuwe denken sluit aan bij de
doelen die in het Meerjarenplan Infrastructuur Ruimte en Transport

opzet praktijkcase Atlantis
operatic Atlantis

regionaal project A8A9

doel: snelwegen met meerwaarde voor
de orngevlng

doel; realisatie verbindinq A8A9

ideevorming & alternatievenstudie verbinding A8A9

Atlantis I

doe!: voorkeursvariant verbinding A8A9
- MIT-verkenning
- verkenning ruimtefijke kwaliteit en inpassing
- ateliers met belanghebbenden
- keuze voorkeursvariant belanghebbenden

doel: ideeen voor een waardevoile snelweg

Plan van Aanpak
Atlantis praktijkcase A8A9

0

Atlantis II
doel: concreet maken van ideeen en concepten en zorgen
dat ideeen door organisaties worden opgepakt

voorstel voor financiering van de Heemskerkvariant

A

studie naar transitie in denken over snelweg

B

praktijkcase A20

C

praktijkcase A8A9

doel: principeafspraak financiering uitvoering A8A9

1. klankbordgroep (27 nov)
-

bespreking le conceptaanpak

2. workshop (7 dec)
-

workshopaanpak bespreken
inventarisatie van Atlantisideeen

3. klankbordgroep (15 jan)
-

thema's
plan van aanpak

4. meerwaarde-ateiier (23 apr)
praktijkcase A8A9

doel: toetsen van de Atlantisgedachte en omzetleii uddi ptuuHSddripak Arlanris
middel om de Atlantisgedachte te implementeren
bij RWS en andere partijen

doel: leveren van aanvullende innovatieve ideeen voor een
optimoQl ruimtclijk, maatschoppclijk cn finoncieel gcinLcgreerd plan en ruim draagviak voor de verbinding. Mogelijke implementatie in het regionale verbindingsproject.

-

betrokkenheid organiseren voor
meerwaarde(creatie) bij A8A9

5. evdiudliebljeenkomst
-

conclusies en aanbevelingen forumleren mbt Atlantisgedachte en procesaanpak

6. rapportage
-

planfase A8A9
•

1. planMER
2. planuitwerking
3. extra: private initiatieven en ontwikkelingen

-

wenselijk vervolg

*

nader te bepalen nav klankbordgroep en workshop

resultaat praktijkcase

7. presentatie
-

communicatie met belangrijkste sta¬
keholders

Atlantis praktijkcase A8A9
Doel van Atlantis voor het A8A9-project is het creeren van nieuwe

sprake zijn als ideeen van positieve invioed zijn op de inpassing van

en innovatieve ideeen voor een optimaal ruimtelijk, maatschappelijk

de verbinding en de kaders en afspraken die lokaal zijn gemaakt

en financieel gemtegreerd plan, Uitgangspunt van deze Atlantis-prak-

gerespecteerd worden.

tijkcase is om een bijdrage te leveren aan de A8A9 zodat sprake is
van een duurzame, ruimtelijke en samenhangende gebiedsontwikkeling. Centrale vraag is: hoe komen we tot meerwaarde?

De Atlantis-praktijkcase beoogt kennis en ervaring op te doen en
wapenfeiten te verzamelen die aannemelijk maken dat de verbinding
A8A9 een vliegwiel kan zijn in de regionale ontwikkeling. Daarnaast
wordt gezocht naar verbetering van de ruimtelijke kwaiiteit, specifiek op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en mobiliteit.
Met andere woorden: van A8A9 tot A8A9++.
Het uiteindelijke doel is dat het resultaat van deze praktijkcase als
voorbeeld kan dienen bij het ontwikkelen en aanpassen van andere
snelwegen met meerwaarde.

Ondergeschikt voor Atlantis maar mogelijk zeer waardevol voor
het A8A9-project is het bijkomende doel om ideeen ook daadwerkelijk in het bestaande project te implementeren. Daarvan kan

opzet praktijkcase A8A9
De praktijkcase A8A9 bestond uit een drietal fasen.

kansrijke meerwaarde-ideeen die gekoppeld kunnen worden aan
de realisatie van A8A9. In het atelier zijn de essays uitgewerkt tot

De eerste fase betrof de ontwikkeling van de procesaanpak.

concrete doelen en maatregelen. Vervolgens is gezocht naar de

Hiervoor is een klankbordgroep samengesteld uit leden van de

synergic tussen de ondernemingen en de meepA'aarde die hierdoor

Atlantisgroep en betrokkenen uit de regio. Op 27 november is een

kan ontstaan.

eerste bijeenkomst belegd om de scope, intentie van het Altantisproject en de doelen en de gevoeligheden in de regio voor het

De derde fase betrof de evaluatie. Het doorlopen proces en de

voetlicht te brengen. Daarnaast is op 7 december 2009 een Atlantis

atelierdag zijn geevalueerd waarbij de leerpunten zijn beschreven.

workshop georganiseerd over de A8A9. In de workshop is inspi-

Voor de A8A9 is gekozen voor een aanpak waarbij mensen

ratie en creativiteit van de Atlantisleden ingezet op de inhoud. De

afkomstig uit verschillende overheden, organisaties en bedrijven zijn

resultaten van deze bijeenkomsten zijn samengevoegd en venverkt

gevraagd gezamenlijk na te denken over innovatieve opiossingen

tot een plan van aanpak voor het meerwaarde-atelier A8A9 dat is

voor het verbindingsvraagstuk. De samenspraak heeft aange-

gehouden op 23 april 2010.

toond dat veel kan worden gewonnen door belangen met elkaar
te verbinden en zo te komen tot meerwaarde voor de nieuwe

De tweede fase betrof het atelier A8A9. Centraal in het atelier

infrastructuur. Voor zover nu kan worden overzien lijkt de conclusie

stond de vraag: hoe kan meerwaarde voor de verbinding

gerechtvaardigd dat de procesaanpak ook kan worden toegepast

A8A9 ontwikkeld worden? Voor de aanpak van het atelier zijn

worden bij andere, vergelijkbare projecten.

business ideas ontwikkeld voor drie thema’s: leefomgeving, energie
en mobiiiteit. Hiervoor zijn drie bijbehorende essays geschreven, ais
een eerste opzet van de ondernemingen. De drie essays beschrijven

opzet praktijkcase A8A9

voorbereiding

ontwerpatelier

T

evaluatie

r

\ f

VOORBEREIDING

I. aanpak voorbereiding
Voor de meerwaardeontwikkeling voor snelwegen wordt in het

In de praktijkcase A8A9 zijn verschillende stappen gezet die vooral

Atlantisproject gebruik gemaakt van interactie met belangheb-

waren gericht op een goede opzet van de atelierdag met stake¬

benden. Atlantis gaat uitvan interactieve planvorming, waarbij

holders van de voorgenomen wegverbinding. In dit hoofdstuk is

inhoud en proces op elkaar worden betrokken. Deze aanpak maakt

beschreven welke stappen zijn gezet om te kunnen komen tot de

het mogelijk creativiteit, innovatie en lokale kennis aan te spreken

organisatie van de atelierdag van 23 april.

en in te zetten voor de ontwikkeling van meerwaarde.

stap I: gebiedsanalyse en inventarisatie
Het denken over mobiliteit en het opiossen van verkeersvraag-

De start van de praktijkcase bestond uit een analyse en inventari¬

stukken is op dit moment meestal zeer eendimensionaal. Het gaat

satie van hetgebied. Er is gekeken naar de plannen en ontwikke-

vaak slechts over de lijn; de verbinding van A naar B. Het project

lingen in het gebied, waar eventuele knelpunten zitten en waarom

Atlantis heeft als doel tot een integrale aanpak te komen. Dit is een

de A8A9 gewenst is (verbetering leef- en woonkwaliteit langs de

aanvullend aspect geweest bij de ontwikkeling van dit proces; hoe

N203, robuustheid netwerk). Bovenal is duidelijk geworden wie de

kan een integrale benaderingswijze van deze verkeersopgave ons

belangrijkste actoren en stakeholders zijn en welke belangen deze

dwingen om buiten de gebruikelijke denkkaders te kijken? Hoe kan

hebben bij de aanleg van de A8A9 of anderszins.

de opgave als een integrale gebiedsontwikkeling benaderd worden?

stap 2: interviews met de sleutelfiguren
Met de belangrijkste spelers (provincie Noord-Holland, gemeente
Zaanstad en de Stelling van Amsterdam) zijn interviews gehouden.
De interviews hadden drie doelen:
1)

0

Op basis van dc gcbicdsanalyse en inventarisatie is de
vergaarde kennis besproken, verdiept en geupdated.

2)

De geinterviewden zijn geVnformeerd over de doelen en
achtergronden van bet Atlantisproject en de praktijkcase
A8Ay, waarbi] gevraagd werd of ze een rol wilden spelen
binnen de praktijkcase. Ze werden hierbij ook uitgenodigd
zitting te nemen in een klankbordgroep die is opgericht als
‘denktank’ voor de praktijkcase.

3)

Afstemming over gevoeligheden: status, verwachtingen en
relatie tot bet project A8A9, en overige gevoeligheden in het
proces en het gebied.

rr
I

stap 3: de klankbordgroep

stap 5: meerwaarde concretiseren

Om de procesaanpak vender te ontwikkelen is een klankbord¬

De volgende stap was het concretiseren van de mogelijke meer¬

groep opgericht. De klankbordgroep bestond uit de belangrijkste

waarde die is benoemd tijdens de Atlantis-workshop voor het

spelers uit hetgebied, experts en ervaringsdeskundigen. Beide

meerwaarde-atelier. In de klankbordgroep van 15 januari is daarom

laatste groepen deelnemers zijn tevens deelnemers van het project

op basis van de workshopresultaten van 7 december gediscussi-

Atlantis. De combinatie van lokaal belanghebbenden met experts

eerd over een aanpak voor het atelier. De wens was om het atelier

en ervaringsdeskundigen bleek goed te werken. Beide groepen

zodanig op te stellen dat aan het einde van de dag concrete allianties

werkten goed samen aan het op gang brengen van een nieuw

en samenwerkingen tussen de partijen konden worden gevormd.

proces en de bestaande problematiek van het project A8A9 is

Uiteindelijk is voor de input van het meerwaarde-atelier gekozen

voor hen geen beiemmering voor de totstandkoming gebleken,

voor een ondernemingsspel op basis van een drietal business ideas.

De klankbordgroep is op enkele cruciale momenten in het proces
samen gekomen.

3 business ideas
Op basis van de resultaten van de Atlantis-workshop van 7 december

stap 4: potentiele meerwaarde

zijn drie kansrijke thema’s voor meerwaarde-ontwikkeling genoemd:

Voor het concretiseren van de inhoudelijke dimensies van de

energie, kwaliteit van de leefomgeving en mobiliteit. Voor elk thema is

praktijkcase is tijdens een bijeenkomst van Atlantis op 7 december

een business idea geformuleerd. De drie business ideas zijn;

een workshop georganiseerd. Het verslag van deze bijeenkomst

•

is op de volgende bladzijden samengevat. De resultaten van deze

•

de Mobiliteitsonderneming;

workshop hebben waardevolle input geleverd voor de invulling van

•

het Leefomgevingbedrijf.

het meerwaarde-atelier.

de Energiecooperatie;

Het atelier is vormgegeven rond de business ideas. De business

Deze mix bestond uit:

ideas, die in essayvorm zijn beschreven door experts op het gebied

Klankbordleden en Atlantisleden: bekend met de manier van

van energie, mobiliteit en leefomgeving, bevatten ideeen over de

denken en werken van WnT. Zij fungeren als aanjagers en komen

ontwikkeling van het gebied met als uitgangspunt de uiteindelijke

zelf met vernieuwende ideeen.

realisatie van de verbinding A8A9. De business ideas gaan alle uit

Lokale belanghebbenden: bezitten de lokale kennis, daarnaast

van gebiedsontwikkeiing die kan profiteren van de komst van de

zijn zij degene die ideeen kunnen adopteren en implementeren.

nieuwe snelweg.

Experts en innovators: op andere locaties is mogelijk al een en

In de business ideas zijn de elementen van duurzame ontwikkeling

ander uitgevoerd. De experts brengen deze kennis in en zetten die

(people, planet, profit en place) op een evenwichtige wijze gecom-

om naar mogelijkheden voor het gebied A8A9.

bineerd. In het atelier zijn de meerwaarden van de business ideas
voor de locaties nader uitgewerkt door stakeholders en belanghebbenden uit het gebied.

stap 6: belanghebbenden bepalen
Aan de hand van de drie business ideas konden de belangrijkste
belanghebbenden duidelijk worden gedefinieerd. Om te komen tot
voldoende rijkdom en haalbaarheid van vernieuwende ideeen voor
de verbinding A8A9, is gebruik gemaakt van een gemengde samenstelling van stakeholders, belanghebbenden en specialisten.
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Landschap
Het landschap waarin de A8A9 is geprojecteerd is erg kwetsbaar. De
gewenste verbinding doorsnijdt het lintdorp Assendelft. De woonkwaliteit
mag hier niet achteruit gaan. Het grootste deel van de verbinding is gepro¬
jecteerd in een open en nog goeddeels gave polder. De openheid van deze
polder moet behouden blijven. Verder doorsnijdt de weg de Stelling van
Amsterdam en komt de weg te liggen in een nieuw aan te leggen recreatiegebied: de Omzoom. Vooral voor de Stelling van Amsterdam is behoud
van groot belang. De inpassing mag de ruimtelijke kwaliteit en herkenbaarheid van dit Unescomonument niet negatief bei'nvloeden.

bron: verkenning ruimtelijke kwaliteit A8A9 (Grontmij, juni 2009)

0

Heemskerkvariant

I \ I

golfbaanvariant

bron: verkenning ruimtelijke kwaliteit A8A9 (Grontmij, juni 2009)
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verdichtingslocatie wonen
geplande woonlocatie
bedrijven
havengerelateerde bedrijven
mogelijk uitbreidingslocatie haven
kantoorlocatie
bron: strucu

iie provincie Noord-Holtand
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open landschap met dijken
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herkenbaarheid in landschap
mimtelijke samenhang en continuiteit
hoofddoel: bewaren erfgoed, stiltegebied

behoud door ontwikkeling
publiek bewust maken van de waarde
recreatieve ring

N

De Stalling van Amsterdam zal een nieuwe
maatschappelijke betekenis moeten krijgen als
toegankelijk ‘publiek domain’ en als aansprekende
toevoeging aan bet landschap.

^ Kracht van het Landschap (2007)
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voorbeelduitwerking aanpak Westrand
bron: beeldkwaliteitplan Stalling van Amsterdam (DHV, sept 2008)
Oe groene knip

Oe Mtddentaon Oe Spoorsingel

De Kreekzone lOe Kreekloon De Nteuwe Noorderlaan
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De Kilzone

Oe kreek en de Omloop

Het wooneiland

ruimtelijke hoofdstructuur Kreekrijk
bron: Stedenbouwkundige studie Kreekrijk (Palmboom & van den Bout, april 2008)
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Proces A8A9
De provincie Noord-Holiand is trekker in het voorbereidings-

de regio. Door de minister van Verkeer en Waterstaat wordt om

proces rond de verbinding A8A9. In de afgelopen jaren zijn een

een nadere onderbouwing van meerdere aspecten gevraagd. Een

variantenstudie, een verkeerskundige studie en een inpassingstudie

belangrijk onderdeel hierin is de onderbouwing van de financiele

uitgevoerd. Hieruit is de zogenoemde Heemskerkvariant als

aspecten. De provincie richtzich behalve op deze onderbouwing

voorkeur naar voren gekomen. Momenteel wordt gesproken over

ook op de landschappelijke ontwerpopgave.

de financiele onderbouwing van het project. Wanneer hierover
principeafspraken zijn gemaakt zal het project overgaan in de

Zowel de provincie als de gemeente Zaanstad constateren dat de

planfase. De verbinding A8A9 is tevens opgenomen in de gebiedsa-

verbinding A8A9 een steuntje in de rug nodig heeft. Deze praktijk-

genda Noordwest Nederland van de metropoolregio Amsterdam,

case kan hierbij helpen. Het samenbrengen van meerdere maat-

Noord-Holland en Flevoland, Dit is nog erg pril, de status is nog niet

schappelijke invalshoeken, waardoor een breder draagviak ontstaat

bekend.

en mogelijk meerdere fondsen beschikbaar komen voor ontwikke-

Rijkswaterstaat heeft een voorkeur voor de golfbaanvariant.

ling, kan helpen de realisatie van de A8A9 dichterbij te brengen. Het

Als groot pluspunt van deze variant ziet RWS dat de benodigde

project kan dan bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat een

gronden voor het trace in het bezit zijn van het Rijk.

hogere prioriteit krijgen omdat de A8A9 mede een voorbeeld is van
een integrale aanpak, zoals bedoeld in het MIRT.

Op 3 november 2009 heeft een gesprek plaats gevonden tussen de
provincie Noord-Holland en de minister van Verkeer en Waterstaat in het kader van het MIRT. De provincie heeft een bod van
€110 miljoen neergelegd bij de minister van Verkeer en Waterstaat
om de A8A9 te kunnen realiseren. Dit geld is bijeengebracht door

procesgeschiedenis A8A9
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3. resultaat workshop 7 december
Atlantis heeft als doel om een snelweg samen met zijn omgeving
te ontwikkelen zodat de weg een meerwaarde oplevert voor zijn
omgeving. Hoe iaat je mensen ‘anders denken’ over hun snelweg. Er

V

zijn meerdere invalshoeken waarop een weg benaderd kan worden.

De invalshoeken zijn gebruikt als inspiratiebron voor de Atlantisfinancier)
workshop van 7 december. Tijdens de workshop is het gebied
onderverdeeld in drie deelgebieden; elk met hun eigen karakter en
mogelijk specifieke invalshoek. in de vorming van het plan moest uit
worden gegaan van de eerder gestelde uitgangspunten. De tracevarianten liggen vast, dus moet worden gezocht naar meerwaardecreatie ios van de tracevarianten. Daarnaast is per deelgebied een
aantal specifieke aanknopingspunten genoemd.

^ invalshoek: landschap
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Velo-City. Chris Hordwicke

^ invalshoek: mobiliteit

^ invalshoek: duurzaamheid

samen mobiel
Beerse Oud-Turnhout Turnhoui Vosselaar

Between-us: Stakeholder Value.

deelgebied I

r er

Ider en polder Westzaan
De AZ-weg (Alkmaar-Zaanstad) verbindt, geeft energie, passie
en is een winnaar! Gemiste kansen moeten hersteld worden (het
bestaande deel A8 verlagen). De nieuwe weg moet passen in het
landschap(spatroon),
Energie is een uitgangspunt voor de gebiedsontwikkeling in dit deel¬
gebied. Er wordt energie (eletrolytische energieopwekking, windtur-

y.

bines) uit of langs de weg opgewekt die direct gebruikt wordt in
de aanliggende wijken Kreekrijk en Saendelft. Op de plaats waar de

aanknopingspunten
•

inrichtingsplan de Omzoom

•

ontwikkeling Kreekrijk

•

zoeklocatie woonbebouwing Overhoeken

•

lintdorp Assendelft

•

EHS en natura2000 (brakke polder)

A8A9 de Omzoom doorkruist kan hij worden vormgegeven als een
groene boulevard. De oude N203 wordt hervormd tot stadsboulevard. De aanleg van de nieuwe verbinding wordt gecombineerd met
stadsontwikkeling rond het oude trace van de N230 in Krommenie.
De uitbreiding de Overhoeken wordt ingepast als een strook met
terpwonen. Zo kan er een goede stad-landovergang gemaakt
worden.
De weg zelf wordt vormgegeven als eenrichtingsspitsweg. Met
hoogwaardig openbaar vervoer en met een transferium langs de
snelweg. Er worden relaties gelegd met de NS-stations. Langs de
nieuwe weg komt een snelfietspad.

eenrichtingsspitsweg

Oostknollendam
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eenrichtingsverkeer;
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deelgebied 2

2 selling van Amsterdam
L
Bij de Stalling van Amsterdam is het van belang om de weg te iaten
‘samenvioeien’ met de voormalige verdedigingslinie. De weg moet
een brenger van beleving zijn. In dit idee wordt een drietal invalshoeken gecombineerd.
1)

De Stalling van Amsterdam wordt een recreatieve ring,
waarbij een aantal uitkijkpunten en recreatieve transferia
wordt gerealiseerd.

2)

De dubbeie dijk wordt uitvergroot en de inundatievelden
worden zichtbaar gemaakt door het oppervlaktewater uit te
breiden. Dit is direct een goede waterberging.

knopingspunten
UNESCOmonument Stalling van Amsterdam, tevens Nationaal landschap
recreatieve voorzieningen in de omgeving

3)

De nieuwe weg wordt ingepast in het landschap door hem te
Iaten drijven op het water en hem golvend te maken.

In de meest ideale situatie zal ergeen nieuwe weg komen maar
worden de bestaande wegen opgewaardeerd en omgevormd tot
spitswegen, Dit zai de grootste meerwaarde voor de Stelling van
Amsterdam hebben die hierdoor het meest wordt ontzien.
Het elektrisch rijden kan worden aangekondigd bij het doorsnijden
van de linie. Het gebied kan ingericht worden als een duurzaam
brakkig landbouwgebied.
De weg door de Stelling van Amsterdam kan verlengd worden tot
aan de kust. Hiermee kan een recreatieve as richting de duinen
voor paarden, fietsers en langzaam verkeer worden ontwikkeld: de
recreatieve snelweg.

!\>rn r n e r !>{/• j'e
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waterberging in inundatievelden
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deelgebied 3

De N203
De bestaande N203 kan gedowngraded worden tot een flaneerboulevard. De weg en het spoor moeten zo dicht mogelijk naar
elkaar toe worden gebracht. Lege ruimtes kunnen herontwikkeld
worden waarbij de huidige barriere die de N203 vormt, wordt
omgevormd tot een verbinding. Dubbel grondgebruik is uitgangspunt. De weg kan zelfvoorzienend zijn.
Door de herontwikkeling van de N203 kan Zaanstad een nieuw
imago als duurzame stad krijgen. Dit kan gestimuleerd worden door

aanknopingspunten

van de weg een milieuzone te maken. Er mag hier alleen met elek-

•

structuurvisie gemeente Zaanstad

trische voertuigen gereden worden. Waar kan worden geparkeerd

•

gebiedsontwikkeling

kan de auto opgeladen worden, Ook tijdens het rijden wordt de
auto opgeladen. Het openbaar vervoer wordt vender doorontwikkeld.

•
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aanbevelingen vanuit de Atlantisworkshop
Na de workshop is door de deelnemers gereageerd op de opzet

gebruiken. Het verband tussen het landschap, de recreatie

van de workshop en zijn suggesties gegeven voor de invulling van

en de nieuwe weg is niet als zodanig bekeken en is een zeer

het vervolg. De workshop werd gewaardeerd vanwege de goede
input die werd ontwikkeld voor het meerwaarde-atelier met de

interessante invalshoek.”
•

“Daarnaast is nog niet gekeken naar de gevolgen voor de

stakeholders. Doordat de groepjes Ik kwartier van deelgebied

N203. En dit is 66k zeer relevant. Deze twee gebleden

moesten wisselen konden de ideeen echter niet voldoende verdiept

zouden in een ontwerpatelier vender kunnen worden uitge-

worden. Ook bleek het lastig om de ideeen van de vorige groep
vender te brengen, Het was betergeweest als er bij elk deelge¬
bied een vast persoon zat voor de informatieoverdracht mbt de

werkt."
•

“Ook het nadenken over elektrische auto’s en energiewinning
zijn goede invalshoeken.”

ontwikkelde ideeen. Maar het doel om veel ideeen te genereren is
absoluut gelukt.

Deze conclusies zijn meegenomen bij de opzet voor het meer¬
waarde-atelier.

Wim Brussaard, projectleider provincie Noord-Holland, kwam na
de workshop tot de volgende conclusies:
•

“Het recreatief aantrekkelijk maken van hetgebied is een
bijzondere invalshoek die nog wordt gemist in de bestaande
planvorming. Er ligt nu wel een inpassingstudie maar die kan
ter plaatse van de Stelling van Amsterdam nog aanvulling

Pi

1

m
mi
raff

?ri!l

m
ii'-v*is

■rit

ft
K}f5

1A<

50

•«T7.

■ ,'-.>C-^'"--

ijiiinrcrf

A...
mmmi
ra-

i «I*«V

m

m

SiSiS
>

■

rripfjdtf

t-H

ATELIER

4. organisatie atelierdag
Om een interactief proces op te zetten is een goede voorbereiding

Regisseur: coordinator, schrijver (DN Urbland)

van groot belang. In een normaal participatieproces gelden verschil-

Inspirator/ visualisator: inhoud verbeelden (DN Urbland)

lende spelregels en randvoorwaarden. Gebleken is dat deze ook
gelden bij de aanpak van dit interactieve proces.

Een volgende randvoonwaarde is te zorgen dat deelnemers
vertrouwen krijgen, hebben en houden in het proces. Wees daarom

Het is van belang om voldoende mankracht en tijd te hebben

eerlijk en open over het proces en ga respectvol om met weerstand

om een proces te kunnen doorlopen. Aandachtspunt daarbij is

en kritiek.

te zorgen voor een deskundig team met kennis en ervaring in
interactieve processen. Tevens is gebleken dat specifiek voor deze

opdrachtgeverschap

procesaanpak inhoudelijke kennis en het kunnen verbeelden van de

In de praktijkcase A8A9 fungeerde Atlantis als opdrachtgever. Atlantis’

inhoudelijke voorstellen ook van groot belang was om het proces

projectleiding en deelnemers verwachtten een voorbeeldproces en

verder te kunnen ontwikkelen.

een goed opgezet en inspiratlevol ontwerpatelier dat de Atlantisge-

De onderstaande rollen zijn in elkgeval nodig om een interactief

Voor de provincie Noord-Holland, opdrachtgever voor de realisatie

dachte goed neerzet en meerwaarde genereert voor de praktijkcase.

proces vorm te geven:

van de A8A9, vormt de A8A9een regionaal project. Het Atlantis/

Architect: ontwerper van processen en kaders (DN Urbland, AT

WnT-belang van de praktijkcase is dat deze kan bijdragen aan nieuwe

Osborne)

inzichten, coalities en draagviak bijvoorbeeld binnen het rijk (VROM,

Aanjager: energie losmaken, creativiteitstechnicus (DN Urbland,

RWS), maar mogelijk ook bij private partijen. Op voorwaarde dat het

Atlantis)

proces niet werd verstoord stonden de meest betrokken stakehol¬

Bemiddelaar: communicatie en netwerkbouwers (Provincie

ders, de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad, open

Noord- Holland, gemeente Zaanstad, Rijkswaterstaat, Atlantis)

voor de praktijkcase A8A9 en het ontwerpatelier.

r^
zorg voor:
voldoende resource organisatie
kwaliteii en ervaring in team ‘
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•

nipr opnipiiw dopn wat al gpdaan

•

wat gedaan is niet ter discussie stellen;

•

de voorkeiirsvariantpn staan vast.
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Bovenstaande randvoowaarden zijn geen beperkende tactoren
voor her atelier gpbleken Nieiiw was het inzicht dat de A8A9 al
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inhoudelijke voorbereiding
Ter voorbereiding van het meerwaarde-atelier is een rapportage
opgesteld, die inhoudelijke input op het atelier bood, en tevens

ft

een toelichtirig gaf op hoe de dag zou gaan verlopen. Daarnaast
zijn in dit rapport de drie business ideas beschreven aan de hand
van essays over drie virtuele ondernemingen met begeleidend
beeldmateriaal. Dit rapport is geruime tijd voor het atelier onder de
4^

dccincmcrs vcrsprcid, zodat zi] zich voidocnde kondcn iniczcn in dc
niateiie.

briefing begeleiding
De workshops zouden worden begeleid door een inhoudelijke

m

hoofddoe/stelli*ngen

begeleider -de essayist- en een procesbegeleider. Om verwarring

a\riantie

over de rolverdeling tussen beiden te voorkomen is een draaiboek
opgesteld voor de ateiierdag, waarin deze rolverdeling is uiteengezet. Het draaiboek bood de begeleiding een stapsgewijs overzicht
van de dag, met per stap;
•

het doel van de stap

•

de taken van de inhoudelijke en procesbegeleider

•

de tijdsduur van de stap

•

het beschikbare materiaal.

Dit draaiboek is de begeleiders vooraf toegezonden, en op de

su

ateiierdag onderling nog kort besproken.
koppel >ng me

opstellen businessideas
visualisatie ideeen
essays over businessideas

5. opzet atelierdag

inleidende presentaties
De uitdaging van het meerwaarde-atelier A8A9 was om belanghebbenden uit het gebied te inspireren en te bewegen tot een andere,

verdiepen ondernemingen

Atlantis-manier van denken. Door na te denken over synergie
en mogelijkheden voor meerwaarde in het gebied, is een impuls

1

gegeven aan een (snellere) aanleg van de A8A9 als onderdeel van
een integrale en duurzame gebiedsontwikkeling.

doelen en maatregelen bepalen

ochtend
verrijken ondernemingen

I) inleidende presentaties, plenair (9:30 - 11:00)
Allereerst is een aantal inleidende presentaties gegeven over de
achtergrond van de praktijkcase; de context (Marja Nevalainen,
projectleider DN Urbland), de Atlantisgedachte (Ingrid Roos,

allianties en meerwaarde zoeken
netwerken

projectleider RWS), het proces van de A8A9 (Wim Brussaard,
projectleider A8A9 vanuit de provincie Noord-Holland) en het
plangebied (Hans Dekker, ateliermeester DN Urbland).
De drie business ideas zijn toegelicht door de essayisten. Elke

formuleren meerwaarde

essayist gaf een presentatie over een onderneming: de Energiecooperatie (Dineke van der Burg, RWS), de Mobiliteitsonderneming
(Albert Cath, Narratio) en het Leefomgevingsbedrijf (Jurgen van

betekenis kleuren:
Energiecooperatie

der Heijden, AT Osborne).

plenaire eindsessie
Le^yrjgew-g^xdf
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middag
2) verdieping ondernemingen (11:00- 12:30)

3 ) verrijking ondernemingen (13:30- 15:30)

Alle atelierdeelnemers zijn aan de hand van hun vakkennis of exper¬

De afvaardigingen uit de verschillende ondernemingen zijn samen-

tise geplaatst in een onderneming. Gezamenlijk is het business idea

gekomen in samenwerkingsverbanden, waarbij per verband steeds

uitgewerkt aan de hand van een aantal vragen:

een onderneming leidend was. De verschillende vertegenwoordi-

•

Wat is het doel van de betreffende onderneming?

gers zijn samen op zoek gegaan naar allianties en cross-overs tussen

•

Welke maatregelen of ontwikkelingen zijn nodig om de doelen

de drie ondernemingen.

te realiseren?
Uitgangspunt hierbi] is altijd de realisatie van de verbinding A8A9.

De drie ondernemingen zijn gaan netwerken. De vertegenwoordigers zijn op zoek gegaan naar versterking voor hun onderneming
door samen te werken met een andere onderneming. Duidelijk

Aan het eind van deze verdiepingssessie hebben de ondernemingen

moest worden hoe ondernemingen diensten aan elkaar kunnen

kort hun bevindingen en doelstellingen gepresenteerd. Tevens

leveren en welke meerwaarde dit opievert.

zijn afvaardigingen samengesteld die in de middag, samen met
afvaardigingen van de andere ondernemingen, op zoek gingen naar

Doel van de samenwerkingsverbanden:

samenwerkingsverbanden en allianties. Hierbij was de opdracht om

•

de gestelde doelen van de onderneming overeind te houden.

•

uitzoeken waar zaken gedaan kunnen worden;

•

waar ontstaat synergie en meerwaarde;

•

definieren van de soort meerwaarde (financieel, ruimtelijk,

kennis nemen van elkaars business ideas;

leefbaarheid etc.);
•

smeden van allianties.

4) meerwaarde (15:30 - 16:00)
Als laatste onderdeel van de workshopsessie is kort de tijd

•

de aanleg van de A8A9 een vliegwieleffect te laten hebben in
de betreffende onderneming.

genomen om terug te koppelen aan de betreffende onderneming.
Er werd aangegeven of de doelen van de onderneming bereikt

5) eindpresentaties, plenair (16:00 - 17:00)

waren en of ook meerwaarde was ontstaan. Het uiteindelijke doel

Aan het einde van de middag hebben de essayisten de ‘verrijkte’

was om:

ondernemingen gepresenteerd. De belangrijkste conclusie was

•

gezamenlijk (met de drie ondernemingen) een ambitie te

dat de ondernemingen samen meer opieveren en meer kunnen

behalen die niet als onderneming alleen of met twee onderne¬

bereiken dan dat ze dat alleen kunnen. De ondernemingen

•

mingen haalbaar is;

versterken elkaar; door samen te werken kan meerwaarde en meer

aan te geven hoe de ideeen de N203, het landschap en de

draagviak gecreeerd worden voor de aanleg van de A8A9 en voor

infrastructuur kwalitatief kunnen verbeteren en versterken, en

integrale ontwikkeling van het gebied.

hoe de ruimtelijke kwaliteit vergroot kan worden;
•

uit te vinden hoe meerwaarde gecreeerd kan worden
waar het gaat om de kwetsbare waarden (openheid land¬
schap, versterken cultuurhistorische waarde van Stelling van
Amsterdam)

•

er achter te komen wat de gevolgen zijn voor de duurzaamheid in het gebied;

•

de concurrentiepositie van de regio te versterken door de
ingrepen;

De dag is afgesioten met een borrel.
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6. resultaten ateli
Kro
In de volgende paragrafen worden de inhoudelijke resultaten van

epie
AJ£

X

de atelierdag besproken. Per onderneming is het essay opgenomen,
v\/aarna de verdieping, verrijking en meerwaarde per onderneming
besproken wordt. Ais laatste wordt besproken wat het totale resul-

yi

taat van de dag heeft opgeleverd en worden maatregelen verwoord.
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het Leefomgevingbedrijf
Essay

(Jurgen van der Heijden)

Een van de drie virtuele ondernemingen die zijn ingebracht in

Zaanstad en Beverwijk zijn industriesteden. Een constante bedrij-

het atelier A8A9 is het leefomgevingbedrijf. De idee achter het

vigheid hangt in de lucht. Oude en nieuwe centra wisselen af met

leefomgevingbedrijf is dat, gebruik makend van het vliegwiel A8A9,

arbeiderswijken en rijkere stukken. Het uitzicht is vrijwel nooit

de kwaiiteit van de leefomgeving in en om het plangebied van de

zonder een fabriek. Mensen houden ervan, of niet. In beide gevallen

verbinding kan worden verhoogd. De onderneming kan waarde

tellen behoud en nieuwe ontwikkelingen. Houden die de waarde

toevoegen aan het leven van de gebruikers en bijvoorbeeld ook aan

van het gebied vast, en laten ze die groeien, of kalft de waarde

de waarde van hun woningen, of bedrijven, Mooie landschappen,

langzaam af?

inclusief waterpartijen, interessante natuur, cultuurhistorie en recreatie moeten voor die kwaliteitzorgen. De uiteenlopende beheerders

Nieuwe woonwijken in beide steden zijn stukken mooier dan

en bedrijven die daarvoor zorgen, kunnen elkaar versterken in een

vroeger, maar toch rukt daarmee de verstedelijking verder op. De

Leefomgevingbedrijf. Daarin kunnen bijvoorbeeld de beheerders

bewoners zullen behoud van het landschap waarderen. Datgeldt

van landschap, water en cultuurhistorie een budgetwinst maken

ook voor werkgevers- en werknemersorganisatie die werknemers

doorgezamenlijke inkoop waardoorzij hun kosten delen.

graag in een aangename omgeving zien wonen en werken. Kunnen
zij, de overheid en natuurbeschermingsorganisaties de handen
ineenslaan voor een beheerste ontwikkeling? Bestaat daaraan
behoefte, ook elders in Nederland, en leidt dat tot een andere
organisatie van de ruimtelijke ordening?

MILIEUVRIENDELIJKE CELUIDSSCHERM
Naast bescherming tegen verkeerslawaai
zuiveit het scherm ook uitloatgosson.
leefomgeving
Kwaliteit van de leefomgeving voegt waarde toe aan de levens
van de gebruikers en bijvoorbeeld ook aan de waarde van hun
woningen, of bedrijven. Mooie landschappen, inclusief waterpartijen, interessante natuur, cultuurhistorie en retreaLie zorgen

ofsprooers
wassen
material
sdioon.

voor die kwaliteit. Het belang daarvan begint pas te tellen als tal
van andere belangen ai hun plek hebben gekregen. Zo moelen er
voldoende werkplekken zijn, scholen, ziekenhuizen en woningen
bijvoorbeeld. Milieu, natuur en cultureel erfgoed zijn beschermd

Uittaatgas

door wetten, budgetten en beleid. Uit zijn stuk voor SLuk bouwstenen van een waardevolle omgeving, maar als geheel kunnen zij
schots en scheef staan. In een waardevolle leefomgeving zijn zij in

schone
lucht

NO fijnstof)
I*

halans Wanneer is dat het geval, en hoe organiseer je dat?

P.uimfplijpp nrdpning hefekent in de regel dat alle functies een eigen
plek in ccn gcbicd Icrijgnn. Zo zijn gebieden ontstaan als nprelsom
van monofunctionele gebouwen, locaties en landschappen. Pas
rrrrntnlijk onfstnnn bijvoorbeeld woongebieden dip na njilevetiiig
meer natuurkwaliteit hebben, meer water kunnen herbergen, en
zo een balans aanbrengen Fiinrries als zorg en onderwijs hebben
hun eigen locaties en zijn daardoor niet altijd handig geplaatst ten

In het scherm
bevindt zich pere^
cycled mitenad.
Erontstaateen
chemische reactie
meideuitlsstgassen.
HierdoorvindtNOrOi
fijnstafreductie plaats.
T*LW
milieuvriendelijk geluidsscherm, Tauw

Opvang en

zui^ffirinp
afstromend water

referentie nieuwe kwaliteit N203 in Krommenie (impressie Wellesly Road, OKRA. 2009)

opzichte van de gebruiker. Vooral zorg is bezig aan een opmars

gemeenschappelijke milieudienst vooreen aantal gemeenten het

om zich vanuit de instellingen te verspreiden over woongebieden

milieurecht handhaaft, of zoals een recreatieschap gebieden onder

en zo meer balans aan te brengen. Een leefomgeving is in balans

zijn hoede neemt, zo is er niemand die zich bekommert om de leef¬

als functies elkaar kunnen versterken. Van onbalans is sprake als zij

omgeving. Niemand zal behoefte hebben aan een nieuwe bureau-

elkaar in de weg zitten, bijvoorbeeld omdat een zorginstelling veel

cratische laag, maar wel aan een doelgerichte organisatie die zorgt

verkeer aantrekt ten koste van een woonwijk.

dat de functies in een gebied elkaar versterken.

Balans in de leefomgeving creeert waarde, omdat functies elkaar

leefomgevingbedrijf

versterken. Onbalans vernietigt waarde, omdat functies elkaar op

Een speciale organisatie voor de leefomgeving heeft zin als deze de

kosten jagen. Dat is reden om balans te organiseren. Zoals een

krachten bundelt van bestaande organisaties, en als deze waarde

4

creeert die ook weer neerdaalt bij al deze organisaties. Zij kunnen

fietseh gn andere vervoernfiddelen om echt van de omgeving te

elkaar versterken in een ieefomgevingbedrijf. Daarin kunnen

gaan genieten. Een horecafunctie daar kan zorgen voor inkomsten. :

' 4*.,

bijvoorbeeld dfe beheerders vk|i;,landschap, water en 'cujtuurhis-

Andere inkorfistenbronnen,^n investeringen van het Leefomgeving-^

' torie een budgetwinst maken door gezjimenlijke fnkoop waardoor

beddjf in functies in het gebied, zoals biomassa en vastgoed. Stijgt

zij hun kosten delen. Werkgevers en^^erknemers kul^en in hufi
CAO’s afspreken om door middel van hetTeefomgevingbedrijf

deelnemende organisaties in h& bedrijf,

te investeren in bet gebied waarin alien wonen en werken. Dat is
maatschappelijke waarde, die niet meteen in geld uit te drukken is,
maar dat geeft niet. Ook overheden zuyen daarin tnteresse hebben,
naast financiele waarde.

A
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A ;

Het gebied dat wordt ingeslote'n door Zaanstad, Beverwijk, Heems- •
kerk cn Uitgeest is een ‘Groen Hart’ dat voor al deze plaatsen helpt ,
om de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen. Een recreatief
transferiufri kah een investering zijn van het Leefomgevingbedrijf.
' Dat is een plaats waar gebruikers overstappen van trein en auto of

'

-•de waarde van het gebied, dan tolt daaraant^verdienen door de

i ;

=:

vr

; -

j --

t

